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Op 9 maart was het weer lande-

lijke opschoondag. Een dozijn 

dorpsgenoten trok met prikstok-

ken gewapend vanaf Klein Zuy-

lenburg het dorp door om zwerf-

vuil te verwijderen. Wethouder 

Wiersema prikte ook nog een 

stokje mee. Uiteindelijk zijn er 3 

containers vol zwerfvuil bijeen 

geprikt. 

APRIL	2013	

Zicht op Oud-Zuilen 

© Frans Buitendijk 2012 

R	
������		�	

Zo stonden we op 24 december na een geslaagde kerstviering in het kerkje elkaar zonder jas het 

beste te wensen voor het nieuwe jaar, niet wetend dat ons nog een strenge winter zou scheiden 

van het buitenleven van het voorjaar. Inmiddels hee< het ooievaarspaar zich al weer enige �jd 

geleden op de schoorsteen van het slot Zuylen genesteld, de eerste bloesems bloeien en de ple-

ziervaart op de Vecht komt langzaamaan op gang. Kortom: het buitenseizoen hee< zich eindelijk 

aangediend. 

Er gebeurt zoals al�jd weer veel in ons dorp. Leuke, en helaas soms ook minder leuke dingen, die 

toch ook bij het leven behoren.  Er zijn nieuwe bewoners gekomen (welkom in ons midden, leest 

verder en kies een ac�viteit waarop uw andere bewoners kunt ontmoeten).  Sommigen zullen zijn 

vertrokken. U leest meer over wat er zoal gaande is in dit Oud-Zuilen Journaal. Er gebeuren na-

tuurlijk veel meer zaken: wilt u die in het volgende Oud-Zuilen Journaal terug kunnen vinden, mail 

of bel ons, en wij zorgen dat uw bericht geplaatst wordt. 

Uw speciale aandacht vragen we voor het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Oud-Zuilen. We gaan 

met de gemeente aan de slag om een toekomstplan voor ons dorp te schetsen. Dat plan zal later  

door de gemeenteraad bekrach�gd zal worden. Die DOP moet iets worden in ons aller belang, en 

er zal dan ook getracht worden de jongere,  adolescente  maar ook de oudere inwoners hierbij te 

gaan betrekken. Op 7 mei aanstaande komt dit onderwerp weer aan bod binnen de dorpscom-

missie. Iedereen is welkom mee te denken en te doen! U kunt uw belangstelling blijken via een 

email of telefoontje aan  mensen op de achterzijde van dit journaal. 

Rest het ons  nu  u allen een �ntelende lente en prach�ge zomer toe te wensen. 
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Door: Tineke Barneveld 

In de museumboerderij Vre-

degoed in Tienhoven wordt 

van april tot eind september 

2013 een  exposi�e gehou-

den over de steen- en dak-

panbakkerijen die geves�gd 

waren langs de Vecht. 

De exposi�e maakt deel uit 

van de tentoonstelling 

Voortvarend in de Vecht-

streek – 2 eeuwen industrie. 

In Vredegoed is een over-

zicht van de plaatsen waar 

steenovens en pannenbak-

kerijen gestaan hebben vanaf de 17e eeuw. In Zuilen was een grote concentra�e daarvan. Er zijn 

gebruiksvoorwerpen te zien en ook foto’s van steen- en pannenbakkers. Ca. 1968 zijn de laatste 

panovens van de Gebr. Weener gesloten, de panoven Zonlust in de Dorpsstraat en de panoven 

Voorzorg aan de Vechtzijde (zie foto, ca. 1930). Kortom, van harte aanbevolen! 

Museumboerderij Vredegoed is, afgezien van de exposi�e, een erg leuk streekmuseum! Het mu-

seum is geopend op woensdag – zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur en bevindt zich aan de 

Heuvellaan 7 te Tienhoven. 
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Onze lieve Yvo hee< de defini�e-

ve boom gekregen. Afgelopen 

week mochten we aanwezig zijn 

bij het planten van deze boom. 

