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Het Hieronymuserf is een prachtige plek
tussen Utrecht Oost en de historische
binnenstad van Utrecht. Een plek zoals
je ze niet vaak tegenkomt. Groen, stil
en stedelijk tegelijk. Tussen monumentale panden aan de Maliesingel leidt
een smalle doorgang tot een verborgen
wereld die licht en ruim is. Prominent
aanwezig is Het Hieronymushuis dat in
1873-74 is gebouwd in opdracht van de
Zusters van Liefde naar een ontwerp van
architect Alfred Tepe. De sfeer is statig
en informeel tegelijk met veranda’s,
schuttingen, tuinmuren en rafelranden.
De monumentale panden aan de Maliesingel kijken over de Oosterspoorbaan
uit naar het voormalige hoveniersgebied van Abstede. De vruchtbare grond
rond de lieflijke Minstroom trok hier al
vanaf de middeleeuwen tuinders aan,
die woonden in hovenierswoningen of
boerderijen die verspreid lagen over
het gebied. Inmiddels is dit Beschermd
Stadsgezicht. Het Hieronymuserf wordt
een mooi groen erf waarin toevallig ook
wordt gewoond. Er komen 9 royale en
exclusieve stadswoningen ontworpen
door de Vlaamse architect bOb van
Reeth met wie Edwin Oostmeijer aan
het Servaas Bolwerk ruim tien jaar geleden Het Bolwerk heeft gerealiseerd, op
steenworp afstand van het Hieronymuserf. Edwin Oostmeijer ontving voor dit
project de Gouden Piramide 2006, de
Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap. bOb van Reeth werkt voor
het Hieronymuserf samen met Jonas van
de Walle en Evelyn Bossuyt van Bildt
Architecten uit Roeselare.

Het Hieronymuserf zal worden gebouwd
door dezelfde aannemer als Het Bolwerk: Bouwonderneming van Bekkum
uit Amersfoort.
De groene ruimte rondom de woningen wordt ontworpen door Jeroen Heij
van Bureau Haver Droeze. De woningen zijn maar liefst 8.10 meter breed,
5.40 meter diep (netto maat) en hebben een royale entree en keuken in de
voor- en achtertuin. De woningen aan
het Hieronymuserf krijgen een netto
woonoppervlakte van bijna 150 m2 en
voldoende aan de hoogste eisen op het
gebied van duurzaamheid. Met bijna
onzichtbare zonnepanelen op het dak
en Warmte Koude Opslag (WKO) zijn
de woningen bijna energieneutraal. De
afwerking wordt top of the bill. Dit is
wonen zoals wonen is bedoeld. Ruim,
licht en genereus. Een huis met liefde
en vakmanschap gemaakt. Grootst en
intiem tegelijk, met de kwaliteit van
vroeger en helemaal toegesneden op de
dag van morgen. U wandelt hier door
het monumentale singelpark van Zocher
naar de schouwburg, de winkels in de
Twijnstraat, de leukste restaurants om de
hoek. In het Louis HartLooper Complex
draaien de beste films en sinds de komst
van station Utrecht Vaartsche Rijn stopt
ook de trein vlakbij. Welkom op de plek
waarvan u niet wist dat die nog bestond.
Welkom op het Hieronymuserf. Welkom
thuis!
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Als adviseur 19e- en 20e-eeuwse architectuur bij de gemeente
kent Van Santen de geschiedenis van Utrecht goed. Samen
wandelen we door de omgeving, terwijl ze vertelt over het
ontstaan van het hoveniersgebied in de twaalfde eeuw tot aan
de recente stadsvernieuwing en de aanleg van de Oosterspoorbaan, Utrechts nieuwste park.
We beginnen op het nog braakliggende Hieronymuserf, en wandelen via de Maliesingel richting het spoor, waar je goed zicht
hebt op de volkstuinen.
De groene tuinen van Abstede zijn uniek voor Utrecht, vertelt
Van Santen. Al vanaf de twaalfde eeuw wordt op de oevers
van het riviertje de Minstroom groente en fruit verbouwd, en de
Abstederdijk was toen al een belangrijke handelsweg. Andere
oude tuindersgebieden in de stad zijn ondertussen bebouwd,
maar dit stukje is altijd een groene oase gebleven. Van Santen:
“Dit is de enige plek in Utrecht waar nog een open zicht is vanaf
het bolwerk aan de singel naar de buitengebieden, zodat de
omgeving in de gaten gehouden kon worden.”
Stadsmuren
Van Santen neemt me mee terug in de tijd toen Utrecht nog
stadsmuren had en de singel de grens van de stad vormde.
Een restant van de stadsmuur is nog te zien bij sterrenwacht
Sonnenborgh. Het verdedigingsbolwerk dat daar vroeger stond
werd in 1552 gebouwd. Toen de stadsmuren in 1824 door de
bouw van de Hollandse Waterlinie overbodig werden, gaf de
gemeente landschapsarchitect Zocher de opdracht een plantsoen op de plek van de stadsmuren aan te leggen.
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Foto’s: Vincent Boon, Het Utrechts Archief

Zocher bedacht een park in romantische Engelse landschapsstijl, met pittoreske doorkijkjes waardoor je steeds verrast werd
door het uitzicht. Dat leverde ‘een pareltje op waar je trots op
mag zijn’, aldus Van Santen. “Het plan van Zocher was deels
verfraaiing, maar het moest de stad ook een economische
boost geven. Aan de zuid- en oostkant kwamen plantsoenen
zodat de inwoners van de stad konden wandelen. Aan de
noord- en de westkant van Utrecht kwamen kades en havens
voor handel.”
Zo rond 1850 was het Zocherpark klaar. Vanaf toen gingen
welgestelden buiten de oude stadsmuren bouwen, zoals aan
de Maliesingel. Ook achter de Maliesingel werden steeds meer
woningen gebouwd. De tuinders die daar land hadden verkochten de percelen stukje voor stukje aan particulieren. Omdat veel
04

Tekst: Olga Ketellapper

Waar de negen woningen op het Hieronymuserf gebouwd
zullen worden, had eigenlijk een drukke weg moeten liggen, als
het aan de gemeente Utrecht had gelegen. “Gelukkig is dat niet
doorgegaan en is deze groene plek midden in de stad behouden,” lacht architectuurhistorica Bettina van Santen. “Sterker
nog, het Minstroomgebied is het eerste gemeentelijk beschermde stadsgezicht vanwege de cultuurhistorische waarde.”

Bettina van Santen
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land nog steeds in gebruik was door hoveniers ontstonden er
rare sprongen en hoeken tussen de huizen. Dat is bijvoorbeeld
nog steeds te zien aan de Abstederdijk.
Hieronymushuis
Ingrid van Geest woont al zo’n 25 jaar aan de Abstederdijk. Vanuit haar achtertuin kijkt ze uit op het zusterhuis in de tuin van het
Hieronymushuis, dat rond 1875 gebouwd werd als Rooms-Katholiek opvanghuis voor wezen en ouderen. Van Geest zet zich
met andere buurtbewoners in voor de buurt en het behoud van
het historische karakter. “Utrecht heeft in het verleden nogal wat
oude panden gesloopt. In 1998 wilde de stad ook het Hieronymushuis platgooien voor een appartementencomplex, maar
dat hebben wij weten te voorkomen.”
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Dankzij het protest van de buurtbewoners is het Hieronymushuis
een rijksmonument geworden. Dat betekent dat het neogotische gebouw met de historische tuin behouden is gebleven
toen er in 2007 appartementen in werden gebouwd. Een leuk
detail is dat op de kapel achter het huis het spitste torentje van
Nederland staat. Helaas kunnen we niet even binnenkijken want
er staat een muur omheen.
Van Santen en ik wandelen vanaf de Maliesingel via de Parallelweg naar links langs de Oosterspoorbaan.
Oosterspoorbaan
Het Zocherpark werd rond 1870 even bedreigd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, vertelt Van Santen:
“Die had van het Rijk toestemming gekregen om aan de oostkant van Utrecht een spoor aan te leggen, dwars door het park.
Bij toeval kwam het gemeentebestuur achter de plannen, omdat
er overal paaltjes waren neergezet. Dat leidde tot enorm protest
van de gemeente en de inwoners van Utrecht. Die vonden het
plantsoen te belangrijk voor de gezondheid van mensen. Bovendien zat Buys Ballot, de man aan wie het KNMI te danken is,
op het bolwerk Sonnenborgh met al zijn meetinstrumenten. Hij
zei dat hij door de trillingen van de treinen niet meer zou kunnen
meten. Dat protest heeft in zoverre geholpen dat de spoorbaan
een stuk is opgeschoven.“
We nemen een klein paadje naar links dat naar de volkstuinen
leidt, die aan weerszijden van de Minstroom liggen en wandelen
langs het stroompje. Ik waan me onmiddellijk op het platteland.
Knotwilgen langs het water, fluitende vogels, zoemende bijen en
stilte.
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Tuinen
Bernadette Slotman is eigenaresse van een van de zestig gewilde volkstuinen. Die liggen verspreid over drie gebieden aan het
water, met daarachter vrij zicht op het Hieronymushuis. Sommige tuinen staan vol groente, in andere worden aardbeien verbouwd of staan fruitbomen. Weer andere tuinders kiezen voor
wat gras en stoelen om te kunnen genieten van het uitzicht. Alle

tuinders werken op een zo natuurlijk mogelijke manier, zonder
gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Het water voor
de tuinen komt, net als 800 jaar geleden, uit de Minstroom. De
tuinen zijn onderdeel van het eerste gemeentelijke beschermde
stadsgezicht van Utrecht. “Dus iemand die met rare plannen
komt, krijgt niet zomaar toestemming om iets te verbouwen,”
legt Slotman uit. .
We wandelen aan de rechterkant van de Minstroom en kijken uit
op de gerenoveerde achterkanten van de huizen aan de Zonstraat.
Dat er in de buurt nog steeds zo veel historische gebouwen tussen het groen staan, is niet vanzelf gegaan. In 1959 stemde de
gemeente Utrecht in met het verkeersplan van Feuchtinger. Vanaf de ringweg zouden verschillende wegen dwars door de stad
naar het centrum gaan lopen, waaronder de Oostelijke Invalsweg door Abstede. Daarbij zouden de singels worden gedempt
en veel huizen gesloopt. Na protest plaatste de rijksoverheid de
singels op een monumentenlijst waardoor dat deel van het plan
niet door kon gaan. Het duurde echter nog tot 1975 voordat de
gemeente het plan definitief in de prullenbak gooide.
Stadsvernieuwing en protest
In de tussentijd was er veel veranderd. De gemeente had veel
grond en woningen opgekocht om de weg te kunnen aanleggen. Omdat de plannen steeds weer werden uitgesteld, werd er
nauwelijks onderhoud aan de huizen gepleegd en verpauperde
de wijk. De gemeente verhuurde de woningen tijdelijk aan studenten. Een van hen was Jos Schuurman, die nog steeds een
volkstuin heeft langs de Minstroom.
Schuurman woonde aan de Oosterstraat en kreeg een brief
over de aanstaande sloop van zijn huis. “Het was mijn eerste
mooie huis, dus ik vond het onbegrijpelijk.” Hij nam contact op
met het buurtcomité en ging actievoeren. “Er waren een paar
mensen die al tientallen jaren in hun huis woonden en daarom
huurbescherming genoten. Uiteindelijk bepaalde de rechter dat
zij er niet zomaar uitgezet konden worden. De gemeente heeft
toen gelukkig afgezien van de grootschalige sloopplannen.”
Toen langs de Minstroom de laatste tuinder vertrok bezetten
omwonenden het gebied om het groen te behouden, en gingen
er tuinieren. In 1982 werden de volkstuinen gelegaliseerd en de
volkstuinvereniging Abstede opgericht. De tuinen zijn erg gewild.
“Als je hier ook een tuintje wil ben je niet de enige, de wachtlijst
bedraagt minstens zes jaar, maar het kan ook tien of vijftien
zijn,” zegt Slotman, die ook bestuurslid is.
In 1983 besloot de gemeente definitief om de wijk zo veel mogelijk te renoveren. Er is wel wat gesloopt, bijvoorbeeld langs de
Minkade, wijst Van Santen aan. “Daar zie je de typische goedkope jaren 80-bouw. Die is wel laag gebleven, zodat het in de
wijk zou passen. Bij de woningen aan de Zonstraat is alleen de
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voorgevel blijven staan, maar verder is praktisch alles vervangen. Het was een van de duurste stadsvernieuwingsprocessen
in de geschiedenis.”
Van Santen en ik slaan linksaf over de brug over de Minstroom
en weer naar links de Zonstraat in. Hier staan tussen de typisch
negentiende-eeuwse arbeiderswoningen nog een aantal boerderijen uit de 17e en 18e eeuw, zoals De Zon op nummer 23.

