


Van voorzitter Theo Streng 

  
Het moet oktober 1994 zijn geweest dat ik, vanuit belangstelling voor mijn woonomgeving, deelnam aan 
een vergadering  in het toenmalige  Schildershonk. Deze vergadering werd georganiseerd door de  
gemeente Woerden voor belangstellende inwoners van het Schilderskwartier. Een rapport van Abacus 
Adviseurs waarin verslag gedaan werd van het onderzoek naar het wel en wee in het Schilderskwartier, 
vormde hiervoor de aanleiding. Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de gemeente om een 
beeld te krijgen van de beleving van de buurt door bewoners en gebruikers. Ook werden de sterke/
zwakke punten en de mogelijkheden/beperkingen van de wijk in beeld gebracht. Tevens werd onder de 
bewoners en onder de in de wijk werkzame instellingen het draagvlak gepeild om deel te nemen aan 
integraal buurtbeheer.  

Deze vergadering is me tot op de dag van vandaag bijgebleven. Met name de storm aan kritiek richting 
gemeente over de abominabele onderhoudstoestand van de huurwoningen overheerste de avond. Hoe-
wel veel  andere onderwerpen door het bureau Abacus terdege waren onderzocht, kwamen deze op die 
avond nauwelijks aan bod. Niet lang daarna verscheen in januari 1995 een uitnodiging van de 
toenmalige wethouder Welzijn, mevr. Tieneke Lander, om met enkele andere bewoners uit de wijk eens 
te komen praten over een op te richten wijkplatform Schilderskwartier. Zo geschiedde en op 9 februari 
1995 was het wijkplatform een feit. Volgens de statuten heeft het wijkplatform als doelstelling het ver-
beteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk Schilderskwartier 
en daaraan toegevoegd de Vogelbuurt.  

Inmiddels zijn we meer dan 25 jaar verder en is er heel veel in de wijk veranderd op allerlei terreinen en 
onderwerpen. Al die jaren heb ik mogen deelnemen aan het wijkplatform. Eerst onder voorzitterschap 
van de wethouder, maar zij vond al snel dat het voorzitterschap eigenlijk bij de bewoners zou moeten 
liggen. Ik heb het stokje toen van haar overgenomen en doe dit tot op de dag van vandaag met veel 
plezier. Mijn motivatie hiervoor is tweeledig. Op de eerste plaats het feit dat als je iets wilt bereiken, je 
niet aan de zijlijn moet blijven staan en hard roepen dat anderen iets moeten gaan doen. Nee, dan ga je 
zelf ook aan de slag en probeer je je steentje bij te dragen. Op de tweede plaats is het belangrijk om 
een collectief te vormen. Als collectief heb je meer recht van spreken, wordt er beter naar je geluisterd 
en kun je ook meer bereiken.  

Ik ben trots op wat het wijkplatform in de loop van 25 jaar heeft bereikt. Alleen het feit al dat het platform 
al 25 jaar in staat is om met een vrij grote, constante groep bewoners en vertegenwoordigers van  
diverse in de wijk werkzame instellingen op te komen voor het wel en wee van alle inwoners van het 
Schilderskwartier, is het vermelden waard.  Door het uitoefenen van invloed en het adviseren richting 
instanties die werkzaam zijn in en voor de wijk, is veel aangepakt en verbeterd. Het is over het alge-
meen plezierig wonen, leven en recreëren in deze ruim opgezette mooie wijk van Woerden. Ik spreek 
de wens uit dat dit ook voor de komende 25 jaar zal blijven gelden.  

Theo Streng, voorzitter.    
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Van burgemeester Molkenboer 

Wijkplatform Schilderskwartier bestaat een kwart 
eeuw. In dit jubileumnummer een terugblik op de 
activiteiten van het wijkplatform van de afgelopen  
25 jaar. Dat verdient een feest! Wat een pech dat 
corona ons hierin nog beperkingen oplegt. Op het 
moment dat ik dit schrijf, laat het coronavirus ons 
nog niet los.  

25 jaar wijkplatform, dat begon dus in 1995. Het 
Schilderskwartier zelf bestaat al veel langer. Hoe 
heeft de wijk zich in de loop der jaren ontwikkeld tot 
wat ze nu is, een bruisende wijk met een grote  
diversiteit aan mensen? U als bewoner weet dat  
beter dan ik. U bent zelf een stukje van die diver-
siteit. Laat ik eens een poging doen…. 

Het Schilderskwartier bestaat niet alleen uit het ge-
deelte met de straatnamen van beroemde schilders. 
Ook de Vogelbuurt maakt er deel van uit. De Vogel-
buurt is ouder dan het westelijk deel van de wijk.  
Dat deel is grotendeels in de jaren 50 gebouwd. 
Revolutiebouw, heet de snelle en goedkope 
bouwwijze waarmee in korte tijd een hele woonwijk 
uit de grond gestampt werd na de oorlog. Ook toen 
was er woningnood. 

Wat ik meekrijg van de bewoners van het Schilders-
kwartier is dat zij honkvast zijn. Vaak wonen zij al 
meerdere generaties in Woerden. Velen zijn  
geboren en getogen in het Schilderskwartier. De 
verhalen gaan verder terug dan 25 jaar. Familie-
verhalen over de wijk, waar de stad eindigt en het 
boerenland begint. De wijk waar steevast erwten-
soep gegeten wordt wanneer het Koeiemart is. Niet 
uit folklore, maar uit goede gewoonte. 

