
 Tuindorp Oost  •  Nummer 2 •  Juni 2021  |  1

WIJKKR ANT TUINDORP OOST
-oost Jaargang 27

Nummer 2
Juni 2021

Ze hebben al wel eens uitgetest of je 
het in de grote zaal van de kerk kunt 
horen als zij de douche aanzetten. 
Hun badkamer grenst aan de zaal 
en als ze onder de douche staan dan 
kunnen zij zelf de muziek uit de kerk 
in ieder geval wel horen. Maar nee, 
de kerkgangers horen andersom het 
water van de douche niet stromen. En 
ook het doortrekken van de wc, die 
naast de douche zit, is niet hoorbaar. 

Davitha en Jasper wonen in de 
voormalige kosterwoning van de 
Jeruzalemkerk. De ingang van de 
kerk bevindt zich aan het Kouwer-
plantsoen, hun voordeur zit precies 
aan de andere kant van het gebouw, 
aan de kant van winkelcentrum De 
Gaard. Met een houten bankje naast 
de deur. De koster van de kerk maakt 
al een tijdje geen gebruik meer van 
de woning, omdat hij zelf een koop-
huis in Bilthoven heeft. 

Wonen in de kerk
Davitha is al haar hele leven lang lid 
van de Jeruzalemkerk en ook Jasper 
komt er al van jongs af aan. Toen 
Davitha ruim zes jaar geleden nog 
studeerde en woonruimte zocht in 
Utrecht hoorde ze dat de koster-
woning weer leeg was komen te 
staan. Er woonde eerder al wel een 
koppel van de kerk, maar die waren 
inmiddels weer verhuisd. 
Via haar vader, die destijds in de 
beheercommissie van de kerk zat, 
informeerde ze bij het bestuur of zij 
er misschien mocht gaan wonen. En 
dat mocht. 

De eerste jaren woonde Davitha er 
met twee vriendinnen, later ging ze 
er samenwonen met Jasper, nu zo’n 
twee jaar geleden. Ze leerden elkaar 
kennen via de kerk. “We kwamen 
hier vaak met een groepje naborrelen 
na catechisatie,” vertelt Jasper. “Dan 
dronken we cola, aten we chips en 

deden we spelletjes. Een beetje een 
soort jeugdhonk werd het daardoor 
eigenlijk.” Davitha en Jasper kregen 
in die tijd een relatie, nu bijna zes jaar 
geleden, en vorig jaar zijn ze op 6 juni 
getrouwd. In de kerk, natuurlijk. 

Bankje als trouwcadeau
“Door alle coronamaatregelen 
mochten we maar maximaal dertig 
mensen uitnodigen,” zegt Davitha. 

“Maar we zijn heel blij dat we het 
uiteindelijk toch door hebben laten 
gaan. Het was een hele mooie dag 
met een boottocht door Utrecht. 
Voor de foto’s zijn we naar het bos in 

Als de gordijnen open zijn, kunnen mensen vanaf de Obbinklaan en 
de Troosterhof zo de woonkamer van Davitha en Jasper Schoenmaker 
inkijken. En de gordijnen zijn vaak open, want andersom vinden zij het 
ook wel leuk om te zien wat er buiten op straat allemaal gebeurt. “Het 
inparkeren hier voor de deur gaat soms zo slecht, dat is echt gewoon 
entertainment.” Een interview met de twee bewoners van de voormalige 
kosterwoning van de Jeruzalemkerk.

Getrouwd in de kerk, juni 2020

De woning van Davitha en Jasper

Het huwelijksdiner bij ‘Buurten’, dat 
toen na de eerste lockdown weer 
gasten kon ontvangen.

Achter de voordeur van...

Davitha en Jasper in de 
voormalige kosterwoning
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Advertentie

Doorn gereden en we zijn ook nog 
even bij mijn oma langsgegaan die 
niet bij de dienst zelf kon zijn.” 
‘s Avonds hielden ze het diner bij 
Buurten in De Gaard. Het restaurant 
mocht toen net weer open na de 
lockdown van het voorjaar. Het 
houten bankje voor hun deur is een 
trouwcadeau, met persoonlijke 
gelukswensen van de genodigden 
erop. 

Studeren doen ze allebei inmiddels 
niet meer. Davitha werkt op de 
afdeling personeelszaken bij de 
gemeente Amsterdam, Jasper bij een 
IT-bedrijf in Utrecht. Ze werken nu 
veel vanuit huis door de coronacrisis 
en daarvoor hebben ze gelukkig 
ruimte zat. “We hebben allebei een 
eigen werkkamer zelfs,” zegt Jasper. 
“En dat is maar goed ook,” vult 
Davitha aan. “Want ik moet vaak 
veel bellen op een dag. Dat zou voor 
Jasper niet zo fi jn zijn als hij dat de 
hele tijd moet aanhoren.” De derde 
bewoner, de kat Toby, lijkt het wel 
fi jn te vinden, al dat gezelschap de 
hele dag in huis. 

Op sokken
Voor het kerkbestuur is het ook han-
dig dat er twee leden van de kerk in 
de woning wonen, want Davitha en 
Jasper zijn erg betrokken bij de kerk 
en voor hen is het vaak een kleine 
moeite om bij bepaalde klusjes te 
helpen. Zo zetten ze geregeld koffi e 
klaar voor bijeenkomsten, halen ze 
een doekje over gebruikte stoelen of 
tafels en kunnen ze ‘s avonds de boel 
afsluiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld 
als de kerkzaal of een van de andere 
ruimtes eromheen wordt verhuurd. 