Een mooi en ook emo�oneel mo-

ment. De 'toffe perenboom' die 

als �jdelijke boom was geplaatst, 

hee< inmiddels een mooi plekje 

in onze tuin gekregen. De boom in 

het park is een liquidambar 

(amberboom), en type boom die 

hier vanaf 1666 volgens de overle-

vering is geplant in het park en op 

het voormalig landgoed. Op meer-

dere plaatsen in de Vechtstreek 

zijn deze bomen toegepast. 

 

Lief dorp, nogmaals heel hartelijk 

dank voor dit mooie gebaar!  

Yvo's boom hee< koninklijk gezel-

schap van de Beatrixboom, ge-

plaatst n.a.v. de inaugura�e van 

onze koningin, en de konings-

boom, recentelijk geplant ter ere 

van de inaugura�e van onze ko-

ning in spe Willem Alexander. 
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Elk jaar kunnen kernen subsidie 

aanvragen voor ini�a�even die de 

leeNaarheid in de kernen posi�ef 

beinvloeden. Denk aan bankjes, 

speeltoestellen, etc. Al uw ideeen 

zijn welkom, en wij steunen graag 

elk redelijk voorstel. Mail uw idee 

aan iemand van  werkgroep 

bestuur (achterzijde), en wij gaan 

aan de slag met uw voorstel. 

 

Gemeente en poli�e vragen u als hondenbezi�ers mee uit te kijken naar verdachte situa�es.Als 

u uw hond uitlaat, bent u vaak ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat nog even buiten. U kent de 

buurt waar u uw hond uitlaat goed. Als er �jdens uw dagelijkse uitlaatronde een verdachte situa-

�e is, voelt u ‘hier klopt iets niet’. De gemeente en de poli�e vragen u in zo’n geval om de poli�e 

te bellen. Zo helpt u uw buurt veiliger te maken. 

Door direct de poli�e te bellen bij een verdachte situa�e en bijvoorbeeld het signalement of ken-

teken door te geven wordt de pakkans groter. De poli�e koppelt al�jd terug wat er met uw mel-

ding is gedaan.  

Doet u mee? 

Het project Waaks loopt al in diverse gemeenten zoals Utrecht en Zeist. Ook in S�chtse Vecht 

start het project Waaks binnenkort. Wilt u ook deelnemen aan Waaks, stuur dan een email met 

uw naam en adresgegevens naar samenwerkenaanveiligheid@s�chtsevecht.nl onder vermelding 

van: Aanmelding Waaks.  U kunt ook bellen met de gemeente S�chtse Vecht:  (0346) 25 40 00 .   
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DOE	MEE	AAN	WAAKS	EN	MAAK	UW	BUURT	VEILGER!	

Door: Herman Poos 

Hoe duurzaam is Oud-Zuilen en op welke wijze 

kunnen wij een bijdrage leveren aan de toe-

komst van de volgende genera�es? Maar ook 

hoe kunnen we nu al plezier beleven aan duur-

zame ini�a�even. 

Een groepje enthousiastelingen, bestaand uit 

een ecoloog, kernfysicus, jurist, innova�epro-

motor en bouwkundige, hee< inmiddels twee 

keer de koppen bij elkaar gestoken. Het viertal 

bruist van ideeën, deels ook gevoed door de 

s�ch�ng Duurzame Vecht die zich vooral inzet 

om het gebruik van zonnecollectoren te s�mu-

leren. 

Nog dit jaar worden er twee ac�es op touw 

gezet. Een educa�eve voor kinderen om te 

laten zien hoe duurzaamheid vorm kan krijgen 

met simpele middelen en een inspira�emarkt 

voor de bewoners met voorstellen om geza-

menlijk ini�a�even te ondernemen. Er wordt 

nu hard gewerkt aan een defini�ef programma 

zodat we de bewoners daarna �jdig kunnen 

uitnodigen voor deze markt. 

Voor meer informa�e kan al contact worden 

opgenomen met buurtambassadeur namens 

de s�ch�ng Duurzame Vecht, Herman Poos 

(Dorpsstraat 40, 0622907374, herman-

poos@hotmail.com). Zie ook de website van 

Duurzame Vecht op www.duurzamevecht.nl 
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Door: Jan Janse 

We hebben de indruk dat de meeste bewo-

ners blij zijn met de eind vorig jaar uitgevoer-

de herinrich�ng van het middenstuk van de 

Dorpsstraat (tussen kerk en brug). Namens de 

bewoners ter plekke hebben we verzocht om 

de parkeerplekken ‘op de kop’ officieel voor 

bewoners te bestemmen, en er net over de 

brug twee plekken bij te maken; deze ver-

zoeken lopen nog. 