Het Schilderskwartier grenst ook aan bedrijven-
terrein Barwoutswaarder. Ook daar heeft de wijk  
wat mee. In het Schilderskwartier verdienden de 
mensen het brood met hun handen. Dat gold nog 
steeds in de jaren 60 en 70, toen arbeidsmigranten 
uit Marokko in de wijk kwamen wonen. Ook zij 
bleven.  

De wijk werd steeds meer divers. De relatief lage 
huur was aantrekkelijk voor mensen in uiteenlopen-
de situaties. Soms ging het om mensen die een  
extra steuntje in de rug konden gebruiken. Tegelij-
kertijd steeg het aantal eigen-huis-bezitters. De 
woningbouwvereniging verkocht oudere huur-
woningen vaak aan de zittende huurder. Daarmee 
werd een huurder woningbezitter. Ook starters op 
de woningmarkt vonden hier een betaalbaar huis. 

Inmiddels zijn we in de 21ste eeuw aangeland.  
Nieuwe bouwplannen gaven ruimte aan mooiere en 
duurdere woningen. Dat trok nieuwe bewoners, met 
een hoger inkomen en vaak een andere achter- 

grond. Daarmee is het woningenverhaal nog niet 
klaar. De afgelopen jaren heeft de woningbouw- 
vereniging enige tientallen woningen duurzaam 
gerenoveerd tot nul-op-de-meter-woningen. 
Daarmee behoort een aantal bewoners van het 
Schilderskwartier in één de klap tot de meest duur-
zame bewoners van onze stad.  

Deze mix van bewoners maakt van het Schilders-
kwartier de meest diverse wijk van Woerden. Dat 
vraagt veel van een wijkplatform. Breng al die  
mensen en belangen maar eens samen!  

Wijkplatform Schilderskwartier doet dat al 25 jaar. 
Dat lukt alleen maar wanneer de bewoners houden 
van hun wijk en zich willen inzetten voor de ander. 
Het wijkplatform Schilderskwartier is niet voor niets 
een van de meest actieve wijkplatforms die onze 
gemeente kent. Met De Plint, als ‘Huis van de wijk’, 
waar veel van de activiteiten plaats vinden.  

Niet alleen voor u als bewoner is het wijkplatform 
belangrijk, dat geldt net zo goed voor ons, het ge-
meentebestuur. Het wijkplatform is een belangrijke 
schakel. Ze laat ons de eigenheid en de identiteit 
van de wijk voelen. Een belangrijk geluid voor de 
gemeente. Het platform wijst ons op knelpunten, en 
nodigt ons uit op openbare vergaderingen om tekst 
en uitleg te geven. Dat zijn momenten waarop we 
zorgen delen en samen zoeken naar oplossingen. 
Het lukt niet altijd om een snelle oplossing te vinden. 
En soms is een ludieke actie van de bewoners 
nodig om de politiek een zetje te geven. Ook daar is 
het Schilderskwartier goed in. Persoonlijk hou ik wel 
van een beetje actie, zolang we respect hebben 
voor elkaar. Dat houdt ons als bestuur scherp. 

Kortom, samen met u ben ik trots op uw wijk en het 
wijkplatform. Van harte gefeliciteerd! En nu maar 
hopen dat een mooi wijkfeest zonder coronaregels 
weer snel mogelijk is. Dat zou de kers op de taart 
zijn. 

Victor Molkenboer, burgemeester 

 

 

Schilderskwartier een wereldwijk! 
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Oprichting Wijkplatform Schilderskwartier     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester drs. H.A. van Zwieten, namens de gemeente, zeven maatschappelijke organisaties en 
zeven wijkbewoners ondertekenden het convenant dat als doel had ‘…het gezamenlijk en integraal in 
stand houden en verbeteren van de woon- en leefsituatie in de wijk door zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de wensen en ideeën van bewoners en gebruikers ten aanzien van hun woonomgeving’ (uit: Con-
venant Wijkbeheer Schilderskwartier). 

Het Schilderskwartier (inclusief Vogelbuurt) wordt globaal begrensd door de ’s-Gravensloot in het  
noorden, het Brediuspark in het oosten, de Singel en de Oude Rijn in het zuiden en de Grecht in het 
westen. 

Toenmalig wethouder Sociale Zaken en Welzijn Tieneke 
Lander nam in 1995 het initiatief  tot de oprichting van het 
Wijkplatform Schilderskwartier. De wethouder wilde meer 
betrokkenheid van de wijkbewoners bij hun leefomgeving.  

Op 9 februari 1995 vond de oprichtingsvergadering plaats in 
buurthuis Het Schildershonk. Op 14 december van dat jaar 
werden afspraken over het toekomstig beheer van het Schil-
derskwartier en de Vogelbuurt vastgelegd in het convenant 
Schilderskwartier.  