Het Gerrit Rietveld College heeft 
recent nog examens afgenomen in 
de grote zaal. En de kleine vergader-
zaaltjes worden bijvoorbeeld ver-
huurd aan groepen die er willen 
vergaderen, zoals verenigingen van 
eigenaren. “Als zij klaar zijn na een 
avond vergaderen dan kunnen wij 
gewoon op onze sokken even door 
het gebouw lopen en alles afsluiten,” 
zegt Jasper. “Dat doen we regel-
matig.”

Gezelligheid
De kerkdiensten zelf worden door de 
coronamaatregelen al een tijdje niet 
meer fysiek gehouden. Maar er is 
iedere zondag wel een dienst vanuit 
de kerk die via een livestream thuis 
is te volgen. Jasper helpt dan met de 
techniek. En daar hoeft hij niet ver 

voor te lopen, zo laat hij zien: een 
deur in hun gang leidt direct naar de 
kerkzaal. 

Jasper en Davitha zijn erg blij dat ze 
op deze bijzondere plek kunnen 
wonen. Ze hoeven er voorlopig dan 
ook nog niet weg. “We wonen hier 
heel fi jn,” zegt Davitha. “We hebben 
wel een beetje inkijk als we de 
gordijnen open hebben, maar wij 
kunnen op die manier ook zien wat 
er allemaal op straat gebeurt, dat 
heeft ook wel iets gezelligs. En we 
zitten vaak buiten op het bankje of 
bij het standbeeld en dan raak je 
altijd wel aan de praat met mensen. 
Het is een erg leuke buurt.”

Hier waak ik! Kat Toby op de drempel.

Happy forever after

Het wijkkrantbestuur is per 1 januari 2022 op zoek naar een 
VOORZITTER (V/M) als opvolger van de huidige voorzitter, 
die gezien zijn hoge leeftijd terugtreedt. 

De voorzitter bewaakt de continuïteit van de organisatie. Veel tijd vergt 
dat niet: er is een geheel zelfstandig werkende redactie, een prima 
werkend team van bezorg(st)ers en het gaat om een fi nancieel gezonde 
organisatie.
Nadere informatie bij de huidige functionaris, Frans Jacobs: 06 26359260.

OPROEP
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‘Als artiest heb je een platform, ik wil 
mensen op een vriendelijke manier 
motiveren om mee te helpen de 
wereld beter te maken.’ Dat zegt 
conservatoriumstudent Mees van der 
Smagt (21) over zijn debuutalbum 
Spikkels & Bitchez dat op 7 mei uit-
kwam. De thema’s van het album zijn 
onder andere plasticsoup, fatshaming, 
en homo-emancipatie en dat gaat 
iedereen aan vindt Mees. 
‘De nummers geven een vrij uniek 
beeld op hoe de wereld in elkaar zit.’ 
De muziek is een combinatie van 
hip-hop en neo-soul, de teksten zijn 
grappig en activistisch. ‘I’m just 
following the veggie trend, so please 

Mees brengt debuutalbum Spikkels & Bitchez uit

Mees: ‘Ik wil de wereld wat gezelliger maken’ Albumhoes Spikkels & Bitchez

don’t think I’m an animal friend’, 
horen we bijvoorbeeld in het nummer 
#veggielife.

Spikkels & Bitchez is door Mees be-
dacht, de negen nummers voor het 
album nam hij op op zijn studenten-
kamer aan de rand van Tuindorp Oost. 
De afbeeldingen bij het project zijn 
bewust mysterieus; ‘Als artiest word je 
geacht alles te delen over jezelf, terwijl 
ik dat als persoon niet zo snel zou 
doen’, zegt Mees. Sinds september 
2019 volgt Mees de opleiding 
‘Musician 3.0’ aan het conservatorium 
in Utrecht. ‘Mijn hoofdvak is piano, 
maar deze opleiding gaat verder dan 

je eigen instrument’, zegt hij. ‘Je kunt 
de studie zelf indelen en ik werk 
samen met dans en theater, ik zing 
en speel ook basgitaar.’ 

Wij blijven Mees volgen! Jij ook? Dat 
kan op facebook.com/spikkelsmusic 
en Instagram @spikkelsandbitchez. De 
link naar het album Spikkels & Bitchez 
vind je op spikkelsandbitchez.com. 

De Pauluskerk, aan het Willem de Zwijgerplantsoen organiseert zaterdag 
19 juni van 16:00-18.00 uur weer een speciale inzameling voor de voedsel-
bank Overvecht. De voedselbank heeft te kampen met een schrijnend tekort; veel 
Overvechters en hun kinderen zitten in de knel en dat op zo’n korte afstand van 
onze wijk in Noordoost. Kom en verlicht met een paar houdbare producten hun last!
Meer informatie: paulus@katholiekutrecht.nl of 0623316086 Gertruus Bors

Inzameling voor 
de Voedselbank Overvecht

       zaterdag 19 juni van 16:00-18.00 uur
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was ook ruimer: grotere apparte-
menten en ook een groot restaurant, 
waarop gezette tijden gezamenlijke 
maaltijden werden aangeboden. 
Mevrouw Gerards woonde met 
haar man in een ruim drie-kamer-
appartement, maar kort nadat haar 
echtgenoot was overleden moest ze 
naar een kleinere woning verhuizen. 
Geheel volgens de regels, maar toch 
niet fi jn.