Over de planning voor de gewenste herin-

rich�ng van het noordelijke gedeelte van de 

Dorpsstraat is helaas nog niets bekend. Wel 

zijn begin april – bij wijze van �jdelijke maat-

regel tegen het hardrijden – nieuwe bloem-

bakken geplaatst. Ze zijn van hout, en mooier 

en veiliger dan de oude, maar weinig effec�ef. 

Na een paar dagen was een van de bakken al 

kapot en verdwenen. Ons voorstel voor lange-

re bakken in een ‘slalomopstelling’, door veel 

bewoners gesteund, werd helaas niet haal-

baar geacht. De bedoeling is wel om op�es te 

kunnen uitproberen voor de toekoms�ge defi-

ni�eve inrich�ng. Over een paar maanden 

wordt het geevalueerd en bijgesteld. Reac�es 

en ideeen zijn welkom. 

Beter gaat het met het Van Tuyllplantsoen. De 

door de bewoners gezamenlijk voorbereide 

herinrich�ng is (na enige vertraging) in maart 

uitgevoerd. Vorige week is ook de nieuwe 

beplan�ng aangebracht. Nu afwachten hoe 

alles gaat groeien. 

Op de Groeneweg is een klein deel van de 

oever verstevigd met palen nadat de oever 

daar was ingestort. Eerder waren er al eens 

auto’s te water geraakt. De weg blij< wel een 

zorgenkindje omdat ie eigenlijk niet op veel en 

zwaar verkeer is berekend.  

Over Park Groenhoven zijn door de gemeente 

afspraken gemaakt om het parkeren daar 

door gasten van Belle e.a. tot een minimum te 

beperken. Het afgelopen half jaar was dit 

schering en inslag waarvan de sporen in het 

grasveld nog duidelijk zichtbaar zijn.  
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Inschrijven op de site burenvanlage-

weide.nl maakt ons samen als buren 

sterker.  Meer ac�ef worden kan ook. Alle 

vormen van  hulp zijn welkom. Buren van 

Lage Weide zoekt nu een juridische ex-

pert. Ook zou fijn zijn met iemand in con-

tact te komen die veel weet van flora en 

fauna. Bij andere windturbines sneuvelen 

tussen de 300 tot 900 vogels per 

windturbine en sterven per MW/ 

windturbine circa 70 vleermuizen. Het zou 

fijn zijn met iemand in contact te komen 

die kennis hee< van beschermde dieren 

en planten, en zich inzet voor de 

bescherming van de flora en fauna rond 

de plas Lage Weide (beschermd Utrechts 

natuurgebied). We maken goede kans dat 

de plannen gekeerd kunnen worden: uw 

hulp kan het verschil maken. 
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Door: Constant Berkhout  

Het lijkt s�l rond de plannen van de gemeente Utrecht om windturbines te plaatsen naast 

woonhuizen op Lage Weide. Schijn bedriegt. De signalen die we ontvangen zijn dat de 

gemeente de windturbines op Lage Weide nog hoger (circa 190 meter) wil hebben, en nog 

zwaarder (4 MB).  

De gemeente Utrecht produceert honderden pagina’s rapporten om aan te tonen dat de 

overlast allemaal wel meevalt. Helaas gaat de gemeente Utrecht daarbij niet nauwkeurig 

te werk. Voor de vaststelling van het effect op flora en fauna worden verouderde gege-

vens gebruikt over beschermde vogels, vleermuizen en planten. Slechts gedurende één 

dag (hartje winter) werd een bioloog erop uitgestuurd.  Het bleek dat �jdens het ééndaag-

se veldbezoek het moeilijk was om dieren te vinden of om planten te kunnen herkennen. 

Vleermuizen houden hun winterslaap en de meeste soorten bloemen zijn verdord of afge-

storven in het winterseizoen. Alleen de grote ‘kaardebol’ is aangetroffen, omdat deze in 

verdorde toestand nog te herkennen is.  

