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Wonen in de Duifstraat
Bewoners van de ‘leefstraat’ aan het woord

Biltstraat 3.0
Nieuw elan voor een historische straat

De Voortuin
Bijna vijf jaar buurtmoestuin 
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Redactie
Terwijl de voorbereidingen rondom 
de feestdagen in volle gang zijn, 
lopen onze bezorgers door weer en 
wind om alle 15.000 huishoudens 
van Utrecht-noordoost van deze 
Mens en Wijk te voorzien. Geef 
ze een glimlach, dat kunnen ze  
gebruiken! 
Het is weer een mooi magazine 
geworden! Want hoe wonen de 
mensen in de Duifstraat, die af-
gelopen zomer ‘Leefstraat’ was? 
En wat gebeurt er op de Bilt-
straat? En wat is ‘Labora’ op  
nimeto Utrecht? Je leest het al-
lemaal in deze Mens en Wijk! Mail 
je ons dan straks ook je favoriete  
boerenkoolrecept? Zie pagina 5!

Puck ‘t Hart, 
uitgever Mens en Wijk

Volg ons ook op Facebook en 
Twitter @mensenwijk. En heb je 
nieuws? Meld het! info@mensen-
wijk.nl. kijk ook eens op 
www.mensenwijk.nl. 

Woon je in noordoost en heb je 
geen nee/nee-sticker maar ont-
vang je toch geen Mens en Wijk? 
Meld het, we bezorgen deze na!

Bijzondere 
Ondernemer

Colofon
www.mensenwijk.nl / info@mensenwijk.nl

Hoofdredactie: Puck ’t Hart 
Eindredactie: Suzan Breedveld
Drukwerk: Drukwerkconsultancy
ontwerp: Puck grafisch ontwerp 
oplage: 15.000

Redactie: Puck ’t Hart, Peter Boer, 
Saskia Engbers, kim nelissen, Fien van 
Walbeek, Maurice Hengeveld, Matthias 
Jorissen, yvonne van Zaanen, Vicky 
Pronk, Helen kret, Wendy van Zanten.

UtRecht NooRdoost is Tuindorp, 
Tuindorp-oost, Voordorp, Tuinwijk,  
Vogelenbuurt, Wittevrouwen, Lauwe-
recht, Staatsliedenbuurt, Zeehelden-
buurt, Hengeveldstraat en omgeving 
Huizingabuurt.

Intensieve huiswerkbegeleiding 
en bijles voor leerlingen van 

VMBO-TL, HAVO, 
VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34                             
info@matchpoint.nu
 

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!

Miranda Maakt het Mooi!
Miranda Leijstra (34 jaar) heeft haar eigen creatieve schildersbedrijf. 
Ze is drie jaar geleden voor zichzelf begonnen en gespecialiseerd in 
bijzondere muurschilderingen, binnenschilderwerk en letters & logo’s. 

“Het begon met een muurschildering in mijn eigen huis. Daarna heb ik buiten in het 
hofje achter mijn huis ook een grote muurschildering gemaakt. Toen steeds meer 
mensen het mooi vonden, durfde ik het aan om voor mezelf te beginnen. ik heb me 
in het begin als klusvrouw aangeboden, ik kwam op de bakfiets. ik deed echt van 
alles: van lampen ophangen tot kinderkamers beschilderen, tot zelfs tuinen inrich-
ten! Maar het laatste jaar merk ik dat ik me beter kan specialiseren en toeleggen op 
dingen die ik echt goed kan en die ik ook echt leuk vind. ik geef ook kleuradvies en 
interieuradvies. Deze muurschilderingen zijn mijn passie, de geometrische vormen en 
de mogelijkheden van kleur in het interieur. 

Wat ik ook graag doe is letters & logo’s schilderen. Dat kan een naambordje op een 
deur zijn, of een gedicht op een muur. ik heb veel ervaring en zorg voor een super-
strakke afwerking. ik vind dat ook erg leuk om te doen. ik heb sinds kort een Volks-
wagen caddy, een echte bedrijfswagen, dat is beter dan een bakfiets! 

Afgelopen seizoen presenteerde ik als klusvrouw het tv-programma Eigen Huis en 
Tuin. De kluswereld is een mannenwereld. ik heb met een aantal klusvrouwen uit 
Utrecht en omgeving een eigen netwerkje. Dus als er nog kleine klussen op mijn pad 
komen, kan ik altijd doorverwijzen naar een behanger, schilder, stylist, timmervrouw 
of elektricien. Twijfel je over de inrichting? ik kom graag een keer langs om te kijken, 
kleuradvies te geven en natuurlijk het liefste om een mooie muurschildering te maken 
die past bij jouw interieur.”

MiRaNda Maakt het Mooi
www.mirandamaakthetmooi.nl • 06 - 300 494 17 info@mirandamaakthetmooi.nl



onzichtbare 
eenzaamheid 
in Noordoost
als sociaal makelaar wil-
len we graag mensen be-
reiken die eenzaam zijn 
of de draad weer op willen 
pakken in de maatschappij. We 
willen mensen de mogelijkheid 
bieden om door coaching te ontdekken 
waar ze goed in zijn en hier voorzichtig stapjes in te 
zetten. dit zijn allemaal onderdelen van ons werken in  
Vernieuwend Welzijn. 

collega Bep en ik willen als sociaal makelaar graag de 
onzichtbare eenzaamheid in beeld krijgen in de wijk. Dit 
doen wij door met verschillende mensen te spreken die met 
kwetsbare en eenzame groepen werken. Dit noemen we een 
omgevingsanalyse. We hebben gesproken met studenten, 
Saltro, Leger der Heils, Buurtteams, Victas, Lister en nog 
veel meer. 

Hierdoor kwamen we erachter dat professionals die binnen- 
komen bij eenzame mensen en/of die zich op straat als 
professional onder de mensen begeven (of deur aan deur 
gaan) wel signaleren dat er eenzaamheid bestaat bij men-
sen. Echter het privacy-aspect weegt zwaar en doorpak-
ken is daarom soms moeilijk. De signalen mogen niet naar 
buiten worden gebracht, dit is beschermd. Mensen moeten 
zelf een vraag stellen, maar dat is voor sommige mensen 
best moeilijk.

in noordoost voelen mensen vaak schaamte om toe te ge-
ven dat zij eenzaam zijn en dan is het moeilijk om om hulp 
te vragen. Als sociaal makelaars willen we er ook voor de 
eenzame, kwetsbare burger zijn, maar dit is soms wel een 
uitdaging. We zien dat er veel begeleiding nodig is in deze 
wijk en dat er veel verborgen eenzaamheid is. ik zou het 
liefste mensen aan de hand willen nemen en coachen om in 
hun eigen kracht te komen staan. 