Tieneke Lander 
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Wethouder Lander had een praktische instelling, benadrukte het belang van samenwerking en streefde 
waar mogelijk naar snel resultaat. Als bijvoorbeeld tijdens een wijkschouw gewezen werd op kapotte 
lantaarnpalen liet ze die onmiddellijk repareren. Wensen, zoals invoering van een 30 kilometerzone, die 
besluitvorming in de gemeenteraad vergden werden direct op de agenda gezet. Dit versterkte het  
vertrouwen in de samenwerking. Zij is tot najaar 1998 voorzitter van het Wijkplatform geweest. Toen 
achtte ze de tijd gekomen het stokje over te dragen aan een wijkbewoner om het platform nog meer het 
eigen gezicht van de wijk te laten zijn. Theo Streng, destijds al vicevoorzitter, bleek daarvoor de 
aangewezen persoon en vervult het voorzitterschap nu ruim 22 jaar. Voorwaar een prestatie. Onder zijn 
voorzitterschap is de samenwerking met de gemeente en andere instanties altijd goed gebleven en zijn er 
concrete resultaten geboekt. Voor zijn inspanningen kreeg Theo in 2010 door locoburgemeester Loes  
Ypma een gemeentelijke onderscheiding opgespeld.   

 

Het Wijkplatform Schilderskwartier werd op 20 november 2006 een stichting en kreeg daardoor een  
officiële status los van de gemeente. De stichting ontvangt sindsdien als erkend officieel orgaan  
gemeentesubsidie voor het organiseren van activiteiten die de wijk ten goede komen.  

 

 

 

 

 

 

Oprichting Wijkplatform Schilderskwartier   

Loes Ypma speldt de onderscheiding op. 

 5 



In den beginne: van polder tot Schilderskwartier   

Hoewel deze Jubileumkrant de periode vanaf de oprichting van het Wijkplatform in 1995 beslaat besteden 
we in dit beeldverslag kort aandacht aan het ontstaan van onze wijk. Vanaf ongeveer 1950 tot 1970 werd 
in de toenmalige Polder Oudeland en Tournoysveld het Schilderskwartier gebouwd, te beginnen met  
duplexwoningen aan de Rembrandtlaan. De huidige Jozef Israëlslaan vormde aanvankelijk de grens van 
het Schilderskwartier. Vanaf 1964 werd ook ten westen daarvan gebouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Houten noodkerk 
(Maranathakerk) op de hoek 
van de Rembrandtlaan en de 
Frans Halsstraat. De kerk is in 
1966 in gebruik genomen en in 
1981 verhuisd naar de  
Molenvlietlaan 10. 

De Willem Alexanderschool  in 1967 (rechts op de foto, gezien vanaf de Coba Ritsemastraat naar  
de Jan Steenstraat)  
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In den beginne: van polder tot Schilderskwartier  

Op de voorgrond 
van deze foto (ca. 
1968) de Oude Rijn 
met daarboven de 
scheepswerf van  
A.J. Vermeulen.  
Daarachter 
Volkswagengarage 
Van Beijnum en 
daar weer achter, 
tussen Pieter 
 Mondriaanlaan en 
De Grecht, de 
laatste bouwfase 
van het Schilders-
kwartier.   

Zicht op velden SC Woerden vanuit flat Tournoysveld (ca. 1965-1970)  
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Toeschouwers op de Kwakelbrug (1972) tijdens feest 600 jaar stad Woerden.   

In den beginne: van polder tot Schilderskwartier  

Het Kalsbeek College 1967 (locatie Herman van Swaneveltplein met op de achtergrond de Jan 
Steenstraat).  Door uitbreiding van het college met meerdere schooltypen in de jaren tachtig en het 
vrijkomen van de sportvelden van eerst Sportlust en later SC Woerden verhuisde het Kalsbeek College 
in 1986 naar de Jozef Israëlslaan. 
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In den beginne: van polder tot Schilderskwartier  

Kruising Rembrandtlaan – Jozef  
Israëlslaan (tussen 1965 en 1970). 
Op de plek van de flat aan de voor-
zijde is nu De Plint gebouwd. Weet 
iemand nog wat het lage gebouw 
links van het midden op de foto was? 
Oplossing kan worden gestuurd naar 
redactie@wijkplatformschilders-
kwartier.nl. 
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Oud Hollandse heistelling bij de bouw 
van het Schilderskwartier rond 1965.  
Op de achtergrond de velden en  
lichtmasten van Sportlust en  
SC Woerden.  

mailto:redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl
mailto:redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl


In den beginne: van polder tot Schilderskwartier   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Achterzijde van de 
Coba Ritsemastraat 
in aanbouw.  
Ongeveer 1965. 

Op het terrein waar vroeger de kleischuren van de Woerdense Dakpannen en Steenfabrieken 
(WODAST, thans J. Monier) stonden, is nu de eerste flat aan de Hobbemastraat verrezen. De flat is net 
klaar. Op de eerste galerij loopt al een bewoner, maar de afvalcontainer en een berg puin moeten nog 
worden opgeruimd. Het is ongeveer 1965. 
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Verkeersafwikkeling en -veiligheid  

Sinds zijn oprichting heeft het wijkplatform zich ingezet voor de verkeersafwikkeling en de verkeers-
veiligheid in de wijk. Door de jaren heen heeft het platform gepleit voor een westelijke randweg en een 
nieuwe brug over de Oude Rijn. De westelijke randweg is gaandeweg het jarenlange discussietraject 
gesneuveld. Inmiddels ligt er wel een besluit van de gemeenteraad voor de aanleg van de Rembrandtbrug 
in het verlengde van de Rembrandtlaan, direct naast de voormalige graansilo van de firma Blok. Er zal 
nog wel wat water door de Oude Rijn stromen voordat het zover is, maar de brug moet volgens planning 
in 2026 klaar zijn.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Locatie Rembrandtbrug gezien vanaf fietspad Barwoutswaarder. 