Verder wordt een geluidsexpert (die overdag bij de GG&GD werkt)  voorgesteld als een 

geheel team van gezondheidsexperts. Wetenschappelijke studies lijken aan te tonen dat 

er na plaatsing van windturbines wel degelijk gezondheidseffecten zijn aan te tonen. Vaak 

noemt de gemeente Utrecht in haar concept MER dat bomen  hinder voor Oud-Zuilen 

beperkt, maar nu he< de gemeente Utrecht in maart het besluit genomen kap van 343 

bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, en ook de rij bomen langs het Utrechtse deel van 

de Daalseweg zal gekapt gaan worden.   

Natuurlijk staat iedereen voor duurzaamheid. Helaas neemt de gemeente Utrecht alterna-

�even vooralsnog niet serieus. Andere poten�ele loca�es zoals Rijnenburg worden niet 

diepgaand geanalyseerd. Waarschijnlijk is de gemeente Utrecht bang dat poten�ele hui-

zenkopers en projectontwikkelaars dan afgeschrikt zullen worden om dit gebied  te gaan 

bebouwen. Daarom is blijkbaar aantrekkelijker te kijken naar gebieden die al bewoond 

zijn.  

Ook neemt de gemeente Utrecht andere vormen van duurzame energie niet serieus. On-

der druk van burgers op inspraakavonden en van de landelijke adviescommissie voor 

MER’s noemt de gemeente een veld met zonneschermen als alterna�ef. Echter, hierbij 

worden aannames gemaakt waardoor het lijkt dat zonne-energie geen rendabel en effec-

�ef alterna�ef is. Ook wui< de gemeente Utrecht het argument weg dat het gebied Lage 

Weide al een flinke bijdrage levert aan duurzame energie. Zo hebben voor het gebied Lage 

Weide zowel Nuon als Eneco (op grond van Bonder, tegenover ons dorp) toestemming 

gevraagd om biomassa centrales te bouwen.  

Verder is de geluidsdruk op ons dorp nu al hoog door bestaande ac�viteiten op Lage Wei-

de, de nabije (snel)wegen, sportvelden en het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-

Rijnkanaal. Daar zou dan  het geluid van de windmolens op Lage Weide nog eens bij ko-

men. Tevens zal de verhandelbaarheid van woningen kunnen afnemen. In het verleden 

hee< de rechter claims tot 51% vermindering van de woningwaarde toegekend omdat 

windturbines dichtbij het woonhuis stonden. 

In het berichtje hiernaast kunt u lezen wat u zelf als omwonende zoal kunt doen?  
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Zicht op Op Buuren vanaf de oever van de Vecht (bij bankje lage verkeersbrug). Afstand tot de 

molens ca 1700-2700 m. (bron: www.burenvanlageweide.nl)  

→ vervolg VGSM pagina 2 

De verschillende ‘publiekstrekkers’ zullen 

hun evenementen beter op elkaar afstem-

men en hun gasten ac�ef verwijzen naar 

alterna�even zoals de Zuilenselaan en 

Burg. Norbruislaan. Hopelijk zal dit op 

termijn leiden tot volledige aNouw van 

het gebruik van het park voor parkeren, 

zodat bewoners en bezoekers er onge-

stoord van kunnen genieten (maar zo ver 

is het nog niet). Om te beginnen met ko-

ninginnedag! en hee< u de bloeiende 

knikkende vogelmelk al weer gezien? 

Verder zijn een aantal kleinere zaken op-

gelost, zoals een verplaatsing van het 

plaatsnaambord bij de kruising met de 

Sweserengseweg, waardoor de oversteek 

naar bijv. de bushalte een stuk veiliger is 

geworden door een beter uitzicht. Verder 

hebben we het verzoek gedaan om de 

afsluitpaal aan het eind van de Daalseweg 

ook in de winter zo veel mogelijk dicht te 

houden, en de afvalbakken in december 

zo lang mogelijk open. 

TensloZe roepen wij u op om zaken van 

overlast of gebreken vooral te melden via 

het elektronisch formulier op de gemeen-

telijke website (www.s�chtsevecht.nl). 