We zijn in een onderzoeksfase waarin we kijken hoe we met 
de partners in de buurt een zo krachtig mogelijk netwerk 
kunnen creëren om mensen minder eenzaam te kunnen  
laten voelen.  We zorgen dat de lijntjes kort zijn en dat 
we weten waar alle professionals in de wijk mee bezig zijn 
rondom eenzaamheid. Zo pakken we samen eenzaamheid 
aan. in deze wintermaanden verdient dit extra aandacht. 
Laten we in de donkere maanden extra lief zijn voor elkaar. 

Rosa Balrak
twitter @Wijkencorosa
rosa.balrak@wijkenco.nl

Wijk & Co
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Voor ondernemers uit Utrecht-Noordoost en Overvecht

SInDS 2013

www.voortuinnetwerk.nl

Kom een keer 
Voortuin Netwerk

sfeer proeven!

Inspirerende netwerkavonden voor onderne-
mers. Met sprekers, workshops en ruimte om te 
netwerken. In ontmoetingsruimte Coffeemania.

Programma 2017
do 2 feb  Masterclass Presenteren  
do 6 april Bedrijfsbezoek Volksbuurtmuseum
do 1 juni Over Poen en Pensioen 
do 14 sep Leden stellen zich voor 
do 9 nov  Uitvaartavond 

Feestdagen?
niet voor iedereen leuk

Telefonische hulpdiensT uTrechT

Bel of chat met ons: 030-294 33 44  www.chathulpdienstutrecht.nl

wij zijn er altijd

Voortuin 
netwerk



4   Mensenwijk

de natuur dichtbij
Jenny: “in ons mooie voedselboek laten 
we zien wat er met je eten gebeurt voor-
dat het op je bord ligt. Het idee voor het 
boek ontstond vanuit het werken in de 
moestuin. Het lijkt allemaal zo vanzelf-
sprekend als je het bij de winkel ziet lig-
gen. Bijvoorbeeld een plastic zakje met 
gesneden boerenkool. Maar dat is het 
niet! Eerst moeten planten met zorg ge-
zaaid worden in bakjes. Daar komt een 
deel van op en een deel niet. En het deel 
wat op komt kan vervolgens weer aange-
geten worden door vogels, slakken, in-
sekten... Het is veel werk om zelf groente 
te verbouwen. Dat wilde ik laten zien in 
een boek, zodat kinderen de waarde gaan 
inzien van voedsel en twee keer naden-
ken voordat ze het weggooien. Dat boek 
is er gekomen en daar zijn we trots op!”
 
Rustgevend werk
Bij de meeste volkstuinen krijg je een ei-
gen tuintje, maar hier doen we alles sa-
men. Hoe gaat dat dan? Jenny: “ik kan 
lopend naar de Voortuin, want ik woon er 
vlakbij. Maar er zijn ook vrijwilligers die 
van de andere kant van Voordorp komen. 
We hebben nu net weer een paar nieuwe 
mensen erbij, dat is leuk. En laatst kwam 
er een Syrisch gezin helpen. in de zomer 
helpen vaak kinderen mee. We hebben nu 
rond de veertien vrijwilligers. En iedereen 
kan zelf bepalen hoeveel en wat hij of 
zij doet. Er is bijvoorbeeld een vrijwil-
liger die alleen één keer per jaar de fruit-
bomen snoeit en een ander komt iedere 
week even onkruid wieden. Zelf ben ik dol 
op het kleinknippen van takjes voor de 
composthoop. ik vind dat rustgevend om 
te doen.” 

smakelijk
De indeling van de tuin is: in de mid-
dencirkel de kruidentuin, daar omheen 
de groente. Door de hele tuin verspreid 
staan fruit- en notenbomen. “Wij zijn een 
biologische tuin en werken dus niet met 
kunstmest of gif. in plaats daarvan ma-
ken we zelf compost. De gemeente ver-
zamelt bladeren uit de buurt voor onze 
bladkorf. Daarnaast halen we af en toe 
wat paardenmest bij een manege in de 
buurt. Het is veel werk, maar als je het 
zelf geteeld hebt, smaakt het zoveel be-
ter! En het geeft voldoening om dit sa-
men met de buurt te doen.”
 
iedereen is welkom
Elke tweede zondag in de maand tussen 
11.00 en 13.00 uur werken we met elkaar 
in de tuin. Dan kunnen we van elkaar le-
ren én het is gezellig. iedereen is wel-
kom. Mensen die niet in de tuin werken, 
mogen wel kruiden plukken. Die zijn voor 
iedereen uit de buurt. “Een buurtmoes-
tuin is goedkoop, zinvol, leerzaam, ont-
spannend, duurzaam en bevredigend. Zelf 
vinden we de Voortuin echt een geslaagd 
project, het werkt. Het ziet er goed uit; 
steeds meer mensen komen kijken en in 
de zomer  zitten mensen aan de grote 
picknicktafel, en zelfs barbecuen gebeurt 
steeds vaker. De Voortuin heeft een echte 
buurtfunctie gekregen.
 
Boerenkool plukken
Voor het boek spraken we met de Groene 
kans in Groenekan om te kijken hoe zij 
het doen met bijvoorbeeld boerenkool. 
Zij plukken net als wij eerst de onderste 
bladeren en dan groeit de kool weer door 
en als je dat gedoseerd doet, kun je er 

dus heel lang plezier aan beleven. Bij het 
maken van ons boek heb ik ontdekt dat 
er ook machines over het land rijden die 
dat doen. Achterop zitten mannen die de 
plant oogsten en daarna de plant in een 
buis doen waarin de bladeren worden los-
gesneden van de stengel .”
 
alles wat je eet
“We hebben ‘ons mooie voedselboek’ met 
zijn drieën bedacht. Een tekstschrijver, 
een voedingsdeskundige en ik. ik heb de 
illustraties en het grafisch ontwerp ver-
zorgd. Elk onderwerp uit het boek is heel 
bewust gekozen. Alles wat je eet is terug 
te vinden. We hebben het over groente, 
fruit, vlees, vis, brood, zuivel. We hopen 
dat heel veel kinderen dit boek kunnen 
lezen. En daarom waren we heel blij met 
de PLUS Supermarkt in rozenburg, die 
heeft voor alle scholen daar dit boek ge-
kocht. Geweldig! We vinden het leuk om 
zowel met dit boek als met onze tuin om 
mensen bewust te maken van het proces. 
En ook de keuzes die je daarin kunt ma-
ken. Als je de groente van het seizoen 
eet, hoeft de groente geen lange reis af 
te leggen. Dat is dus al duurzamer.”
 
