
6 juli: een zomermiddag in Park 
Bloeyendael: wat bouw je als je 
moet bouwen binnen de groene 
grens? 

Naar aanleiding van de opening van 
het paviljoen Phoenix Bloeyendael 
Binnen in het gelijknamige natuur
park te Utrecht vindt een mini-sym
posium plaats waarbij het verrichten 
van een bouwwerk in de natuur cen
traal staat en wordt toegelicht door 
ontwerpers, beheerders en een er
chitectuur-criticus. Na de verhalen is 
er een mogelijkheid tot bezichtiging 
van park en paviljoen en zal er een 
versnapering worden geserveerd. 

Voor het bijwonen van dit kosteloze 
programma kunt u zich wenden tot 
FBWarchitecten, postbus 14174, 
3508 SG Utrecht, 030-2540851 of 
fbw.nl@wxs .nl 

de schoorsteen als bekroning, Het 
tweede segment is het toilet met ber
ging, het derde segment is de bijkeu
ken en het vierde en een-na-Iaatste 
segment huisvest de pantry, werk- en 
opslagruimte voor de imker en de 
parkwerkers. 
Om iets van natuurlijk Iicht in de kern 
door te Iatendringen is er een 'solar-tu
be' aangebracht die als een periscoop 
licht naar binnen spiegelt door de na
vel. De enige opening van het slakken
huis wordt van buiten naar binnen af
gesloten door een stalen rolIuiken een 
glazen vouwpui, In de winter zal deze 
laatste de welkome zon binnenlaten en 
de binnenruimte verwarmen. Als de 
vouwpui wordt weggeschovenwordt 
de beschikbare ruimte ineens twee keer 
zo groot en verbindt zich onbelemmerd 
met de open lucht. 
De Phoenix staat, evenals zijn voor
ganger, op bet hoogste punt en nogal 
'achterin' het park. Hij richt zijn rug 
naar de parkgrens en de kantorenstad. 
Het uitzicht uit het gebouw, of van het 
terras over het moerasje en het slinge
rende beekje met knotwilgen is daar
door nogal groots en verliest zich vol
ledig in het achterliggendebosquet. 0 

Nora de Groen is secretaris van 
Stichting Bloeyendaal 
Postbus 85017,3508 AA Utrecht, 
tel. 030-2544166 

Een tuin voor
 
Strowis
 
Peter Peels 

De verzameling oude materialen Iigt
 
gereed voor verwerking.
 
Foto: Kees Geljon 

Utrecht heeft - net als alle grotere ste
den - een lange traditie in het kraken 
van panden. Zo werd ook in 1976de 
Autornobiel CentraleUtrecht (ACU) 
aan de Voorstraat gekraakt. De naam 
zegt het al: een grate garage met aIler
lei belendende panden midden in het 
oude hart van Utrecht. In de volks
mond heette het als snel - na sloop van 
een deel van de gammelebebouwing 
"Het gat in de Voorstraat", 
In 1993 ontstond na een lange nacht in 
de kroeg het idee om te proberenhet 
project een meer defintieve status te 
geven. De StichtingVoorstaete werd 
opgerichtom onderdak te gaan bieden 
aan politiek-cultureel centrum ACU en 
hostel Strowis, 
Na langdurige en moeizame onderhan
delingen met de gemeente en de eige
naar lukte het om een lening te krijgen 
voor uitvoering van de plannen. Uit al