Het is handig als u dit (ook voor andere 

wensen) ook aan de werkgroep VGSM laat 

weten zodat wij zaken kunnen meenemen 

in het overleg met de gemeente. 
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Door: Myrthe (7,5 jaar) 

Eendje lusZe graag een peentje 

Net als het paard 

En net als het paard 

Had Eendje een staart 

Dus vond Eendje het heel fijn 

Om een Eendje te zijn. 

Heb jij ook een leuke limerick, ge-

dicht of een dierenverhaal? Mail het 

dan aan jongoudzuilen@gmail.com. 
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In het vorige Oud-Zuilen Journaal 

hebben we bericht over de voorge-

nomen website voor Oud-Zuilen. We 

hebben inmiddels een programma 

van wensen opgesteld, en ook subsi-

die aangevraagd bij de gemeente. 

Oud-Zuilen hee< geen dorpshuis: 

geef ons dan in ieder geval een goed 

digitaal informa�e– en ontmoe�ngs-

punt. Dat was de toon van de aan-

vraag. Daarbij zouden kwaliteit en 

professioneel kernbegrippen zijn.  

De gemeente hee< helaas in al haar 

wijsheid besloten deze aanvraag niet 

te honoreren, en verwees daarbij 

naar de websites van andere wijk-

commissies.  Die websites zijn goed 

bedoeld en informa�ef, maar repre-

senteren in het geheel niet ons idee 

voor een ‘virtueel dorpshuis’. Jam-

mer, gemiste kans gemeente! Voor 

de kosten van enkele maanden 

dorpshuis exploita�e had hier iets 

goeds kunnen zijn neergezet. Maar, 

wij gaan door, en die website komt 

er echt snel aan. Al uw hulp en ex-

per�se is daarbij welkom. Neem 

daartoe contact op met een van de 

personen vermeld op de laatse pagi-

na van dit journaal. 
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Jan Scheeve (gebiedsbeheerder) 

E: jan.scheeve@s�chtsevecht.nl 

T: 0346 25 4297 

Irene Kirch (gebiedsregissseur) 

E: irene.kirch@s�chtsevecht.nl 
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	Slot Zuylen hee8 voor 2013 weer een aantal  

mooie evenementen gepland. 

Van 9 mei tot 15 september 2013 staat Slot 

Zuylen in het teken van de adellijke opvoe-

ding, onder de �tel ‘Kind in een kasteel, de 

kunst van het opvoeden’. In de themarond-

leiding, voor jong en oud, wordt getoond 

hoe kinderen zich door de eeuwen heen 

leZerlijk steeds vrijer konden bewegen in het 

kasteel. Werden ze in de 18de eeuw nog in 

een korset gehesen - in Slot Zuylen kun je 

dat passen! - in de 20ste eeuw mochten ze 

op rolschaatsen door de marmeren gangen 

rijden. 

Op 25 en 26 mei organiseert Slot Zuylen in 

Oud-Zuilen aan de Utrechtse Vecht haar 

jaarlijkse Tuindagen. Een tweedaags evene-

ment in de eeuwenoude kasteeltuin en het 

sfeervolle Slot met �entallen stands en ac�-

viteiten op het gebied van planten, bloemen, 

natuur, cadeauar�kelen en kunst. Lie[eb-

bers van tuinieren en het buitenleven kun-

nen hun hart ophalen, maar door het gevari-

eerde aanbod zijn De Tuindagen voor ieder-

een het bezoeken waard. 

Verder is het mogelijk �jdens de Dag van het 

Kasteel op 20 mei een kijkje in de kasten van 

Slot Zuylen  te nemen of om bijvoorbeeld 

gezellig te dineren in de tuin van het Slot 

�jdens het jaarlijkse Tuindiner op 23 juni. 

Hedendaags beeld van Belle 

Het Slot wil dolgraag een modern beeld van 

Belle, door kunstenaar Eveline van Duyl, aan-

kopen. Het werk vangt het karakter en de 

persoonlijkheid van Belle op een bijzondere 

manier. En slaat een brug naar het heden-

daagse Slot Zuylen. Het beeld wordt vanaf 6 

juni 2013 tentoongesteld samen met enkele 

andere filosofenkoppen uit de serie 

‘Denkeiland’. Belle hoort thuis op Slot Zuy-

len! 