de Voortuin vijf jaar!
“Volgend jaar bestaan we vijf jaar! We 
zouden heel graag een leuke activiteit 
voor de hele buurt organiseren, en daar 
kunnen we hulp bij gebruiken. in het ver-
leden deden we ook vaak dingen op de 
GroenMoetJeDoen!-dag. We hebben een 
keer een muur beschilderd met kinderen, 
en een keer een leuke gezondheidsmarkt 
georganiseerd. nu zouden we ook zoiets 
willen doen in ons jubileumjaar, maar we 
hebben er de mensen helaas niet voor. 
Wie helpt mee? Graag opgeven bij 
info@devoortuininvoordorp.nl
  
Pasta boerenkool
Vanavond ga ik zelf ook boerenkool eten. 
ik heb een recept dat ik graag maak, met 
‘macaroni grande’. ik zal het je vertellen, 
want het is heel simpel: 
- Een paar rode uien in parten snijden en 
met paar teentjes knoflook en boerenkool 
wokken. 
- ondertussen de pasta koken. 
- Hazelnoten roosteren. 
- op het laatst alles door elkaar roeren en 
mozzarella en verse basilicum erdoor 
doen. Het bereiden kost nog geen vijftien 
minuten en is echt heerlijk!

Boerenkool
Buurtmoestuin Voortuin & Ons mooie voedselboek  tekst PUck ‘T HArT  Foto’s Vicky Pronk

Jenny Lindhout (51) woont in Voordorp en is één van de initiatiefnemers van 
de lokale buurtmoestuin de Voortuin. Jenny heeft ook onlangs het prachtige 
“ons mooie voedselboek” gemaakt, dat je bij deze Mens en Wijk kunt win-
nen! stuur jouw favoriete boerenkoolrecept in en maak kans op dit boek. 
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ons mooie voedselboek
Alles over je eten en wat ermee 
gebeurt voordat het op je bord ligt
Welke reis legt een banaan af naar 
jouw fruitschaal? Hoe wordt van 
melk yoghurt gemaakt? En wat 
kun jij allemaal met boerenkool? 

De antwoorden vind je in ‘ons 
mooie voedselboek’. 
Een lees-, kijk- en doeboek over 
voedsel. Boordevol interessante 
weetjes over ons dagelijks eten 
en leuke doe-dingen zoals bakken, 
kweken en koken. is boerenkool 
ook jouw favoriete groente? Dan 
moet je er ook eens pannenkoeken 
mee bakken. Dubbel lekker!

Tekst: Lisette de Jong en 
ria de Jong 
illustratie en ontwerp: 
Jenny Lindhout
ons mooie voedselboek, 
knnV Uitgeverij, 
ISBN 978 90 5011 5834 
(e19,95)

In Utrecht is het boek te koop 
bij o.a. Zinin op de Burgemeester  
Reigerstraat.✹

Win met je 
boerenkool-recept 
dit mooie boek! 

Mail je recept voor 7 januari naar: 
info@mensenwijk.nl 

De inzenders van de drie leukste  
recepten winnen dit mooie boek én 
de winnende recepten worden op 

onze Facebook-pagina 
geplaatst! 



huidige straatbeeld
Wie vanaf verkeersplein de Berekuil 
Utrecht binnenrijdt via de Biltstraat 
krijgt niet direct het beeld van een ge-
zellige woon- en winkelstraat. Sinds 2000 
heringericht om voornamelijk het drukke 
busverkeer de stad in en uit te facilite-
ren oogt het eerste deel van de ongeveer 
één kilometer lange straat helaas niet 
bijzonder aantrekkelijk. Weliswaar staan 
aan weerszijden van de HoV-baan prach-
tige woonhuizen en bedrijfspanden, veel 
bomen en her en der een prima winkel, 
de uitstraling is overwegend sober. Pas 
waar de busbaan linksaf buigt richting 
kruisstraat krijgt de rechtdoor lopende 
Biltstraat een wat levendiger karakter en 
daarmee charme. Daar bepalen diverse 
leuke winkels en gezellige horeca het 
gevarieerde en gemoedelijke straatbeeld. 
nadat daar eerder de toenemende leeg-
stand succesvol werd aangepakt presen-
teerde het comité Biltstraat 3.0, bestaan-
de uit zowel bewoners als ondernemers, 

begin dit jaar haar visie en wensen voor 
de Bilstraat nieuwe stijl. 

aanpak leegstand
De opmaat naar de Biltstraat nieuwe 
stijl vond eigenlijk al in oktober 2013 
plaats. ingegeven door de toenemende 
(winkel)leegstand – een doorn in het 
oog van zowel omwonenden als onder-
nemers – besloot de Biltstraat onderne-
mers Vereniging (BoV) een bijzondere 
actie te lanceren. op hun website werd 
voor potentieel belangstellende onder-
nemers een overzicht gemaakt van alle 
‘vrije’ panden, aangevuld met cijfers en 
andere belangrijke informatie voor wie 
zich eventueel aan de Biltstraat wilde 
vestigen. Daarvoor werden in de omge-
ving huis-aan-huis stickers verspreid. 
omwonenden konden daarop aangeven 
wat ze aan winkelaanbod misten en de 
stickers op één van de vrijstaande panden 
plakken. De actie zorgde voor de komst 
van een aantal nieuwe winkels, zoals een 
biologische supermarkt, een kleine wijn-
proeverij, een ambachtelijke pizzeria en 
een kaaswinkel. De leegstand nam door 
die bewonersinspraak, gecombineerd met 
een goede branding door de BoV, aan-
zienlijk af.        