Wethouder Jan 
Stol neemt de 
handtekeningen 
in ontvangst van  
Ezra van Drie 
(Woerdense 
Courant,  
11 juni 1999) 

Sommige (langere) wegen in de wijk, zoals de Jan Steenstraat, de Vincent van Goghlaan, de Jozef  
Israëlslaan en de Kievitstraat/Ridderstraat, leenden zich ervoor het gaspedaal eens flink in te drukken. 
Hierbij werd de toegestane snelheid van 50 km/u  niet zelden overschreden. Met diverse scholen in de 
buurt leverde dit gevaarlijke situaties op. Wijkplatform en bewoners hebben dit probleem, onder andere 
tijdens de jaarlijkse wijkschouw, actief onder de aandacht gebracht van de gemeente. Uiteindelijk is er 
een brede 30 kilometerzone gerealiseerd met diverse verkeersdrempels.  
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Verkeersafwikkeling en -veiligheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het (zware) tweerichtingsverkeer door de Ridderstraat/Kievitstraat zorgde jarenlang voor overlast en 
ergernis bij de bewoners in de Vogelbuurt. Het was een beruchte sluipweg voor (vracht)verkeer naar  
Zegveld en Bodegraven en andersom. Er werd vaak veel te hard gereden. Het toenemende fietsverkeer 
van jongeren (Kalsbeek College, Batenstein, Rembrandt van Rijnschool) maakte de situatie steeds  
onveiliger. Na jarenlange inzet van bewoners en wijkplatform heeft omzetting naar een eenrichtingsweg 
de nodige verlichting gebracht.  

                    Eenrichtingsverkeer kruising Rembrandtlaan- Ridderstraat.  
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Ook de veiligheid op het kruispunt bij het Tournoysveld stond elk jaar op de agenda van de wijkschouw. In 
de wijkkrant van juni 2000 wordt opgemerkt dat het van een rotonde voorlopig wel niet zal komen. Een 
rotonde zou enerzijds te duur zijn en anderzijds opstoppingen veroorzaken als de Kwakelbrug open stond. 
Toch kon er in de wijkkrant van september 2008 een foto worden geplaatst van de net opleverde rotonde. 

De nieuwe rotonde bij het Tournoysveld en 30 km op de Jozef Israëlslaan. 



Verkeersafwikkeling en -veiligheid  

De verkeerstroom op de ’s-Gravensloot en de snelheid waarmee er werd gereden was veel aanwonenden 
en bewoners van het Schilderskwartier een doorn in het oog. Je kon er nauwelijks nog een rustige  
wandeling maken en er sneuvelden talloze padden tijdens de jaarlijkse trek. Veelvuldig overleg met de 
gemeente heeft in de loop der jaren een aantal maatregelen opgeleverd. Zo mochten er tijdens de  
paddentrek ’s ochtends en ’s avonds geen auto’s meer rijden en de snelheid werd aan banden gelegd  
(30 kilometerzone en verkeersdrempels). De hoeveelheid verkeer nam echter niet af zodat er ter hoogte 
van de Nieuwendijk beweegbare verkeerszuilen werden geplaatst. Dat hielp, maar helaas blijven deze 
zuilen steeds vaker naar beneden om de huidige knelpunten in de binnenstad te kunnen omzeilen.  

 
We zijn nog niet klaar met de ‘s-Gravensloot. Onlangs zijn de werkzaamheden begonnen ter vernieuwing 
van waterzuiveringsinstallatie Oasen. Over de af- en aanvoerroute van bouwmaterialen is lang gediscus-
sieerd. Uiteindelijk leek de route over de Jozef Israëlslaan, ondanks de dagelijkse stroom scholieren van 
het Kalsbeek College, de minst overlastgevende optie.  

 

 

De tijdelijke weg door de polder en de  
verbrede bocht op de kruising  
’s-Gravensloot-Jozef Israëlslaan.  
 

Het Kalsbeek College is uit. Scholieren rijden over 
de Jozef Israëlslaan richting Rembrandtlaan.  
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 Wijkfeest  

25 jaar Wijkplatform is ook 25 jaar wijkfeest.  

Oprichters Mia Maijenburg en Ria Vrolijk zijn onlosmakelijk verbonden met het wijkfeest.  
Het Wijkplatform vroeg hen in 1995 om iets te organiseren voor de wijk, met als achterliggende gedachte 
dat wijkbewoners elkaar beter leren kennen. Ria en Mia (dat werd door de jaren heen een begrip) staken 
de koppen bij elkaar en zo ontstond het idee van een jaarlijks wijkfeest. Het begon allemaal heel klein, 
met een country-bandje, een kinderrommelmarkt en een tent om droog te staan.  