Helpt u Slot Zuylen Belle binnen te halen? 

De aanschaf van het beeld is voor ons een 

flinke investering.  Slot Zuylen hee< een klei-

ne staf en drij< op vrijwilligers. Om die reden 

is Slot Zuylen in maart 2013 begonnen aan 

een project om het kunstwerk via het pu-

bliek te financieren. Kijkt u eens op a 

www.voordekunst.nl onder ‘Haal Belle bin-

nen’ , via deze website probeert Slot Zuylen 

geld in de zamelen voor de aanschaf van een 

bijzonder beeld van Belle van Zuylen. 
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Door: Irene Kirch 

Dit jaar wordt gestart om op par�cipa�eve en integrale wijze een DorpsOntwikkelings-

Plan (DOP) op te stellen. Samen met de bewoners en de bewonerscommissie wordt 

bepaald welke onderwerpen in gebied aandacht moeten krijgen om de leeNaarheid in 

Oud Zuilen te behouden of zelfs te versterken de komende 10 jaar. Hoe meer mensen 

betrokken zijn bij het wel en wee van het dorp, hoe beter dat is voor de sfeer en de 

saamhorigheid en des te plezieriger het is om in Oud Zuilen te wonen. 

Een DOP bestaat uit een dorpsanalyse,  een dorpsvisie en een uitvoeringsplan. De 

dorpsanalyse gee< inzicht in de huidige situa�e van Oud Zuilen op het gebied van wo-

nen en leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van objec�eve cijfers en van de waarde-

ring van de inwoners van Oud Zuilen, de subjec�eve beleving. En tevens uit een sterk-

te/zwakteanalyse (SWOT), die gezamenlijk met de bewoners wordt opgesteld. 

De dorpsvisie is gebaseerd op de dorpsanalyse en gee< inzicht in de prioriteiten in het 

gebied voor de komende 10 jaar. Op basis van deze visiepunten wordt een vertaling 

gemaakt naar het uitvoeringsplan, waarin de inzet van bewoners, gemeente en part-

ners voor 5 jaar staat beschreven. 
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Buste van Belle door Eveline van Duyl 



De eerste Boerderijdag op 23 maart was 

ontzeZend succesvol. Ruim 30 kinderen 

kwamen met hun ouders en/of opa’s en 

oma’s een kijkje nemen op de boerderij 

van boer Kees van der Vaart. Ondanks de 

koude wind was het in de schuur warm 

vertoeven tussen de lammetjes, kal\es 

en de pony’s. Sommige kinderen vonden 

de grote s�eren en koeien spannend. De 

lammetjes waren natuurlijk bij alle lee<ij-

den favoriet. En, springen en glijden in de 

hooibergen was het hoogtepunt van de 

middag. Dank Marjan, Kees en Steef voor 

de goede zorgen! 

Ook de paasac�viteit op Tweede Paasdag 

is druk bezocht. Bijna 40 kinderen deden 

mee aan het paaseieren zoeken in het 

bosje van Park Groenhoven. Het enthou-

siasme was zo groot, dat de paashaasma-

ma’s de eieren nog een tweede keer 

mochten verstoppen. Voor de grote kin-

deren was er na afloop een spannende 

eierrace (iRace).  

Naast de brie\es die we huis aan huis 

verspreiden, willen we de informa�e 

graag verspreiden via e-mail. U kunt, als u 

belangstelling hee< voor ac�viteiten van 

de Werkgroep Jeugd, een email sturen 

naar jongoudzuilen@gmail.com. zodat 

we u via email op de hoogte kunnen hou-

den van nieuwe ac�viteiten. 

Natuurlijk vieren we ook in Oud-Zuilen 

deze laatste Koninginnedag een beetje 

extra. Tussen 11.30 en 13.45 uur is ieder-

een met zijn eigen picknickmand en 

(oranje) kleedje welkom in Park Groenho-

ven voor een dorpspicknick met een 

“heerlijkste hapjes, lekkerste lunch, tof-

ste taarten wedstrijd” en ’t Nieuwe Rui-

len in Oud-Zuilen. 