Nieuw elan 
Anno 2016 heeft de Biltstraat een ge-
varieerder winkelaanbod en levendiger 

Biltstraat 3.0
Nieuw elan voor een historische straat

tekst MAUricE HEnGEVELD Foto’s yVonnE VAn ZAAnEn

6  Mensenwijk

als belangrijke in- en uitvalsweg aan de oostzijde van Utrecht vormt de Bilt-
straat de zuidelijke grens van zowel de buurt Wittevrouwen als van de wijk 
Noordoost. Weliswaar dichtbij de bruisende binnenstad gelegen wordt het 
ook op de Biltstraat zelf steeds gezelliger. Je vindt er knusse restaurants, 
hippe koffietentjes en unieke winkelconcepten. Begin 2016 presenteerde het 
comité Biltstraat 3.0 aansprekende plannen voor een make over van de woon- 
en winkelstraat. tijd om ook hier eens in te zoomen op de ontwikkelingen op 
en rond de al eeuwenoude Biltstraat. 
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karakter dan toen het nog als ‘banenbou-
levard’ werd aangeduid vanwege de vele 
uitzendbureaus die er gevestigd waren. 
De rond de Tourstart in 2015 geïntrodu-
ceerde slogan ‘Stap ’s af op de Biltstraat’ 
lijkt inmiddels zijn vruchten te hebben 
afgeworpen. omwonenden weten de 
straat weer te vinden voor hun (dage-
lijkse) boodschappen, diverse diensten, 
een hapje en een drankje. Tijd voor een 
volgende stap in de richting van nieuw 
elan. Volgens bewoners en ondernemers 
moet de Biltstraat een aantrekkelijk ver-
blijfsgebied worden met een uniforme 
uitstraling. Het daartoe gepresenteerde 
plan richt zich dan ook op onderhoud, 
renovatie, herinrichting en invoering 
van éénrichtingsverkeer in het winkelge-
deelte. Wethouder Lot van Hooijdonk van 
verkeer en mobiliteit stapte augustus dit 
jaar af op de Biltstraat voor een werk-
bezoek en gaf daarbij te kennen dat de 
plannen overeenkomen met wat de ge-
meente graag ziet gebeuren. ook zij ziet 
graag ‘dat politiek, bewoners en onder-
nemers er een mooie straat van maken, 
waar mensen graag zijn.’   

status en vervolg
Een mooie straat waar mensen graag zijn! 
Precies dat is waar het comité Biltstraat 
3.0 zich met de begin 2016 gepresenteer-
de plannen op richt. 
Bert de Groot is als bestuurslid van de 

BoV betrokken bij de herinrichtingsplan-
nen. Hij werkt als coördinator/begelei-
der bij Ateliers De Wijde Doelen op de 
Biltstraat 333 – onderdeel van zorgor-
ganisatie reinaerde – met getalenteerde 
kunstenaars met een verstandelijke be-
perking. Het atelier ligt aan het minder 
gezellige deel van de Biltstraat. “Het feit 
dat de straat, voornamelijk door de bus-
baan, uit twee delen bestaat met nogal 
verschillende sferen maakt dat een uni-
forme uitstraling niet zo eenvoudig valt 
te bewerkstelligen”, stelt De Groot. “Het 
zou mooi zijn als de uitstraling op de ge-
hele Biltstraat beter in balans is en meer 
uniform. na het opstellen van een visie 
rond de herinrichting en een wensenlijst 
wordt momenteel een enquête voorbereid 
waaruit naar wij hopen nog meer en spe-
cifiekere ideeën naar voren komen.” De 
inzet is om daarmee volgend jaar al con-
creet aan de slag te gaan.            

expositie
“in het kader van de ontwikkelingen op 
de Biltstraat heb ik trouwens nog een leuk 
nieuwtje”, vervolgt Bert. “Door diverse 
kunstenaars is vanuit Atelier De Wijde 
Doelen de afgelopen periode op diverse 
locaties op de Biltstraat gewerkt. Dat 
heeft geresulteerd in prachtige nieuwe 
stukken die vanaf 5 februari 2017 worden 
geëxposeerd in het voormalige Stadhuis 
aan de korte Minrebroederstraat. Een  

dergelijk project hebben wij eerder be-
geleid toen wij ons hier vestigden, al 
weer zo’n 15 jaar terug. Het zoeken van 
verbinding stond daarbij centraal en dat 
heeft destijds prima uitgepakt. Dat er 
sindsdien het nodige is veranderd is ook 
in de op handen zijnde expositie goed 
zichtbaar. Het aansprekende werk toont 
veel van de huidige dynamiek en geeft 
daarmee een goed beeld van de Biltstraat 
anno nu. Zonder meer een aanrader voor 
menig Utrechter.” 

Wij van de redactie beamen dat van  
harte! Meer informatie is terug te vinden 
op www.wijdedoelen.nl. 

Meer informatie over de BoV en de herin-
richtingsplannen vind je op 
www.biltstraat.com.                     
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Natuur

op dit moment werkt de gemeente aan 
het invoeren van het Nieuwe inzame-
len in Noordoost. het doel hiervan is 
om meer afval aan de bron te scheiden. 
We gaan ons restafval  wegbrengen en 
het scheiden van afval wordt eenvou-
diger gemaakt door drie kliko’s thuis 
voor GFt, papier en plastic (inclusief 
pakken en blik) die worden opgehaald.

Wat is de stand van zaken rond het 
Nieuwe inzamelen?
Momenteel wordt het ingevoerd in 
noordoost. Dat gaat wijk voor wijk. in 
Tuindorp gaat al de schop in de grond 
voor het plaatsen van de ondergrondse 
containers. En in andere wijken moet nog 
een eerste brief op de deurmat vallen.

Ben je tevreden?
in bijvoorbeeld Tuindorp lijkt het invoe-
ren goed te gaan, ik krijg ook positieve 
reacties. Maar bijvoorbeeld in een meer 
stadse wijk als Vogelenbuurt loopt het 
niet goed. Daar is in de meeste wonin-
gen geen ruimte voor drie kliko’s en heeft 
een groep bewoners moeite met de on-
dergrondse containers.

Hoe verder?
Uit de reacties lees ik dat iedereen afval 
beter wil scheiden. De vraag is, hoe dat 
het beste kan. nu wordt vaak teveel in 
een vast stramien gedacht. Het gaat er 
uiteindelijk om dat we het doel waarvoor 
veel draagvlak is halen: zo min mogelijk 
grondstoffen verloren laten gaan.