 

 

 

 

In de begintijd werden vele uurtjes in de garage van Vrolijk doorgebracht voor de voorbereiding. Maanden 
waren Ria en Mia bezig met het benaderen van sponsors, het bedenken en verzamelen van prijzen en het 
zelf maken van spulletjes om te verkopen. Zo kregen ze eens een partij accubakken, die ze vulden met 
waterplanten en verkochten. Die waterplanten gingen ze zelf uit de sloot vissen. 

Later, na de overkapping van winkel-
centrum Tournoysveld, was een tent niet 
meer nodig. Het Wijkfeest groeide uit tot 
een gebeurtenis die zich zowel binnen 
als rondom het winkelcentrum  
afspeelde, tegenwoordig zelfs tot aan 
De Plint. Muziek, kinderspelen en  
kinderrommelmarkt waren vanaf het 
begin standaard onderdeel van het  
wijkfeest.  
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Wijkfeest  
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Wijkfeest  

 

 

Het rad van avontuur was ook een 
onmiskenbare aandachttrekker op de wijk-
feesten. De prijzen die men kon winnen 
werden in het algemeen beschikbaar gesteld 
door betrokken winkeliers. 

Ook bedachten de organisatoren creatieve wijkfeestthema’s zoals sprookjesfeest, country&western,  
jungle-day, boerendag etc. (Zie collage op de volgende pagina hiernaast.) 

Later kwam er een kramen– en snuffelmarkt bij.  

16 



Wijkfeest  
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Wijkfeest  

Het multiculturele karakter van onze wijk werd meer en meer zichtbaar door kraampjes met allerlei hapjes 
uit de verschillende culturen en het optreden van dansgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In 2005 werd het 10-jarig bestaan 
gevierd, onder meer met muziek 
van fanfarekorps Excelsior.  

In 2005 kregen Mia en 
Ria ook een gemeen-
telijke onderscheiding, 
uitgereikt door loco-
burgemeester Van der 
Woude-Ekker. 
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Wijkfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vanaf de Tournoysflat is het 
wijkfeest  een kleurrijk gebeuren. 

Natuurlijk konden 
Mia en Ria het niet 
allemaal met z’n 
tweetjes af, maar 
werden ze  
geholpen door  
diverse enthousi-
aste vrijwilligers.  
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Wijkfeest  

 

Na 21 jaar ‘trekken aan de kar van het Wijkfeest’ hebben 
Mia en Ria in 2016 het stokje overgedragen aan een 
nieuw organisatieteam.  

 

 

 

Het huidige team, met v.l.n.r. Ria de Kuijper, Marjon de 
Rouw, Monique de Jong, Alex Vrolijk en Jassin Arbay  
rondom het Oor bij De Plint.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Met veel enthousiasme zijn ze aan de slag gegaan, 
voortbordurend op hetgeen allemaal al geregeld was.  
Natuurlijk kwamen ze ook met eigen aanpassingen, 
zoals kramen voor de kinderrommelmarkt en gebruik 
van het naastgelegen schoolplein. Hier konden ze 
mooi een mini-kinderboerderij en diverse attracties 
onderbrengen.  
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Wijkfeest   

 

De wijkagent kwam ook 
gezellig op bezoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na drie succesvolle wijkfeesten werden ook zij geconfronteerd met Corona en kon het wijkfeest in 2020 
en in 2021 helaas niet door gaan. Wat ze hierdoor vooral missen is uitdaging om samen wat moois op te 
bouwen en de gezelligheid van en met de bezoekers uit de wijk en daarbuiten. Hopelijk kunnen we  
iedereen in 2022 weer hartelijk welkom heten. 
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Wijkkrant toen en nu 

Ook de wijkkrant bestaat 25 jaar. 

De eerste uitgave verscheen in juni 1995, in blauwe omslag en verder zwart/wit. Zie onder. Hierin geeft 
voorzitter Tieneke Lander informatie over het net opgerichte wijkplatform. Daarnaast adresseert het een 
paar actuele onderwerpen in de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de wijkkrant beoogt het  
wijkplatform de bewoners in het 
Schilderskwartier en de Vogel-
buurt te informeren over zaken die 
in de wijk spelen en wil het  
bewoners de mogelijkheid bieden 
om zelf informatie te delen.  

 

Qua uiterlijk is er in de afgelopen 
25 jaar wel het een en ander  
veranderd. Al snel werd over-
gestapt van het A5-formaat naar 
A4. Tot omstreeks 2010 werd de 
krant in zwart/wit gedrukt, op 
gekleurd papier. Daarna werd het 
kleurendruk op wit papier. Ook 
qua logo’s is er in de loop der tijd 
wel wat veranderd. 
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Wijkkrant toen en nu 

In eerste instantie bevatte 
de wijkkrant ook een bijlage 
met gemeentelijke  
informatie. Die is in 1998 
vervallen en werd men ver-
wezen naar de Woerdense 
Courant en de gemeen-
telijke website. 

Een jaarlijks terugkerend 
onderwerp in de wijkkrant 
was de aankondiging van 
het wijkfeest. Voorbeelden 
van de mooie aankon-
digingen en creatieve 
thema’s zijn te vinden in het 
hoofdstuk 25 jaar wijkfeest. 
In de editie daarna werd 
uiteraard ook nog even  
teruggekeken op het feest. 

