OPENING STADSPARK GROENE KOP 15 MAART 2018
Beste mensen,
Van harte welkom bij de officiële opening van dit stadsparkje in de wijk Noordoost. In
het bijzonder welkom aan wethouder Geldof die voor het groen-programma
verantwoordelijk is.
Namens de wijkraad en de andere initiatiefnemers voor dit park mag ik u allen iets
meer vertellen over het ontstaan ervan. Mijn naam is Ab Kools.
De wordingsgeschiedenis van dit parkje beslaat een periode van meer dan 10 jaar
en u zult begrijpen dat ik de komende anderhalf uur nodig heb om alle highlights
ervan met u te kunnen delen.
Wees gerust, ik zal me beperken tot enkele grote stappen in deze historie.
Overigens, dit gebied is al vanaf de zestiger jaren braakliggend geweest en was
gereserveerd om een verkeersweg te trekken van de A27 naar de Sartreweg, Dus,
was het een reserverings-strook voor verkeersdoeleinden. Gelukkig is het nooit tot
uitvoering gekomen. Heel lang was het daarna een ‘rommelgebied’ waar
stadsnomaden een bedoeninkje hebben gehad en nu en dan het water bezit nam
van grote delen van het terrein immers het laagste punt van Utrecht, nooit
opgehoogd na de middeleeuwen.
De start
Het buurtcomité Tuindorp Oost - ere wie ere toekomt - in de persoon van Hans
Lubach, staat aan de bron van dit burgerinitiatief, al meer dan tien jaar geleden. Het
plan was toen al gedetailleerd, met waterpartijen, wandelpaden, een pluktuin, een
skatebaan en verbindingen met de tuinen van de Ecologische Driehoek. Het plan
bleef liggen en kwam niet tot uitvoering. De belangrijkste reden hiervoor was dat de
vernieuwingsplannen van zorgcentrum Careyn aan de Winklerlaan steeds
veranderden en uiteindelijk uitgesteld werden. Daardoor was voor de helft van dit
terrein geen duidelijke invulling mogelijk.
2011
Op 10 december 2011 zaten we met het Buurtcomité Tuindorp Oost, Tuindorps
Belang, Het Lachende Paard, de volkstuinenvereniging De Driehoek en de Wijkraad
aan tafel en besloten er nu echt samen de schouders onder te zetten. We zoeken
financiering voor het plan en vinden die bij het ‘groenprogramma’ van de gemeente
en bij het wijkwaterplan, samen zes ton. Dit burgerinitiatief heeft daarop gevraagd om
‘coproduceren’ aan wethouder Harry Bos en dat ook gekregen. Ik heb geruime tijd
zelfs meegedraaid in een ambtelijke projectgroep die toen is opgetuigd om het plan
als richtinggevend idee tot uitvoering te brengen.
2013
Op een participatie-avond op 24 januari 2013 in het Rietveld College, is de start van
ons plan aan de orde geweest. De doelen die zouden gerealiseerd worden: mogelijk
maken van toegankelijk groen voor de buurt, een ecologische steppingstone maken
en vergroting van de capaciteit van de wateropslag naar 6.000 m2 oppervlaktewater.
Er kwam een schetsontwerp van de projectgroep en er werden criteria opgesteld
voor inpassing van (gedoogde) gebruikers in het plangebied (06-06-2013).

Uiteindelijk zijn twee duivenhouders en Het Lachende Paard toegelaten als
medegebruikers van het parkje. Zoals u kunt zien is er ook nog steeds een illegale
gebruiker.
2014
In februari 2014 kwam er een ‘Startdocument Herontwikkeling Zorgcentrum
Tuindorp-Oost’.
Alle betrokkenen wilden nu de kans benutten om tot integrale ontwikkeling te komen
van het groengebied en de bebouwing door Careyn. Om de beide plannen elkaar
niet in de weg te laten zitten is er een ‘ demarcatielijn’ getrokken tussen beide delen
van het plangebied. Hierna kon een nieuwe projectleider aan de slag. De positie van
het tankstation is nog even onduidelijk geweest. In juni 2014 was er een projectplan
gekomen, waaraan wij met een lange boodschappenlijst hebben bijgedragen. De
grond is gesaneerd, er was asbest gevonden, er is een ‘jongeren ontmoetingsplek’
bijgekomen voor de leerlingen van het Rietveld College die weinig eigen buitenverblijfsruimte hebben. Er is een brugje naar de Driehoek aangelegd en
wandelpaden aan beide zijden van het gebied, de duivenhouders hebben een
nieuwe plek gekregen, er is duidelijkheid gekomen voor het gebied van Het
Lachende Paard. De wateraansluiting van hier naar het Zwarte Water is aangelegd
en aangesloten. Mozaiekbanken gaan nog volgen in de tweede fase, bij de
bouwactiviteiten van Careyn.
Er is hier niet over een nacht ijs gegaan, dat is u intussen wel duidelijk geworden.
2015/2016
Op 7 december is door de wijkwethouder Victor Everhardt een groot bord onthuld
aan de Eykmanlaan dat informatie gaf aan voorbijgangers over dit project. Het is
gesneuveld in de laatste storm, mooi symbolisch, want het gaf als opleverdatum aan:
medio 2016 !
Op 16 januari 2016 is een grote boom verplaatst van de andere kant van de
Eykmanlaan naar de plek met de vlonder, en daarmee gered zoals u ziet.
Deze vlonder is vrijwel het sluitstuk van de aanleg van het park.
2018
Dat we vandaag een pad noemen naar Hans Lubach is een eerbetoon aan zijn
volhardende, niet aflatende inzet gedurende meer dan tien jaar voor dit park.
Hij heeft de voltooiing jammer genoeg niet mogen meemaken en is voortijdig
overleden. Dat geldt helaas ook voor Martin de Groot, oprichter van Het Lachende
Paard.
Vele anderen hebben bijgedragen aan dit resultaat, bestuurders, de leden van de
ambtelijke projectgroep en de opdrachtgevers: Rob Hendriks en Erwin Rebergen,
Karin Sam Sin, Ingrid Rohde en andere medewerkers van het wijkbureau, Kees Fris,
de huidige projectleider, het Rietveld College in de persoon van conrector Ties
Kragten, de Careyn-directie, Jeroen Schenkels en Christine Schneider.
Dank allemaal!
Wethouder Geldof gaat ons parkje nu openen.
Een overduidelijke aanwinst voor de buurt!
Ab Kools, voorzitter
Wijkraad Noordoost

