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Vanaf de Blauwkapelseweg begint de 
'Groenkapel' al een ecbte skyline te 
vormen waarvan de Buurkerk en de 
Dom deel uit zijn gaan maken (wat een 
boop stapelwerk uitgespaard beeft). Je 
vraagt je af wat al die mensen denken 
die langs komen fietsen ... Mensen die 
eenmaal binnen zijn, zijn over bet al
gemeen razend enthousiast. 
Het is erg leuk om te merken hoeveel 
de Groenkapellosmaakt en wat er alle
maal mogelijk is . De aantrekkings
kracbt op kinderen is erg groot, de rid
deravonturen in deze 'rume' lopen 
dwars door zeer geconcentreerd stape
len van andere kinderen. En boze ou
ders die bun kinderen na lang zoeken 
daar weer vinden, zie je vijf minuten 
later ook meebouwen. 
In de zomer was bet al een gezellige, 
bloemrijke bescbutte plek, waar bet 
parkbestuur bij mooi weer op zoden
bank en boomstammen haar vergade
ring bield. Ook een groep managers 
dient zicb aan om er een teambuil
ding-dag te bouden. En ecologiscb ho
venier Rob van der Steen besteedt in 
zijn stadstuinencursus een praktijkdeel 
"Estbetiscb muurstapelen" in de 
Groenkapel. En bet bele bouwproces 
bood fotomateriaal voor een kleine ex
positie in bet Utrechtse "Atelier of hu
man interest". Door deze activiteiten 
wordt de bouwgroep steeds groter. 
Voor Stefan, een jongetje van een jaar 
of 9, die er van bet begin af aan bij is, 
lijkt bet bouwen een vanzelfsprekend
beid. Hij staat niet op de 'actievenlijst' 
die ik altijd afbel als er een dag geprikt 
is. Hij lijkt bet te ruiken als we wer
ken, bij mist geen dag . Hij is een klei
ne kunstenaar die met veel gevoel voor 
vorm de ene na de ander tafel in steen 
bouwt. Van leisteen op stokjes met 
twee batterijen en een bloemetje erbij 
gestoken. Heel zware constructies van 
natuursteenplaten en betonsteen met 
subtiel uitgevoerde cementen bordjes 
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met mes en York van takjes en als me tafeltjes samen met de 'vaste' bouw
nu een kippenei gevuld met zand en groep ; spontane inzet van diverse an
sedums. dere kinderen en volwassenen en vee! 
De laatste bouwdag inspireerde bij een bekijks maakte dit tot een waar bouw 
stuk of vijf andere kinderen, die aan feest! 
kwamen waaien, tot bet bouwen van Paul van Eerd 
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Een bult zand. Wat stenen. Het zag er 
nih uitl 
Bij de natuur- en milieu-educatietui
nen van het Griftpark in Utrecht 
moest op dat hoopje de natuur haar 
gang gaan. Leuk natuurl ij k; maar 
Paul van Eerd, met zijn ervaring met 
het bouwen van de vlinderheuvel in de 
Oase-tuin in Beuningen en stapel
muurtjes in projecten vanRob vander 
Steen, wistdat er meer mogelijk was. 
Hij stelde voor om met de materialen 
die er al lagen 'de bult' her in te rich
ten, maar informeerde tevensde coor
dinator van net Griftpark, Wim Horst, 
over wat er nog meer mogelijk zou 
zijn met nag meer stenen en nog een 
bultje zand. 
Toen raokte alles in een stroomver
snelling. Containers vol ajvalstenen 
van Copijn Utrecht werden in het 
Griftpark geston , ladingen stoepte
gels van de gemeente werden aange
voerd en toen werden wij ingehuurd 
om er samen met vrijwilligers te gaan 
bouwen. 
Omde buurt te inieresseren voor de
 
togenaamde ecomuur (een gemetselde
 
muur met duizenden gaten) en voorde
 
bouw van de stapelsteentuin hadden
 
Wim Horst en Henk de Bruijn drie
 
cursusavonden georganiseerd Cmuur

vegetaties' , 'notuunuinontwerpen',
 
'van ecomuur tot ecokathedraal'). Via
 
deze cursus vonden we geinteresseer

den voor de bouw.
 