Achterburen Slotman en Van Geest kijken uit naar de bouw van
de appartementen, in plaats van het uitzicht op een braakliggend terrein. Van Geest: “Wij hebben altijd gezocht naar een
verbinding tussen de singel en de Abstederdijk. Die komt er nu
eindelijk.“ Slotman is blij dat de wandeling vanaf de Minstroom
naar de singel gerealiseerd wordt.” Wel hoopt ze dat het niet te
populair wordt. “Het is een heel onbekend stukje Utrecht dat
zelfs de meeste Utrechters niet kennen. Het is een heel intiem
hoekje, en dat mag het ook wel blijven.”

Tekst: David Keuning
Foto’s: Vincent Boon
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Ongenoegen
Een erfenis van de protesten uit die tijd is een gevelsteen op
Zonstraat 28 met de tekst “Hier rust het ongenoegen van de
Oosterbuurt.” Nadat de stadsvernieuwing was afgerond wilde
de buurt de strijdbijl begraven. Op de protesten is een student
rechten afgestudeerd en zijn scriptie ligt begraven achter de
steen. Ook op de Abstederdijk 131 is een gevelsteen te vinden
die verwijst naar die periode. Het zijn twee op elkaar liggende
handen met de tekst Basta 1988.

“Kijk,” zegt Van Santen, “Als je vanaf hier de Zonstraat inkijkt
zie je precies hoe het vroeger geweest moet zijn.” De Zonstraat
was de ene kant van de oude dijk van de Minstroom; de Abstederdijk vormde de andere kant. Rechts van ons ligt het begin
van de Oosterspoorbaan. De Oosterspoorbaan is, wederom
mede dankzij omwonenden, het nieuwste park van Utrecht.
Het spoor werd door de bouw van de Uithoflijn sinds 2012
niet meer gebruikt. Omwonenden richtten een stichting op en
organiseerden inspraakavonden om plannen voor de Oosterspoorbaan te delen. De gemeente kocht de grond van Prorail
en bouwde er een park met elementen uit de oude spoorbaan,
naar voorbeeld van wereldberoemde spoorparken als de High
Line in New York. Zo blijven de portalen die over het oude spoor
stonden staan. Het park zorgt voor een groene verbinding
tussen het Zocherplantsoen en het Kromme Rijngebied en loopt
straks langs het Hieronymuserf door naar de singel.

Wandelen langs de Minstroom
Zin gekregen om te wandelen? Langs
de Minstroom liggen op negen plekken
stoeptegels waarop een url staat die je
brengt naar de informatie over de plek
waar je staat. Zie minstroomutrecht.nl.

TUSSEN GROEN EN GESCHIEDENIS

We lopen verder en steken het spoor over, tot we weer linksaf
slaan en op de hoek van de Maliesingel staan.
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Het eerste huis dat de Vlaamse architect bOb van Reeth ooit voor zich zelf
ontwierp, was een verbouwing van
een zogeheten breedhuis aan de Klein
Begijnhofbogaard in Mechelen. Een
breedhuis is een rijtjeswoning waarvan
de breedte groter is dan de diepte, met
een nok die evenwijdig aan de voor- en
achtergevel loopt. Van Reeth was net
afgestudeerd als architect, toen hij in
1969 het pand onder handen nam. Het
huis lag aan een intiem hofje dat slechts
bereikbaar was door een kleine poort in
de straatwand. Een ommuurde voortuin zorgde voor nog meer privacy. In
het interieur sloopte de jonge architect
vrijwel alle binnenwanden, zodat drie
open woonlagen ontstonden. Van Reeth,
die inmiddels gepensioneerd is en in het
Belgische kustplaatsje De Haan resideert,
heeft goede herinneringen aan zijn eerste
eigen stek, waar hij meer dan tien jaar
woonde. ‘Toen dit huis onlangs te koop
stond, hebben we zelfs overwogen om
ernaar terug te gaan,’ zegt hij. ‘Het was
een prettig huis.’

GESPREK
MET BOB VAN
REETH

We lopen via de Maliesingel en slaan bij nummer 74 weer linksaf
naar het Hieronymuserf.

Van Reeth, die bekend staat als ‘de markantste persoonlijkheid van de generatie
van 1968 in Vlaanderen’, heeft in de bijna
vijftig jaar die zijn verstreken sinds dat
eerste eigen woonhuis een succesvolle
praktijk opgebouwd. Nadat hij zich in
eerste instantie vooral liet inspireren
door de informele bouwcultuur die
Vlaanderen ook vandaag nog steeds
kenmerkt, richtte hij in 1981 architectenbureau AWG op, waarna zijn werk
geleidelijk aan steeds eenvoudiger werd.
08

Hieronymuserf
Ook over de geschiedenis van dat terrein weet Van Santen veel
te vertellen. “Het was vroeger een tuin die op een gegeven moment in handen van de hoveniersfamilie Jongerius kwam. Dat
was een rooms-katholiek gezin met tien kinderen. Begin twintigste eeuw was het tuinieren blijkbaar niet meer zo rendabel en
opende de familie hier een garage. Nog veel later is die overgenomen door uitvaartbedrijf Dela.” Daarna kocht de gemeente
de grond om er een parkeergarage te bouwen, maar dat is
niet doorgegaan. In 2001 zijn de garages gesloopt en heeft het
braakgelegen tot de gemeente het onlangs verkocht.”
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Van links > rechts: Edwin Oostmeijer, bOb van Reeth, Eveline Bossuyt, Jonas van de Walle

De twee woningbouwprojecten die Van
Reeth tot nu toe in Utrecht uitvoerde,
zijn een voorbeeld van die eenvoud. Zowel de Mariaplaats (voltooid in 1997) als
het Servaasbolwerk (2006) getuigen van
een zorgvuldige aanpak met respect voor
de oude binnenstad. Op de Mariaplaats
realiseerde Van Reeth 54 woningen terwijl hij de kleinschaligheid van het historische gebied intact hield en versterkte.
Gevels van wit stukwerk en baksteen
met simpele, verticale ramen verwijzen
naar de panden in de directe omgeving
zonder te vervallen in pastiche. Voor
het Servaasbolwerk, recht tegenover het
Hieronymuserf, ontwierp hij zestien
appartementen rondom een besloten
binnentuin. Ook hier combineerde hij
wit gestuukte gevels met baksteen.
De ontwikkelaar van het Servaasbolwerk was Edwin Oostmeijer, en voor het
Hieronymuserf werkt hij nu opnieuw
samen met Van Reeth. Oostmeijer – een
Nederlander – waardeert de Vlaamse
invloed op de Nederlandse woningbouw.
‘Het wonen heeft een zekere generositeit
nodig,’ zegt hij. ‘In Nederland zijn we
gewend om efficiënt en knap te verkavelen, en na te denken over hoe de
bouw nog beter en slimmer kan worden
ingericht. Dat gaat soms ten koste van de
woonkwaliteit.’ Volgens Van Reeth komt
dat doordat Belgen een volk van individuele opdrachtgevers zijn: er is vaak een
rechtstreeks contact tussen de ontwerper
en de uiteindelijke bewoner. ‘Belgische
architecten zijn gewoon te luisteren naar
een bouwheer,’ zegt hij ‘In Nederland
maken grote ontwikkelaars de dienst uit,
dus die traditie is er minder.’

Ook het Hieronymuserf wordt geïnitieerd door een professionele ontwikkelaar, maar in dit geval wel door eentje
die zich persoonlijk betrokken voelt
bij de totstandkoming van het project.
‘Ik vind als opdrachtgever dat ik in al
mijn projecten zelf zou moeten willen
wonen,’ zegt Oostmeijer, ‘onafhankelijk
van de vraag of ik dat ook daadwerkelijk
ga doen. In elk project is daarnaast de
vraag: wat doen we voor de gemeenschap? Met de Hieronymuserf maken
we een nieuwe publieke ruimte in een
vergeten stukje stad, achter een rijtje
woningen. In die zin is het project vergelijkbaar met het Servaasbolwerk en de
Mariaplaats.’
Het Hieronymuserf ligt net buiten de
Utrechtse singelgracht, op een plek die
tot de verbeelding spreekt. De locatie
aan de Maliesingel, met het neogotische
Hieronymushuis van de bekende negentiende-eeuwse architect Alfred Tepe
naast de deur, biedt toegang tot het Zocherpark, met daarin de Sterrenwacht op
het Bolwerk Sonnenborgh. De Nieuwegracht ligt om de hoek. Maar de grootste
verrassing ligt aan de achterkant van
het terrein. De spoorlijn ten zuiden van
het Maliebaanstation is afgesloten voor
treinverkeer en wordt heringericht tot
wandel- en fietsroute. Park Oosterspoorbaan. Langs het Hieronymuserf meandert ook de Minstroom. Aan weerzijden
daarvan ligt het tuindergebied Abstede:
een van oorsprong middeleeuws, idyllisch hoveniersgebied waar het stadsgewoel ver weg lijkt.
Met hun plan voor negen woningen aan
weerszijden van een binnenhofje wonnen Oostmeijer en Van Reeth in 2015
een prijsvraag van de gemeente Utrecht,
nadat eerdere plannen voor het gebiedje
door de crisis in de koelkast waren gezet.
‘Het terrein heeft een grillige vorm,’ zegt
Oostmeijer. ‘Het is een soort driehoek,
met pal daarnaast die monumentale
bebouwing. Je kunt je voorstellen, zoals
dat vaak gaat bij binnenstedelijke bebouwing, dat iedereen daar iets van vindt.
Niet iedereen is direct blij. Totdat het er
staat – dat is in elk geval mijn ervaring

met het Bolwerk – dan vinden de meeste
mensen het toch goed gelukt.’
De gemeente had in samenspraak met
buurtbewoners vastgesteld dat hier
maximaal tien woningen mochten
worden gebouwd. Van Reeth probeerde
een eerste verkaveling en kwam meteen
uit op brede woningen van 8,5 meter die
samen een hofje vormen. ‘Het is dus een
ongebruikelijke beukmaat in een onregelmatig gevormd gebiedje,’ zegt Oostmeijer. ‘Dan vind ik het al direct leuk om
te doen.’ In overleg met de omwonenden
werd het oorspronkelijke plan vervolgens op enkele punten nog aangepast. Zo
werden de woningen iets meer naar het
midden van het terrein verschoven, om
zo de afstand van de bebouwing tot de
buren te vergroten.
Omdat Van Reeth inmiddels met pensioen is, zocht hij voor het Hieronymuserf
samenwerking met zijn twee voormalige werknemers Jonas van de Walle en
Evelyn Bossuyt, die nu in Roeselare hun
eigen architectenbureau Studio Plus
bestieren. Het jonge echtpaar is medeverantwoordelijk voor het ruimtelijk
ontwerp en heeft ook de detaillering op
zich genomen.

De architecten hebben de plattegronden
van de woningen zo ontworpen dat elke
indeling mogelijk is. ‘Het enige wat vast
staat,’ zegt Van de Walle, ‘is de trap en
een technische schacht. Voor het overige
zijn alle verdiepingen in het hoofdvolume vrij indeelbaar.’ De indeling van de
uitbouwen aan de voor- en achterzijde,
die samen met het hoofdvolume de
tuinen definiëren, staat wel min of meer
vast. ‘De woningen hebben een royale
entree met gastentoilet en vestiaire,’ aldus
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Van der Walle. ‘Dan ga je door naar de
woonkamer, die diagonaal licht krijgt
vanuit de voortuin en de achtertuin.
Daarachter zijn de keuken en de berging. De vele ramen zullen zorgen voor
een licht interieur, wat nog zal worden
versterkt door de verdiepingshoogte van
2,90 meter op de begane grond.’

die je als architect goed moet begrijpen.
Je kunt iconen maken van gebouwen die
voor iedereen belangrijk zijn. Vroeger
een kerk, nu een voetbalstadium of een
museum. Maar tegenwoordig moet ieder
gebouw een eigen smoel hebben. Het
wonen heeft dat niet nodig.’