Verhuizen
Toen de sloop en nieuwbouw begon 
moesten de studenten helaas ver-
trekken en de bewoners verhuisden 
allemaal naar de vleugel die het laatst 
gesloopt zou worden. En daarna 
natuurlijk nóg een verhuizing, nu 
naar de nieuwbouw. 
Dat was een heel gedoe en het was 
wennen. Weliswaar is alles er mooi, 
modern en nieuw. Eigenlijk is alles er 
goed, maar de vroegere gezelligheid 
is er (nog) niet. Dat heeft ook met 
corona te maken: weinig bezoek, 
geen extra activiteiten in huis, soms 
dagenlang op je kamer blijven omdat 
je “verdacht” bent en de bewoners 
van de verschillende etages ont-
moeten elkaar nauwelijks.

Door de beperkende coronamaat-
regelen konden we lange tijd niet 
terecht in Buitenhof, het Woon- en 
Zorgcentrum aan de Winklerlaan. 
Eind april waren we dan toch 
welkom. Mevrouw Marja Schiller, de 
hostess van Buitenhof, had enkele 
bewoners van Tuindorp-Oost uit-
genodigd, die al langere tijd in het 
Woonzorgcentrum wonen. 

Oudbouw
De dames Saveur en Gerards 
hebben nog in de oude grijze kolos 
gewoond, die nu gesloopt is. Zij 
bewaren er goede herinneringen aan; 
ook aan de tijd dat er een opname-
stop was afgekondigd en de leegge-
komen appartementen tijdelijk door 
studenten bewoond werden. Was er 
dan geen overlast van luidruchtige 
jongeren? “Welnee” roept mevrouw 
Saveur: “ze waren juist behulpzaam, 
er kwam gezellige reuring in huis.”  
Mevrouw Gerards vult aan: “Er 
werden kinderen geboren en er 
waren zelfs twee bruiloften in huis!” 
Ze denken er met genoegen aan 
terug. De opzet in het oude gebouw 

Zo’n tweeënhalf jaar geleden werd begonnen met de bouw van 
‘Hof van Tuindorp’: een nieuwbouwproject aan de hoek Eykmanlaan 
- Winklerlaan. Het project bestaat uit een viertal fl atgebouwen, die 
elk ‘hof’ genoemd worden. Als eerste kwam begin 2020 ‘Buitenhof’ 
(gebouw A in het schema) gereed: een nieuw verzorgingshuis omdat 
het oude, verzorgingshuis Tuindorp-oost, moest wijken voor de bouw. 
Inmiddels is ook ‘Forthof’ (gebouw D in het schema) betrokken door de 
eerste bewoners. Hoog tijd om eens kennis te maken met de 
nieuwe wijkgenoten.

Schematisch overzicht van de gebouwen:
A: Buitenhof  B: Winklerhof
C: Eykmanhof  D: Forthof

Gastvrouw Marja Schiller links op de 
foto. De dames Gerards, Saveur en 
Timmermans zitten rechts aan tafel. 

Mevrouw Timmermans, 
die later aanschuift, 
heeft niet in de oud-
bouw gewoond: “Twee 
jaar geleden stond ik 
nog op de tennisbaan 
en fi etste ik nog rond: 
nu ben ik aan mijn 
rolstoel gekluisterd.” 
Voor haar is het moeilijk 
om afhankelijk te zijn. 
Haar man bezoekt haar 
elke dag en neemt haar 
af en toe ook nog mee 
naar huis. En als de 
coronamaatregelen het 
toelaten, kan meneer 
Timmermans natuurlijk 
altijd, tegen een kleine vergoeding, 
gezellig mee-eten. Dat is iets om naar 
uit te kijken.

Uitzicht
Iedereen verlangt ernaar dat de 
coronamaatregelen helemaal wor-
den opgeheven, zodat het huis echt 
helemaal tot leven kan komen. Er is 
een schitterend buitenterras en het 
wachten is op warm weer! Voorals-
nog moeten de bewoners het doen 
met het uitzicht, dat aan één kant 

Buitenhof

Uitzicht Buitenhof

Mevrouw 
Timmermans

Hof van Tuindorp – een kennismaking
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Als je bij de benzinepomp aan de 
Eykmanlaan staat te wachten tot je 
tank is volgelopen, dwaalt je blik 
onwillekeurig langs de nieuwe, licht 
gekleurde gevel omhoog. Waar 
begin dit jaar nog overal het plastic 
zat van juist geplaatste ramen en 
balkonbalustrades, zie je nu overal 
planten, zitjes en mooie gordijnen: 
Forthof heeft bewoners gekregen! 
Hoe zou het de bewoners bevallen? 
We stellen een aantal vragen aan 
een kersverse bewoonster (naam bij 
redactie bekend).

Hoe lang woon je nu hier? 
Sinds maart 2021 ben ik hier woon-
achtig na 23 jaar met veel plezier in 
Tuindorp gewoond te hebben.

En hoe bevalt het? 
Goed, maar zeker wel wennen na 
jarenlang in een huis met een mooie 
tuin te hebben gewoond.

Welke voor- en nadelen 
ervaar je?
Eigenlijk alleen maar voordelen. Ik 
ben zeer blij met mijn uitzicht vanaf 
de zesde etage en met het noorder-

licht. Je ziet zowel Rijnsweerd als 
de volkstuinen met haar bomen en 
sloten, maar ook de A27, het uitzicht 
verveelt niet! Daarnaast heb je niet 
de zorg voor het huis en de tuin maar 
is alles nieuw en toekomstbestendig. 
En mocht het toch niet bevallen, 
dan is het een kwestie van de huur 
opzeggen!

