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Het Koor Hopeloos, dat iedere 
week in Buurtcentrum de Leeuw 
repeteert, bestaat al bijna 25 jaar. 
De naam komt van het koorlijflied 
‘Hopeloos’, maar: “We heten dan 
wel Hopeloos, maar we zijn het 
zeker niet!” Integendeel, de optre-
dens zijn vrolijk en gepassioneerd, 

met een knipoog naar het droevige 
en ruimte voor lekker deinende 
meezingers. Zangervaring hoeft niet, 
plezier wel. Op het repertoire staan 
de smartlap en het betere Neder-
landstalige lied, begeleid door piano 
en accordeon. Tijdens de repetitie 
komen ‘Mijn pappie is enkel een 
foto’, ‘Terug naar de kust’ en ‘Avond’ 
langs. De vaste dirigente Gertrude 
Pieters verzorgt de meerstemmige 
arrangementen.

ONLINE ZINGEN
Hopeloos treedt op in verzorgings-

tehuizen, op koorfestivals, tijdens 
het Smartlappenfestival én op de 
rondvaartboot door de grachten. 
De optredens in verzorgingshuizen 
zijn erg inspirerend, want “je ziet de 
mensen opleven”, aldus Gertrude. 
Ook gaat het koor één keer per jaar 
op weekend naar een afgelegen plek 
waar nieuwe liederen ingestudeerd 
worden. Tijdens corona werden er 
nieuwe initiatieven ontplooid, zoals 
samenzang via het beeldscherm en 
het leren bespelen van de ukelele. 
Van het online zingen staan er een 
aantal mooie opnames op YouTube 
en op de website van het koor.

LIEDJE IN JE HOOFD
Wat is de charme van het koor? Lid 
van het eerste uur Hendriek Bos-
huizen legt het uit: “De gezelligheid, 
het samen genieten. We zijn een 

echter met terugloop te maken en 
het koor is dan ook naarstig naar 
nieuwe leden op zoek. De repetities 
zijn op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur. Aanmelden kan via 
www.koorhopeloos.nl JH

hechte vriendenclub, ook buiten 
de repetities om.” Voorzitster Tonny 
Groen verwoordt de heerlijkheid 
van het zingen als volgt: “Niets 
mooiers dan ’s ochtends wakker te 
worden met een liedje in je hoofd.”
Door corona heeft Hopeloos 

ROOD ASFALT MOET
Over fietsvriendelijke klinkers 
(milieuvriendelijk, waterdoorlatend 
én beschikbaar in rood) zoef je ook 
zonder hobbels op een e-bike naar 
werk of studie. Dus waarom wordt 
er eigenlijk zo vastgehouden aan 
het gebruik van asfalt? GroenLinks 
verwijst naar een verkeersnota 
waarin staat dat er bij dit soort pro-
jecten buiten de binnenstad altijd 
gekozen moet worden voor rood 
asfalt. Dat is eenduidig en duidelijk. 
Van Hooijdonk zelf pleit dat asfalt 
veiliger is en beter voor het milieu.

Net zoals bij de aanleg van de Fiets-
route om de Noord - de andere 
snelle fietsroute door Votulast - lijkt 
daarom het enige compromis een 
combinatie van klinkers met stro-
ken asfalt te zijn.

TEGENGELUID
Het actiecomité kon tot eind okto-
ber een zienswijze indienen op het 
voorgenomen plan van de ge-
meente. Ze hebben vele zienswijzen 
van bewoners binnen gekregen: het 
leeft blijkbaar enorm in de buurt.

Om de stad fietsvriendelijker te maken en het centrum te ontlasten, 
worden rondom de binnenstad aantrekkelijke fietsroutes aangelegd. 
Door Votulast zijn er twee gepland. Hoewel omwonenden bij de plan-
nen om inbreng wordt gevraagd, lijkt één element niet onderhandel-
baar: het gebruik van rood asfalt. Betrokken bewoners hebben het 
idee dat door dit ‘asfaltdogma’ alternatieve plannen niet serieus wor-
den onderzocht. Het actiecomité Weerdsingel Oostzijde geeft echter 
niet op: “Je moet een lange adem hebben.”

Er zit veel muziek in onze wijk. Wij 
zijn benieuwd hoe die muzikan-
ten de afgelopen periode hebben 
doorstaan en hoe het nu met ze 
gaat. Dit keer: Levensliederenkoor 
Hopeloos.