De woningen zullen bijna geen energie
verbruiken. ‘We hebben gekozen voor
een combinatie van maatregelen zonder
dat we compromissen moesten sluiten
op het gebied van de architectuur,’ zegt
Edwin Oostmeijer. Zo wordt Warmte
Koude Toeslag (WKO) en vloerverwarming toegepast. De daken worden
afgewerkt met zonnepanelen die je nauwelijks ziet liggen.

GROENE WANDELING
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Aan de buitenzijde worden de woningen
afgewerkt op een manier die sterk doet
denken aan Van Reeth’s eerdere projecten in Utrecht. De voor- en achtergevels worden wit gecementeerd en de
zijgevels worden, evenals de tuinmuren,
opgebouwd uit baksteen. De architecten
kozen, net als bij het Servaasbolwerk,
voor een donkere steen van de Duitse
fabriek Wittmunder, een ambachtelijk
bedrijf net over de grens bij Groningen.
De bescheiden, onnadrukkelijke architectuur die de Mariaplaats en het Servaasbolwerk kenmerkt, zal in het Hieronymuserf worden doorgezet. Maar ook
de invloed van Van Reeth’s eerste eigen
woonhuis aan de Klein Begijnhofbogaard in Mechelen is duidelijk zichtbaar
in de hoofdopzet van het plan, met brede
woningen en besloten binnentuinen.
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12

Van Reeth heeft ooit gezegd dat ‘het
wonen bevrijd moet worden van de
architectuur’. Dat is een uitspraak waar
hij nog steeds achter staat, en het Hieronymushof vormt daarvan een goede
illustratie. ‘Ik vind dat architectuur ongelooflijk pretentieus is,’ zegt hij. ‘Of anders
gezegd: ik denk dat architecten ongelooflijk pretentieus zijn. Die willen van elk
gebouw een icoon maken. Zeker de laatste twintig jaar. Woningen moeten echter
aan andere eisen voldoen. Wonen is een
banale activiteit, maar wel een activiteit

HET
PLAN

Er worden 9 energieneutrale woningen
gebouwd aan Het Hieronymuserf.
Dit is een plek zoals je ze niet vaak
meer tegenkomt. Gelegen tussen de
Utrechtse binnenstad en Utrecht Oost.
Het is hier groen, stil en stedelijk tegelijk.
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Hieronymuserf
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Groene mantel

Van hoog naar laag

Stroom van keitjes

HET PLAN

Binnenwereld en verbindingen

Bebouwde hof

Bloesemgaard
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gemeenschappelijke groene
ruimte. Wij maken in eerste
instantie ruimte en pas
daarna woningen. De (semi)
openbare ruimte weerspiegelt
de identiteit van de plek en
verbindt de bewoners die
rond deze plek wonen met
elkaar. Dit nieuwe hof is geen
Hortus Conclusus, maar een
Hortus Inclusus. Een tuin die
omsloten is en intiem, maar
die zich ook opent naar de
bestaande bebouwing en
omgeving. Dit wordt een
plek om elkaar te ontmoeten.
Wandelaars kunnen straks
vanaf de Maliesingel over het
Hieronymuserf de Parallelweg
en Abstede bereiken. Op
meerdere plekken, waaronder
vanuit het hoveniersgebied
aan de andere kant van het
spoor, ontstaan belangrijke
zichtlijnen, ondersteund door
de positie en de hoogte van
de nieuwe bebouwing. Het
Hieronymuserf wil zich op een
vanzelfsprekende en bijna
poëtische manier verhouden
tot haar omgeving en een
specifieke identiteit koppelen
aan duurzaam wonen op een
unieke, bijna verborgen plek.

HET PLAN

Situatie
Het Hieronymuserf is een
prachtige plek tussen Abstede
en de historische binnenstad
van Utrecht. Tussen
monumentale panden aan de
Maliesingel leidt een smalle
doorgang tot een verborgen
wereld die licht en ruim oogt
maar ook verwaarloosd is
en stenig. Dit is een plek die
vanaf begin 2018 wakker
gekust gaat worden. Kijk
om je heen en ervaar wat
het hier zo bijzonder maakt.
Prominent aanwezig is Het
Hieronymushuis dat in 18731874 is gebouwd in opdracht
van de Zusters
van Liefde naar een
ontwerp van architect Alfred
Tepe. De sfeer is statig
en informeel tegelijk met
veranda’s, schuttingen,
tuinmuren en rafelranden.
De monumentale panden
aan de Maliesingel kijken
over de Oosterspoorbaan
uit naar het voormalige
hoveniersgebied van Abstede.
De vruchtbare grond rond de
lieflijke Minstroom trok hier
al vanaf de middeleeuwen
tuinders aan, die woonden
in hovenierswoningen
of boerderijen die
verspreid lagen over het
gebied. Inmiddels is dit
Beschermd Stadsgezicht.
Het Hieronymuserf wordt
straks een mooie tuin
waarin ‘toevallig’ ook wordt
gewoond. Met de invulling
van het Hieronymuserf willen
wij de groene ruimte van
het Minstroomgebied verder
structureren en omarmen.
Met het Hieronymuserf willen
wij een nieuw hof maken: 4
woningen aan de noordzijde
van de kavel en 5 woningen
aan de zuidzijde waardoor in
het midden zoveel mogelijk
ruimte ontstaat voor een

Landschap
Het Hieronymuserf vormt
een nieuw woonhof in de
groene binnenwereld van
het Minstroomgebied. Een
bijzondere kwaliteit, waar het
zeer prettig wonen is tussen
natuur, tuinen vol groen en
rust. En dat met de levendige
binnenstad op loopafstand!
Het hof heeft een mantel
van groen die daardoor
naadloos aansluit op de
wereld van hovenierstuinen.
De verbinding tussen de
Parallelweg en de Maliesingel
zorgt ervoor dat de woonhof
wordt opgenomen in het
stedelijk (fijnmazige) netwerk.
De omgeving valt daarbij
uiteen in verschillende
zones. Het eerste deel
betreft het parkeerhof. Het
tweede het woonhof en
het derde deel vormt de
bouwvrije zone tussen de
Parallelweg / Minstroom
en het projectgebied. Deze
drie zones worden zo groen
mogelijk aangelegd, ook het
parkeerhof.
Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van zogenaamd
groene verharding. Kasseien
of plaveisels, waartussen
gras groeit, wordt gebruikt
als padenstructuur. De
overige inrichting haakt aan
op het hoveniersgebied,
groen ingericht met bomen
op strategische plaatsen.
De overgang vanaf de
Maliesingel richting de
Minstroom wordt van groot
tot klein vormgegeven. Is
de sfeer bij de singel nog
streng en formeel doordat
de smalle toegang als
poort functioneert; bij de
ontmoeting met het spoor
zorgt het boomgaardje
voor een tuinsfeer . Bij
de Minstroom is de sfeer
uitgesproken landelijk:

knotwilgen staan langs het
water, en dat midden in de
stad!
Kenmerkend voor de
route van de Maliesingel
naar het water is het
beleefbare verschil in
hoogte dat geleidelijk
anderhalve meter afloopt
tot de groene oever van de
Minstroom. De woningen
in de hof krijgen hierdoor
een klein hoogteverloop in
de vloerpeilen. De groene
verharding van natuursteen
en grasvoegen in de hof zorgt
voor een zachte sfeer.
De scheiding tussen het
openbaar hof en de private
(voor)(tuinen vindt plaats
door middel van gemetselde
muurtjes waarin openingen
zijn opgenomen. Zo heeft
u deels zicht op het hof en
ervaart u tegelijkertijd privacy.
Ook aan de achterzijde van
de woningen maken de
groene erfafscheidingen deel
uit van het ontwerp.
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maat voor u tekent. Zowel
voor keuken, sanitair en tegels
gelden royale stelposten.
Overweegt u een duurzame
open haard aan te schaffen
dan wijzen wij u graag de weg
naar Jos Harm Exclusieve
Haarden en Kachels. Zo
wordt een dagje Amsterdam
een feestje om de droom
van dat ene huis op maat
werkelijkheid laten worden.
HET PLAN

Kies het huis dat past
Als de plek meer dan goed
voelt, dan volgt het huis
vanzelf. Welk huis u ook
kiest, het wordt een huis
op maat. Omdat het lekker
groot is en licht maar ook
omdat er nog zoveel mogelijk
is. De entree en hal van
iedere woning is genereus
en door het vele glas licht
en zonnig. De begane grond
is ongewoon breed met
aan weerskanten prachtige
hoge openslaande deuren.
Binnen en buiten lopen
op een vanzelfsprekende
manier in elkaar over. Op de
verdiepingen zijn standaard
vier slaapkamers en twee
badkamers voorzien. Maar
als u liever een andere
indeling wenst, kan dat
uiteraard ook. Wij nodigen
u graag uit een bezoek te
brengen aan woonwinkel
Mobilia in Amsterdam. Ter
inspiratie bieden wij u een
oriënterend gesprek aan met
een ontwerper van Mobilia
die graag een plattegrond op

18

Architectuur
De architectuur van bOb
van Reeth/Bildt Architecten
zet in op een uitgekiende
woontypologie die ruimte
laat voor verandering, nu en
later. Het casco vormt een
hoofdvolume van 8.10 bij 5.40
meter netto binnenruimte,
verdeeld over de begane
grond, de 1e verdieping en
de dakverdieping. Aan de
voorzijde en achterzijde stellen
wij een klein en laag volume
voor om ruimte te geven
aan de entree, de keuken en
berging. Deze toevoegingen
zijn geschrankt en flankeren
een voor- en achtertuin. De
centrale ruimte (leefruimte)
krijgt zo diagonaal doorzicht
naar twee eigen buitenruimtes
waarvan minstens één goed
op de zon is georiënteerd.
Dit woningtype is vrij in
te vullen en kent geen
tussenstructuren. Hierdoor
kan het zowel in ontwerp
als naderhand inspelen op
veranderende woonwensen.
Wij denken aan variabele
types: van gezinswoning
tot loftwoning met vide,
van kangoeroewoning met
slaapruimte op de begane
grond tot woonwerkwoning.
De brede beukmaat maakt
bijna iedere indeling mogelijk.
Wij hebben reeds gesproken
met mensen die graag op
deze plek zouden willen
wonen en soms ook werken
aan huis. Van een ouder
echtpaar uit Tuindorp tot een
gezin met jonge kinderen als
ook tweeverdieners zonder
kinderen. De doelgroep is
divers en onze ervaring is dat
er uiteindelijk ook mensen
komen wonen waarvan je het
vooraf nooit had verwacht.
De belangstelling voor het
wonen in een energieneutraal
huis aan het Hieronymuserf is
in ieder geval groot.
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Je huis laat zien wie je bent. Niet alles
hoeft bij elkaar te passen. Liever niet
zelfs.
Tekst: David Keuning
Foto’s: Vincent Boon
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Zou ik in dit interieur willen wonen?
Bijna vijf jaar geleden liep Rini Scherpenisse (53) door zijn meubelzaak in
de binnenstad van Amsterdam, Mobilia
Woonstudio. Opeens had hij schoon
genoeg van wat hij zag. „Zakelijk gezien
ging het prima”, zegt hij. „Maar nergens
in de zaak had ik het gevoel: leuk, hier
wil ik zijn.”
Mobilia was bijna net zo saai geworden
als veel andere meubelzaken, concludeerde Scherpenisse. „Iedereen doet
hetzelfde.” Het zijn geen woonhuizen,
maar steriele winkels. Samen met zijn
medewerkers boog hij zich over de vraag
hoe de showroom weer een plek kon
worden waar hij wél zou willen wonen.
Besloten werd het oude, drie etages
tellende pand compleet te strippen; de
basis moest vernieuwd. Of beter gezegd:
verouderd. Het pleisterwerk ging deels
van de muren, betimmeringen werden
gesloopt, de beschilderde houten vloeren
blank geschuurd – de ruimtes moesten
iets loft-achtigs krijgen, zegt Scherpenisse. „Minder gepolijst, authentieker.’
De winkel in de Utrechtsestraat heeft
recent een ingrijpende metamorfose
ondergaan waardoor Mobilia nu nog
meer kan laten zien waar zij voor staan,
van binnen en van buiten. Samen met
zijn medewerkers houdt Rini vast aan
één heldere visie: ‘Wij zijn een bron van
inspiratie voor onze klanten, maar omgekeerd isdat ook zo.’
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Samen tot een mooi resultaat komen
Inmiddels is de ‘geest’ van het Mobilia
team een optelsom van de inspiratie en
ideeën van maar liefst 12 medewerkers.
Allen enthousiast, geïnspireerd en niet
gehinderd door vaste denkpatronen.
‘Wij constateren dat de Mobilia klanten
vaak heel goed weten wat er te koop is,
zij brengen vaak zelf uitgesproken ideeën
mee aan tafel. Onze taak is soms een
kwestie van aanvullen, even anders neerzetten, of iets nieuws toevoegen. Of zoals
bij het Hieronymuserf de mogelijkheid

om helemaal opnieuw te kunnen beginnen. Niet iedereen doet meteen zijn hele
inboedel de deur uit als hij gaat verhuizen. Wij zien daardoor dat mensen het
vaak moeilijk vinden om een nieuw huis
in te richten met dat wat er al was. Zij
weten dan niet goed wat er verder nog
nodig is om een fijn nieuw
thuis te creëren. Wij doen niets liever
dan de klant daarbij helpen. Je huis laat
zien wie je bent. Niet alles hoeft bij
elkaar te passen. Liever niet zelfs.