Entree Forthof

prachtig is. Het paardenveld is mooi 
opgeknapt. Mevrouw Timmermans 
kent de paarden bij naam en ze 
weet te vertellen dat de gespikkelde 
schimmel karakter heeft: “dat is een 
eigenwijs beest, dat alleen maar doet 
waar het zelf zin in heeft.” 
Het uitzicht naar de andere kant 
biedt nog een rommelige bouw-
plaats, maar over een jaar of zo zal 
ook daar een mooi park te zien zijn.
Op de vraag wat er nog meer in de 
Wijkkrant moet worden vermeld 
klinkt het in koor: “Reclame voor dit 
goede huis!!”

Het gespikkelde paard 

Forthof

Vanwaar de keuze voor 
Forthof? 
De locatie, het uitzicht maar ook het 
ontbreken van goede alternatieven in 
de wijk. 

Al kennis gemaakt met de 
andere bewoners?
Jazeker, met de omwonenden heb ik 
kennis gemaakt en dat heeft al geleid 
tot gezellige borrels. 

Hoe is de leeftijdssamen-
stelling van de bewoners? 
Je ziet een groep 20-30 jarigen en 

een groep 60 plus waar ik mij tot 
mag rekenen.

Keuze appartement
Ik had zes opties, de eerste optie was 
de optie op het appartement waar 
ik nu woon en daar ben ik zeer blij 
mee!

Uitzicht van Forthof op Rijnsweerd en Buitenhof

Het volkstuinencomplex
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Niets verbindt mensen zo sterk met elkaar 
als gedeelde onvrede. Onvrede over de 
politiek, onvrede over de coronamaat-
regelen… verschillende onderwerpen 
brachten de afgelopen tijd grote groepen 
boze mensen bijeen vanwege het (ver-
meende) onrecht wat hen wordt aange-
daan. Samen een vuist maken tegen een 
- vaak onzichtbaar - overheidsapparaat 
zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. 

Zo werkt dat ook op kleinere schaal, in een 
wijk of straat. We hoeven de leefbaarheid 
rondom winkelcentrum De Gaard maar als 
voorbeeld te nemen. Meer dan 300 wijk-
bewoners ondersteunen de acties van Pia 
Kemper (zie pag. 8) vanuit een gezamenlijk 
gevoel van onvrede over fout geparkeerde 
auto’s en gevaarlijke verkeerssituaties.

Zelf ben ik nooit erg activistisch geweest. 
Toch maak ik sinds kort deel uit van een 
kwestie die zó in een afl evering van De 
Rijdende Rechter kan. De zaak: een stukje 
groen voor mijn deur dat mijn buren en 
ik niet meer mogen betreden sinds er 
nieuwbouwwoningen omheen staan. In 
het bestemmingsplan wordt de grond – die 
volgens datzelfde plan gemeenschappelijk 
terrein is – aangeduid met de term 
‘stempel’. Een betere benaming is er niet. 
Het gedoe rondom het veldje drukt al 
maanden een behoorlijke stempel op de 
sfeer in de straat. De nieuwbouwbewoners 
willen namelijk niet dat de ‘oude’ bewoners 
op hun veldje komen.

Tuindorp-Oost is ingericht rondom tien-
tallen van dit soort ‘stempels’, waarop 
omwonenden samenkomen en elkaar leren 
kennen. Mijn buren en ik verheugden ons 
erop dat ook ‘onze’ stempel deze functie 
zou krijgen. Maar in plaats van een kopje 
suiker brachten de nieuwe buurtbewoners 
ons eerst een bordje verbod. Dat smaakte 
een stuk minder lekker. Toch leverde het 
mij ook iets positiefs op. In korte tijd leerde 
ik mijn buren (en de buren van mijn buren) 
nog beter kennen. Samen teleurgesteld 
zijn, zorgt immers ook voor een gevoel van 
saamhorigheid. 

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.

KOPJE SUIKER

Nederland moet van het gas af en dus ook op zoek 
naar een duurzame manier om onze huizen te verwarmen. Om 
dát nu gelijk helemáál zonder cv-gasketel te doen, is vaak een 
brug te ver. Een hybride warmtepomp is dan een goed alterna-
tief. Wat is dat eigenlijk en welke kies je dan? Als je je erin ver-
diept, vliegen de moeilijke technische termen je al snel om de 
oren. De hoogste tijd om eens wat zaken op een rijtje te zetten. 

Wat is het en hoe werkt het?
De hybride warmtepomp is een elektrische lucht/water-warmtepomp 
die samenwerkt met je cv-gasketel. Het apparaat bestaat uit een 
binnen- en een buiten-unit. De buiten-unit onttrekt de warmte aan 
de buitenlucht. Je kunt het zien als een omgekeerde koelkast: de 
warme lucht komt naar binnen en wordt elektrisch verder verwarmd 
tot 42 graden. De warmte wordt dan afgegeven aan het water voor de 
radiatoren. De afgekoelde lucht wordt dan als koude lucht weer naar 
buiten geblazen. De binnen-unit werkt samen met de buiten-unit en je 
cv-gasketel of warmtenet. Als het buiten te koud wordt (0-2 graden), 
zorgt de binnen-unit ervoor dat de cv-gasketel bijgeschakeld wordt. 
Het systeem is bedoeld om je woning op gelijke temperatuur te 
houden, dus voor de nacht wordt de temperatuur niet of heel weinig 
verlaagd. Om na te gaan of jouw woning geschikt is voor een hybride 
warmtepomp kun je een eenvoudige test doen (zie Tips).