Wanneer het plan van Van Hooijdonk 
wordt goedgekeurd zal het asfalt er 
in 2024 komen. Maar zover is het 
nog niet, want al moeten ze naar de 
rechter: het actiecomité strijdt door. 
Ook zijn er inmiddels partijen die zich 
achter de bewoners lijken te scharen. 
Nagenoeg de hele raad is het er in elk 
geval over eens dat het participatie-
proces niet goed is gegaan. 
 FK

NOG MOOIER MAKEN
Fietsvriendelijke klinkers, het be-
houd van de (groene) rotonde en 
de huidige brede trottoirs: inmiddels 
tekenden bijna 4000 mensen de 
petitie om dit te behouden. “Want 
iedereen is meer dan welkom op de 
Weerdsingel,” benadrukt Ko. “We zijn 
er juist voor om samen met buurt en 
overheid één van de mooiste stukjes 
van Utrecht nóg beter in te richten 
voor voetgangers en fietsers. De open 
blik om dit te doen, lijkt er bij de wet-
houder niet te zijn: de hele Utrechtse 
singel asfalteren lijkt het doel.”

STRIJD TEGEN ASFALT GAAT DOOR 

Hij slaapt er soms niet van. In 
periodes is hij er zo’n anderhalve 
dag per week mee bezig: Ko Vossen 
(56, manager bij de Rijksoverheid) 
zet zich al bijna drie jaar in, omdat 
hij vindt dat de overheid naar de 
burger moet durven luisteren, en 
niet alleen de vanachter het bureau 
bedachte concepten moet uitrol-
len. Hij is een van de vier leden 
van de kern van het actiecomité. 
Veel tijd gaat zitten in gesprek-
ken met raadsleden. Toch lijkt de 
afgelopen jaren niemand echt 
stelling te durven nemen tegen de 
plannen van wethouder Mobiliteit 
Lot van Hooijdonk. “Terwijl er voor 
de Weerdsingel alternatieven zijn 
die op alle punten goed scoren, 
en vaak ook véél minder gemeen-
schapsgeld kosten,” aldus Ko. 
De singel is twintig jaar geleden 
helemaal fietsvriendelijk ingericht. 
Veel bewoners en gebruikers zijn 
daar tevreden mee en vinden het 
zonde om opnieuw enkele mil-
joenen - of meer - aan de straat te 
besteden zonder heldere noodzaak.
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Afscheid nemen
gewoon, zoals je geleefd hebt

ALLERZIELEN
Met een waterlantaarn werden op 
2 november overledenen herdacht 
in het Griftpark. Het initiatief voor 
deze herdenking komt van Liesbeth 
Verberk. Zij herdacht haar stilgeboren 
zoon tijdens Allerzielen in het Am-
sterdamse Vondelpark. Zoiets wilde 
ze ook in Utrecht. En dat lukte: dit 
jaar werd voor de derde keer naast 
de vijver een plek ingericht waar 
mensen een wens konden schrijven 
op een lantaarn. Iedereen staat stil 
bij eigen gemis: ouders, echtgeno-
ten, kinderen, maar ook voor de 
overleden poes wordt een lantaarn 
gemaakt. “Er komen elk jaar steeds 
meer mensen,” merkt Liesbeth. “Het 
voorziet in een behoefte.”

SINT MAARTEN
Een groots lichtfestijn was de Sint 
Maarten Parade op 11 november, 
waarmee dit jaar de viering van 
‘Utrecht 900 jaar’ werd afgesloten. 
In verschillende wijken werd een 
deel van de geschiedenis van Utrecht 
als lichtsculptuur vormgegeven. 
In Noordoost maakte kunstenares 
Marlies Galama met buurtbewoners 
een levensgrote Trijn van Leemput. 
De Zwaan uitvaarten uit de Vogelen-
buurt deed mee met een verlichte 
doodskist, aansluitend bij het thema 
van de wijk Oost: de Zwarte Dood. 
“Als uitvaartonderneming maken 
wij de dood zichtbaar en hopelijk 
ook bespreekbaar,” vertelt Nathalie 
Swinkels. “Tijdens de parade zelf was 
er geen tijd voor een praatje, maar 
op weg naar het beginpunt van de 
parade hadden we veel aanspraak 
van nieuwsgierige buurtbewoners!”