Soms komt de klant langs in de winkel
met de plattegrond van het nieuwe huis,
maar even zo vaak gaan onze interieur
adviseurs bij de klant langs om de sfeer
te proeven en de ruimte te zien. De
eerste stap is vaak dat de klant naar de
winkel komt om zich te laten inspireren
door onze prachtige collectie meubelen, tapijten, gordijnen, accessoires en
verlichting. Deze staan gepresenteerd in
smaakvolle interieurs in ons maar liefst 4
vloeren tellende pand. Elke vloer straalt
een andere sfeer uit met High End of
Loft achtige sferen maar ook Scandinavische stijlen of een mix van dit alles.
Kortom voor elk wat wils. Wij willen de
klant geen bepaalde styling opdringen,
maar juist samen met onze klanten tot
een mooi eind resultaat komen. Met de
meeste klanten bouwen we ook echt een
lange termijn relatie op.’
Zien, voelen, beleven
Een nieuw lampje kiezen, of een andere
stof voor je bank, vanachter je laptop:
Rini Scherpenisse en Johannes Bloemer
geloven er niet in. Joahnnes: ‘Je maakt
gewoon betere keuzes als je met een
goede interieuradviseur praat, als je stoffen en kleuren echt kunt beleven, zien en

voelen. Je hebt soms gewoon iemand
nodig die tegen je zegt: bekijk het eens
zo, of probeer eens dit. Dat verruimt je
blik. Een goed advies – echt waar – is
goud waard. Onze interieuradviseurs
hebben geleerd duurzaam te denken,
vanuit de klant zijn eigen gevoel en
smaak. Anders beklijft het niet. Of iemand een klassieke of juist heel moderne smaak heeft maakt voor ons niet
uit. Er is altijd iets toe te voegen: wij
zijn op de hoogte van alles wat nieuw
is of nog komt op de markt maar ook
de bestaande collecties en de klassiekers zijn bij ons bekend. We gaan niet
snel mee met vluchtige trends, maar we
blijven wel via 1001 bronnen bij de tijd
in kleuren, materialen en ontwerpen.
We laten onze klanten graag iets nieuws
zien. Iets moois, iets bijzonders. Geen
weggooi-design , maar mooie, hoogwaardige materialen en meubels die lang
meegaan.’
Het wow effect
Rini: ‘Er komen hier heel veel verschillende mensen over de vloer. Vaak zijn
het mensen die zelf al een ideeën hebben
voor het interieur. Kunst liefhebbers,
creatievelingen.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. We zijn er
voor iedereen. Veel mensen komen terug
voor een volgende stap. We weten dan
wat ze al eerder gekocht hebben en hoe
we daar op voort kunnen borduren.
Het huis in fases inrichten komt vaak
voor. We zien dat klanten dan op een
bepaald moment steeds meer open gaan
staan voor wat meer gedurfde keuzes.
Meer uitgesproken kleuren, een net wat
meer bijzonder design, meer luxe en
comfort. Het wow - effect dat veel
klanten ervaren met een compleet nieuw

interieurontwerp, bereiken we bij andere
mensen soms in kleine stapjes. Hoe
dan ook: altijd leuk om te ervaren dat
mensen verrast zijn door wat er allemaal
méér kan, in hun interieur, dan ze in
eerste instantie zelf dachten.’

Ballast overboord
Tip van Rini en Johannes voor de aanstaande Bewoners van het Hieronymuserf: ‘Bedenk vooraf hoe je zou willen
leven. Dat lijkt een open deur, maar het
is essentieel. Van welke kleuren houd je?
Ben je iemand die graag leest of juist veel
achter de laptop zit? Creëer daar dan een
fijn plekje voor. En denk óók en vooral
aan het lichtplan. Want dat is heel bepalend in een interieur, uiteraard maken
wij ook lichtplannen als je dat moeilijk
vind. Helaas zien wij dat namelijk vaak
mis gaan! Zonde. Samen maken we
graag een thuis dat verrast, maar dat ook
in alle opzichten bij je past. Verhuizen
is overigens een goed moment om na te
denken over wat je wilt behouden van je
oude interieur -en wat er weg kan. Veel
mensen nemen alsmaar bagage mee oude kastjes, lampen of stoelen, vaste
interieur patronen die best eens doorbroken kunnen worden als er maar een
goed alternatief wordt geboden. Maak
een inventarisatie en wees streng met
selecteren - of vraag ons om je daarmee
te helpen. Dan ga je met minder ‘ballast’
naar je nieuwe huis en is er meer ruimte
voor nieuwe frisse ideeën.’
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GEZINS
HUIS
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GROENE WANDELING

Wat direct opvalt is de royale entree met het vele glas
en de mooie lichtinval. Buiten en binnen lopen op een
vanzelfsprekende manier in elkaar over. De ommuurde
voortuin is de buitenkamer van het huis. De woonkamer
is ongewoon breed met hoge openslaande deuren aan
beide kanten. Ook hier is de lichtinval bijzonder. Er is
alle ruimte om het wonen en eten op een speelse manier
te combineren. Boven is ruimte voor twee slaapkamers
op iedere verdieping met twee aparte badkamers. Ideaal
voor een gezin met kinderen. Let the sun shine in!
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INSPIRATIE PLATTEGRONDEN GEZINSHUIS

Floor plan Ground floor family house

VITRA-NELSON-BENCH-LARGE

VITRA-EAMES-LCW-LOUNGESTOEL-NATUREL

BROKIS - BALLOON
ROLL & HILL MODO CHANDELIER

BEGANE GROND

ANOUR LAMP

Project title

Revision

Edwin Oostmeijer

1-25/01/2018
2-20/03/2018
34-

Scale

1/50
Design by

J. Bloemer

FLOS PARENTISI LAMP
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UTRECHTSESTRAAT 62/64
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0206229075
HELLO@MOBILIA.NL
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INSPIRATIE PLATTEGRONDEN
FloorGEZINSHUIS
plan First

floor family house

LIGNE ROSET- TANIS

EAMES-HANGITALL KLEERHANGER

LUCEPLAN DAPHINE BUREAULAMP

EERSTE VERDIEPING

GUBI-TS-TABLE-GLASS-BIJZETTAFEL
VITRA-EAMES-PLASTIC-ARMCHAIR

Project title

Revision

Edwin Oostmeijer

1-25/01/2018
2- 20/03/2018
34-

Scale

1/50
Design by

J. Bloemer
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INSPIRATIE PLATTEGRONDEN GEZINSHUIS

Floor plan Second floor family house

NEMO CASSINA MAJOR CHANDELIER

ROLL & HILL CASTLE LAMP

STRING-POCKET-WANDKAST

VITRA-WIRE-CHAIR-DKR-2

TWEEDE VERDIEPING

EAMES SCHOMMELSTOEL

Project title

Revision

Edwin Oostmeijer

1-25/01/2018
2- 20/03/2018
34-

Scale

1/50
Design by

J. Bloemer
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Date

VITRA-EAMES-ELEPHANT-PLYWOOD
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HELLO@MOBILIA.NL
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Dit is een huis om je lekker terug te trekken en je toch
verbonden te voelen met de wereld om je heen. Wie hier
binnenloopt, laaft zich aan het licht en de ruimte. Zonnig en
genereus. De woonkamer nodigt uit heerlijk te ontspannen
op de bank of loungestoel. Ook hier valt het daglicht
prachtig naar binnen door hoge openslaande deuren aan
weerskanten. Op de eerste verdieping bevindt zich een
mooie werkkamer en een logeerkamer. De logees hebben
een eigen badkamer tot zijn beschikking. Er is ruimte voor
een grote kastenwand. Op de tweede verdieping bevindt
zich een ruime slaapkamer met inloop badkamer en grote
inloopkast. Let’s relax!

SAMEN
EN
NIET
ALLEEN

39
EAMES LOUNGE CHAIR AND OTTOMAN

Floor plan Ground floor two-income households
INSPIRATIE PLATTEGRONDEN ‘SAMEN EN NIET ALLEEN’

IC S2 BRASS FLOS LAMP
FINN-JUHL-BENCH

DEPADOVA 606 UNIVERSAL SHELVING SYSTEM

BEGANE GROND
TWEEDE
Project title VERDIEPING

Edwin Oostmeijer
Scale

1/50
Design by

J. Bloemer
Date

22/01/2018

SAARINEN TAFEL
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Revision
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INSPIRATIE PLATTEGRONDEN ‘SAMEN EN NIET ALLEEN’

Floor plan First floor two-income households

EAMES-KLEERHANGER

E15 BED MO

FLOS PARENTISI LAMP

EERSTE VERDIEPING
MICHAL ANASTASSIADES TIP OF THE TONGUE
WAND EN OF PLAFONDLAMP

Project title

Revision

Edwin Oostmeijer

1-25/01/2018
2-20/03/2018
34-

Scale

1/50
Design by

J. Bloemer
Date

EA 124 EA 125 EAMES LOUNGE CHAIR
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INSPIRATIE PLATTEGRONDEN ‘SAMEN EN NIET ALLEEN’

Floor plan Second floor two-income households

EAMES LCM STOEL

INFRA-STRUCTURE FLOS LAMP

NEMO CASSINA MAJOR CHANDELIER

TWEEDE VERDIEPING

GUBI WALL MIRROR - ROUND WANDLAMP
ZEITRAUM SIMPLE COMFORT BED

Project title

Revision

Edwin Oostmeijer

1-25/01/2018
2-20/03/2018
34-

Scale

1/50
Design by

J. Bloemer
DateTONGUE WAND EN OF PLAFONDLAMP
MICHAL ANASTASSIADES TIP OF THE
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De gemeente Utrecht vindt duurzaam bouwen steeds belangrijker. Bij een procedure voor een nieuw bouwproject
is duurzaamheid dan ook een van de voornaamste criteria
waar naar wordt gekeken. Mede doordat het projectvoorstel van Edwin Oostmeijer zo goed scoorde op dit gebied,
gaf de gemeente Utrecht hem groen licht om op deze locatie te bouwen. Zijn woningen aan het Hieronymuserf zijn
namelijk klaar voor de duurzame toekomst.