Monique Bollen (49) woont met haar 
man en kinderen in Tuindorp. Monique 
heeft als raadslid van GroenLinks de por-
tefeuilles duurzaamheid en stationsge-
bied. Daarnaast is ze  wijkcontactpersoon  
namens de raad voor Noordoost. 
Reacties en vragen zijn welkom: 
m.bollen@utrecht.nl

Voor meer informatie: 
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/
het-nieuwe-inzamelen

Het nieuwe

Inzamelen

Hollandse Nieuwe  ✪  Verse Vis
Elke 
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
van 10.00-17.30 uur
op Winkelcentrum 
De Gaard

Vishandel

R v.d. Mheen
Spakenburg

schaatseNRiJdeRs
Winter. Dus hoop op bevroren sloten. op het onderbinden van schaatsen om kras-
send over sloten te zwieren waar even daarvoor nog eenden zwommen. En waar in 
de zomer ook al schaatsenrijders actief waren. Jawel, van die kleine, bruinzwarte, 
zespotige beestjes.

net als andere insecten hebben schaatsenrijders drie paar poten. En heel handig: 
onder hun voeten zitten dicht op elkaar staande haartjes waar lucht tussen blijft 
hangen. Die luchtkussentjes en hun geringe gewicht voorkomen dat ze door de  
waterspiegel heen zakken. Als je goed kijkt zie je dat hun voeten een minikuiltje in 
het water maken, want helemaal gewichtsloos zijn ze uiteraard niet. 
Willen ze vooruit komen dan ‘roeien’ ze met het middelste pootpaar; met het  
achterste pootpaar sturen ze. Dat roeien kan je vergelijken met hoe wij schaatsen. 
Dat neemt niet weg dat onze manier van schaatsen verbleekt bij die van hen. Het lukt 
hen wel eens slagen van ongeveer een meter te maken. omgezet naar mijn grootte 
zouden dat slagen van ca 150 meter zijn. Enig ontzag is dus best op zijn plek.

Ze schaatsen vooral om bij hun prooien te komen. Met hun voorste pootpaar vangen 
ze in het water gevallen kevers en vliegjes die al spartelend hun onvermogen tot 
wegzwemmen verraden. Vervolgens zuigen ze met hun zuigsnuit hun vangst leeg. 

Vinden schaatsenrijders hun koek en zopie op het wateroppervlak, onder water turen 
vissen en kikkers omhoog naar een hapje insect. Vaak zijn de schaatsenrijders hen 
te snel af en springen ze omhoog en weg. Als het hen te heet onder de voeten wordt  
willen ze nog wel eens van het water vandaan vluchten. Sowieso komen ze in de 
winter aan land om tussen bladeren te overwinteren. Dan is het schaatsen en zwieren 
voor hen juist voorbij.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp



de visboer van de Gaard, Martijn van 
den Mheen (39) woont met vrouw en 
drie kinderen in spakenburg, maar elke 
woensdag, donderdag, vrijdag en zater-
dag staat hij met zijn kar met verse vis 
vrolijk voor ons klaar. 

“ik kom hier al sinds mijn zeventiende, 
vroeger met mijn vader (rijndert), nu is 
het mijn zaak. ik vind het nog steeds 
heel leuk om mensen iets lekkers mee te 
geven! De meeste klanten ken ik al ja-
ren. Ze komen hier voor hun plezier, om 
een lekker visje te halen en een praatje 
te maken. Dat maakt het werk zo leuk. 
in De nieuwe Gaard krijgen we een echte 
winkel, daar verheug ik me al op!
Tuindorp is een gezellig dorp in een stad. 
inmiddels kom ik hier al zo lang dat het 
verttrouwd is. ik ken iedereen.
Voor de feestdagen maak ik graag iets 
speciaals, een creatieve visschotel. Daag 
me maar uit!

“Mensen komen 
voor een lekker 
visje en een  
gezellig praatje” 

Bekend gezicht
Foto yVonnE VAn ZAAnEn  tekst PUck ‘T HArT
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Huisdieren

de wintermaanden kunnen soms extra lastig 
zijn voor oudere mensen die alleenstaand of 
slecht ter been zijn. Voor veel van hen is hun 
huisdier enorm belangrijk en onmisbaar!

Foto’s eN tekst HELEn krET

Meneer de hoop met de poes drakie

“Je komt thuis en er is iemand. Ik leef voor hem, 
ik vind het erg als ik straks dood ga en hij er nog is, 
dan zou ie me zo erg missen”

Mevrouw Eras met haar twee parkietjes

“Ik heb er veel gezelligheid aan. En de 
stoelen zeggen niets hè, de parkietjes 
geven op hun manier antwoord. En je 
hoort je eigen stem nog eens”
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Ineke en Joop van Ree 
met de hond Rover

“Rover zorgt ervoor dat ik buiten kom en 
onder de mensen blijf. Zolang we Rover 

hebben (veertien jaar) krijgt ie elke 
ochtend een koekje bij de kapper op de hoek”

Mevrouw van Schie-Galesloot met haar hondje Lilly 
(een Cavelier King Charles Spaniël) en haar parkiet en kanarie

“Je hebt iets waar je voor moet zorgen en waar je mee praat. En ik moet 
naar buiten, anders zou ik de hele dag binnen zitten geloof ik. Ik ga drie 

of vier keer per dag naar buiten, en dan spreek je weer mensen”
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Wonen in de Duifstraat
  

tekst SASkiA EnGBErS  Foto’s yVonnE VAn ZAAnEn

han Zijlstra (67) serveert cappuccino. 
Een grote kop voor de volwassenen, een 
kleintje voor kleindochter Maro (3). Zij 
logeert bij opa en oma, en gaat “na dit 
dagje” weer naar huis. 

Marian dohmen (68) vertelt intussen: 
“Wij zijn hier in 1989 komen wonen. Ons 
huis is heel groot, want het is een sa-
mengevoegde beneden- en bovenwoning. 
Sinds onze drie kinderen zijn uitgevlo-
gen, hebben we het weleens over kleiner 
wonen. Maar we zijn gehecht aan dit huis 
en aan de straat. En zeker sinds de proef 
met de leefstraat willen we hier niet meer 
weg.”

“De straat leek deze zomer wel een cam-
ping”, blikt Han terug. “Er lag kunstgras. 
We hadden meubels getimmerd van pal-
lets, en Marian had een grote wigwam 
gemaakt. Verder was er een opblaasbad, 
een glijbaan en een zandbak.”
Vooral een feest voor kinderen dus?
“nee hoor”, zegt Han. “De mensen zonder 
kinderen zaten vaak ’s ochtends met z’n 
allen in de zon. En studenten studeerden 
buiten. ’s Avonds aten we regelmatig met 
elkaar. iedereen nam dan iets te eten 
mee.”
“Eén keer begon het te regenen”, herin-
nert Marian zich. “Toen zijn we met een 

man of dertig ons huis in gevlucht.” 
Han vertrekt met Maro naar de biblio-
theek. Marian vertelt verder: “Door de 
leefstraat is het contact met de buren 
veel gemakkelijker geworden. We hebben 
nu zelfs Whatsapp-groepen. Daarin vraag 
ik bijvoorbeeld welke kinderen er met 
Maro komen spelen. of wie er een auto-
stoeltje of een fiets met kinderzitje te 
leen heeft. Vroeger leenden we die spul-
len via Peerby. Dat hoeft nu niet meer.”