HERDENKEN
Tijdens de feestdagen worden naas-
ten die er niet meer zijn extra ge-
mist. In Buurtcentrum de Leeuw kun 
je terecht voor een ‘Bakkie Troost’. 
Elke twee weken kunnen nabestaan-
den op woensdagochtend binnenlo-
pen. “Het is laagdrempelig,” vertelt 
Willemien Winkel van Zin in Utrecht, 
één van de organisaties achter de 
bijeenkomst. “Humanitas en Zin in 
bieden ook gespreksgroepen en 
één op één gesprekken, maar deze 
bijeenkomsten zijn juist bedoeld om 
even binnen te lopen en je verhaal 
kwijt te kunnen.” In december kan 
dat op 7 en 21 december, vanaf half 
11.

VIEREN
Kerstfeest wordt vooral geassocieerd 
met samen vieren. In Buurtcentrum 
de Leeuw worden ook weer geza-
menlijke activiteiten georganiseerd 
zoals de kerstlunch en kerststukjes 
maken (zie de ladder op de achter-
pagina).
Op kerstavond, 24 december, is 
er weer een levende kerststal op 
Griftsteede. Buurtbewoners kunnen 
elkaar daar ontmoeten bij sfeervolle 
vuurkorven onder het genot van 
een beker warme chocolademelk of 
glühwein. Letterlijk een lichtpuntje 
maken kan eerder in de maand op 
18 december: dan worden er bijen-
waskaarsen gemaakt. Heb je plek 
nodig om je lichtjes op te hangen: 
huur dan een boom. Een duurzame 
kerstboom huren kan tot 10 decem-
ber bij Griftsteede via  
www.duurzame-kerstbomen.nl/
stadsboerderij-griftsteede. MV

TALMALAAN IS AF
Op de foto (Het Utrechts Archief) uit 1972 zien we de 
Talmalaan als die af is. Op de voorgrond is de kruising 
met de Kardinaal de Jongweg te zien. Op de achter-
grond het kantoorgebouw van de NVV, Nederlands Ver-
bond van Vakverenigingen. In 1977 ging het NVV samen 
met het NKV op in het FNV. Achter dit gebouw zien we 
de torenspits van de in 1977 gesloopte Monicakerk. 

MINISTER TALMA
De laan is vernoemd naar dominee en politicus Syb 
Talma (1864-1916). Als minister van Landbouw, Nij-
verheid en Handel, waaronder in die tijd ook sociale 
wetgeving viel, in het kabinet-Heemskerk (1908-1913) 
was Talma een van de grondleggers van het stelsel van 
sociale zekerheid in Nederland. Talma realiseerde de 
eerste collectieve oudedagsvoorziening in Nederland: 
wettelijk recht van 70-jarige arbeiders op een bijdrage 
voor de oude dag. Dit was de voorloper van de naoor-
logse AOW. GJVZ

De wintertijd is ingegaan, en de feestdagen komen eraan. De donkere 
dagen vragen om lichtpuntjes: letterlijk en figuurlijk.

Wat is je opgevallen?
“Votulast is een heel initiatiefrijke 
buurt. Mensen zijn goed verenigd, 
betrokken bij bewonerscommissies, 
gepassioneerd en wonen hier vaak al 
lang. Er komen veel mensen naar het 
wijkspreekuur met initiatieven rond 
vergroening en om het water goed 
weg te laten lopen. Er is ook al langer 
veel te doen rond verkeersveiligheid: 
Kaatstraat, Koekoekstraat, Weerdsin-
gel… Ik kom mensen tegen die hier 
al 20 jaar mee bezig zijn! Er zijn ook 
veel actieve ondernemers met goede 
ideeën. Bijvoorbeeld om een perma-
nente kerstboom te realiseren op het 
Willem van Noortplein.” 

Waar liggen je zorgen?
“Vraag is of we ook de mensen zien 
met wie het minder goed gaat. Er zijn 
veel mensen voor wie dit een span-
nende winter is. De gemeente kan 
op allerlei manieren helpen. Als je de 
gasrekening niet meer kan betalen 

kun je bijvoorbeeld een energiever-
goeding aanvragen. Ondernemers 
kunnen terecht bij Ondernemer 
Centraal voor hulp en adviezen.” 