Tekst: Hugo Verkley
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KLAAR VOOR
DE DUURZAME
TOEKOMST

De gemeente Utrecht streeft ernaar om de stad in 2030
CO2-neutraal te krijgen. Als tussendoel wordt gesteld om in
2020 30% energie te besparen en het aandeel duurzaam opgewekte energie binnen de gemeentegrenzen tot minimaal 20%
te laten toenemen. Ook zou in 2020 10% van de daken moeten
zijn voorzien van zonnepanelen. ‘Veel steden hebben ongeveer
gelijkwaardige doelstellingen’, zegt Arno Harting, Adviseur Duurzaam Bouwen van de gemeente Utrecht. ‘Wel is Utrecht een
stad die van oudsher groen is. Er wonen veel hoogopgeleide
mensen die, over het algemeen, bewust zijn dat we maar één
aarde hebben en er met z’n allen op moeten wonen. Die doelen
realiseren zal a hell of a job zijn, daarom moeten nieuwe gebouwen een meer dan stevige bijdrage aan die doelen leveren. Er
zijn twee sporen die helpen die doelen te bereiken. Enerzijds is
dat door zo energiezuinig mogelijk te bouwen, met zo min mogelijk gebruik van fossielen energie. Het tweede spoor is om als
gemeente te proberen om zoveel mogelijk hernieuwbare energie
op te wekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen.
Waar Utrecht in voorloopt, is dat er bij de tender ook uitgebreid
wordt gekeken naar andere thema’s binnen de duurzaamheid.
Meer dan in andere steden.’
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Tender
Als de gemeente ergens nieuwbouw wil realiseren, wordt er
vaak een tender uitgeschreven. Dat is een procedure waarbij
door inschrijving wordt geprobeerd een dienst of product te
realiseren, in dit geval negen woningen voor particulieren. Na
sluiting van de inschrijfperiode worden alle inschrijvingen beoordeeld. Zo ook bij de tender die werd uitgeschreven voor de woningen aan het Hieronymuserf. Het idee van Oostmeijer kwam
als beste uit de bus. ‘De plannen worden getoetst aan de hand
van een aantal criteria waaronder het grondbod, de beeldkwaliteit – dus hoe ziet zo’n plan er uit qua massiviteit en esthetische
schoonheid – en duurzaamheid. Het voorstel van Oostmeijer
kwam als beste bovendrijven’, vertelt Harting.
Dat het plan van Oostmeijer als winnaar uit de bus kwam, had
het voor een groot deel ook te danken aan de ideeën op het
gebied van duurzaamheid. Bij de toetsing maakt de gemeente
Utrecht gebruik van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) Gebouw, een instrument waarmee de duurzaamheid van gebouwen kan worden vastgesteld. De methodiek is opgebouwd uit
vijf thema’s waarmee de totale duurzaamheid van de woningen
wordt beoordeeld. Deze thema’s zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bij het thema energie wordt er gekeken naar een laag verbruik aan fossiele energie

door energiebesparende voorzieningen en de opwekking van
hernieuwbare energie. Milieu richt zich op de milieuschade door
gebruikte grondstoffen en de mate van waterbesparing. Bij
gezondheid gaat het over het beperken van geluidsoverlast, de
kwaliteit van de binnenlucht, het thermisch comfort in zomer en
winter, daglichttoetreding en uitzicht. Het thema gebruikskwaliteit kijkt naar de toegankelijkheid, functionaliteit (zoals grondgebruik en verdiepingshoogte), technische kwaliteit en sociale
veiligheid. De mate van toekomstwaarde wordt beoordeeld
aan de hand van toekomstgerichte voorzieningen, de flexibiliteit
(uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid) en de belevingswaarde
binnen en buiten. Voor de woningen aan het Hieronymuserf
heeft DGMR Bouw B.V. met een GPR Gebouw-berekening de
duurzaamheid inzichtelijk gemaakt. De gemiddelde score van
Oostmeijers woningen aan het Hieronymuserf is een 8.0, mede
doordat er gebruik wordt gemaakt van Warmte Koude Opslag
(WKO) en zonnepanelen. ‘Het laten uitvoeren van een GPR berekening is een verplichting bij tenders’, zegt Harting. ‘Zo wordt
er niet alleen gekeken naar hoe energiezuinig een woning is,
maar ook naar andere facetten zoals gezondheid en milieu. Op
die manier wordt nog beter inzichtelijk hoe duurzaam de bouwplannen zijn. Een andere score waar naar wordt gekeken is de
EPC, energieprestatiecertificaat. Hoe lager dat getal, hoe beter.
Het plan van Oostmeijer scoort daarop een 0, dus ook dat is erg
goed. Dankzij instrumenten als GPR en EPC en het beleid vanuit
de gemeenten en het rijk, zien we dat projectontwikkelaars
gaan innoveren en veel beter bouwen dan het Bouwbesluit. De
scores bij de tenders worden steeds beter.’
Handvatten
Een woning kan nog zo duurzaam zijn, uiteindelijk bepalen de
nieuwe bewoners straks hoe duurzaam er wordt geleefd. ‘De
huizen bieden een goede basis om energiezuinig te gaan leven’,
zegt Harting. ‘Misschien kunnen de nieuwe bewoners met
elkaar een wedstrijd aangaan en proberen het energieverbruik
zo laag mogelijk te houden. Op die manier creëer je een stukje
eigen bewustwording en dat levert hen uiteindelijk ook nog geld
op. De uitdaging is dat de bewoners van de negen woningen
hun verantwoordelijkheid nemen voor de duurzame toekomst.
Je woont er op fietsafstand van het centraal station én station
Vaartsche Rijn en wandelt zo de singel over, de binnenstad in.
Een auto is bijna niet meer nodig. De woningen reiken perfecte
handvatten aan om duurzaam en energiezuinig te wonen en je
ecologische voetafdruk te verminderen. Het is aan de bewoners
om daar iets mee te doen.’
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Kaartje: Nico Dielen,
communicatieteam x-hoogte
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Kijk even naar de overkant,
daar is een steen
ingemetseld: HIER RUST
HET ONGENOEGEN VAN
DE OOSTERBUURT, 15
MEI 1985, een herinnering
aan een bittere strijd van de
buurt voor het behoud van
de Oosterbuurt. De buurt
won de strijd en dit leidde
uiteindelijk tot het opknappen
van 2500 woningen in de hele
stad, die de gemeente ooit
aangekocht had voor grote
verkeersdoorbraken.

Ga na Zonstraat nummer 21
D rechtsaf door een hek.
Dit hek is geopend van 8.00
uur tot 19.00 uur. Loop het
wandelpaadje in, sla aan het
eind rechtsaf, dan linksaf
over een bruggetje, weer
linksaf langs het water van de
Minstroom.
De Minstroom is een klein
riviertje dat vroeger van
de Stadsbuitengracht (de
singel) naar de Kromme Rijn
stroomde. Aan de Minstroom
lagen veel boerderijen en

Na een paar stappen zie
je aan je linkerhand de
chauffeurswoning van Gerrit
Rietveld.

Loop rechtdoor naar de
Minkade, kruis de Minstraat
en loop door tot aan de Piet
Heinstraat. Ga daar linksaf
over het bruggetje over de
Minstroom en ga rechtsaf de
Zonstraat in. Loop de Zonstraat
uit tot aan de Homeruslaan/
Mecklenburglaan. Sla daar
rechtsaf. Je loopt langs een
voormalig schoolgebouw, waar
nu De Wilg is gevestigd.
Schoolgebouw van de
Openbare Lagere School
(‘Koningin Wilhelminaschool’),
in 1918 naar ontwerp van
architect S.F Loeb gebouwd
in een stijl verwant aan
het werk van H.P. Berlage.
Bijzonder is de gymnastiekzaal
met paardenkoppen als
balkkopondersteuning. (Tip:
vaak te bezichtigen op Open
Monumentendag.) Het pand
is een Rijksmonument.
Als je het water van de
Minstroom weer ziet, steek
dan schuin over naar de
Waldeck Pyrmontkade. Je
slaat hier linksaf de Waldeck
Pyrmontkade in.
Aan de overkant zie je de
Aloysiuskerk. Deze kerk werd

GROENE WANDELING DOOR UTRECHT– OOST
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Loop vanaf het Hiëronymuserf
naar de Maliesingel, rechtsaf
en weer rechtsaf naar de
Zonstraat. Loop de Zonstraat in
tot nummer 21 D.

GROENE WANDELING DOOR UTRECHT– OOST

Foto’s: Marijke Volkers

gebouwd in 1924 en is ontworpen door Hendrik Willem
Valk. De kerk is gebouwd
in neobyzantijnse stijl. De
wandschilderingen zijn van W.
Wiegmans.

tuinderijen. Abstede was een
katholiek tuindersgebied.
Vanaf 1880 begon Utrecht
uit te breiden. Er werden
toen veel arbeiderswoningen
gebouwd, onder andere
rond de Abstederdijk en de
Notebomenlaan.
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Tekst: Els Leicher

Ontdek hoe groen Utrecht
oost is en sta onderweg
even stil bij een paar
architectonische hoogtepunten. Een groene
wandeling van ±5,5 km.

Loop langs de Waldeck
Pyrmontkade. Kijk eerst naar
de overkant van het water: de
Rembrandtkade.
In 1919 was de eerste vergadering van de toekomstige
Bouwvereniging “Het Nieuwe
Woonhuis” . Het doel van
de bouwvereniging was het
bouwen van goede, betaalbare huurwoningen voor een
groep burgers die het financieel niet slecht had, maar die
door de na-oorlogse crisis wel
de dupe was geworden van
inflatie, bevolkingstoename en
andere maatschappelijke veranderingen. De architectenbroers Jan en Theo Stuivinga
ontwierpen het complex van
84 sociale huurwoningen en
kozen voor de Amsterdamse
School Architectuur. Kenmerkend voor deze bouwstijl
zijn onder meer het gebruik
van baksteen, de typische
bordessen tegen de trappenhuizen met op de hoeken van
het complex een afwijkende
houten uitvoering. Het complex wordt beschouwd als
het eerste “flatgebouw” van
Utrecht. Het is een Rijksmonument.

De woning werd in 1928 gebouwd in de tuin van Julianalaan 10 in opdracht van H. van
der Vuurst de Vries.
De bovenwoning met garage
werd opgetrokken uit baksteen en staal en bekleed
met geprefabriceerde platen
van gewapend beton. Al kort
na de oplevering ontstonden
lekkages, waardoor het pand
de bijnaam “het mandje” of
“het zeefje” kreeg. In 1995
restaureerde de architect Dolf
de Maar het pand, vestigde er
zijn architectenbureau en hij
woont er zelf. Het pand is een
rijksmonument.

Loop nu door tot de
Hobbemastraat en ga aan
de andere kant van het water
lopen, rechtdoor dus, hier
heet het Rembrandtkade.
Loop door tot de Prins
Hendriklaan. Op de hoek aan

je rechterhand is een leuke
uitspanning DISTRICT.
Loop rechtdoor langs het
water en revalidatiecentrum
De Hoogstraat. Net
voorbij de Hoogstraat zie
je aan de linkerkant de
Ridderschapsvaart en het
natuurgebied De Zilveren
Schaats liggen.
De Zilveren Schaats was een
onderdeel van de Hollandse
Waterlinie. De naam verwijst
naar de schaatsbaan die
hier vroeger was. Nu is het
een stads natuurgebied dat
onderhouden wordt door
vrijwilligers. Er is een eigen
schaapskudde.

Loop rechtdoor over een
bruggetje en vervolg het
wandelpad, bij een soort
T-splitsing rechts aanhouden
(dus niet linksaf door het
tunneltje), je loopt nu langs
de geluidswallen van de
Waterlinieweg. Loop door tot
de Prins Hendriklaan, en daar
zie je aan je rechterhand het
Rietveld-Schröderhuis liggen.
Rietveld ontwierp het huis in
1924 in opdracht van Truus
Schröder. Het was zijn eerste
complete woonhuis én een
bijzonder experiment. Huis en
interieur zijn geheel gebaseerd
op de principes van De Stijl.
Het huis is te bezichtigen via
het Centraal Museum Utrecht.
Het is een Rijksmonument
en het staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Sla nu linksaf en loop door de
tunnel onder de Waterlinieweg.
Als je net onder de tunnel uit
komt, zie je aan je linkerkant,
de Erasmuslaan, nog een
aantal Rietveldwoningen staan.
In 1931 ontwierp Rietveld
hier vier herenhuizen en in
1934 een appartementenblok.
Erasmuslaan 9 is ingericht
als modelwoning en ook te
bezoeken via het Centraal
Museum.

Aan je rechterhand zie je de
voormalige oude gebouwen
van de Kromhoutkazerne.
Nu is daar University College
gevestigd.
De oude Kromhoutkazerne
werd gebouwd tussen 1910
en 1913 door de kapitein der
genie P.J. Post van der Steur.
De nieuwe kazerne (2010)
staat op het terrein van het
voormalige Fort Vossegat.
Nog aanwezig zijn de Brug
met de twaalf gaten, het
bomvrije wachthuis en de
tamboershut.
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Tot 1957 was er een openlucht zwembad in de Kromme
Rijn zelf. In de volksmond
werd het De Timp genoemd,
naar de bekende badmeester.
In 1962 kwam er naast de
oude locatie een nieuw zwembad Kromme Rijn. In 2013
is het zwembad compleet
vernieuwd naar een ontwerp
van Jeanne Dekkers.
Vervolg de Weg naar
Rhijnauwen tot aan de tunnel
onder de A 27. Ga vóór de
tunnel linksaf omhoog en
steek de Kromme Rijn over,
langs de A27 dus. Aan de
andere over daal je weer de
trap af naar beneden. Als je
aan de overkant, als je de trap
bent afgedaald, ga je linksaf,
de Kromme Rijn ligt aan je
rechterhand.

