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Nora de Groen 

Bijzondere nieuwbouw 
in Natuurpark Bloeyendael 
Op 19 meij.l. is het nieuw gebouwde 
activiteuencentrum 'Bloeyendael Bin
nen" gelegen in het hart van natuur
park Bloeyendael feestelijk geopend. 
Nadat het vorige gebouw door vanda
lisme tot op de grondwas afgebrand 
is een nieuw gebouw in opdracht van 
de gemeente Utrecht gerealiseerd 
naareen ontwerp door FBWArchi
tecten in Utrecht. 

Het park 
Het natuurpark Bloeyendael is in de 
winter van 1975/1976 door de gemeen
te Utrecht aangelegd in Utrecht-Oost 
en wordt begrensd door Fort De Bilt
Zuid, de rivier de Biltse Grift en het 
kantorenpark Rijnsweerd-Noord. Het 
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park (ca. 8 ha) heeft zich sindsdien 
ontwikkeld tot een fraai natuurgebied. 
De Stichting Bloeyendael wil de na
tuur in het park en de omgeving be
schennen. Dit gebeurt door het organi
seren en verrichten van vrijwilligers
werk bij het parkbeheer (in samenwer
king met de gemeente), door het infor
meren van de bevolking over het park 
en door belangenbehartiging. 
De natuurwaarde van park Bloeyen
dael wordt bepaald door de drie ele
menten water, bloemrijk weidegebied 
en struweel. 

Het gebouw 
Bij de aanleg van het park werd de 
bouwkeet geplaatst die daama is blij
yen staan als schuilplaats voor de park
werkers en opslag voor materieel. 
Toen de Stichting Bloeyendael zich 
met het park ging bernoeien bleek de 
keet gauw te klein voor de vele vrijwil

ligers, voor de vergaderingen, voor de 
schoolklassen en voor imker Theo de 
Ronde. Een uitbreiding werd gereali
seerd in 1997 maar reeds enige weken 
na oplevering werd de gehele keet 
door een aangestoken brand geheel 
verwoest. 
Het kostte vier jaar geduld en inspan
ning om een nieuwbouw - de Phoenix 
tot stand te brengen. Het programma 
van eisen bepaalde, naast functionele 
voorwaarden, dat het gebouw onbrand
baar en onbreekbaar moest zijn. Van
wege de zeer matige grondgesteldheid 
vielen zware bouwmaterialen zoals 
beton en baksteen af, en is de oplos
sing gezocht in de toepassing van 
staal: de huid van het gebouw is van 
golfplaat, de ingang wordt met een sta
len rolluik atgesloten. Overigens toont 
het gebouwtje uiteindelijk weinig van 
de stalen huid : over de gehele huid is 
een draadnet gespannen dat zal dienen 
als drager voor klimplanten. Daarnaast 
zal het dak begroeid worden met se
dumplanten. 
De geeiste introvertheid van De Phoe
nix vindt haar uiting in de schelpvorrn: 
een slakkenhuis dat slechts een ope
ning kent die kan worden afgesloten 
met een harde plaat (het zg. opercu
lum) . De schelpvorm is overigens zeer 
geschikt voor de programmatische in
vulling: het laatste en grootste win
ding-segment biedt ruimte voor bijeen
komsten (vergaderingen, schuilen en 
onderwijs) en vloeit over in het bezon
de en beschutte terras. Het eerste seg
ment is de navel , waarin zich de ka
chel, installaties en pijperij bevinden . 
Op het dak is dit het hoogste punt met 
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6 juli: een zomermiddag in Park 
Bloeyendael: wat bouw je als je 
moet bouwen binnen de groene 
grens? 

Naar aanleiding van de opening van 
het paviljoen Phoenix Bloeyendael 
Binnen in het gelijknamige natuur
park te Utrecht vindt een mini-sym
posium plaats waarbij het verrichten 
van een bouwwerk in de natuur cen
traal staat en wordt toegelicht door 
ontwerpers, beheerders en een ar
chitectuur-criticus. Na de verhalen is 
er een mogelijkheid tot bezichtiging 
van park en paviljoen en zal er een 
versnapering worden geserveerd. 