Samen klussen
Een klein stukje verderop woont Gerke 
oosting (52) met zijn vijftienjarige 
dochter in een bovenhuis. “De Duifstraat 
is een fijne plek in Utrecht. Je bent zo 
in het centrum, en met de auto kun je 
gemakkelijk de stad uit. Behalve als je 
door het centrum wilt, want dat is een 
drama geworden.” Die laatste zin zegt hij 
lachend.
of er ook nadelen zijn aan wonen in de 

afgelopen zomer was de duifstraat een ‘leefstraat’: de 
bewoners hadden hun straat ingericht als autovrije speel- 
en ontmoetingsruimte. de gemeente steunde dit experi-
ment. inmiddels is alles weer bij het oude. of toch niet? 
We vroegen het een aantal bewoners. 

“We lenen nu 
gemakkelijk een fiets 

met kinderzitje”

Spontaan optreden op een doordeweekse ochtend (foto Marian Dohmen)
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Duifstraat? Gerke denkt even na voor hij 
zegt: “De laatste jaren zijn veel bovenwo-
ningen opgekocht door projectontwikke-
laars. Die splitsen de huizen op in meer-
dere huurappartementen. Zo ontstaan er 
doorloophuizen. Daardoor weet ik niet 
meer precies wie er naast me wonen en 
dat vind ik jammer. De gemeente zou het 
beleid op dat punt moeten herzien.” 

Gerke woont al twintig jaar in de Duif-
straat. Er is in die tijd veel veranderd. 
“Vroeger reden er bussen doorheen. ook 
woonden er voorheen veel ouderen. in-
middels zijn er weer volop jonge gezin-
nen, en dat geeft een leuke dynamiek. 
Hoeveel kinderen hier wonen, realiseerde 
ik me pas toen ik ze deze zomer op straat 
zag spelen. Maar het waren niet alléén 
kinderen uit de Duifstraat; ook die uit de 
omliggende straten kwamen hiernaartoe.”
Gerke roemt de saamhorigheid sinds het 
experiment met de leefstraat. “ik heb 
mensen leren kennen die ik daarvoor 
nooit had ontmoet. En het mooie is: het 
contact is blijvend. Zo hebben we samen 
nieuwe bloembakken in de straat ge-

maakt. Dan sta je ineens in het weekend 
met drie buren te klussen. Dat zou vóór 
de leefstraat niet gebeurd zijn. Er zijn 
trouwens ook mensen die liever op zich-
zelf blijven. Dat is prima. Je kunt hier 
leven zoals je wilt.”
Een fijne straat dus. Toch ziet Gerke zich-
zelf hier niet oud worden. “ik wil graag 
nog eens een huis met een tuin.”

Fietsen met Han
in een benedenwoning met een mooie er-
ker woont Mirjam Vos-de soet (33) met 
haar man iwan en zoontjes Julius (4) en 

olivier (2). ook zij roemt het contact dat 
is ontstaan na het experiment met de 
leefstraat. “We leven in een tijd waarin 
mensen individualistischer worden. Te-
gelijkertijd vraagt de overheid ons meer 
naar elkaar om te kijken en eenzaam-
heid tegen te gaan. Een leefstraat is een 
mooi concept om die twee uitersten bij 
elkaar te brengen. Als je met iemand wilt 
praten kan dat, maar het is altijd vrij-
blijvend. Zelf heb ik nu een leuk contact 
met buren die ik voorheen alleen maar 
groette. We komen zelfs bij elkaar over de 
vloer. neem bijvoorbeeld Marian en Han. 
Mijn kinderen spelen nu met Maro en ik 
ga af en toe racefietsen met Han.”
De leefstraat heeft de sociale cohesie en 
het omzien naar elkaar een boost gege-
ven, concludeert Mirjam. “ik vind het 
heel mooi als je op deze manier kunt 
samenleven in de stad. Beter een goede 
buur dan een verre vriend, daar geloof ik 
echt in.”

“We hebben samen 
nieuwe bloembakken 

gemaakt”

“Mooi als je op deze 
manier kunt samen-
leven in de stad”
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De Wijkraad Noordoost

Liesbeth Jacobs (63 jaar)
Moleculair bioloog en wetenschapper, nu met pensioen en 
een parttime eigen bedrijf als consultant op gebied van  
biologische veiligheid en kwaliteitsmanagement.
Woont met haar man in de Vogelenbuurt.
Bij de Wijkraad in 2016 gestart.

“ik kom zelf uit Utrecht, ben geboren en getogen in Lombok, 
waar mijn vader een kapperszaak had. Daarna hebben we nog 
op kanaleneiland, Hoograven en in nieuw Engeland gewoond. 
omdat ik hier altijd gewoond heb, zou ik nog wel wat meer bin-
ding met de stad willen. ik vind het belangrijk om als bewoner 
betrokken te zijn bij de buurt en het lijkt me leuk om te kijken 
hoe we dat samen invulling kunnen geven. ik zie de Wijkraad als 
een intermediair tussen buurt, bewoners en gemeente. 

ik had zelf een conflict met de gemeente, en via het wijkbureau 
ben ik met de Wijkraad in aanraking gekomen. Het ging over 
wijzigingen op een bestemmingsplan waardoor een aannemer 
iets kon bouwen wat volgens ons (de bewoners) niet paste bin-
nen het oorspronkelijke bestemmingsplan. De gemeente is een 
groot log orgaan met vaak weinig oog voor wat er speelt bij 
de mensen. De Wijkraad kan daar een mooie verbindende rol in 
spelen, maar moet bekender worden. De achterban moet in zicht 
blijven. ik denk dat ik me daar op zal gaan richten.  

in mijn eigen omgeving zie ik bijvoorbeeld de problemen rond 
het fietsparkeren. De Vogelenbuurt is leuke actieve wijk, er ko-
men steeds meer ondernemers bij, en er wordt natuurlijk ook 
veel gefietst. Die fietsen moeten een plek hebben. Daarnaast 
komt er steeds meer plek voor tijdelijke bewoning (short stay), 
airbnb en studenten, en dat verandert de samenstelling van een  
buurt. Daar moet goed over gepraat worden. ook horeca levert 
voor de buurt soms problemen op. De plek moet wel kloppen 
met het project. ondernemers hebben vaak andere verwachtin-
gen dan bewoners. Aan dit soort dingen wil ik iets bijdragen, 
door ook de bewoners meer te betrekken.”