lerlei bronnen kwam twee ton beschik
baar. Het meeste werk werd in eigen 
beheer en met vrijwilI igers uitgevoerd. 
In een vroeg stadium werd Stichting 
Samenhang gevraagd om ontwerp en 
aanleg van de Strowisruin te begelei
den. 
De aanleg van de tuin lOU onder bege
leiding van Samenhang met uitsluitend 
vrijwilligers wordengedaan. Daarvoor 
is eerst de beschikbare ruimte bekeken 
en zijn de wensen van Strowis en het 
ACU geinventariseerd. Omdat er geen 
tot weinig geldmiddelen beschikbaar 
leken is gemikt op hergebruik van rna
terialen. 
Daarvoor hebben we tijdens de sloop 
van de opstallen van de garage naarstig 
gezocht naar bouwrnaterialen. Zo had
den we aan het eind van de sloop een 
forse stapel kloostermoppen en verder 
talloze soorten stenen uit weI vier eeu
wen. Daarnaast hadden we een paar 
grate brokken gemetselde fundering in 
zijn geheel bewaard. 
De tuinen van Strowis en ACU gren
zen aan het eind onder een rechte hoek 
aan elkaar. Op de scheiding was een 
niveauverschil van ongeveer een me
ter. Dat niveauverschil werd overbrugd 
door de restanten van een oude tuin
muur. Deze tuinmuur was tot op maai
veldhoogte van de hogere Strowistuin 
verdwenen. Vanuitde ACU tuin keek 
je tegen die prachtige gemetselde mum 
aan. Voor die mum moest de 
(leem)vijver komen! En wei in een 
halve cirkel. Twee ronde terrassen, een 
van oude stenen en een van (acacia)
hout deels boven het water van de vij
ver, completeerden het lage gedeelte. 
Het hoge terras moest grotendeelsbe
straat worden in verband met het grate 
aantal bezoekers van het hostel wat 
daar in de zon moest kunnen zitten. De 
meest uiteenlopende vrijwilligers heb
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Hostel Strowis is 24 uur geopend. 
Kosten f 20,- per nacht in een 
twaalfpersoonskamer tot f 80,- voor 
een eenpersoonskamer. Ontbijt 
f 7,50 . Er zijn verder: een te gebrui
ken keuken, ontbijtmogelijkheid, 
E-mail service en niet te versmaden: 
de tuin . 
Adres: Boothstraat 8, 3512 BW Ut
recht , tel. 030-2380280, e-mail : 
strow is@xs4all.nl , website www .stro
wis .nl. 

Ook zander dat u er de nacht door
brengt kunt u de tuin bezichtigen! 

ben dat terras aangelegd van de verza
melde oude materialen en een fikse 
partij 40x60 grindtegels waarvan we 
de aehterkant boven bebben gelegd. 
Alles in wild verband. Het oog van de 
meester hield in degaten dat bet toch 
een gaaf patroon werd. Dat voorkwam 
echter niet dat een vrijwilliger een hal
ve middag bezig was met bet vullen 
van een gaatje van lOx20 em met klei
ne tegels op hun smalle kant! Voor mij 
op dat moment bijzonder ergerlijk, 
aehteraf weI een stukje wat opvalt en 
mij in ieder geval zal beugen. 
Twee borders aan de zijkanten werden 
ingevuld met voomamelijk van alle 
kanten gekregen planten waarbij met 
name IIja Sanders zijn plantenkennis 
en voorkeuren kon botvieren. 
De grote brokken gemetselde funde
ring hebben we prominente plaatsen 
gegeven. Een brok als een rustiek plek
je om hasj te roken. Een als een reebt-

Spiegeling van de 'buurman' 
FOlD: Kees Geljon 

opstaande obelisk beplakt met de tallo

ze gevonden tegeltjes. En twee als ta

Iud aan de zijkanten van de vijver.
 
Op bet totale terrein lag een groot aan

tal oude tot zeer oude drinkwaterkel

ders. Deze kelders werden in vroeger
 
tijden gevuld met regenwater. De
 
meeste zijn weer af'gedekt, maar een is
 
er op het Strowisterras opgemetselden
 
voorzien van een gemetselde put

opbouw. Reeds na korte tijd versche
nen massaal varens in de put. De ande
re putten zijn in gebruik voor de op
yang en bergebruik van 'grijs water' in 
bet ACU gebouw. En de restis ge
woon weer voor latere arebeologen. 
Uiteraard hebben we gezocht naar ver
tikale beplanting langs de brandtrap
pen van de beide panden en hebben we 
gevraagd of we bet water van de buren 
moebten gebruikenals aanvullend wa
ter voor de leemvijver. Tussen bet 
buurpand van de Utrechtse Universiteit 
en Strowis is een prachtig smeedijze
ren hek gekomen. Kortom: de tuin is 
met een minimum aan middelen en 
beel veel menskraebt bijzonder fraai 
geworden, 

