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Zondag aanstaande StraatReünie Schaakwijk deel II
De bewoners van Het Schaakwijk zullen wel zeggen: hèhè, eindelijk
komen ónze straten aan de beurt. Ze hebben gelijk, de Paardstraat,
Torenstraat en Pionstraat stonden al veel eerder in de planning,
maar daar kwam dan prompt wat tussen. Maar nu is het dus zover!

Meestal hebben we het in de teksten over: ‘voor de huidige én ex-bewoners van de straat’,
dat gaat in dit geval niet helemaal goed. Het is alleen nog van toepassing op de Pionstraat,
en dan nog maar voor de helft. Het Schaakwijk zelf werd begin jaren negentig gesloopt, en
de nieuwe woningen kwamen aan straten met andere namen, die overigens wél allemaal
ook met schaken te maken hebben. Tijdens de StraatReünie Schaakwijk deel I
realiseerden we ons opeens dat die StraatReünie de eerste was voor bewoners van straten
waarvan de woningen gesloopt zijn. Éen van de bezoekers, de heer Leeman, bracht een
DVD met de protesten tegen de sloop van Het Schaakwijk. (en de dames Schreven
brachten een ander kleinood mee, maar daarover schreef ik in Zuilense Nieuwsbode 60).
We kijken dus ook deze keer weer met veel genoegen uit naar uw komst!

Over Het Schaakwijk
Al ruime tijd geleden kregen we van
een oud-medewerker van de
gemeente Zuilen een bijzondere
bijdrage, zijn dagboeken uit het
midden van de vorige eeuw. Hij had
veel contact met de Zuilense
gemeentearchitect,
W.C.
van
Hoorn.
Ook de vorderingen van de bouw
van Het Schaakwijk komen hierin
voor. We geven u een bloemlezing:
19 Nov. 1951
We hebben het druk met de
feestelijkheden van aanstaande
Woensdag. Met man een macht
zijn we bezig om rond de eerste
woningen in de schaakwijk een
beetje orde te scheppen. Het is er
net een mierenhoop van mensen,
want de laatste loodjes wegen het
zwaarst...

Aanvang grondwerken Schaakwijk
21 Nov. 1951
Vandaag was het voor Zuilen een
grote dag. Dagen tevoren zijn we
al voor dit bezoek in de weer
geweest om alles te regelen.
Om zeven uur was ik al op het
werk. Het was nog pikdonker.
Gelukkig had het opgehouden met
regenen en waaien. Om half acht
kwamen de gemeentewerklieden
om de vlaggen te hijsen.
Verschillende medewerkers gaven
toe dat zij vannacht ook slecht
geslapen hebben en net als ik lagen
te luisteren naar de slagregens. We
haalden van alles in ons hoofd,
maar het weer knapte inderdaad
op en toen om half elf de feestelijkheid een aanvang nam scheen
de zon.

Alles verliep naar wens. Onder de
genodigden bevonden zich onder
meer
Dr.
Max
Euwe,
de
commissaris van de Koningin, de
Burgemeesters
van
Utrecht,
Maartensdijk en Maarssen, de
Directeur van de Provinciale
Wederopbouw, de Heer Leijcher en
de waarnemend Directeur de Heer
Postma, alle raadsleden, de
directeur van de ETI en nog vele
anderen.

Genodigden op weg naar de
onthulling van het straatnaambord
Max Euwestraat
Allen
vonden
de
woningen
prachtig. De Burgemeester van
Utrecht kon er niet over uit, dat
men in Zuilen goedkoper kan
bouwen dan in Utrecht en vroeg
van Hoorn naar de oorzaak.
Natuurlijk heeft hij hem hierop
geen antwoord gegeven.
10 Dec. 1951
Ook vandaag was het storm- en
regenachtig. De ‘Panorama’ brengt
een hele pagina over de onthulling
van de schaakstukken door Dr.
Max Euwe. Het is een mooie
reclame voor Zuilen en voor van
Hoorn.
3 Jan. 1952
…Vanmiddag zijn de eerste
woningen van de Koningstraat in
het
Schaakwijk
in
gebruik
genomen.
Dertig
gelukkige

Het Schaakwijk, kort na de ingebruikneming

gezinnen kregen vanmiddag de
sleutel en spoedig daarna was het een
drukte
van
belang
in
de
Koningstraat.
27 Febr. 1952
Evenals gisteren was het vandaag
ook prachtig weer.
Vanmiddag om drie uur kregen we
op het gemeentehuis bezoek van de
adjunct-directeur van de Haagse
woningdienst, de Heer van Zon. Hij
kwam voor de bezichtiging van de
goedkope
flatwoningen
in
de
‘Schaakwijk’.
In opdracht van het gemeentebestuur
moet de Heer van Zon een begroting
maken van deze bouw. Van Hoorn
heeft hem een en ander verteld en
hem de woningen laten zien. Hij vond
dat ze prachtig waren afgewerkt.
4 Mrt. 1952
Vanmorgen werden we opgebeld uit
den Haag door de Heer van Zon,
adjunct-directeur van de Haagse
woningdienst. Hij vroeg ons of het
schikte dat aanstaande Vrijdagmorgen Ir. Bakker Schut, gedeputeerde Commissaris van deze dienst,
naar de woningen in de schaakwijk
komt kijken.
Ir. Bakker Schut is een van de vooraanstaande figuren op het gebied van
Stedenbouw. Het is dan ook een grote
eer, dat hij naar Zuilen komt. De
Burgemeester was er erg opgetogen
over.
18 April 1952
De
derde
120
woningen
in
Schaakwijk, de Torenstraat en
Pionstraat, profiteren ook van het
mooie weer. De performvloer van de
eerste verdieping is gelegd…
14 Juni 1952
De excursies naar de woningbouw
schijnen niet te stuiten. Zo kwam
vanmiddag het gemeentebestuur van
Driebergen-Rijsenburg met aan het
hoofd burgemeester Jonkheer Taets
van Amerongen op bezoek. Zij
werden in de Raadszaal door het
College van B. en W. ontvangen.
Vervolgens werd een bezoek aan de
diverse woningbouwprojecten gebracht. Men was er erg enthousiast
over. Vooral de woningen aan de
Schaakwijk vond men prachtig…

Het Schaakwijk, eens de trots van
Zuilen!
4 Oct. 1952
Vandaag was het mooi, zonnig weer.
De geschiedenis herhaalt zich.
Vanmiddag werden in UtrechtNoord, waaronder ook Zuilen
behoort,
Luchtbeschermingsoefeningen
gehouden, of zoals het tegenwoordig
heet
‘Bescherming
Bevolking’,
afgekort BB.
Om precies drie uur klonken de
sirenes en weldra was alles in de
weer. De Openbare Lagere School 4
was ingericht als noodziekenhuis en
in de raadszaal was de staf
verzameld. Er werd verondersteld
dat in de Schaakwijk bommen waren
gevallen.
Gelukkig heb ik er niets mee te
maken. Wel had ik een uitnodiging
de oefening bij te wonen…
21 Febr. 1953
…Een dezer dagen is de firma Copijn
begonnen met het aanbrengen van
de beplanting voor de laatste 120
woningen in de ‘‘Schaakwijk’’.

Tot zover. Meer, véél meer,
tijdens de StraatReünie, 1
november 2015, van 14 tot 17
uur in het Museum van
Zuilen. Welkom!