tekst PUck ‘T HArT     Foto’s Vicky PRoNk

ouderen-verhuisadviseur 
Er wonen in Noordoost zo’n 700 tachtigplussers zelfstandig 
(van 2.300 65-plussers). Vaak wonen ze in de voormalige ech-
telijke woning waarin hun kinderen zijn opgegroeid, al of niet 
met hun partner. Die woning is intussen veel te groot geworden 
en te duur, moeilijk te onderhouden, te ver van de winkels en 
het openbaar vervoer. niet meer comfortabel dus. De hypotheek 
is afbetaald en er is dus financiële ruimte om elders te gaan 
wonen.
Van zulke woningen worden er in de komende paar jaar wel 300 
gebouwd in noordoost. Gaan de mensen die erbij gebaat zou-
den zijn zelf de weg ernaar toe vinden? Sommigen wel, velen 
niet. Daarom wil de wijkraad noordoost dat er een ouderen-
verhuisadviseur komt.
Eind augustus sprak de Wijkraad hierover met de wethouders 
Paulus Jansen (wonen) en kees Diepeveen (zorg en welzijn). 
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op zaterdag 29 oktober was er 
voor alle nieuwe bewoners van 
Veemarkt en omstreken een  
leuke gezellige en informatieve 
sociale Buurtmarkt, georganiseerd 
door de Wijkraad Noordoost in 
samenwerking met woonzorgcen-
trum Voorveldse hof. Locatie was 
het café van de Voorveldse hof van 
axion continue, de nieuwe woon-
gelegenheid van 56 bewoners met 
dementie. 

Veel organisaties en initiatieven 
waren vertegenwoordigd en ook de 
bewoners lieten zich goed zien. Voor 
de kinderen waren er lekkere cake-
jes (blauw/groen) gebakken door  
de jongeren van de woonunit Biltse 
Grift; diverse ballonnen en pennen 
en zij konden zich laten schminken 
bij de kraam van Ludens.

Drie basisscholen waren op de markt 
vertegenwoordigd (De Beiaard, oBS 
Voordorp en De regenboog); sport-
club UVS Hercules; kinderopvang 
Ludens; Abrona, Axion continue;  
Tuinenvereniging De Pioniers; Wijk 
& co; De Groene kans; kinderopvang 
Ministek; biologische oogsttuin 
kansrijk; recreatiegebied Voorveldse 
Polder; het initiatievenfonds; de 
elektrische bakfiets van Mobiel VTo 
en natuurlijk de Wijkraad noordoost.

Het was een gezellige dag en de  
nodige contacten zijn gelegd.  

sociale Buurtmarkt Veemarkt

de Wijkraad Noordoost bestaat 
uit een groep actieve bewoners en 
geeft regelmatig gevraagd en onge-
vraagd adviezen over verschillende 
thema’s aan het college van Burge-
meester en Wethouders.
Vergaderingen zijn maandelijks op 
een dinsdag, voor iedereen toegan-
kelijk. 

Volg de Wijkraad noordoost ook op  
twitter via @Wijkraad_no
www.wijkraadnoordoost.nl
info@wijkraadnoordoost.nl. 

tekst + Foto’s PUck ‘T HArT   
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   Nimeto Utrecht

de mbo-vakschool Nimeto Utrecht 
heeft een nieuwe werkplaats: Labora! 
Waar vroeger een binnenvijver was, is 
nu een prachtige open ruimte gecreëerd 
met een heel scala aan innovatieve ap-
paratuur. Zo zijn er elf 3d printers en 
een indrukwekkende grote lasersnijder 
en tafels gemaakt van bowlingbanen.

Pim van Baarsen is chef van de fon-
kelnieuwe werkplaats Labora. “Van La-
bora wil ik de beste mbo-werkplaats 
van nederland maken: een plek waar 
studenten nieuwe technieken leren 
en waar ze van alles kunnen ontdek-
ken. Die laagdrempelig is en waar je als 
student op je bek mag gaan. Een plek 
met verschillende materialen, stalen,  
gereedschappen, machines, de nieuwste 
technieken en goede tijdschriften... Én 
met inspirerende medestudenten. Want in 
Labora komen alle verschillende opleidin-
gen van nimeto bij elkaar. Wat uitnodigt 
tot natuurlijke en spontane interactie!” 

KOM LANGS BIJ 
HET OPEN HUIS
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13 JANUARI 2017 16:00 - 20:00

 14 JANUARI 2017 10:00 -  13:00

10 MAART 2017 16:00 - 20:00

 11 MAART 2017 10:00 -  13:00

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.NIMETO.NL  

vormgeving & styling creatieve techniek          vastgoed & makelaardij

 

          MAAK KENNIS MET ALLE 
            MBO-OPLEIDINGEN DIE

NIMETO IN HUIS HEEFT

TEkST PUck ‘t haRt & saskia eNGBeRs FoTo JiM hoUtkaMP
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De Straat
 tekst PETEr BoEr  Foto MATTHiAS JoriSSEn

troelstralaan
Vanaf de draaiweg zie ik 
troelstra’s standbeeld. 
het beeld is een keer ver-
plaatst en stond eerder 
in de Goeman Borgesi-
uslaan. staatslieden art 
community lichtte het 
beeld nog eens van de sok-
kel en goot vier replica’s van 
polyester. “de replica’s heb-
ben op verschillende locaties in 
de wijk met wisselend ‘imago’ de visu-
ele kwaliteit van de omgeving verhoogd, of visu-
eel commentaar geleverd om aandacht te vragen voor de  
achterstallige staat van onderhoud,” zo las ik op de site van 
de replica-makers.

ik loop door de straat die zijn naam draagt. Pieter Jelles Troel-
stra. op het straatnaambordje alleen zijn achternaam met 
onderaan in kleine letters zijn geboorte- en sterfjaar (1860 
-1930).  Het eerste bewegende beeld zonder geluid dat ik op 
youtube zag, is van een oude man. Troelstra met een plaid over 
zijn schoot. Een aandoenlijk tafereel, omdat het zo braaf en 
ouderwets is en ik zijn stem eigenlijk zou willen horen. Wiar-
di Beckman zit naast hem en tekent zijn memoires op. Een 
tweede beeld is van deze eeuw waar Troelstra’s eerste huis 
aan de Leidseweg op nummer 27 wordt gefilmd. In Troelstra’s  
periode liep de nummering nog anders en was het nummer 17c. 
Het gezin woonde maar kort aan de Leidseweg en verhuisde naar 
de riemstraat nummer 20. De riemstraat stond beter bekend 
als het verdomhoekje. De riemstraat, Tromstraat, Leerstraat, 
kolfstraat en de kruitstraat zijn al lang geleden gesloopt.