Loop nu weer terug richting
stad langs de Kromme Rijn.
Je loopt twee maal onder een
tunnel. Bij de eerste tunnel,
links ligt de uitspanning de
Moestuin. Na de tweede
tunnel kom je uit bij het
KrommeRijnpark.
De ambitie van het Uitbreidingsplan Kromme Rijn in
1953 was een soort Wilhelminapark voor iedereen: wonen
in het groen, haalbaar voor
alle lagen van de bevolking.
Beide rivieroevers werden
rijkelijk voorzien van openbaar
groen en er verrezen zowel
sociale huur- en eengezinswoningen als vrijstaande villa’s en
luxe appartementen. Door de
woonblokken aan het Lodewijk Napoleonplantsoen en
de Rubenslaan in een ‘kamstructuur’ te plaatsen was het
uitzicht niet alleen voorbehouden aan de voorste rij.

de villa’s, staan twee ontwerpen van Gerrit Rietveld,
Breitnerlaan 11 in opdracht
van de fam.Theissing, die bij
Bredero werkte. Dit huis is
duidelijk herkenbaar door de
kleuren van De Stijl. De gele
villa ernaast is tevens ontworpen door Rietveld in opdracht
van de fam. Muus.
Kruis de Notebomenlaan en de
Abstederdijk, tot je niet meer
verder kunt via de spoorlaan.
Steek links aanhoudend de
Abstederdijk over en schiet
dan meteen het wandelpaadje
De Parallelweg in. En dan ligt
daar aan je linkerhand het
Hiëronymuserf!

Loop rechtdoor en steek
de Kranenburgerweg over
en vervolg het jaagpad totdat
je vóór je, schuin aan je
linkerhand het voormalige Huis
van Bewaring ziet opdoemen.
Aan de Gansstraat staat het
voormalige Huis van Bewaring. Aan de overkant is de
1e Algemene Begraafplaats
Soestbergen. Hieraan ontleent dit buurtje de bijnaam
“Het Luie End”: aan de ene
kant zitten ze, aan de andere
kant liggen ze.

GROENE WANDELING DOOR UTRECHT– OOST

Loop rechtdoor tot aan het
kunstwerk Ruimte uit de Cirkel
van Yvonne Kracht en sla dan
rechtsaf het voetpad lang
de aftakking van de Kromme
Rijn in. Loop door tot de
Weg van de Wetenschap, ga
even linksaf en na 20 meter
weer rechtsaf de Weg naar
Rhijnauwen in. Loop langs het
zwembad Kromme Rijn.

(Als je in een overmoedige
bui bent, kun je ook als je
beneden bij het Jaagpad staat,
rechtsaf naar Rhijnauwen. Zo’n
5 kilometer verder ligt Museum
Oud Amelisweerd en Theehuis
Rhijnauwen.)

Ga linksaf omhoog een
trap op, je komt uit op de
Oosterspoorbaan. Ga hier
rechtsaf.

De rijtjeshuizen achter de
villa’s aan de Breitnerlaan aan
de overkant van het water
kregen hun woonkamer om
dezelfde reden op de eerste
verdieping. Zo ontstond een
democratische buitenplaats
aan de Kromme Rijn. Tussen

Na het afkoppelen van de
spoorlijn vanaf Lunetten naar
Hilversum (via het Spoorwegmuseum) heeft de gemeente
Utrecht de spoorlijn aangekocht. Op initiatief van
bewoners is hier een park
gekomen.
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Aan je linkerhand zie je
achter een hoge heg het gele
woonhuis van de architect
Sybold van Ravesteyn (18891983) met zijn ronde vormen.

57

Tekst: David Keuning
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INTERVIEW
JEROEN HEIJ
GROENE WANDELING

De voormalige spoorlijn is grotendeels
omgebouwd tot een park. Over het oude
tracé loopt nu een wandel- en fietspad
en de gemeente gaat het laatste stukje
fietsverbinding nog doortrekken langs
het terrein van het Hieronymuserf. ‘We
wilden het plan daarom open maken
naar het gebied erachter,’ zegt Heij. ‘Je
komt op het Hieronymuserf door een
klein gaatje vanaf de Maliesingel, die vorig jaar is bestraat met gebakken klinkers
en waar niet harder mag worden gereden
dan 30 kilometer per uur. De hovenierstuinen van het Minstroomgebied vormen een prettige, groene binnenwereld.
Er is een actieve groep bewoners die de
hovenierstuinen beheert. Daar willen we
het Hieronymuserf bij betrekken. Het
plan profiteert daarmee van twee mooie
stukken van Utrecht: aan de ene kant de
Maliesingel met de statige panden en het
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INTERVIEW
JEROEN HEIJ

Ook de voormalige spoorlijn die langs
het Hieronymuserf loopt, sprak tot zijn
verbeelding. Tussen station Vaartsche
Rijn en het Spoorwegmuseum is het
treinspoor uit de roulatie gehaald en
ontmanteld. Je kunt nog wel met de trein
naar het museum, maar alleen via de
noordzijde. ‘Het stukje spoor dat zich
nog aan de zuidkant bevindt, gebruikt
het museum alleen om te rangeren,’ zegt
Heij. ‘Het kan dus zijn, als je daar woont,
dat er een enkele keer een historische
stoomlocomotief naast je huis staat.’

GROENE WANDELING
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Toen landschapsarchitect Jeroen Heij
van Bureau Haver Droeze een aantal jaar
geleden voor het eerst de plek zag die
later bestemd zou worden voor het Hieronymuserf, was hij meteen enthousiast.
Vooral van tuindergebied Abstede was
hij onder de indruk. ‘De moestuinen zijn
prachtig,’ zegt hij. ‘Het zijn in feite heel
oude volkstuintjes, gelegen aan de Minstroom. Een groot deel van de oostkant
van Utrecht werd vroeger in beslag genomen door boomgaarden en stadsmoestuinen, en dit is het enige wat er van over
is. Daarom is men er heel zuinig op. Het
is een mooie sfeer. Je hoort nauwelijks
stadsgeluiden, alleen maar vogels. En
het is er groen. Als je daar een moestuin
wilt, moet je zeven jaar wachten.’
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wandelgebied in het Zocherpark, en aan
de andere kant dat heel rustige, natuuren vogelrijke hovenierstuinengebied.
Daarbij kun je ook nog eens direct van je
erf met de fiets richting Bunnik en Amelisweerd. Het nieuwe fietspad kruist door
alle infrastructuur heen en je bent zo de
stad uit. Dat is een enorme kwaliteit.

dat als eerste op te merken. Een architect
kijkt met andere ogen; die valt het hoogteverschil pas op zodra de vloerpeilen
moeten worden vastgesteld. Maar voor
ons is dat logisch. Wat aan de Maliesingel ooit aan grond is uitgegraven voor
het water, is gebruikt voor ophoging van
de weg. De neergaande beweging van de

in. Daarom hebben we besloten om het
stuk langs het water niet uit te geven
aan privétuinen, maar gemeenschappelijk in te richten. Dat betekent dat het
Hieronymuserf met een gezamenlijke
tuinstrook grenst aan de spoorlijn en de
Minstroom. Daar kun je bijvoorbeeld
een picknicktafel neerzetten. Je kunt ook
een kano kunt aanleggen.’
Hoe zullen toekomstige
bewoners het Hieronymuserf
ervaren?

Is de Minstroom een natuurlijke
waterloop?

‘Ja, het is een oud zijtakje van de Kromme Rijn. Hij meandert heel sterk. Het
is nu een kanoroute. Hij takt aan op de
stadsgracht, dus je vaart zo het centrum

Hoe kun je dat bevorderen?

‘Door in schetsen te laten zien hoe dat
eruit zou kunnen zien. Maar het kan
ook een strook gras zijn waar kinderen
kunnen spelen. De gemeenschappelijke
strook langs het water en de voormalige
spoorlijn meet ongeveer 5 bij 30 meter,
dus dat is een aanzienlijke maat.
We zetten er in elk geval een aantal fruitboompjes neer, zoals appels of peren.
Langs de Minstroom komen knotwilgen,
om in de sfeer van de hovenierstuinen te
blijven.’

INTERVIEW JEROEN HEIJ

Jeroen Heij: ‘Ja, het gaat om context en
verbindingen. Je kijkt ernaar als landschapsontwerper, maar in dit geval,
omdat het woningbouw is, stel je je ook
voor hoe het zou zijn als je daar zelf
zou wonen, en hoe je de omgeving zou
gebruiken. Wat zie ik als ik uit het raam
kijk? Hoe is mijn verhouding tot de buren? Hoe leef ik daar? Dat soort vragen
zijn voor ons heel belangrijk, vooral als
het aankomt op de gemeenschappelijke
ruimte.’

Maliesingel naar de Minstroom is mooi,
want vanaf de hoofdstraat daal je af naar
de natuur. Dat wilden we benadrukken
in het plan. Daarom hebben we een
kleine sprong gemaakt in de vloerpeilen. Op een gegeven moment zakken de
woningen wat, dan zie je de dakgoten en
de tuinmuren een stapje maken.’

INTERVIEW JEROEN HEIJ

Is dat de manier waarop je als
landschapsarchitect naar een
plangebied kijkt? Hoe ligt het,
welke groenstructuren zijn er?

‘Je komt binnen via een smalle doorgang
aan de Maliesingel. Dan kom je in een
soort voorhof, waar de auto’s staan. Daar
zit ook de entree van de garage van de
bewoners van het Hieronymushuis. Zij
hebben onder hun tuin een ondergrondse parkeergarage. We hebben van het
hele gebied één sfeer gemaakt. Het wordt
heel groen. Er komt een kwalitatief
mooie bestrating van klinkers of natuursteen. Die sfeer loopt door in de rest van
het hof. Het wordt vrij informeel. We
hopen dat de bewoners in de gemeenschappelijke strook langs de voormalige
spoorlijn hun eigen moestuintjes zullen
aanleggen. Ik ben benieuwd of we dat
voor elkaar gaan krijgen.’

Je zegt dat de Hieronymushof
heel groen wordt, maar je praat
ook over bestrating. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

‘De stenen worden een beetje uit elkaar
gelegd, en daartussen komen vetplantjes
en soortgelijke begroeiing. Dat gaan we
heel secuur doen; het wordt geen gras
dat je geneigd bent tussen de stenen weg
te schoffelen. Het wordt een mosachtige
beplanting. Langs de randen komen
struiken die wat lager blijven, zoals een
Japanse Esdoorn of een vlinderstruik, die
dus vlinders aantrekt. In het voorhof en
tussen de woningen komen bloesem-
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‘We hebben meteen geconstateerd dat de
Maliesingel ongeveer een meter hoger
ligt dan het achterliggende gebied en dat
het terrein richting de Minstroom nog
wat verder naar beneden afloopt. Het is
typisch voor een landschapsarchitect om

‘Het hele ontwerp is gericht op ontmoeting. De erfafscheidingen van de buren
hebben we ook ontworpen. In dezelfde
metselsteen als van de huizen gaan we
onderplinten metselen met daarboven
groene hagen of klimplanten, afhankelijk
van de lichtinval. Samen met bOb van
Reeth, Jonas van de Walle en Eveline
Bossuyt hebben we speciale poortjes
ontworpen, zodat de hele binnenhof één
gebied wordt. Hopelijk gaan de buren
zich door hun achteruitgangen ook een
beetje betrokken voelen bij het hof.’
Wat vind je zelf het leukste deel
van je ontwerp?

bomen. Die hebben in het voorjaar
bloesem en in het najaar een herfstkleur;
daar heb je dubbel plezier van. Het geheel wordt een hybride tussen plein, tuin
en hof. De bloesembomen zorgen voor
privacy tussen de bewoners. Ze werken
als een soort vitrage tussen de tegenover elkaar liggende woningen, zodat
overburen niet rechtstreeks bij elkaar
naar binnen kijken. Maar ze werken ook
verbindend, want je kunt eronder zitten.
Er komen twee mooie banken onder te
staan.’

Wat viel je verder op bij je
eerste bezoek?

Daar kunnen de bewoners
samen het leven doornemen?