Wat wil je veranderen?
“In onze stad zijn er grote uitdagin-
gen voor het verkeersnetwerk, de 
ruimtelijke ontwikkeling, klimaat-
adaptatie en duurzaamheid. We 
moeten ook anders naar grondstof-
fen kijken: niet alleen recyclen, maar 
meer hergebruiken. Het zou mooi 
zijn als ondernemers en bewoners 
gaan samenwerken in hergebruik 
rond een markt of vaste kringloop-
plek. Daar kunnen we als gemeente 
bij helpen.” 

Hoe ga je dit aanpakken?
“We kunnen beter gebruik maken 
van de plekken waar bewoners zich 
verenigd hebben, de structuren die 
er al zijn, de kennis die er in de wijk 
is. Ik heb, om een voorbeeld te noe-

men, voorgesteld een verkeerswerk-
groep in breder perspectief in te 
stellen voor alle mobiliteitsprojecten 
in de buurt. Hier kunnen ook oudere 
plannen aan bod komen. 
 
Wat wil je behouden, meer ruimte 
geven?

“Iedere tuin of geveltuin helpt bij 
vergroenen. Iedere tegel of parkeer-
plaats die wordt gelicht draagt bij. Ik 
wil de betrokkenheid van bewoners 
hierbij graag behouden en ruimte 
geven; wees en blijf betrokken. Hou 
vol! Zoek manieren om een volgende 
stap te zetten. Ook bij tegenslag 

vanuit de gemeente. Bij de gemeente 
werken ook mensen die wel eens 
een foutje maken. Het is belangrijk in 
gesprek te blijven. Meestal kom je er 
samen uit. En ik zou het mooi vinden 
als we op sommige plekken in de 
wijk nog meer doen met duurzaam-
heid.” WdB

Onze wijk heeft sinds kort een nieuwe wijkwethouder: Susanne Schilder-
man. We spreken haar op een mooie herfstdag op het zonnige terras van 
het Badhuis, een historische plek in Votulast. We zijn benieuwd naar haar 
eerste indruk als wijkwethouder, en voelen haar aan de tand over haar 
plannen. 

Het grootste deel van Votulast is gebouwd in de laatste 
120 jaar. Er bestaan best nog wel wat foto’s van stra-
ten en gebouwen op het moment dat er nog werd ge-
bouwd. Dit jaar gaan we op zoek naar die foto’s. Deze 
laatste keer richten we ons vizier op de Talmalaan. 

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

LICHTPUNTJES IN DE 
DONKERE MAANDEN 

Schilderman
Hopeloos
Apenkooien
Fietssnelweg
Woongroep

Deleeuw
Tiny
Troost
Sintmaarten
Vitaeveste

Een ouderwets potje apenkooien? Dat kan gewoon in onze wijk!
De aloude vorm van tikkertje waarbij je de grond niet mag raken, is 
de ideale combinatie van sport en spel. Een flinke workout, waarbij 
je echt niet alleen je lachspieren traint. Kom in kleding die lekker zit, 
ook al is dit je dierenpak-onesie. Wel graag sportschoenen dragen 
zonder zwarte zolen.

Iedere dinsdagavond van 20:45 tot 21:45 uur op Nolenslaan 33b.
www.apenkooigym.nl | info@apenkooigym.nl | 06-43432102

PUZZEL EN WIN! 

" Je eigen kleur geven
aan de uitvaart"  
Sandra van der Pas  

VIJF VRAGEN 
AAN SUSANNE 
SCHILDERMAN 
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Dit keer een wegstreeppuzzel. 
Zoek de onderstaande woor-
den in de puzzel en streep ze 
weg. De openstaande vakjes 
vormen de oplossing. Stuur 
deze vóór 13 januari 2023 naar 
info@votulastkrant.nl. Onder de 
goede inzendingen wordt een 
waardebon van Badhuis t.w.v. 
25 euro verloot. Succes!

De oplossing van de puzzel uit 
de vorige krant was: Redacteur.
Die zoeken we overigens nog 
steeds. Er kwamen genoeg goe-
de oplossingen binnen, maar 
helaas nog geen redacteur!
De winnaar is Eva Breedveld. 
Van Harte Gefeliciteerd, de bon 
komt naar je toe!

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het Staats-
liedenkwartier, later omgedoopt in Staatsliedenbuurt, 
gebouwd. Het was een aanvulling op het vooroorlogse 
Tuinwijk. Ten westen van de nieuwe buurt stonden nog 
enkele boerderijen en gebouwen van de beenzwartfa-
briek,  in de volksmond beter bekend als De Benenkluif. 