Inhoudelijk geeft de 
wijkkrant ook een beeld  
van zaken die speelden in de wijk. In de eerste jaren is er vooral veel aandacht voor zaken die het wijk-
platform adresseert op het gebied van wonen, veiligheid en groenvoorziening. Regelmatig terugkerende 
thema’s zijn ondermeer bouw-/verbeterplannen, wijkschouwen en informatie van de wijkagent. Later is er 
verschuiving naar allerlei andere zaken die ook het vermelden waard zijn. Daarnaast kwam er een web-
site als extra informatiebron.    

In juni 2009 werd de ingebruikname van de Wijkplatform-website gepubliceerd. Daarop zijn er naast 
verslagen van vergaderingen en laatste nieuwtjes ook de verschenen wijkkranten te vinden. 

 

Vanaf de startdatum is de wijkkrant steeds 3 à 4 keer per jaar verschenen, in een oplage van 3500  
exemplaren. Al die jaren hebben vrijwilligers gezorgd voor het regelmatig verschijnen van de wijkkrant.  

 

 

 

 

 
Al met al is het steeds gelukt om een informatieve wijkkrant uit te brengen. Dankzij de personen die 
stukjes aanleveren, die de krant samenstellen en niet te vergeten degenen die de wijkkrant bezorgen en 
Aad Vrolijk die voor hen de pakketten klaar zet. 

 

 

 

Soms was het nodig om hiervoor in 
de wijkkrant aandacht te vragen. 
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 Sociaal-culturele activiteiten  

Het Wijkplatform heeft zich vanaf zijn oprichting ingezet voor de bevordering van sociaal culturele activi-
teiten in het Schilderskwartier. Buurthuis het Schildershonk was daarbij een centraal punt. Het buurthuis 
was gevestigd in de voormalige Kleuterschool van de Pius X school aan de Anthonie van Dijckstraat 4.    

 

 

 

 

 

Het Schildershonk.   

Burgemeester Van Zwieten op een persconferentie 
met kinderjournalisten. 
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Het Schildershonk vormde  
het centrum van tal van  
sociale en culturele activitei-
ten. Iedereen kon er terecht. 
Of je nou een zangkoor was 
dat repetitie-ruimte zocht, je 
wilde vergaderen over het 
twee-richtingsverkeer in de  
Ridderstraat of een hobby-
markt wilde organiseren, het 
kon allemaal. Bij gemeente- 
raadsverkiezingen fungeerde 
het als stemlokaal voor de 
wijk en het Sinterklaasfeest 
was elk jaar weer een span-
nende belevenis voor de  
allerkleinsten. De wat oudere 
jongeren en volwassenen 
konden er bijvoorbeeld  
dansen, biljarten, gymmen, 
klaverjassen en schilderen.  



Sociaal-culturele activiteiten  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

Hobbymarkt in het Schildershonk.                                              

Stemmen in het Schildershonk. Kinderen en hun (groot)ouders vieren Sinterklaas.  

Toen begin deze eeuw plannen voor de nieuwbouw van de flats aan de Adriaan van Ostadestraat en de 
Jozef Israëllaan concreet werden heeft het Wijkplatform zich hard gemaakt voor een nieuw Buurthuis  
annex Wijkcentrum. Dat is De Plint geworden. Buurtbewoners komen hier samen om een kopje koffie te 
drinken, er is een buurtbibliotheek in gevestigd en wijkbewoners organiseren activiteiten voor kinderen 
onder de noemer Plint4Kids. De Plint is tevens een dagbestedingslocatie en leerwerktraject van  
Zorginstelling Philadelphia voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of een verstandelijke 
beperking (VB). Verder worden er twee keer per week maaltijden gekookt voor (oudere) wijkbewoners. 
Elke eerste zaterdag van de maand is er ook een repair café voor de wijkbewoners. Ze kunnen dan met 
hun kapotte (elektrische) apparaten komen die dan vaak in een handomdraai weer zijn gerepareerd. De 
Plint ontwikkelt zich meer en meer tot een echt buurthuis voor jong en oud. 

25 



Sociaal-culturele activiteiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

         
Start van de tuinklusdag in 
het Schilderskwartier.        
Wethouder Cor van Tuijl 
plant een boompje.                              

Iftar in de Gerard Doustraat.  

Buurthuis De Plint.        

Repair Café Woerden. 

Ofschoon het buurthuis sinds lange tijd een 
belangrijke functie vervult voor de wijk vinden 
er daarbuiten ook tal van andere activiteiten 
plaats georganiseerd door bijvoorbeeld een 
sportvereniging, een kerk of de bewoners van 
een straat. Het wijkplatform fungeert hierbij 
vaker als facilitator in het contact met de  
gemeente.  
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Sociaal-culturele activiteiten  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beachvolleybal VTC Woerden. 

