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Het zuidelijke gedeelte van dit park 
    werd in 1903 als Engelse tuin ontworpen  
         in opdracht van de bankier Jan Kol. Het werd 
             dan ook de "Tuin van Kol" genoemd.
       
                      In 1928 werd het park door de erfgenamen van 
                          Kol aan de gemeente Utrecht verkocht. In het kader 
                              van de werkverscha�ng vond in 1935 een grote 
                                  uitbreiding plaats en kreeg het de huidige vorm en 
                                       naam. Het Julianapark was een groot succes bij de 
                                           kinderen uit de arbeidersbuurten in de omgeving 
                                               van het park: een echt volkspark.
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Onlangs hoorde ik over de geschiedenis van het 
Julianapark, dat oorspronkelijk aangelegd is door  
de bankier Jan Kol en het ‘park van Kol’ genoemd werd. 
Het feit dat ik hier als geboren en getogen Utrechter 
werkend op een steenworp afstand van het Julianapark 
niet van op de hoogte was verbaasde mij! Dit bracht mij 
op het idee dat het de moeite waard is om hier meer 
aandacht aan te besteden.

Het leren over de geschiedenis van een plek is verrijkend 
voor jong en oud, en geeft een plek meer waarde. De vorm 
waarin ik dit voor mij zie zou het aanzicht van het park 
verfraaien en is tevens een eerbetoon aan de man die 
het initiatief heeft genomen een park aan te leggen  
waar vandaag de dag nog steeds met volle teugen van 
genoten wordt!

Ik zou graag 3D-portretten (portretten opgebouwd uit 
gestapeld plaatmateriaal) van Jan Kol willen maken die 
vergezeld door een informatieve tekst bij de drie ingangen 
van het Julianapark geplaatst kunnen worden.

De portretten wil ik op een duurzame manier tot stand 
laten komen door te werken met gebruikte materialen 
van circulaire bouwmarkt Buurman Utrecht en hulp in  
te schakelen van lokale ondernemers voor de technische 
aangelegenheden.
 

Op basis van de ontvangen feedback, ben ik tot de volgende 
aanpassingen en uitdiepingen in het concept gekomen:

FORMAAT
Een veel voorkomend kritiekpunt is het formaat van  
de portretten. Dit kan uiteraard kleiner. Echter zou een  
te kleine uitvoering van de portretten niet in verhouding 
staan tot de ruimte waarin deze zich bevinden en zo ook  
de toegevoegde waarde verliezen. Om deze reden heb ik 
gekozen voor een maximaal formaat van circa 1,80m hoog.

VORM EN MATERIAAL
Naast variant 1A  waarin de nadruk ligt op het portret, heb  
ik een tweede variant  1B  uitgewerkt om het verhaal over 
Jan Kol en de historie van het Julianapark meer aandacht  
te geven. In dit tweede ontwerp is meer ruimte voor het 
informatieve, historische aspect. Zo gaat het portret nog 
meer leven en daardoor sneller tot de verbeelding van de 
bezoeker spreken.

Wat betreft het materiaal van variant 1 kies ik voor betonplex. 
Dit is erg stevig/hufterproof, te zagen in de gewenste vormen 
en te beschilderen. De verf waar ik mee werk zal ik voorzien 
van een verharder, om de afwerking kras- en stootvast te 
maken. Vervolgens kan ik een anti-graffiti coating aanbrengen 
om aangebrachte tags gemakkelijk te kunnen verwijderen. 
(Overigens is mijn plan sowieso de portretten achter de 
hekken, dus in het park, te plaatsen. Aangezien het park  
‘s avonds afgesloten wordt zal de kans op graffiti- en sloopwerk 
al een stuk kleiner zijn.) Het geheel zal staande gehouden 
worden door een gelast frame van RVS.

Een ander kritiekpunt dat ik teruglas is dat de uitstraling van 
het werk te modern zou zijn voor het klassieke gevoel dat het 
park heeft. Ikzelf ben van mening dat een frisse, jonge noot 
juist goed zou kunnen werken in contrast met de klassieke 
kant van het park. Wat betreft letterlijke vorm zou ik hier dus 
liever geen concessies willen maken. Wat betreft kleur wel. 
Hoewel de gekleurde optie mijn persoonlijke voorkeur 
heeft, heb ik een optie vormgegeven waarbij ik niet met 
gekleurde verf op betonplex werk maar het geheel uitvoer 
in  verschillende gebruikte duurzame materialen om zo de 
kleurverschillen tussen de lagen te bewerkstelligen (variant  
2A  en  2B  ). Op deze manier krijgt het werk een minder 
opvallend karakter, en zal het meer samensmelten met de 
omgeving. voor het scouten van dit materiaal zou ik circulai-
re bouwmarkt Buurman in willen schakelen. 

Hoe dan ook lijkt het mij erg leuk en behulpzaam om  
bij interesse nog verder in gesprek te gaan hierover met 
betrokken buurtbewoners, zodat er uiteindelijk een toevoe-
ging aan het park ontstaat waar iedereen tevreden mee kan  
zijn en die daadwerkelijk een meerwaarde zal zijn ervoor.

Op de volgende pagina’s zijn impressies te zien van de 
hierboven beschreven ‘nieuwe’ varianten.  

Ik ben Daniël Roozendaal, illustrator/kunstenaar 
en bij sommigen bekend als de maker van de 
muurschildering aan de Thomas á Kempisweg 
van Jan Janssen en Joop Zoetemelk.
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Kleinere variant van het oorspronkelijke concept
Formaat 1.80 m | Materiaal Betonplex + verf + RVS (frame en verankering)

Variant met meer aandacht voor het verhaal, 
in combinatie met een kleiner portret 
Formaat 1.80 m | Materiaal Betonplex + verf + RVS (frame en verankering)

1A 

1B 
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Kleinere variant van het orspronkelijke concept
Formaat  1.80 m | Materiaal  Aangezien Buurman Utrecht afhankelijk is van 

gebruikte materialen die aangeleverd worden is in dit stadium nog niet te zeg-

gen welke materialen er voorhanden zullen zijn en dus gebruikt kunnen worden. 

Wel is in deze impressie het gevoel te zien waar ik voor zou willen gaan. Een 

combinatie van shou sugi ban (gebrand hout), gecorrodeerd staal, douglas hout 

en eiken hout zou bijvoorbeeld een mooi effect op kunnen leveren. 

Variant met meer aandacht voor het verhaal, 
in combinatie met een kleiner portret
Formaat 1.80 m | Materiaal Zie bovenstaand

2A 

2B 
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