BOUWRIJP TERREIN
Halverwege de jaren zestig, de fabriek was inmiddels 
gesloten, werden de gebouwen en ook de boerderijen 
gesloopt om plaats te maken voor de Talmalaan. Op de 
foto (Het Utrechts Archief) uit 1966 zien we het bouw-
rijp gemaakte terrein. De flatgebouwen die aan de rech-
terkant grenzen aan het terrein zijn in 2000 gesloopt om 
plaats te maken voor nieuwbouw. 



 

VOTULASTLADDER

Lichtjesavond
Op zondag 18 december is het 
weer Lichtjesavond op de begraaf-
plaatsen St Barbara, Tolsteeg en 
Daelwijck. Op Lichtjesavond kunt 
u samen met anderen, geliefden 
die zijn overleden gedenken. De 
begraafplaatsen zijn verlicht met 
fakkels en er branden vuren op de 
voorterreinen. Er staat een grote 
kerstboom, waar u een eigen wens 
of gedachte in kunt hangen. Er 
is iets lekker warms te drinken. 
Iedereen krijgt een kaars om op het 
graf of om thuis te branden. Een 
koor en een muziekband maken de 
sfeer compleet. U bent van harte 
welkom, ook als uw dierbare niet 
op een van deze begraafplaatsen is 
begraven. 
Zondag 18 december van 16.00 tot 
18.00 uur op begraafplaatsen St 
Barbara (Prinsesselaan 2) Tolsteeg 
(Maansteenweg 1) en Daelwijck 
(Floridadreef 11) te Utrecht
  
Kerst in Buurtcentrum De Leeuw
Dinsdag 13 december kerstlunch 
van 12.00 tot 13.30 uur.
Woensdagochtend 14 december 
kerststukjes maken 11.00-13.00 
uur. Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Bep van Rees via 
06-11397593. 

Huurkerstboom
Dit jaar weer een groene kerst? 
Huur dan een kerstboom bij Grift-
steede. Bestellen kan tot 10 decem-
ber via www.duurzame-kerstbo-
men.nl/stadsboerderij-griftsteede.

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in december en januari plaats-
vinden. De volgende wijkkrant 
verschijnt begin februari. Organi-
seert u in februari of maart een 
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 
11 januari weten, dan nemen we 
een aankondiging op in de vol-
gende agenda. Of plaats uw be-
richt zelf rechtstreeks op het prik-
bord van www.votulastkrant.nl 
We zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant 

OUD & WIJK 

De oudste woongroep voor ouderen in de gemeente 
Utrecht staat in Tuinwijk, aan het Willem van Ab-
coudeplein. De woongroep heeft 17 driekamerap-
partementen in het duurdere sociale-huursegment. 

In 1965 stapt Tiny met haar man, 
zoontje Peter van tien en dochtertje 
van zeven maanden haar huidige wo-
ning in de Burmanstraat binnen. Man 
Piet had zich binnen de Spoorwegen 
omhooggewerkt van het ‘zware werk’ 
naar een ambtenarenbaan, waardoor 
hij in aanmerking kwam voor een 
huis in De Tuinwijk. “Ik herinner me 
nog de aktetassen en hoeden in de 
straat. Het was echt een beetje een 
elitewijk. Het was ook een gezellige 
tijd, iedereen had een naambordje 
op zijn voordeur en groette elkaar.”

JODELKAMPIOEN 
Zelf is Tiny opgegroeid in een gezin 
van zeven kinderen in de Notebo-
menlaan. Ze denkt terug aan de 
voedselbonnen tijdens de bezetting 
en het koloniehuis, waar ze als kind 
vel over been na de oorlog naartoe 
moest om aan te sterken. “Er was 
niet veel geld dus als 14-jarige ging 
ik voor een rijksdaalder vier uurtjes 
schoonmaken bij het Wilhelminapark, 

dat vond ik best leuk werk.” Wat ze 
ook leuk vond was muziek maken. 
Tweestemmig zingen tijdens het 
afwassen met haar zusje, lid van een 
gitaarclub, om zich begin jaren vijftig 
te ontpoppen als jodelzangeres met 
een eerste prijs in Utrecht tot gevolg. 
“Ik heb het mezelf aangeleerd en 
ging als enige meisje van de Tiroler-
band ‘Erika Kapel’ mee op tournee 
door Nederland en Duitsland, een 
heerlijke tijd.”     