Soms is het wijkplatform zelf initiatiefnemer van een activiteit. Natuurlijk als organisator van het alom 
bekende wijkfeest, maar er is ook een actieve werkgroep Kleur & Fleur die er ieder voorjaar voor zorgt 
dat de grasstroken in de wijk opgefleurd worden met narcissen. Op onderstaande foto zijn leden van  
Kleur & Fleur van het wijkplatform druk bezig  met het planten van 5000 grootbloemige narcissen in de 
Wijk. Daarnaast houdt de werkgroep het bomenbestand in de wijk nauwlettend in de gaten ter voorko-
ming van onnodige kap en ziet zij toe op vervanging van gerooide bomen.  
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Wonen en spelen      

Wonen en spelen zijn vanaf het allereerste begin belangrijke thema’s van het wijkplatform geweest om  
zo bij te dragen aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk. De jaarlijkse wijkschouw is daarbij een  
belangrijk instrument, niet alleen voor wonen en spelen maar ook voor verkeer en veiligheid. Diverse  
vertegenwoordigers van bewoners, gemeente, politie etc. nemen hieraan deel. Zowel kleine als grote  
verbeterpunten voor de wijk komen hiermee boven tafel en worden door het wijkplatform gebruikt om 
verantwoordelijken aan te spreken. 
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Niet alleen via de wijkschouw, maar 
ook in direct contact met de  
gemeente, SWW (Stichting Woon-
belangen Weidegebied) en bewoners 
weet het wijkplatform invloed uit te 
oefenen op woningbouw en  
renovatie. In de wijkkrant van mei 
1998 uitte onze voorzitter Theo 
Streng zijn bezorgdheid over de  
relatief veel verouderde goedkope 
huurwoningen in onze wijk.   
Al snel daarna is begonnen met de 
uitvoering van een plan voor  
wijkbrede stedelijke vernieuwing.  
Als eerste werden woningen in de 
Gerard Doustraat en directe  
omgeving gesloopt en opnieuw  
gebouwd.  



Wonen en spelen        
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Nu: De Plint met daarboven en ernaast appartementen. Toen: achterzijde oude portiekflat Rembrandtlaan.            

In 2001 hebben het wijkplatform 
en bewoners SWW onder druk 
gezet om een knoop door te 
hakken over de toekomst van 
de portiekflats aan de  
Rembrandtlaan, Adriaan van 
Ostadestraat, Albert Cuypstraat, 
de Jan Steenstraat en de winkel 
en woningen aan de Gerard 
Terborchstraat. Ook hier werd 
besloten om de woningen te 
slopen voor nieuwbouw. Het 
heeft meerdere jaren voor 
bouwoverlast in de wijk  
gezorgd, maar uiteindelijk mooie 
resultaten opgeleverd. Als 
onderdeel van deze nieuwbouw 
werd in 2008 wijksteunpunt  
De Plint geopend. 

In de herfst van 2000 was het 
project klaar en een plaquette 
herinnert aan de uitreiking van 
de laatste sleutel. 



Wonen en spelen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

In 2002 werd samen met de 
gemeente een informatie-
avond georganiseerd over de 
plannen voor de Brede 
School, om daarin de  
Rembrandt van Rijnschool, 
de Willem Alexanderschool 
en kinderopvang en jeugd-
zorg te huisvesten. De  
Rembrandt van Rijnschool 
moest daarvoor wel even 
verhuizen naar een tijdelijke 
huisvesting op het  
oud-SC Woerdenterrein. In 
2007 werd de nieuwbouw 
geopend. Op de twee 
bovenste verdiepingen  
bevinden zich huur- en  
koopappartementen.  

Met de verhuizing van de Willem  
Alexanderschool naar de Brede 
School kwam in de Jan Steenstraat 
terrein vrij voor nieuwe 
woningbouw. Het allereerste plan 
dateert van 2003, maar de hierin 
geplande hoogbouw stuitte op veel 
verzet van de omwonenden. In 
2007 werd een aangepast plan 
gepresenteerd. Uiteindelijk duurde 
het nog tot 2020 voordat de nieuwe 
bewoners de ca. 30 woningen en 
appartementen van het  
Schildersgilde konden betrekken. 

Foto boven: 
Schildersgilde vanaf  
de Jan Steenstraat.  
 
Foto onder:  
Schildersgilde vanaf  
de Floris Versterstraat. 

Brede school met appartementen.  



Wonen en spelen  

 

               

 

 

 

 

 

 

  

                                         

 

 

 

Rubensstraat, vroeger en na de renovatie, gezien vanaf de Ridderstraat. 
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Als vervolg op de renovaties van de Gerard Doustraat en de portiekflats aan de Rembrandtlaan en 
omgeving pakte SWW ook de Rubensstraat en omgeving aan. Hier werden 108 verouderde woningen en 
winkels vervangen door 110 nieuwe eengezinswoningen en appartementen (zowel sociale huur als 
koop). In 2013 was alles gereed en daarmee was weer een mooi en leefbaar onderdeel van onze wijk 
gerealiseerd.  

Het wijkplatform heeft ook aan de wieg gestaan van 
bewonersvereniging GrondWater Woerden (GWW). 
Aanleiding was onderzoek naar grondwater-
verontreininging door het tankstation bij Van 
Beynum, in 2005. Toen kwam ook naar voren dat de 
grondwaterstand in het noordwestelijke deel van 
onze wijk te laag was, met het risico op paalrot. 
Onder de bezielende leiding van Geert Wammes 
werden de bewoners gemobiliseerd om ervoor te 
zorgen dat actie genomen werd. Diverse bewoners-
bijeenkomsten en onderzoeken later kwam in 2015 
een brief van de gemeente met de bevestiging dat 
de houten heipalen nog minimaal 50 jaar mee zullen 
gaan. 