Voor het bljwonen van dit kosteloze 
programma kunt u zich wenden tot 
FBWarchitecten, postbus 14174, 
3508 SG Utrecht, 030-2540851 of 
fbw.nl@wxs.nl 

de scboorsteen als bekroning. Het 
tweede segment is het toilet met ber
ging, bet derde segment is de bijkeu
ken en bet vierde en een-na-Iaatste 
segment huisvest de pantry, werk- en 
opslagruimte voor de imker en de 
parkwerkers. 
am iets van natuurlijk licht in de kern 
door te laten dringen is er een 'solar-tu
be'aangebrachtdie als een periscoop 
Iicbt naar binnen spiegelt door de na
vel. De enige opening van bet slakken
huis wordt van buiten naar binnen af
gesloten door een stalen rolluik en een 
glazen vouwpui. In de winter zal deze 
laatste de welkome zon binnenlaten en 
de binnenruimte verwarmen. Als de 
vouwpui wordt weggescboven wordt 
de beschikbare ruimte ineens twee keer 
zo groot en verbindt zich onbelemmerd 
met de open lucht. 
De Phoenix staat, evenals zijn voor
ganger, op bet boogste punt en nogal 
'achterin' het park. Hij richt zijn rug 
naar de parkgrens en de kantorenstad. 
Het uitzicbt uit het gebouw, of van het 
terras over het moerasje en het slinge
rende beekje met knotwilgen is daar
door nogal groots en verliest zich vol
ledig in het achterliggende bosquet. 0 

Nora de Groen is secretaris van 
Stichting Bloeyendaal 
Postbus 85017, 3508 AA Utrecht, 
tel. 030-2544166 

Een tuin voor
 
Strowis
 
Peter Peels 

De verzameling oude materialen Iigt
 
gereed voor verwerking.
 
FOIO: Kees Geljon 

Utrecht heeft - net als alle grotere ste
den - een lange traditie in her kraken 
van panden. Zo werd ook in 1976de 
Automobiel Centrale Utrecht (ACU) 
aan de Voorstraatgekraakt, De naam 
zegt het al: een grote garage met aller
lei belendendepanden midden in het 
oude hart van Utrecht. In de volks
mond heettehet als snel - na sloop van 
een deel van de gammele bebouwing 
"Het gat in de Voorstraat". 
In 1993 ontstond na een lange nacht in 
de kroeg het idee om te proberenhet 
project een meer defintievestatus te 
geven. De Stichting Voorstaete werd 
opgerichtom onderdak te gaan bieden 
aan politiek-cultureel centrum ACUen 
hostel Strowis. 
Na langdurigeen moeizame onderhan
delingen met de gemeente en de eige
naar lukte het om een lening te krijgen 
voor uitvoering van de plannen. Uit al

lerlei bronnen kwam twee ton beschik
baar. Het meeste werk werd in eigen 
beheer en met vrijwilligers uitgevoerd . 
In een vroeg stadium werd Stichting 
Samenhanggevraagd om ontwerpen 
aanleg van de Strowistuin te begelei
den. 
De aanleg van de tuin zou onder bege
leiding van Samenhang met uitsluitend 
vrijwilligers worden gedaan.Daarvoor 
is eerst de beschikbare ruimte bekeken 
en zijn de wensen van Strowis en het 
ACU gemventariseerd. Orndater geen 
tot weinig geldmiddelen beschikbaar 
leken is gemikt op hergebruik van ma
terialen. 
Daarvoor hebben we tijdens de sloop 
van de opstallen van de garage naarstig 
gezocht naar bouwmaterialen. Zo had
den we aan het eind van de sloop een 
forse stapel kloostermoppen en verder 
talloze soorten stenen uit wei vier eeu
wen. Daarnaast hadden we een paar 
grote brokken gemetselde fundering in 
zijn geheel bewaard. 
De tuinen van Strowis en ACU gren
zen aan het eind onder een rechte hoek 
aan elkaar. Op de scheiding was een 
niveauverschil van ongeveer een me
ter. Dat niveauverschilwerd overbrugd 
door de restanten van een oude tuin
muur. Deze tuinmuur was tot op maai
veldhoogte van de hogere Strowistuin 
verdwenen. Vanuitde ACU tuin keek 
je tegen die prachtige gemetselde muur 
aan. Voor die muur moest de 
(Ieem)vijver komen! En wei in een 
halve cirkel. Twee ronde terrassen, een 
van oude stenen en een van (acacia)
hout deels boven het water van de vij
ver, completeerden netlage gedeelte. 
Het hoge terras moest grotendeelsbe
straat worden in verband met het grote 
aantal bezoekers van het hostel wat 
daar in de zon moest kunnen zitten. De 
meest uiteenlopende vrijwilligers heb
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