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Terugblik op 2OOl
tn jun'i werd in het kader van het Jaar van de Vrijwilligers de Pandhof opgenomen in een fietsroute langs

veischillende vrijwilligersprojeken. Ook bezocht de Stichting Gastheerschap en Cultuur (brengt onbekende 
_

plekken in het níuseumkwartier onder de aandacht) verschillende binnenstadstuinen, waaronder de Pandhof.

i{et blauwwitte Mariatuintje voor de Mariahoek, dat we sinds 1995 beheren, kreeg tevens hun aandacht.

Kortom, er was steeds wedi aan de winkel het afgelopen jaar om de Pandhof meer bekendheid te geven. Dit

jaar worden er tuinaktiviteiten georganiseerd in juli en augustus (kijk ook op: www. tuinenmaand.nl).

Jubileurn vriiwilliger Sies Jonknan
25 juniwerd Éet 2í-jarigjubileum gevierd van Sies Jonkman als tuinvrijwilliger in de Pandhof van de Dom'

Hef was leukde bekende upsen downsvan hetwerken in een openbaretuin eensvan anderen te horen. ln

de juninieuwsbrief van het Museumkwartier werd aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk in de drie grootste

binnenstadstuinen: Pandhof van de Dom, Pandhof Sinte Marie en de Oude Hortus. Eenmaalverslingerd aan

een mooie plek houd je het blijkbaar lang vol: wij gaan ook alweer ons l5e jaar in.

Schaaktafel
De Kwaliteitskring Mariaplaats (waarin wij ook vertegenwoordigd

zijn) werd in 2000 genomineerd voor de Veiligheidsspeld

Utrecht. Deze prijs (f2500,-) reikt de gemeente uit aan bewoners

en organisaties die proberen de buurt veiliger te maken. Na

overleg werd besloten deze prijs te besteden aan de verbetering

van de openbare ruimte. Tuinvrijwilliger Harry Rekkers had al

een schaaktafel geïntroduceerd op het Pandhofplein; deze zou

vervangen kunnen worden door een weerbestendiger exemplaar.

We gingen met een ontwerp voor een vaste schaaktafel en twee

banken van geel beton met twee ingelegde terrauo schaakborden

naar de firma Marcolina in Den Bosch. Het geld dat we te kort

kwamen voor het maken en plaatsen van de schaaktafel en de

anti-graffitibehandeling werd door het Wijkbu reau Binnenstad

bijgelegd. ln september is de schaaktafel officieel geopend door

onze burgemeester Annie Brouwer.

Herinrichting Museu m knra rtier en Maria plaats
ln het Museumkwartier is het straatmeubilair veÍvangen door twee soorten banken, de Zocherbank (ouderwets

model) en dË ORt bank (modern model) om een rustiger straatbeeld te creëren Op aandringen van onze

Werkgroep blijven echter de Engelse banken in de Pandhof gehandhaafd. Er zijn op ons verzoek wel een aantal

pru I lenba kken bij geplaatst.

De huidige buslijn 2naar hetCentraal Station wordtveranderd. Er isveel overlastvan deze bus,vooral in de

Zadelstraat Onze Werkgroep heeft samen met andere bewonersgroepen in het centrum de voorkeur uitgesproken

voor een ringlijn-Museumkwartier. Deze gaat op de terugweg om het centrum heen. Dit plan is levensvatbaar

gebleken en wordt in 2003 uitgevoerd. De bus onder de Dom gaat dus eindelijk verdwijnenl
gok de Mariaplaats gaat wat vormgeving betreft weer bij het oude stadscentrum horen: wegversmalling en

klinkers staan op de voorlopige tekening, Wensen van onze Werkgroep z'tjn: een gratis openbaar toilet (ook

voor vrouwen), minder auto's, een tapkraan bij de Mariahoek en een bewaakte fietsenstalling.

Schoonmaken van de kloosteÍgang
Vanaf oktober 2001 wordt de kloostergang 6x per week schoongemaakt. De kosten worden gedeeld door

de Dienst Stadsbeheer en de Rijksgebouwendienst. Een geweldige verbetering, waarvoor hulde aan de

inspanningen van Gertrud van Dam, Wijkbureau Binnenstadl

Opening von de schaoktafel door wethouder Verhulst en

burgemeater Brouwer.
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Zevenblad-offensief
Een lange zachte herfst maakte het mogelijk dat

we konden opschieten met de bestrijding van het

zevenblad, een onkruid dat steeds meer de over-

hand kreeg in de tuin. Twee methodes worden

toegepast na het verwijderen van het zevenblad

anti-worteldoek aanbrengen en het afdekken met

veel blad (mulchen). We hebben meer eenjarigen

moeten zaaien dan anders om toch een mooi effect te be rei ke n.

Eenhoorns van Sinte Marie
Vorig jaar brachten wij een ansichtkaart uit met het verhaal van de eenhoorns van Sinte Marie.

rot órue venassing hield begin dit jaar dhr, w.P. Genitsen (hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis)

een lezing over di't onderwèrp voor de HOVO. Wie belangstelling heeft voor deze lezing kan

hem nalelen in het maart-aprilnummer Fabeldieren van Openbaar Kunstbezit. Onze nieuwste

ansichtkaart - Herfstop de'Mariaplaots- is te koop op de plantenmarkt vanzaterdag 25 mei.

Planten wensen
Wij vinden het altijd extra leuk wanneer u zelf ook planten meeneemt. Een aantal planten willen

we heel graag hebben, die staan daarom vermeld in onze wensenlijst. Planten die we niet kunnen

gebruike-n uoegen we toe aan de te verkopen planten, dus eigenlijk zijn alle planten welkom.

W. t.bbun voórkeur voor de natuurlijke soorten. Dus zonder gevulde bloemen en geen variëteiten,

tenzij die al lang in cultuur zijn zoals bijvoorbeeld het Haarlems klokkenspel. Onze wensenlijst is:
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N icotia na rustica

Cleome spinosa

Hyoscyamus niger

Silene vulgaris

Campanula latifolia
Actaea spicata
I ris siberica

Campanula glomerata

Verbascum thapsus
Leucanthemum vulgare

Salvia sclarea

Lilium spec.

Astrantia major

Tot ziens in de Pandhof!
Annet, Claudia, Coby, Ernma, Llewellyn,

Maria en last but not least Harry

ema il: werkg roep. pa nd hof.sinte. ma rie@pla net. n I

internet www.utrecht-m useu m kwa rtier. n I

www.tuinen maand.nl

Donaties

Hierbij herinneren wij onze donateurs

over te maken voor het iaar 2002 oP:

gironummer 00201 88

t.n.v. Werkgroep Pandhof Sinte Marie

Utrecht

We kunnen uw steun goed gebruiken !

om €5,- (of meer)