In de Vogelbuurt heeft het wijkplatform zich met 
de bewoners ingespannen om de geluidsover-
last van het verkeer in de Kievitstraat tegen te 
gaan. Het bestraten met zogenaamde stille 
stenen bleek een goed te werken. 

Bijeenkomst funderingspalen Schilderskwartier. 

Wethouder Van Tuijl legt de eerste stille stenen in de 
Ridderstraat 2013.  



Wonen en spelen    

 

 

 

 

Ook speelplaatsen voor de kinderen in onze 
wijk kregen aandacht. Neem bijvoorbeeld het 
trapveld aan de Jan Steenstraat. Al in 1994 
bedacht de gemeente dat het toen totaal ver-
waarloosde speelveld wel plaats kon maken 
voor een appartementencomplex. Scholen en 
bewoners verzetten zich en vonden dat het 
behouden en opgeknapt moest worden. In 
1997 gebeurde dit en wordt er sindsdien veel-
vuldig van gebruik gemaakt. Jongeren  
noemen het onderling ‘het zwarte veld’. In het 
afgelopen jaar is het speelveld opnieuw 
gerenoveerd, na afronding van de nieuw  
gebouwde woningen op de plek waar vroeger 
de Willem Alexanderschool stond.  
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Vergrijzing en verandering van de wijk 
was aanleiding om in 2003 te verhuizen 
naar Snel en Polanen. Het wijkplatform 
heeft zich met succes ingezet om het 
vrijkomende terrein in te richten als een 
mooi landelijk woongebied, met zowel 
gras als verharde speelterreinen. Teleac/
NOT heeft er zelfs nog een uitzending 
aan gewijd in het kader van ‘Uw belang 
bij de gemeente’. 

Tot 2003 was het terrein op de hoek van de Jan Steenstraat en de Jozef Israëlslaan het voetbaldomein 
van SC Woerden.  

  Het zwarte veld met zijaanzicht van het Schildersgilde.  



Wonen en spelen  
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In 2008 feestelijk 
ingewijd. 

In 2021 wordt er nog 
steeds veel gebruik van 
gemaakt. 

Ook aan de Anthonie van Dijck-
straat is bij de vernieuwing van de 
Rubensstraat en omgeving rekening 
gehouden met speelmogelijkheden 
voor de kinderen in de wijk. 



Wonen en spelen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleurrijke speelplaats voor 
de kleintjes bij de flats aan de  
Adriaan van Ostadestraat. 

Nog niet zo heel lang 
geleden opnieuw aangelegd 
aan de Marius Bauerstraat. 

Een mooi plekje op de hoek 
van de Jan Steenstraat en de 
Anthonie van Dijckstraat. 
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Verscholen tussen het groen 
bij de Ronald Holststraat en 
Gebr. Marisstraat. 



…en nu verder!     

In dit Jubileumnummer van de wijkkrant heeft u kunnen zien en lezen dat er in de afgelopen 25 jaar veel 
ten goede is veranderd in het Schilderskwartier. We wonen in een schone, prettige en leefbare wijk waar 
mensen plezierig met elkaar omgaan. Het Wijkplatform heeft daarin een actieve, stimulerende rol 
gespeeld en zal dat in de toekomst met genoegen blijven doen. De platformvergaderingen, de wijkschouw 
en het wijkfeest zullen daarbij een centrale rol blijven spelen. Deze kernactiviteiten bieden wijkbewoners 
de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën, zorgen en wensen met elkaar en met betrokken instanties 
te bespreken. De afgelopen twee jaar konden deze activiteiten jammer genoeg geen doorgang vinden. 
Dat wordt door veel mensen als een gemis ervaren. Het Wijkplatform hoopt zijn bezigheden spoedig weer 
te kunnen oppakken, zodat het ook in de komende jaren initiator en spreekbuis voor de hele wijk kan zijn.  

Zonder de talloze vrijwilligers die zich met enthousiasme inzetten voor de wijk zou het Wijkplatform een 
lege huls zijn. Er zou niet elk jaar in september een prachtig wijkfeest worden georganiseerd, de wijk zou 
in het voorjaar niet worden opgefleurd door talloze bedden bloeiende narcissen. Zonder vuilprikkers zou 
het in de straten niet zo schoon zijn als nu en De Plint zou een dooie boel zijn als er geen mensen zouden 
zijn die allerlei activiteiten voor jong en oud organiseren. Kortom het Wijkplatform kan vergaderingen  
organiseren en contacten onderhouden, maar de bewoners vormen de uitvoerende kracht die, om met 
onze burgemeester te spreken, van het Schilderskwartier een wereldwijk maken. 

 

 

 

 

 

DE WIJK IS 
VAN ONS 
SAMEN 
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De redactie van wijkkrant Schilderskwartier heeft voor het samenstellen van deze  
jubileumeditie dankbaar gebruik gemaakt van foto’s die beschikbaar gesteld zijn door  
Jos Didden, Ad van Hulten, Monique de Jong, Alex de Kuijper, Frans Lander,   
Mia Maijenburg, Judy van Vliet en gemeente Woerden. 