Keuzestress?
Er zijn meerdere hybride warmtepompen op de markt. De allereerste 
Consumentenbond-hybride-warmtepomptest van januari 2021, heeft 
echter geen winnaar opgeleverd. Hiervoor werden systemen van 
Vaillant aroTherm, Itho Daalderop, Atag Energion M, Daikin Intergas 
Hybride, Bosch Compress 7400i hybride en de Remeha Elga Ace ge-
test. Een goede vergelijking was niet mogelijk door te grote verschillen 
in de testresultaten. Deze worden veroorzaakt door verschillen in de 
instellingen, de soorten woningen en gebruikers. Wel blijkt dat de 
5 kW Bosch, de stilste, de meest besparende, maar ook de duurste is 
en de grootste buiten-unit heeft. De 4 kW-uitvoering van de Remeha 
Elga Ace is met een bedrag van €4.450,- euro het goedkoopst. 
Vergeleken bij de Elga zijn de meeste hybride warmtepompen fors 
duurder en dat verlengt direct de terugverdientijd. Op de vraag, 
‘waarom heb je voor déze hybride warmtepomp gekozen?’ 
antwoorden welgeteld twee buurtgenoten: op advies van mijn 
(installatie-energieadvies) bedrijf. 

Waarom de Elga?
“De Elga is één van de eerste en meest beproefde hybride warmte-
pompen in de markt met goede gebruikersreferenties”, zegt Anton de 
Kievit, energie-U ambassadeur en gemeentelijk duurzaamheidadviseur. 
In de praktijk levert de Elga gemiddeld al gauw 70%-80% gas-
besparing op. Een fl inke CO2-reductie dus. Het werkt samen met 
bijna alle bestaande cv gasketels en met de stadsverwarming. Ze gaan 
20-25 jaar mee. De binnen-unit past in elke meterkast of naast je cv 
gasketel. Het werkt met je huidige radiatoren. De COP (coëffi ciënt 
of performance) is 5. Dit betekent, dat voor elke eenheid energie 
(elektriciteit) die erin gaat er 5 eenheden warmte eruit komt. 

De praktische zaken   
Wanneer je besluit dat de Elga wat voor jou is, zoek je een installa-
teur uit, stuurt foto’s op van de plek waar de buiten- en binnen-unit 
moeten komen. Een huisbezoek van de installateur van 10-15 minuten, 

Van het gas af met de hybri

Van onze duurzaamheidsredacteur
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de warmtepomp?

offerte lezen en tekenen, installeren van de Elga in 4 tot 6 uur. Kortom, 
een fl uitje van een cent. 

Voor iedereen die goed wil doen voor ons leefklimaat, voor zijn eigen 
portemonnee en goed voorbereid de onzekere energietransitie toekomst 
in wil gaan, is een hybride warmtepomp zoals de Elga een goede keus. 
Het werkt immers ook in combinatie met de stadsverwarming, mocht de 
gemeente voor deze variant kiezen, als we van het gas af gaan. Kijk naar 
de cijfers in onderstaande tabel (Daadwerkelijk jaarverbruikcijfers van 
2020, van twee gebruikers, in twee verschillende woonsituaties met de 
Elga in combinatie met gas cv ketel en met de stadsverwarming).  

 Post Bedrag met cv gasketel  Bedrag met stadsverwarming
 Installatie Elga € 4650,- € 4650,-
 Subsidie Elga € 1600,- (netto € 3050) € 1600,- (netto 3050,-)
 Besparing gas in 2020  € 649,- (844 kuub á 77 ct/kuub) € 475,-
 Meer gebruik elektra door Elga  € 294,- (1225 kw á 24 ct/kwh) € 160,-
 Gemeten besparing in euro’s € 355,-  € 315,-
 Terugverdientijd € 3050/355=8,5 jaar 9,5 jaar

Tip 1 Eenvoudige test of je woning geschikt is voor een hybride warmtepomp:
Zet in een koude wintermaand (4-6 graden) de cv aanvoertemperatuur op 50 graden. Als je huis redelijk snel, comfor-
tabel, warm te stoken is, is dat een goede eerste indicatie dat je huis met de Elga verwarmd kan worden.  

Tip 2 “Maakt een warmtepomp veel lawaai?” wordt vaak gevraagd. Antwoord: net zoveel als een airco of  een ou-
dere koelkast die aanslaat. Tip: leg je oor eens te luister bij een buurtgenoot met een Elga.   

Tip 3 Wist je dat je met de Elga, ‘s zomers je woonkamer 1-2 graden kunt koelen? 

Tip 4 Meer lezen? Kijk eens op: https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/beste-warmtepomp 

Schema hybride warmtepomp (bron: https://duurzaamheidsvergelijker.nl
/warmtepomp/hoe-werkt-een-warmtepomp)

Elga pomp binnen en buiten
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Voor het laatst in de zaak

Heb je altijd hier je zaak 
gehad?
Kees: “Nee, na de Schoenmakersvak-
school in 1972 te hebben afgerond, 
heb ik eerst twee zaken in Leiden en 
twee zaken in Amsterdam gehad. 
Deze zaken heb ik verkocht en 28 jaar 
geleden ben ik gestart met mijn zaak 
in winkelcentrum De Gaard’’.