‘We gaan wat leuks doen met het regenwater, want dat mag allemaal naar
de Minstroom. Er komt een open goot.
Het water komt vanuit een put in een
greppeltje dat dwars door het hof naar
de Minstroom loopt. Door het hoogteverschil in het terrein loopt het water
vanzelf de goede kant op. Volgens mij
wordt het super mooi.’
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Foto’s: Marijn Scheeres, Vincent Boon

Goossens was 36 jaar makelaar in
Utrecht. “Het kwam binnen in ons
systeem en ik wist gelijk, dit moet ik
doen. De reden is heel simpel. Ik viel op
de architectuur, de plek, de garage, 150
vierkante meter en 3 meter hoog.” Architect is bOb van Reeth, hij heeft ook het
Hieronymuserf ontworpen. Het Bolwerk
heeft een wat paarsige steen en hint op
subtiele wijze naar de Duitse bunker die
hier vroeger stond. 27 explosies verder
had de bunker plaatsgemaakt voor Het
Bolwerk, waarvoor Oostmeijer in 2006

GESPREK MET MATTHIJS GOOSSENS

Het Bolwerk is het eerste bouwproject
dat ontwikkeld werd door Edwin Oostmeijer, en Goossens wilde wel vertellen
hoe het hem hier bevalt. “Het is een
unieke plek. Groen en stil. Ik woon op
loopafstand van het centrum. Het is heel
dorps, maar geen loop van kroeg naar
kroeg. En het is nieuwbouw, dus dermate goed geïsoleerd dat ik niks van mijn
buren hoor. Het zijn 16 appartementen,
en het leuke is, door de vereniging van
eigenaren voel je je toch op een bepaalde
manier verbonden met elkaar, maar je
hebt wel je eigen huis.”
Hij is dan ook niet van plan ooit weg
te gaan. “Oh nee hoor. Wij blijven hier
gewoon. We gaan allemaal voor elkaar
zorgen”, zegt hij lachend. Hij tikt met zijn
sigaret op de rand van een antieke asbak
en denkt hardop. “Weet je wat zo aardig
is. Ze hebben vorig jaar de hele groenvoorziening aangepakt aan de kant van
de Tolsteegsingel. Op dat stuk hebben
ze een pad bij het Zocherpark gemaakt,
echt prachtig. Het park wordt fantastisch
onderhouden door de gemeente. Dan
kan ik echt trots zijn op Utrecht, dat
doen ze toch maar even.”

Tekst Rosa Scholtens

“Gemiddeld verhuist een Nederlander
eens in de 7 jaar. Dat zegt wel iets over
deze plek”, zegt Goossens. Er is weinig verloop in het gebouw, de meesten
wonen er al vanaf het begin. “Er wonen
hier allemaal gelijkgestemden. Wat ons
verbindt is dat we het gebouw mooi en
de plek bijzonder vinden. Laatst stond
er één appartement te koop, dat was zo
weg. Gelukkig zijn daar hele leuke mensen voor in de plaats gekomen, haha!”

GESPREK MET MATTHIJS GOOSSENS

GESPREK MET
MATTHIJS
GOOSSENS

de Gouden Piramide kreeg, de Rijksprijs
voor inspirerend opdrachtgeverschap.
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Ik zit tegenover Matthijs Goossens in
zijn appartement in Het Bolwerk aan de
rand van het Zocherpark. Het staat vol
prachtige meubels. Overal waar je kijkt
hangt kunst aan de muren en zijn loggia
wordt gedomineerd door overweldigend
groene planten. “De loggia is heerlijk.
Het kan helemaal open. Ik zit er ’s winters ook. Je zit uit de wind en hebt toch
een soort van buiten.”

Goossens woont sinds zijn studie in
Utrecht. “Het is kleinschalig, er is een
soort metroverbinding met Amsterdam
en alles kan lopend. Zeker sinds ik hier
woon. Ik ga ook vaker naar de film,
je loopt zo naar het Louis Hartlooper
Complex.” En dat is voor het Hieronymuserf niet anders. De twee locaties
liggen hemelsbreed op 300 meter afstand
van elkaar.
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Tekst: Lisa Weeda

sch Meteorologisch Instituur opgerigt. Artikel 2: De zetel van
het instituut is Utrecht.’ Dr. C.D.H. Buijs Ballot werd benoemd
tot hoofddirecteur. Samen met een aantal munten en bronzen medailles werd het perkament in een loden doos gestopt.
Secuur borg het gezelschap de doos op onder de pijlers van de
meridiaankijker. Behalve de meridiaankijker, bedoeld om de tijd
te meten, stonden er in de koepels van de sterrenwacht twee
andere kijkers opgesteld: de Merzkijker, om de nachtelijke hemel
mee te bestuderen, en de Fraunhoferkijker, een zonnekijker met
een speciaal filter.

SMAKEN VERSCHILLEN

In de zuidelijke staart van het Utrechtse centrum vindt de stad
haar rust. Het is wat minder druk dan de Neude, wat minder
vol dan Janskerkhof. Er is de stilte van het water dat het stadscentrum omringt, je kan er wandelen zonder omver gelopen te
worden. Mensen strijken neer op de terrassen rondom het Ledig
Erf; ze bezoeken daar een film of eten een burger met een in
Utrecht gebrouwen biertje erbij of een sjieker diner met een wijntje. Elk jaar is er het Bockbierfestival met een breed scala aan
muziek en drukte. En voor je het weet sta je op de Oosterkade,
die ligt op een steenworp afstand. Daar haal je een goed set
boeken en koffie, eet je vegetarisch, borrel je wat in de avond en
kan je zelfs jagen op een goed vegan diner. Op een zonnige dag
esla je in de Twijnstraat bij de viswinkel af richting het Centraal
Museum of wandel je richting het smalle park langs de Maliesingel. Er liggen bootjes aangemeerd, hardlopers maken hun
vaste ronde en stadsbewoners worden vooruit getrokken door
hun enthousiaste honden. Dit deel van het stadscentrum is kalm
en levendig te gelijk. En nog mooier: je loopt hier dwars door de
rijke geschiedenis van Utrecht heen.

Ooit was heel Utrecht omheind door een kilometers lange stadsmuur. De bewoners van de stad voelden zich beschermd door
wachttorens en vooruitgeschoven, statige bastions. Er liepen
bruggen over de stadsgracht en verschillende delen van de stad
hadden imposante toegangspoorten. Nu is de stadsmuur vrijwel
in zijn geheel verdwenen, alleen de stadssingel is nog over. In
dit zuidelijke deel van de binnenstad, waar het Hieronymuserf
opgetrokken is, herinnert bastion Sonnenborgh nog aan de
oude verdedigingswerken. Nu vind je op dit oude bastion een
sterrenwacht. Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot,
natuurkundige en meteoroloog, kwam op het idee voor deze
sterrenwacht. In 1851 bedacht hij het plan om bovenop het
16e-eeuwse Sonnenborgh een sterrenwacht en een weerkundig instituut te bouwen. De Utrechtse universiteit, die eerder al
een sterrenwacht had gebouwd op de Smeetoren, één van de
grootste en oudste verdedigingswerken van Utrecht – gelegen
aan de westelijke kant van de Utrechtse vesting – stemde in
met het plan van Ballot. Op 15 september 1853 werd de eerste
steen gelegd door koning Willem III. De koning ondertekende
die dag ook een perkament waarop de historische gebeurtenis
beschreven staat: ‘Artikel 1: Er wordt een Koninklijk-Nederland-

Rondom het gebied van het Ledig Erf, Sonnenborgh, Centraal
Museum en de Maliesingel fietst iedereen zich heel wat kilometers af. Er raast niet de hele dag verkeer door de straten, soms
rijdt er een auto over de grachten of door de wat smalle straatjes en stegen, af en toe tref je de bus die door het centrum rijdt.
Van 1906 tot 1938 reed ook tram 4 door dit deel van de stad.
Vanuit de wijk Lombok kachelde de tram via de Billitonkade,
langs de Kanaalstraat, Leidseweg, Potterstraat, het Domplein en
de Lange Nieuwstraat naar Ledig Erf. Aan de rand van het Ledig
Erf, langs de singel, staat nog een oude bakstenen tramhalte.
Breed, met een houten bankje voor wel zes personen. Het dakje
heeft sierlijke uiteinden en aan beide zijkanten zie je nog blauwe
driehoekige details. In café Lijn 4, waar ze zich specialiseren in
allerlei soorten bier, vind je aan de wanden nog oude foto’s van
de tram die door de Twijnstraat reed.
Parallel aan de Twijnstraat ligt de Lange Nieuwstraat. Deze
straat bestond al rond het jaar 1300. Toen droeg het nog de
naam Nieuwstraat. Rond 1618 werd deze straat vanaf de
Hamburgerstraat doorgetrokken richting de Domkerk. En ja,
twee dezelfde namen voor twee verschillende straten: dat werkt
niet. Dus werd het bestaande straatdeel voortaan de Lange
Nieuwstraat genoemd en het nieuwe deel Korte Nieuwstraat. De
Lange Nieuwstraat herbergt een groot aantal mooie en bijzondere plekken. Achter het Universiteitsmuseum ligt de Oude
Hortus verscholen, een stille en prachtige botanische tuin uit
1732. Het staat er vol kruiden, bijzondere planten en openbare
kassen, waar je voor een prikkie doorheen kunt wandelen. In de
vijver van een van de kassen vind je de indrukwekkende Victoria
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In 1986 verhuisde de afdeling sterrenkunde van de Universiteit
Utrecht naar de Uithof aan de rand van Utrecht. Sonnenborgh
werd vanaf dat moment niet meer gebruikt als sterrenwacht,
maar eind jaren ’80 richtte een groep amateur-sterrenkundigen
er een publiekssterrenwacht op. Rond de eeuwwisseling, om
precies te zijn in 1997, begon er een grondige renovatie van
deze sterrenwacht en het oude bastion dat eronder ligt. Eindelijk
kwam de loden doos weer boven water: bijna anderhalve eeuw
hadden de munten, het perkament en de bronzen medailles vergeborgen gelegen onder de meridiaankijker. Wie Sonnenborgh
bezoekt, kan het perkament, de medailles en de munten zien in
de Meridiaanzaal. Ook kun je in het sterrenwachtgebouw allerlei
andere bijzondere instrumenten bekijken.

Longwood: de bladeren van deze waterlelie groeien in de zomer
tot wel 1,5 meter in doorsnee. En er past een baby op.
Met een ijsje van Ijs en Zopie, gerund door de jonge roeiers van
het Utrechtse Orca, in de hand kan je doorlopen naar de Sint
Catharinakathedraal, de kathedraal van het rooms-katholieke
aartsbisdom Utrecht. Het is nog altijd een levendige parochiekerk en het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden
gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat nu een Rijksmuseum is. Daarnaast ligt de Kleine
Vleeshal, een 15e-eeuws pand van het voormalig slagersgilde.
Het was een openbaar slachthuis en het vlees dat daar klaar
gemaakt werd, was ook te koop. Onder de punt van het dak
van dit rijksmonument prijkt de kop van een os, zoek er naar, als
je door de straat wandelt.
Sinds 2016 heeft de Lange Nieuwstraat er een nieuw en bijzonder restaurant bij: SYR. Op de kaart vind je heerlijke Syrische
gerechten zoals tabouleh, sambusek en doperwtenfalafel. Aan
de gerechten is een Europese twist gegeven. Het restaurant verbindt twee werelden, die elkaar in ons land steeds vaker raken.
Op deze plek komen ze samen en kan er gelachen, gedronken
en gegeten worden. Er werken vluchtelingen of mensen met een
vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Er
is ruimte voor dromen, ambities en talent. Naast een heerlijke
maaltijd kun je er ook terecht voor storytelling avonden, debatten en culinaire kookworkshops. Wie tot slot bij nummer 7 door
de poort loopt, stuit op FOTODOK, een internationale plek voor
documentairefotografie in Utrecht. Geregeld is hier een andere
tentoonstelling met intrigerend werk te bezichtigen.

