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belast met de coördinatie van de herinrichting: “Het idee van Springer past
perfect in deze wijk, sterker nog: de tuin is vrijwel intact, maar moest in
de herinrichting wel vertaald worden naar de mogelijkheden van nu en de
huidige opvattingen over de openbaarheid van een moderne buitenplaats.”
De grootste uitdaging bij de reconstructie van de tuin ligt in de moestuin
van een kwart hectare. Het meest arbeidsintensieve gedeelte van een buitenplaats, met leifruitmuren, een koude kweekbak en een bijenstal.
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Ontwerptekening door Bleeker naar ontwerp van
L.A. Springer 1911. Herkomst reproductie: speciale
collecties, Bibliotheek Wageningen UR / Stichting
Zuilen en Vecht.

Reconstructietekening Springertuin door Stichting Zuilen
en Vecht.

Springertuin Zuilen gered van de slopershamer
Tekst - Elz Mooij, Stichting Zuilen en Vecht
Fotografie - Stichting Zuilen en Vecht

In 1954 werd het dorpje Zuilen door een gemeentelijke herindeling een nieuwe
wijk in Utrecht. Een arbeiderswijk, met Werkspoor en de Demka-fabriek als
grootste werkgevers. Een kleine groene enclave in de naoorlogse bouw was
het voormalige landgoed Daelwijck aan de Vecht. Een klein verrommeld
parkje van één hectare groot met het oude landhuis van de directeur van
de naastgelegen voormalige borstelfabriek. Op dit wat onderkomen gemeen
telijke parkje werd in 2003 nieuw licht geworpen, waardoor het voor sloop
werd behoed.
De ontdekking van Daelwijck
De Stichting Zuilen en Vecht, een stichting die de leefbaarheid in de wijk
Zuilen wil vergroten, ontdekte dat het parkje een complete, maar kleine
tuin was van Leonard A. Springer. Met alle aspecten die een landgoed moet
herbergen. Een formele tuin, een gedeelte in landschapsstijl, een snijbloementuin, een fazanterie en een forse moestuin. Het originele ontwerp werd
gevonden in de archieven van de Wageningen UR.
Van Leonard Springer, dendroloog en tijdgenoot van Zocher en Copijn, zijn
momenteel vooral grote parken en groengebieden bekend; kleine particuliere
tuinen van zijn hand zijn vaak verdwenen. De Springertuin Zuilen, zoals het
landgoed Daelwijck nu heet, is een uniek voorbeeld van het tuinontwerp uit
die tijd.
Herinrichting
De door de gemeente Utrecht geplande nieuwbouw op dit stukje groen, ging
als gevolg van de ontdekking van de Springertuin niet door. Na veel vijven
en zessen kreeg Zuilen en Vecht, met hulp van organisaties zoals de Nederlandse Tuinenstichting, de tuin in 2008 in beheer. Zuilen en Vecht onderzocht
het oude ontwerp van Springer en presenteerde samen met hoveniersbedrijf
Den Groene Hollander een nieuw beeld voor herinrichting van het park.
Michiel Huls, van Deltavormgroep BV landschapsarchitectuur en stedebouw,

Historisch Groen vertaald naar deze tijd
Met een eenmalige subsidie van het Utrechtse Groenstructuurfonds en
een Europese subsidie zijn de belangrijkste werkzaamheden om de tuin te
herstellen uitgevoerd. Zo is het formele gedeelte van de tuin inmiddels gereconstrueerd tot een geometrisch grasvlak met bloemvakken, omzoomd door
een moderne cortenstalen rand. De wandelpaden zijn versmald tot hun oorspronkelijke breedte. De moestuin is opnieuw ingedeeld naar de inzichten
uit 1911. Tijdens de werkzaamheden om de moestuin bouwrijp te maken,
werd de oorspronkelijke fundering van de stenen poeren van de pergola aangetroffen. Ook bleek de oude, geometrische padenstructuur nog aanwezig,
evenals de restanten van de koude kweekbak.
De snijbloementuin met een strakke moderne natuurstenen rand wordt
in het nieuwe ontwerp doorsneden door een fietspad, dat de inmiddels
verrezen nieuwbouw aan de Vechtoever ontsluit. Hiermee probeert Zuilen
en Vecht historie op een spannende manier te combineren met nieuwe materialen, waardoor een mooie aansluiting ontstaat met de nieuwe architectuur
ernaast.
Beheer door de buurt
De Springertuin ligt op de grens van Utrecht en Maarssen. Tijdens het
ontwikkelingsproces bleek dat veel wijkbewoners zich aangesproken voelden door dit particuliere initiatief. Zuilen en Vecht heeft inmiddels meer dan
honderd donateurs en vrijwilligers uit heel Zuilen en omstreken. Dat is nodig,
want de Springertuin moet zonder reguliere subsidies worden beheerd en
onderhouden. En initiatief werkt initiatief in de hand. Vanuit het donateursbestand worden weer nieuwe voorstellen gedaan om de tuin in de wijk levend
te maken. Zo is het idee geboren van een bijenstal als educatief project en
is contact met scholen om kinderen kennis te laten maken met vergeten
groente. De Springertuin Zuilen blijkt een project te zijn dat bijdraagt aan de
sociale samenhang in een naoorlogse wijk in de gemeente Utrecht.
Zie voor meer informatie: www.zuilenenvecht.nl.
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Nieuwe aanleg snijbloementuin.
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Nieuwe aanleg formele deel.

De redactie heeft getracht alle rechthebbenden van het
illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties
desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan
kunnen zij met de redactie contact opnemen.