Voor de kinderen is er verkleden als 

prins of prinses (neem extra verkleed-

spullen mee). Ook kun je je laten schmin-

ken en een kroon knutselen. Verder heb-

ben we onze eigen Oranje-games: Kroon-

race, Touwtrekken en Zaklopen. Neem 

gerust je spulletjes mee om te verkopen 

op onze eigen kinder-vrijmarkt, ook in 

het park. Bij slecht weer wijken we uit 

naar de Willemshoeve, aan de Groene-

weg 2. Na afloop kunnen de mensen die 

dat leuk vinden samen in restaurant Bel-

le nog wat  drinken (OranjebiZer?!) en 

daar het tv programma rond inaugura�e 

(14.00-15.30) op een groot scherm vol-

gen. TensloZe is er natuurlijk  jaarlijkse 

Koninginnedag-BBQ  bij tennisclub 

Vechtlust. Van 17:00 tot 20:30. Inschrij-

ven kan tot uiterlijk 20:00 h op 27 april.  

Bent u vergeten in te schrijven, dan bent 

u natuurlijk al�jd welkom om het glas 

met  dorpsgenoten. 

5 

J��4	O�
-Z���	�	

‘�	��	�&	����	�	��	O�
-Z���	�	

Iets leuks doen voor en met je buren. Dat 

maakt samen in een dorp wonen extra 

leuk. Maar… hoe vaak komt het ervan. 

Toch zijn er zoveel dingen in de categorie 

“kleine moeite, groot plezier” die je zo 

even zou kunnen doen: oppassen, auto-

wassen, etentje in de tuin, booZochtje… 

Een loterij van leuke gebaren van buren, 

waarbij iedereen wint… Daar draait het 

om bij ‘t Nieuwe Ruilen in Oud-Zuilen. (30 

april, Park Groenhoven tussen 11.30 en 

12.30) 
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Door: Mary van der Plank 

De tuin aan de Daalseweg bestaat al sinds 

1958. Duizenden kinderen hebben hier met 

plezier gewerkt in hun eigen schooltuin. Van 

april tot de grote vakan�e werd er gezaaid, 

geplant en geoogst. Dit onder enthousiaste 

begeleiders van Natuur- en Milieucommuni-

ca�e.  

Sinds 2 jaar wordt de tuin steeds intensiever 

gebruikt en kreeg het de naam Stadstuin 

Zuilen. Het wordt steeds meer een wijktuin. 

De ac�viteiten die naast het schooltuinieren 

plaatsvinden zijn onder andere de moestuin-

cursus, de permacultuurcursus en kook-

workshops. Ook kunnen (groot)ouders en 

(klein)kinderen samen ervaring opdoen met 

tuinieren. De Hindoestaanse groep zien we 

vooral tuinieren, koken en eten als het mooi 

warm weer is.  

Dit  jaar is er een jaarprogramma gemaakt 

voor verschillende doelgroepen en gee< de 

Vriendin van Belle kookworkshops in de 

nieuw geplaatste keuken. Iedere woensdag-

ochtend van 10.00 – 12.00 uur organiseert 

zij ‘koffie met gezelligheid’.  

Momenteel wordt er een nieuw tuinont-

werp gemaakt. Enkele gebruikers van de 

tuin hebben posi�ef gereageerd op de op�e 

om op het stukje niemandsland (dit ligt tus-

sen de Stadstuin Zuilen en het terrein van de 

scouts) om te vormen tot een natuurspeel-

dernis. Een plek waar kinderen gezond in 

het groen kunnen spelen. Op  woensdag-

avond 29 mei organiseren wij een informa-

�e bijeenkomst voor belangstellende. De 

avond start om 20.00 uur in Stadstuin Zui-

len, Daalseweg 150, Utrecht. Zet het alvast 

in uw agenda en meld u aan bij 

nmc@utrecht.nl. Als u vragen hee<, dan 

kunt u bellen naar NMC 030-286 69 69 en 

vragen naar Cees van Dissel of Mary van der 

Plank. U kunt dit nummer ook bellen als u 

vrijwilligerswerk wilt doen.  