En verder is Stiebting Samenhang in 
natura betaald: tien nachten kunnnen 
door ons aan te wijzen gasten am niet 
verblijven in bet hostel. 0 

Peter Peels is onde rwij zer met et
varing in het beheer vaneen school
natuurtuin, (medeunitiatiefnemer en 
beheerder van buurtnatuurtuin De 
Bikkershof oprichtet vanSticluing 
Samenhang en hi)brengtenthou
siast permacultuur in prakiijk. 

Zijn adres: 
Bekkerstr. 12 bis 
3572 SH Utrecht 
030 - 2760720 

Met de zachte 9 

De ware vreugde van het 
vreemdgaan 

lk heb iets verkeerds gedaan. Vreemdgaan. 
Ik praatte daarover met Ellis van gindsneven . 
Oat ik daar geen goed aan had gedaan, zei 
ik. Oat zU dat kon snappen, zei ze. en dat 
dat kwam door de mayonaise. BU mU was 
net toch anders. zei ik. au mil betrof net 
Sneeuwwitje en Zephirin . Oat zUn heel rnooie 
meiden. Gekweekte rozen. die in het tuin
tje in Herpen groeien en z6 mooi zUn, dat 
ik bij De Wilde nog enkele planten ervan 
ging ha/en om bil het huis in het Franse 
dorp te planten. Ze zijn het daar even 
schoon gaan doen en ars ik ginds in de zon 
zit, denk ik aan Herpen. Hetzelfde effect 
hebben er de planten die ik vanuit het 
Herpse tuintje meenam: IJslandse papavers, 
Cinicifuga's, herfstanemonen en uit stek 
gekweekte Lavatera's. En om thuis in 
Herpen genoegens van ginds te ervaren 
(en ook om wat eenvoudig succes te heb
ben met natuurlijk tuindoen) heb ik in de 
loop der tijden nogal wat zakken kalkgrond 
en ook planten van daar naar hier gebracht. 
Zo kunnen we hier temidden zUn van plan
tenwee/de van daar en ervan genieten: rode 
karnperfoelie. wollige sneeuwbal, peper
boompje, nieskruid, drie soorten Campanula, 
leverbloernpje. eenoes. grassen, Allium's en 
toe maar. AI dat spul d6et net, houdt het 
uit . breidt zich uit en Iaat mUn trots groeien. 
Toch is er lets niet goed rnee. zei ik tegen 
Ellis. Hier die bizondere stokrozen van mij, 
daarginter ook dezelfde stokrozen en ze 
wandeJen er elk jaar verder het dorp in en 
uit. Zo begint het Franse dorp wat op 
Herpen te lijken . Deze manier van vreemd
gaan maakt het overa l gelijkJ Toen verteide 
zij van die verrukkelijke mayonaise waarvan 
zU elk jaar een doosvol ins/oeg am er thuis 
net zeals in Frankrijk van te genieten. Tot 
de voorraad vlee jaar eens op was en de 
vakantie nog in het verschiet en dat ze 
toen moest terugvallen op de 'gewone' 
mayo van haar eigen super-winkel. Maar 
die was me tach lekker, man! 
Vreemdgaan moetje goed doen: een eind 
van huis. ergens ginds, in den vreemde. 
Daar waar dat lekkere vreemde is en thuis
hoort. Oak kan de vreugde van het vreemd 
gaan maar net best kortstondig zUn. Dan is 
ze net hevigst. Want een zonde moet niet 
te lang duren, al is ze nog zo ondeugend. 
Je kunt niet voorkomen dat ze tach op den 
duur saai wordt en gewoon, niks aan. ver
ve/end . 

Willem Iven 
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