“onze schoenmaker in De Gaard” Kees Waslander

Dat was wel even schrikken: grote 
plakkaten op de winkelruit die 
aangeven dat de schoenmaker na 
28 jaar gaat stoppen met zijn zaak 
in winkelcentrum De Gaard. Zijn 
besluit is mede ingegeven door 
het coronavirus maar ook door het 
bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd. Hoogste tijd dus voor 
een afscheidsinterview. En wie kan 
dat beter doen dan onze redacteur, 
met de achternaam Schoenmaker?

Wij zagen ook vaak je zoon in 
de zaak.
“Dat klopt,” zegt Kees, “maar hij 
heeft nu zelf een goedlopende 
zaak geopend in de Kwinkelier in 
Bilthoven!” 

Wij vinden het erg jammer dat 
je stopt, deel je dat gevoel?
“Eigenlijk ben ik, na veel wikken en 
wegen, nu erg opgelucht: het is goed 
zo”.

Heb je al plannen voor straks?
“Jazeker,” vertelt Kees, ‘’ik golf erg 
graag en dat wil ik een paar dagen 
per week gaan doen, ik wil één dag 
per week mijn zoon gaan helpen en 
wellicht ook nog andere collega’s 
assisteren. De hele dag thuiszitten is 
niets voor mij!”

Afscheidsinterview met:

Met grote plakkaten op de winkelruit 
deelt Kees zijn voornemen mee aan het 
winkelend publiek.

Komt er een nieuwe 
schoenmaker in de Gaard?
‘’Daar is wel sprake van, maar nog 
niet alles is rond. De ruimte van mijn 
zaak zal gaan naar Ekoplaza die ook 
andere ruimtes in het winkelcentrum 
zal gaan betrekken om tot voldoende 
winkeloppervlak te komen.’’

Bedankt!
Namens vele bewoners uit Tuindorp-
Oost willen wij je zeer bedanken voor 
het vakwerk dat je al die jaren heb 
geleverd en wij wensen je samen met 
je gezin al het goede toe voor de 
toekomst!

noot van de redactie: de stomerij-
service is overgenomen door Primera.

De gesprekken met de Gemeente Utrecht over de verkeerssituatie rondom 
De Gaard hebben tot nu toe nog geen vruchten afgeworpen. De gemeente 
houdt vooralsnog vast aan het oorspronkelijke plan. Initiatiefnemer van de 
petitie Tuindorp-Oost Veilig, Pia Kemper, roept daarom alle wijkbewoners op 
om de petitie nog door één andere persoon te laten ondertekenen. 
Hiermee wordt het aantal handtekeningen verdubbeld, wat de succeskans bij 
eventuele vervolgstappen vergroot. Ga naar http://bit.ly/TuindorpOost  om te 
ondertekenen, of mail naar tuindorpoostveilig@gmail.com.

Update verkeerssituatie De Gaard

Kees Waslander in zijn gerenoveerde zaak.
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1984? Dat was toch het jaar waarin George Orwell zijn 
beroemde roman over een dystopische samenleving 
liet afspelen? En verder… e-mail stond in de kinder-
schoenen, op Internet moesten we nog tien jaar wachten. 
De Apple Macintosh zag het levenslicht, Windows zou 
spoedig daarna komen en Mark Zuckerberg, oprichter van 
Facebook, werd geboren. En in dat jaar schreef Bert van 
den Hoed zijn artikel over Tuindorp-Oost.

De aanleiding was het vijfentwintigjarig bestaan van de 
wijk. Met de bouw van de koopwoningen aan de oostkant 
van de stad werd eind jaren 50 begonnen. Hiermee wilde 
Utrecht de ‘gegoede burgers’ voor de stad behouden. 
Ing. D. Jansen van de afdeling Stadsontwikkeling van de 
gemeente Utrecht ontwierp het deel tussen de Obbinklaan 
en de Kardinaal de Jongweg. De bewoners vonden er rust 
en privacy in een verkeersluwe wijk met veel groen en 
speelplekken voor kinderen. 

De redactie kreeg dit voorjaar een mail van Aaldert van 
der Vegt (93). Hij vertelde dat hij al 37 jaar een pagina 
uit het Utrechts Nieuwsblad van 1984 had bewaard. 
“Wellicht hebben jullie er meer aan dan dat het bij mij 
in de kast ligt.” Zo kwam de redactie in het bezit van 
dit historische juweeltje!

Er heerste een ‘adembenemende rust’, volgens Bert. De 
wijkagent van toen, Jan de Reuver, kon zich geen enkel 
‘leuk’ voorval herinneren. Volgens hem gebeurde er 
nooit iets. Er waren nauwelijks sociale problemen en 
bij meningsverschillen tussen buren stuurde men elkaar 
brieven, ‘alles heel correct en beschaafd.’ Voetballende 
jongens of scholieren die bij De Gaard rondhingen, daar 
stapte hij op af. Hoe anders is het werk van de wijkagent 
anno 2021, waarover je in het vorige nummer kon lezen. 

De bewoners van toen zagen zichzelf ‘correct, kritisch, 
degelijk en zonder poeha.’ Er werd niet op elkaar gelet 
maar in geval van nood kon je bij je buren terecht. ‘Je 
moet de bewoners zien als individualisten met buren. Mijn 
buurman en ik knikken elkaar beschaafd toe, spreken over 
het weer en wisselen gemeenplaatsen uit. Meer niet en 
dat is uitermate plezierig,’ aldus een van de bewoners. En 
tsja, hoe het tegenwoordig kan gaan, kun je lezen in de 
column op blz. 6. 
Even leek het er in 1981 op dat de rust zou worden 
verstoord door het besluit van de gemeente Utrecht om 
twee woonwagens te plaatsen aan de Kapteynlaan. Op 
de inspraakbijeenkomst in het College Blaucapel, (nu het 
Gerrit Rietveldcollege), liepen de gemoederen hoog op. 
In 1984 stonden de wagens er en hoorde je niemand er 
meer over klagen. 