Stadstuin	Zuilen	groeit	
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Op Buuren Park   ©Frans Buitendijk 2013 

Werkgroep Bestuur (zoekt nieuwe leden) 

Alexander Schmets (vz) Dorpsstraat 6 alexander.schmets@gmail.com 0624853798 

Jan Lemmers (pen) Belle van Zuilenstraat 4 jl.lem@live.nl 0611566451 

Secretaris (vacature)    

Werkgroep Bestemming en Bebouwing 

Aukje van Beek Groenhoven 1 aukjevanbeek@planet.nl 2444206 

Erik Bak Belle van Zuylenstraat 13  2447591 

Eugen Zuiderwijk Daalseweg 14 zwijk@ziggo.nl 24444879 

Andries Steerenberg Daalseweg 1B andries@steerenberg.nl 2416140 

Kees van der Vaart Groeneweg 2 keesvandervaart@gmail.com 2433727 

Werkgroep Dorpspreven�e 

Johan Aikema Vechtzijde 11 johannes.aikema@online.nl 2513651 

Carla Retèl Dorpsstraat 64 carlaretschip@ziggo.nl 2447906 

Lucile van Tuyll  Groeneweg 1 triade.tuyll@wxs.nl 2447988 

Grubbelt van Marle Dorpsstraat 50 grubbelt.vanmarle@hetnet.nl 2434605 

Wim Scherrenberg Laan van Zuilenveld 24 wajscherrenberg@planet.nl 2437448 

Alexander Schmets Dorpsstraat 6 alexander.schmets@gmail.com 0624853798 

Werkgroep Verkeer, Groen, Speelvoorzieningen en Milieu (VGSM) 

Paul Bergman Groenhoven 23 p.f.bergman@casema.nl 2616461 

Frans Buitendijk Daalseweg 12 frans.buitendijk@zonnet.nl 2934299 

Jan Janse Dorpsstraat 34 jh.janse@gmail.com  2723607 

Frits van Tuyll Slotlaan 3 tuyllfa@hetnet.nl  

Werkgroep Jeugd  (jongoudzuilen@gmail.com) 

Diane Bouwens Dorpsstraat 24  dltbouwens@gmail.com   

Robijn Niemeijer Dorpsstraat 6  robijn_n@yahoo.com   0620004203  

Christelien de Goede Dorpsstraat ricenchris@casema.nl  

Chantal Roepers Vechtzijde 3 chantal.gerard@tele2.nl  0613582597 

Anouschka Hin Van Tuyllplantsoen 11 a.hin@xs4all.nl   

Petra de Wijer Dorpsstraat 48 fam.dewijer@gmail.com 8883039  

Werkgroep Ac�viteiten 

Johan Aikema Vechtzijde 11 johannes.aikema@online.nl 2513651 

Emile Koole Dorpsstraat 42 emilekoole@planet.nl 2421733 

Anneke van Rijn Molenweg a.vanrijn@freeler.nl 2433441 

Thea de Groen (ook Tuin) Belle van Zuilenstraat 4 t.c.groen@rn.rabobank.nl 0620608235 

Oud-Zuilen Journaal 

Petra de Wijer Dorpsstraat 48 fam.dewijer@gmail.com 8883039  

Vertegenwoordiging Slot Zuylen 

Anneke Siks Toernooiveld 4 beheerder@slotzuylen.nl 2420973 
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Leeuwarder Nieuwsblad  15-06-1928  
 

Gisterochtend is ten gevolge van den 

storm een boom, staande langs de 

Vecht in Oud-Zuilen, omgewaaid en 

terecht gekomen op een juist voorbi-

jvarend schip geladen met hout. 

Verschillende planken geraakten te 

water. De roerganger kon zich �jdig in 

de roef in veiligheid brengen, zoodat 

geen persoonlijke ongelukken 

voorkwamen. 
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Een fenomeen  dat we kennen uit New 

York en Houston , het zogenaamde 

wildbreien of ‘yarn bombing’, is nu ook 

de grote plas overgewaaid en gesigna-

leerd in Oud-Zuilen. De betonnen paal-

tjes bij het zojuist heringerichte Van 

Tuyllplantsoen worden opgefleurd door 

prach�ge breisels. Gaat dat zien! En 

gaat zo door! Blij makende crea�viteit. 