EIGEN VISZAAK 
Haar eigen kinderen groeien met 
plezier op in de wijk. Dochter Anita: 
“Als er veel sneeuw lag in de winter, 
bond mijn vader alle sleeën van de 
kinderen in de straat achter elkaar 
vast aan zijn auto en reed hij rond-
jes door de buurt, dat vonden we 
geweldig.” Het is eind jaren zeventig 
als Piet een lang gekoesterde droom 
ten uitvoer brengt door met Tiny een 
eigen viszaak ‘Pianty’ (een combina-
tie van letters uit hun voornamen) 

op de hoek van de Poort- en Grift-
straat te starten. Eerst met kar en 
daarna in een winkelpand. Helaas 
verloopt dit anders dan gehoopt. 
Piet overlijdt onverwachts. 

JOIE DE VIVRE
Inmiddels heeft Tiny kleinkinderen 
en zelfs achterkleinkinderen. Daar 
krijgt ze geen genoeg van. Schoon-
maken doet ze ook nog altijd graag. 
En als het even kan, stapt ze de 

auto in voor het wagen van een 
dansje. Thuis neuriet ze nog gere-
geld mee met de radio of klinkt er 
een fluitconcert vanuit de keuken. 
En het moet gezegd, dat klinkt niet 
verkeerd. ML

COLOFON

werk hebben de bewoners met fa-
milie gedaan, zodat de hovenier die 
half november komt gelijk aan de 
slag kan. De lijn is: zoveel mogelijk 
inheemse gewassen die goed zijn 
voor insecten en vogels. Het gaat 
nog even duren voordat de nieuwe 
tuin tot wasdom is gekomen, maar 
dit als groep te kunnen doen, is nu 
al van grote waarde. RvP

woongroepsamuelmuller.
jouwweb.nl

Met Toos van Impelen en Anna Zanger zit ik in één 
van de twee gezamenlijke ruimten van de woongroep 
Samuel Muller. Toos, de oudste bewoonster, woont er 
al vanaf het begin (eind 1990) en Anna heeft in 2020, 
net voor corona, een appartement gehuurd. 

KLIK
Het initiatief voor de woongroep is destijds genomen 
door de gemeente. Die zocht naar een manier om 
ouderen (55+) een aantrekkelijk alternatief te bieden 
voor zelfstandig wonen in hun eigen vertrouwde 
buurt. Inmiddels komen de bewoners ook van buiten 
de buurt, of buiten Utrecht. Mensen kunnen zich 
aanmelden via de website en dan vinden er vervol-
gens kennismakingsgesprekken plaats om te kijken of 
er een wederzijdse klik is. Als dat zo is, kom je op de 
wachtlijst te staan.

SAMEN
“In de gezamenlijke ruimtes was het altijd heel gezel-
lig,” vertelt Toos. “Geregeld samen koffiedrinken, eten, 
boeken lezen, bordspellen doen.” Corona heeft dat 
behoorlijk overhoopgehaald, maar gelukkig komt nu 
alles weer op gang. Zoals iets leuks doen met Sinter-
klaas, of een Nieuwjaarsborrel.
“De buurt is wel veranderd,” vindt Toos. “Veel voor-
zieningen zoals buurtwinkels zijn uit de buurt ver-
dwenen.” Nu is ze afhankelijk van anderen voor haar 
boodschappen, want lopen naar de supermarkt redt 
ze niet meer. Ze prijst zich gelukkig met het buurtcen-
trum om de hoek. 

BINNENTUIN
Anna en Toos vertellen met trots over de vergroening 
van de gezamenlijke tuin, achter het gebouw. Toen het 
complex net gebouwd was, lag er vooral veel bouwaf-
val. Eerdere bewoners hebben de tuin zelf aangelegd: 
een volkstuintje, een vijvertje, een zitje en een fontein-
tje. En ook veel tegels. Eén van de huidige bewoners, 
Judy, nam het initiatief om de tuin nu klimaatbestendi-
ger te maken. Er werd subsidie voor het project aange-
vraagd bij het Waterschap en die hebben ze gekregen. 
De helft van het benodigde geld leggen ze zelf bij. 

TEGELWIPPEN
Zo kon het tegelwippen beginnen. Veel stenen zijn 
verwijderd, en het zand eronder wordt vervangen door 
aarde, zodat water veel beter wordt vastgehouden. Dit 
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Hovenier Erik Middelhoven in de tuin aan het werk
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