Winkelcentrum De Gaard trok ook klanten uit Tuindorp 
en Tuinwijk en de randgemeenten. In 1984 was er echter 
sprake van ‘een licht verval’ volgens het winkelend publiek, 
men wilde een ander winkelbestand. Bedrijven van het 
eerste uur, zoals Lunchroom Epping, stomerij Esmeralda 
en Evora, sloten hun deuren. Het zou niet de laatste keer 
zijn dat De Gaard ingrijpend werd verbouwd. We winkelen 
nu overdekt, er is weer een restaurant en het grote plein 
met bankjes nodigt uit om samen te komen. De verkeers-
overlast rond De Gaard, die op sommige plekken wordt 
ervaren, is door de gemeente nog niet opgelost.

De kinderspelen op het Kouwerplantsoen voor Koningin-
nedag was vroeger het enige festijn waar de bewoners 
voor samen kwamen. Nu worden er straatfeesten en 
buurtborrels georganiseerd. Er zijn app-groepen en allerlei 
buurtinitiatieven om de wijk nog groener en duurzamer te 
maken. Op open plekken verrijst nieuwbouw en een bord 

‘TE KOOP’ staat nooit lang in de tuin. 

Anno 2021 is Tuindorp-Oost nog steeds 
een plek waar men, net als toen, graag 
tot op hoge leeftijd wil blijven wonen.

Tuindorp-Oost 1984

Aaldert van de Vegt kijkend in het historische juweeltje!

Advertentie

www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093

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

bron: Utrechts Nieuwsblad, maart 1984
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en is het nat, andere stukken liggen 
in de brandende zon. Het is puzzelen 
en dat vind ik heel erg leuk!” Erma 
pakt het anders aan: “ik ben meer 
van het klooien met planten, als het 
maar groeit, ik ga niet stekken en 
zaaien.”

Roerei voor egels
“We gebruiken de planten ook om 
beesten te lokken”, zegt Erma. En 
dat lukt goed, want je vindt hier veel 
insecten, vlinders en verschillende 
soorten vogels zoals mezen, putters 
en boomklevers. Een aantal egels 

Loop je door de Wichmannlaan, 
dan is de kans groot dat je Erma 
of Ietsje aantreft op ‘het eiland’. 
“Ik ben er elk vrij uur, het is mijn 
workout en ik vind het meditatief”, 
zegt Erma. Ietsje tuiniert er soms 
wel twintig uur per week: “en 
ik heb er ook nog een baan bij”, 
lacht ze. Erma Klarenberg en Ietsje 
Bontekoe beheren het plantsoen 
samen met Alois Groot Kormelinck.

Voor dit interview spreken we elkaar 
onder de berk op het eiland, omringd 
door tulpen. De drie raken niet uitge-
praat over alles wat er groeit. “Twaalf 
maanden per jaar bloeit er iets”, zegt 
Alois. “Mensen genieten ervan en 
lopen over de paadjes, we krijgen 
veel complimenten”, zegt Ietsje. “Het 
welzijn van de buurt hangt af van de 
omgeving”, vindt Erma. “Het is goed 
om groen om je heen te hebben.”

Puzzelen en klooien
“Het eiland was vroeger helemaal 
dichtgegroeid, onze kinderen 
speelden erin en bouwden hutten”, 
herinnert Ietsje zich. “Maar lang-
zamerhand verwilderde het steeds 
meer en het werd een zooitje. Als ik 
er langs liep dacht ik vaak: wat zou 
ik dit graag willen beplanten en er 
wat moois van maken.” In maart 
2014 liet de gemeente weten dat alle 
struiken zouden worden weggehaald 
en vervangen door heesters die 
makkelijk te onderhouden waren. 
“Dat kan leuker”, dacht Erma en ze 
ging in overleg met de gemeente. Ze 
informeerde de buurt en een aantal 
buren wilde wel meehelpen. 
“Af en toe bij grote klussen, zoals 
een enorme hoeveelheid bollen 
planten, schakelen we hun hulp in”, 
zegt Erma. De rest doen ze met z’n 
drieën.

Erma groeide op met een grote tuin: 
“uit school maakte ik vroeger eerst 
een rondje door de tuin.” Alois is een 
boerenzoon: “ik was altijd buiten in 
de natuur, bij de beek.” Ietsje was 
geen buitenkind: “ik zat boeken te 
lezen, of maakte muziek. De tuin 
vond ik vroeger een beetje stom.” Nu 
weet Ietsje alle Latijnse namen van 
de planten: “Je moet weten hoe een 
plant heet, dan weet je waarover je 
praat”, vindt ze. “Zaaien en stekken 
vind ik leuk, het is een uitdaging om 
nieuwe varianten te proberen. Op 
sommige plekken is alleen schaduw 

Alois, Erma, Ietsje op het eiland in de Wichmannlaan

Er ligt een plan om het winkelcentrum met de fl at aan de Jan van Galenstraat én de fl at er achter af te breken. 
In de zo verkregen ruimte, waar nu ook een openbare parkeerplaats en een omheind speelterreintje liggen, moet een 
winkelcentrum verrijzen met een supermarkt, enkele winkels, een onderliggende parkeergarage en ruim twee keer 
zo veel woningen. Rond de tijd dat je dit leest wordt een presentatie van de plannen gegeven en kan een ieder erop 
reageren. De redactie houdt je op de hoogte!