De naam van de tuin was ook al ont

staan. Getnspireerd door de Ecoka

thedraat van Le Roy kwamen wij op
 
de bescheidener naam 'Steenkapel',
 
van 'Steenkapel aan de Blauwkapelse

weg' werd het als vanzelfsprekend
 
'Groenkapel aan de Blauwkapelseweg
 
te Utrecht'.
 
Aan de slag dus, bouwen aan de
 
Croenkapel!
 
Je begint in chaos. Een bult zand; een
 
massa stenen en puin en dan...
 
Paul gaj de randen van het terrein
 
aan dat wij konden gebruiken en het
 
padenstelsel. Op het terrein lag al een
 
enorme hoop puin, dus we wisten dat
 
we daar de hoogte in zouden moeten.
 
Coed, je trekt je handschoenen aan,
 
bepaalt waar je iets goot maken, goot
 
materiaal aanvoeren en legt dan de
 
eerste stenen. Recht muurtje, scheef,
 
rond, heel hoog, gegoljd, trappetje,
 
welk lnateriaal??l e kanje duizend
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Geconcentreerd werken aan de Groenkapel. 

dingen van tevoren afvragen, maar 
als je eenmaal begint dan komen de 
ideeen vanzelf. Je komi in een soon 
flow en werki en sjouwt en stapelt en 
vergeet dat er ook gepauzeerd moet 
worden. Het gaat heerlij k: 
Maardan, opeens, stopt alles. Je weet 
niet meer hoe het verder moet, ojhet 
lukt niet, ofje twifelt opeens ofje wei 
goed bezig bent. Wat bij mij goed 
helpt is een wandelingetje langs de 
andere bouwers en bouwwerken. Even 
lekker rondlopen en afstandnemen of 
zelfs even wat anders gaan doen. 
Tocli lijk: het oj nie: iedereen van dit 
laatste verschijnset tast heeft. Iemand 
die dit niet zo sterk heeft is l oop. l oop 
is nog niet zo lang gepensioneerd. Hij 
is een handige doe-het-zelver en is 
van het begin afaan bij de Croenkoe
pel betrokken geweest. l oop vroeg in 
het begin aan Paulen mij: "Zeg maar 
wat ik moet doen." Vervolgens: "Mag 
ik dit doen?" En op een keer had hij 
een paar prachiige ideeen uitgespro
ken en toen ik daar later op terug 
kwam zei hi}: "Coh. lk ben het niet ge
wenddat er naar mij geluisterd 
wordt." Nu is het zo dat l oop maakt 
wathij wil, vol precisie en vooruit
ziende blik. Hij verzint iets en dat 
/lwet dQJI zo worden en wordt het niet 
/lwoi genoeg, dan past hij het gauw 
aan ojbreekt even iets af l oop kan 
zijn ideeen ook heel goed inpassen in 
de ideeenvan anderen, zodat er een 
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primasamenwerking ontstaat. l oop is 
bijna dagelijks bij de Groenkapelte 
vinden, hij heeft een leuke vt ijetijds
bestedinggevonden. 

Toekomst 
Wij blijven bouwen. Nu nag op de eer
ste 400 m', maar we kunnen rnet ca. 
800 m' uitbreiden. Voorde nieuw
bouw willen we met een aantal men
sen een ontwerp gaan maken, wat 
weer voor een nieuwe uitdaging zorgt. 
De 'oudbouw' is ingeplant en inge
zaaid. Het lijkt me leuk om op een 
deel van de nieuwbouw niets te doen. 
Paul en ik zijn het er over eens dat we 
wei iets aan onderhoud willen doen, 
maar niets vastomlijnd. Er moet ruim
te blijven voor spontaniteu in groei, 
bouw en verval. 
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Margriet Visser en Paul van Eerd,
 
beiden werkzaam als ecologisch
 
hovenier bij Copijn te Utrecht
 
begeleiden op vrijwillige basis sinds
 
enkele maandeneen bijzonder puin

tuin-project op een opvallende en
 
roemruchte plek in Utrecht: het
 
Grijtpark.
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