De routes in dit gedeelte van de binnenstad zijn eindeloos verschillend. Met elk nieuwe seizoen zijn ze anders: er zijn andere
kleuren te ontdekken, andere bierfestivals. Rondom de Twijnstraat, Lange Nieuwstraat en Sonnenborgh bruist de stad en is
deze kalm op hetzelfde moment. Er worden marathons gelopen.
Zelf loop je hard richting de Lepelenburg en terug, haal je je
koffie bij een van de tentjes die jou het beste past, je vist wat
antiek uit een winkeltje, slaat alles in voor een kleurrijk diner op
de Twijnstraat en in de vroege avond proost je met je vrienden in
een van de talrijke kroegen die dit deel van Utrecht rijk is.
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Bob van Reeth (1943) is de
architect van het Hiëronymuserf. Sinds een aantal jaar
werkt hij als zelfstandig architect, daarvóór was hij verbonden aan zijn bureau AWG
te Antwerpen. Hij is bekend
van diverse gebouwen en
complexen in Vlaanderen en
Nederland. Hij was de eerste
Rijksbouwmeester van België.
Belangrijk voor hem zijn niet
experimenten, maar de relatie
tussen het gebouw en de
omgeving.
Alfred Tepe (1840-1920) was
een Nederlandse katholieke
architect. Na zijn studie in
Berlijn verhuisde hij in 1872
naar Utrecht, waar hij een van
de voornaamste beschermelingen zou worden van het St.
Bernulphusgilde, een groep
van katholieke geestelijken die
streefden naar een heropleving van nationale tradities
en vakmanschap in religieuze
kunst en architectuur.
Loop vanaf het Hiëronymuserf naar de Maliesingel en
ga linksaf. Je staat dan
bijna meteen voor het Hiëronymushuis.
Dit neogotische gebouw is
ontworpen door architect Alfred Tepe en tussen 1874 en
1877 gebouwd in opdracht
van het Rooms Katholiek
Parochiaal Armbestuur als
Wees- en Oudeliedengesticht.
Tot 2001 was het in gebruik
als verpleeghuis. Toen het
leeg kwam zocht de Katholieke Caritas der stad Utrecht

Loop door van de Maliesingel
naar de Tolsteegsingel (daar
merk je niets van, de straat
heet alleen anders) en over
de brug over de Kromme Rijn
(beetje rechts aanhouden)
naar het Ledig Erf.
Het Ledig Erf lag van oorsprong buiten de stad. Van
oudsher was hier de aanvoerroute van het platteland
naar de stad. Tot 1956 stond
hier een garage met benzinepomp. Daarvóór stond hier
ook nog een café en logement
De Gelderse Blom.
Het project Ledig Erf, de
nieuwbouw, ontworpen door
Bob van Reeth, AWG, bestaat uit “herenhuizen” aan de
Gansstraat, waarin 43 appartementen zijn ondergebracht.
Aan het Ledig Erf staat een
tweetal appartementengebouwen met een publieksfunctie
op de begane grond. Oplevering: 2012.

BOB VAN REETH ‘ONTMOET’ ALFRED TEPE

BOB VAN
REETH
‘ONTMOET’
ALFRED TEPE

Ontdek de architectuur van
twee architecten, één eeuw
na elkaar geboren, een
wereld van verschil.

BOB VAN REETH ‘ONTMOET’ ALFRED TEPE

Foto’s: Marijke Volkers

(KCU) een nieuwe bestemming voor het gebouw. In
nauw overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is het pand volledig
gerestaureerd en getransformeerd naar een appartementencomplex met 23 luxe
woningen.

Ga rechtsaf over de Tolsteegbrug over de Stadsbuitengracht: de singel. Loop langs
het voormalige politiebureau
Tolsteeg (nu het Louis Hartloopercomplex). Nu kom je
op de Tolsteegbarrière, waar
grappig genoeg het Café
Ledig Erf staat. What’s in a
name? Loop langs café Ledig
Erf en ga vóór Café De Poort
linksaf over de brug en meteen weer rechtsaf langs de
Oudegracht. Aan de overkant
van het water zie je de rug
aan rug woningen van de
Twijnstraat: Twijnstraat aan de
werf. Na ongeveer 100 meter
zie je aan je linkerhand een
pleintje met een beeld van de
schutspatroon van Utrecht:
Sint Maarten, een beeld van
Albert Termote. Daarachter de
voormalige Martinuskerk (die
ook nog even de Jodocuskerk
van Juinen van Van Kooten en
De Bie is geweest).

De Sint-Martinuskerk is weer
een neogotische kerk, ontworpen door architect Alfred
Tepe en gebouwd in 18991901. Eind jaren 80 is de kerk
door architect Dolf de Maar
verbouwd tot appartementen.
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Tekst: Els Leicher

Een architectuurwandeling,
ongeveer 3 kilometer.

Als je naar de overkant van
het water kijkt, zie je daar aan
de werf het bijzondere huisje
van de architect Robert van
den Hout aan de Rondpoort.
Op een oppervlakte van
39 m2 ontwierp hij een huis
met vier woonlagen. Op de
tweede etage (de woonetage)
kun je het hoekraam geheel
openen, net zoals in het Rietveld-Schröderhuis.

Vervolg je weg langs de
Oudegracht tot aan het
Oude Pothuys, hoek Lange
Smeestraat. Ga daar linksaf
de Lange Smeestraat in en
daarna weer rechtsaf de
Springweg in. Aan je rechterhand zie je daar het voormalige Andreasklooster.

Dit voormalige klooster is gebouwd tussen 1872 en 1886
en is ook ontworpen door
Alfred Tepe. Het gebouw is
op 13 oktober 1873 in gebruik
genomen als ziekenhuis voor
katholieken en stond bekend

als St.-Andreasgasthuis. Later
werd het een klooster voor de
Zusters van Liefde. In 2001
vertrokken de zusters en werd
het gebouw door Robert
van den Hout verbouwd tot
appartementen.
Vervolg je weg op de Springweg, je passeert op een
gegeven moment aan je
linkerhand, ter hoogte van de
Haverstraat, het Hotel Karel V,
voorheen het Duitsche Huis.
Dit is het eeuwenoude en
monumentale hoofdkwartier van de Ridders van de
Duitsche Orde, een liefdadige
organisatie, ontstaan tijdens
de kruistochten en bestaande
uit protestantse edellieden.
Op verzoek van Lodewijk Napoleon, koning van Holland,
verkocht de Balije in 1807,
min of meer noodgedwongen
het complex op de Springweg
aan het Rijk. Jarenlang is hier
een ziekenhuis gevestigd, als
laatste het Militair Hospitaal.
Toen dit in 1989 verhuisde naar de Uithof, konden
de ridders het pand via het
eerste recht van terugkoop
weer in handen krijgen. In een
deel van het complex (hoek
Springweg/Walsteeg) huizen nu de Duitsche Ridders,
in de overige gebouwen is
het hotel-restaurant Karel V
gevestigd.
Loop linksaf de Walsteeg in
en loop door tot je bijna aan
het eind van de straat aan je
rechterhand de entree van de
garage van een nieuwbouwcomplex ziet. Ga hier rechtsaf en weer rechtsaf door
een kleine poort die overdag
geopend is. Je wandelt dan
zo het complex Walsteeg/
Mariaplaats binnen van Bob
van Reeth.

Omstreeks 1080 werd hier
de immuniteit van Sinte Marie
gesticht: een van de buitenwereld afgesloten gebied,
waar welgestelde geestelijken
(kanunniken) rondom een kerk
woonden. De Mariakerk was
een van de vier kerken van
het Kerkenkruis rond de Dom.
Het stedenbouwkundig en
architectonisch ontwerp van
de nieuwbouw grijpt terug op
die structuur van 900 jaar geleden. Diverse archeologische
vondsten zijn verwerkt in het
ontwerp uit 1992.
Loop door het complex naar
het noorden, totdat je uitkomt
bij de Mariaplaats.
Op het pleintje zie je aan je linkerhand het conservatorium,
het voormalige Johannes de
Deo Ziekenhuis, een gebouw
uit 1895 in neogotische stijl,
ontworpen door J. van Kesteren.
Ga hier rechtsaf de Zadelstraat in. Loop via de Servetstraat onder de Dom door.
Let even op de markering
in de Servetstraat: dit is de
grens van het Romeinse Castellum uit het begin van onze
jaartelling.
Ga na de Domtoren linksaf
en weer rechtsaf en sla dan
linksaf de Domstraat in. De
Domstraat gaat vanzelf over
in de Korte Jansstraat, sla
dan na + 50 meter linksaf
de Minrebroederstraat in. Na
10 meter zie je daar aan je
linkerhand de Willibrorduskerk
van Alfred Tepe.
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Dit woonhuis van Mart van
Schijndel (1943-1999) is
gebouwd in 1992. De buitenkant, met twee appartementen is postmodern met een
verwijzing naar het koetshuis
dat hier vroeger heeft gestaan. Binnen (niet zichtbaar
vanaf de straat) is het een
prachtige woon huis van de
architect zelf, een huis van
lucht en licht.

Vervolg je weg naar de Nieuwegracht, sla hier linksaf,
loop over de Abstederbrug
naar de Maliesingel en je bent
weer terug op de plek waar je
de wandeling begon.

BOB VAN REETH ‘ONTMOET’ ALFRED TEPE

Villa Lievendaal werd in 1862
gebouwd, vlak na de aanleg van het Zocherpark, dat
werd ontworpen door Jan
David Zocher jr na de afbraak
van de stadsmuren. Prinses
Irene bewoonde van 1958 tot
1962 een deel van Lievendaal
tijdens haar studententijd in
Utrecht.

Het gebouw het Bolwerk
(2006) is gebouwd op de
locatie van een gecamoufleerde bunker uit het eind van de
tweede wereldoorlog. Het is
het eerste project van Edwin Oostmeijer. Het gebouw
bestaat uit 16 appartementen
rond een binnenplaats. Aan
de buitenkant oogt het streng
(een verwijzing naar de bunker
die hier ooit stond), de binnenplaats is een vriendelijke
ontmoetingsplaats.

Vervolg je weg via het Servaasbolwerk. Loop door tot
de straat een bocht naar
rechts maakt. Daar zie je aan
je rechterhand het gebouw
“Het Bolwerk” liggen van Bob
van Reeth.
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Loop weer terug naar de
Korte Jansstraat, steek schuin
(rechts) de straat over en
loop min of meer rechtdoor
Jansdam in. Op de hoek van
de Kromme Nieuwegracht en
de Drift aan je linkerhand zie
je “het huisje van Sluijmer”,
naar een ontwerp van Hans
Sluijmer.

Ga nu (vanaf Jansdam)
rechtsaf de Keistraat in. Bij
de bocht een beetje links
aanhouden: Achter Sint Pieter.
Bij het Pieterskerkhof maken
we even een uitstapje: ga hier
linksaf, loop langs de prachtige Romaanse Pieterskerk aan
je rechterhand naar het erachter geleden pleintje. Hier staat
het woonhuis van Mart van
Schijndel. (Kijk op de website
van Mart van Schijndel voor
bezoekmogelijkheden.)

Loop weer terug naar Achter
Sint Pieter en ga linksaf via
Achter Sint Pieter richting
Nieuwegracht. Als je aan de
kant met de oneven huisnummers loopt, zie je, vlak vóór
nr. 11 een poort: de Hofpoort.
Halverwege deze Hofpoort
zetelden de Duitsche Ridders
in de tijd dat ze “verbannen”
waren van hun locatie aan de
Springweg.
Loop door tot nr. 27, ga
dan linksaf over de brug de
Herenstraat in. Loop door tot
aan het park Lepelenburg. Ga
hier rechtsaf. Net voorbij de
Brigittenstraat aan je rechterhand zie je de villa Lievendaal
liggen.

BOB VAN REETH ‘ONTMOET’ ALFRED TEPE

De St. Willibrordkerk naar
ontwerp van architect Alfred
Tepe is gebouwd in de jaren
1875-1877. Het is een van
de best bewaarde voorbeelden van de Utrechtse School
van de neogotiek met een rijk
gedecoreerde binnenkant.
Verschillende kunstenaars van
het St. Bernulphusgilde werkten samen en creëerden een
zogenaamd Gesamtkunstwerk, een samenhangend geheel van verschillende kunstvormen. De kerk is ’s winters
open op vrijdag en zaterdag,
’s zomers alle werkdagen.

Vanaf 1940 was dit een
braakliggend terreintje, waar
niet gebouwd mocht worden vanwege voorgenomen
wegverbreding. Toen dat niet
doorging, maakte architectenbureau Sluijmer en Van Leeuwen een ontwerp voor deze
plek. Omwonenden hebben
jarenlang de bouw tegengehouden, maar nu staat er een
eigenzinnig pand. Op een
perceel van 3 bij 5 meter staat
een huis van 7 verdiepingen
en een woonoppervlak van
117 m2. De woonkamer is in
de werfkelders.
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