Nieuwbouwplannen aan de Ezelsdijk

Twaalf maanden mooi

Het eiland in de 
Wichmannlaan
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heeft inmiddels een schuilplek op het 
eiland en ook een eekhoorn en ring-
slang laten zich wel eens zien. 
“We hebben een compostbak, ver-
schillende nestkasten, egelkasten en 
waterpoeltjes”, zegt Alois. “Een paar 
weken voor de egels in winterslaap 
gaan, zet ik bordjes met roerei voor ze 
neer, zodat ze nog een boost krijgen.” 

Alois: “Het is een mooie kringloop: 
ik haal ezelsvijgen bij het ‘Lachende 
Paard’ als mest voor de planten, de 
kool- en pimpelmezen pikken de hooi-
vezels eruit voor hun nest en daarna 
nemen de kauwen de ingedroogde 
mest mee om te nestelen in een 
schoorsteen.” Hij is wel bezorgd over 
de katten in de buurt. “Die loeren dan 
op de jonkies van een egel, of gaan 
bovenop de nestkast van de vogels 
zitten. Het zou al schelen als katten in 
ieder geval ’s nachts worden binnen-
gehaald.” 

Schiereiland en containertuin
Erma en Ietsje pakken sinds de zomer 
van 2019 ook het stuk grond aan de 
zijkant van de Wichmannlaan aan; 

het schiereiland. “Er kwamen eerst 
klachten toen de prikstruiken weg 
waren en je de schuttingen en afval-
bakken kon zien, maar het heeft 

•  Wil je jouw straat ook vergroenen? 
De gemeente helpt je hierbij met 
tips en materiaal, budget voor 
planten kun je aanvragen via het 
initiatievenfonds. Kijk hiervoor op 
utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-
en-groen/zelfbeheer/.

•  De bewoners van de Wevelaan 
vroegen budget aan voor het 
beplanten van de boomspiegels in 
hun straat. Ze maakten er begin april een gezellige buurtactiviteit van met 
koffi e, taart en paaseitjes en onderhouden de boomspiegels nu zelf.

•  De oproep voor hulp bij de kruidentuin in de vorige wijkkrant, leverde maar 
liefst dertien reacties op! Pom Hoogstadt neemt met iedereen contact op en 
is al begonnen met het opknappen van de tuin. Wij gaan binnenkort weer 
een kijkje nemen. 

tijd nodig”, zegt Ietsje. “Ik zet er 
bloeiende struiken neer, zoals 
Egelantier, Forsythia en Krentenboom, 
naast groenblijvers.” Alois zette 
planten naast de container in de 
Obbinklaan, aan het einde van de 
Wichmannlaan. “Ik hoop dat mensen 
geen afval meer naast de container 
zetten; het groen eromheen moet 
uitnodigen om er geen puinhoop van 
te maken.”
 
Op het eiland vind je wel 265 ver-
schillende planten, struiken en bomen; 
Ietsje heeft ze voor ons geteld. Wil je 
zien wat er allemaal groeit en bloeit? 
Het is het leukste om er even langs te 
lopen, maar je kunt ook lid worden 
van de facebookgroep ‘Het eiland’. 
Daar vind je prachtige foto’s van 
het plantsoen in elk seizoen. 
Wil je meehelpen op het eiland, 
spreek Erma, Ietsje of Alois dan even 
aan. 

“De ontwikkeling van het eiland is 
klaar, maar het is nooit af”, besluit 
Erma. “Ik ga door tot het echt niet 
meer gaat.”

Meer groen in onze wijk

Bewoners van de Wevelaan aan het 
werk bij de boomspiegels.

Voorjaarsbloeiers langs de paden op het 
eiland (foto: Freerk Kuperus)

Egels op Het Eiland
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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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Deze keer stuitte onze foto-redacteur op deze wat mysterieuze 
foto. Als hint willen we wel kwijt dat het niet in Mekka is, maar 
gewoon in Tuindorp-Oost. Weet je waar precies? En wanneer 
de foto genomen is? De redactie wordt extra blij van details en 
anekdotes, dus mail je verhaal naar redactie@tuindorpoost.nl!

Mysterieuze foto

De vorige foto was een lastige, maar oplettende 
kijkers herkenden op de achtergrond het Kouwer-
plantsoen. Sanny Wezenbeek-Maat wist te vertellen 
dat de broodbezorger Kees de bakker was. 
Een grote, rossige man met heel veel sproeten die 
toeterde als hij aan kwam rijden. “Wij kinderen 
gingen dan naar buiten, als je geluk had dan mocht 
je een blok met hem meerijden! 
Zo niet, dan ging je met rolschaatsen aan de bumper 
hangen. Ik denk dat de vrouw op de foto mevrouw 
Kierpensteijn is, met haar zonen Michel en Maurice. 
Zij woonde op Kouwerplantsoen 76 en had met 
haar man een kapsalon op het Willem van Noort-
plein.” Pure nostalgie, daar houdt de redactie wel 
van! Nog mooier is haar mail korte tijd later: “Tijdens 
het bezorgen van de Wijkkrant zag ik dat de familie 
Kierpensteijn niet op nummer 76 maar op nummer 
78 woonde...”
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