op de hoek van de Draaiweg staat Troelstra op een perfecte 
plek, alsof hij zeggen wil: ‘kijk hier, dit is mijn straat. Loop maar 
door.’ op de sokkel, zie ik, heeft iemand een kapot fietslampje 
gelegd. Het was al donker en hij heeft de man met bolhoed 
helemaal niet opgemerkt. Troelstra staat er ook al zo lang. Het 
was 1955 toen het, door de Utrechtse beeldhouwer Joop Hek-
man (1921-2013) gemaakte beeld, werd onthuld. Hekman heeft 
tijdens de voorbereiding van Troelstra’s beeltenis heel goed 
gekeken. Hij heeft waarschijnlijk dezelfde bewegende beelden 
gezien die ik ook zag. in datzelfde jaar 
is de Staatsliedenbuurt ontstaan; een 
nieuwe wijk, aan de rand van de stad. Te 
lang werd misschien vastgehouden aan 
het idee dat het nooit zou veranderen. 
De Troelstralaan is daar een voorbeeld 
van. Behalve Pieter Jelles; hij wijkt voor 
niemand en blijft op zijn sokkel.

hier stond ik
het moet een niet-dagelijks 
gezicht zijn geweest toen een 
tilploeg van zes mensen begin 
dit jaar de zwaarste verga-
dertafel ooit naar de tweede 
verdieping van het stadhuis 

sjouwde. de tafel bestaat uit 
vijf delen, is zes meter lang, 

drieënhalve meter breed en weegt 
450 kilo. Niet een tafel die je met 

een tilploeg nog eens verplaatst. daar-
om staat de tafel in de ontvangstkamer van 

de burgemeester en doet dienst als vergadertafel voor 
24 mensen. de tafel is gemaakt van een iep die in het Mo-
reelsepark heeft gestaan, waarvan men vermoedt dat het 
één van de oudste bomen van Nederland was. 

Vanuit mijn huis zie ik hoe een jonge populier geveld wordt en 
met en een doffe klap op de grond valt. Dat er iets zou gaan 
gebeuren had ik al door acht rode stippen op bomen gezien. 
De verf op de stam was al uitgelopen. Uit het wijkbericht dat 
een week voor de operatie op de deurmat viel, begreep ik dat 
de bomen, zeven populieren en een els niet meer levensvatbaar 
waren. Hoe ligt dat ten opzichte van de iep in het Moreelse-
park? Populieren hebben een vergelijkbare levensverwachting, 
begreep ik. De acht gevelde bomen werden niet ouder dan vijf-
entwintig jaar. Aan het einde van de dag rest een kale plek. Er 
komen nieuwe bomen voor in de plaats, bericht het wijkbericht.  
 
Wat gebeurt met de oude bomen. Van acht bomen maak je geen 
vergadertafel van 450 kilo. ik zag de tilploeg alweer sjouwen. 
nee, dan is het beter om het initiatief van een groep bewo-
ners rond het Daalsepark te volgen. Zij realiseren samen met de 
stichting Tafelboom bankjes van oud stadshout op de kop van 
de Amsterdamsestraatweg. Een mooi en bijzonder initiatief om 
oude of zieke bomen die het niet langer redden, te behoeden 
voor de houtversnipperaar. Een bankje in een park heeft dan 
een verhaal: ‘in een ander leven stond ik eerder op deze plek.’
 
Meer informatie:
www.noesthout.nl • www.tomvanstraaten.nl 
www.utrecht.nl/vellijst • www.tafelboom.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 
reactie van een nabestaande     

de zwaan uitvaarten
www.dezwaanuitvaarten.nl

030 238 00 38



 

Samen in het gras
bij onze kinderdagverblijven

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

U bent van harte welkom!

Villa Kakelbont      Sesam              Anansi                    Jodokus 

Voor diverse scholen in Utrecht zijn wij 

op zoek naar Overblijfmedewerkers!

www.wordoverblijfmedewerker.nl

los@kinderstralen.nl | 030-244 48 99

Feestdagen?
niet voor iedereen leuk

Telefonische hulpdiensT uTrechT

Bel of chat met ons: 030-294 33 44  www.chathulpdienstutrecht.nl

wij zijn er altijd
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Peter verhuist
op kamers
De verkeerslichten knipperen nog als we het kardinaal Alfrinkplein oprijden. op weg 
voor de zesde verhuizing in drie jaar tijd. Deze keer verhuizen we niet zelf, maar onze 
dochter. Voor haar is het de derde verhuizing. De eerste kamer lag op steenworp afstand 
van de Haagse Schilderwijk; niet meer dan vier bij drie. Een kamer waar je alleen ver-
bleef als het nodig was. Aan het plafond zoemde een TL balk en die verspreidde een 
koud licht. ik heb een keer bij haar geslapen en hoorde het zoemen. ook tikte er iets, 
waarvan we nog steeds niet weten wat het was. We sliepen nauwelijks en telden de 
onzichtbare tikken. De volgende kamer was een studentencomplex vlakbij de Haagse 
Hogeschool, waar ze European Studies studeerde.  

Als ik haar bezocht en met de lift naar de zevende etage ging om even later haar ka-
mer binnen te stappen, was er niet veel voor nodig om in gedachten mijn oude kamer 
van vijfendertig jaar geleden te zien. op een andere plaats in een heel andere tijd aan 
de rand van Amsterdam. Het wonen in een kraakpand in de Van Baerlestraat leek heel 
aantrekkelijk, maar ik durfde niet. ik lag nachten wakker bij het idee om niet aan het 
krakersprofiel te kunnen voldoen. Daarom bleef ik hangen aan de rand van de stad, op 
de twaalfde verdieping met in de verte uitzicht op De Meer.
na de middelbare school wilde je weg uit de stad waar je opgroeide. op kamers was 
misschien nog belangrijker dan de studie. in het prille begin kwam ik nog met een 
weekendtas thuis. Een nieuw begin, een andere fase. in mijn dochters kamer dagdroom 
ik over mijn studentenkamer, die al zo lang niet meer bestaat. “Weekendtas”, mompel 
ik. “Wat zeg je nu weer,” vraagt ze. “Weekendtas,” herhaal ik, “laat ook maar, ik liep een 
beetje te dagdromen.”   

Deze verhuizing is anders dan al die andere. Een container met voorlopig niet te gebrui-
ken spullen, wordt gevuld. De container wordt verzegeld, paperassen worden gecheckt 
en dochter tekent met een paraaf. 
Een kleine week is ze nog bij ons thuis. ik probeer te voorkomen dat ik het begrip thuis 
niet zeg. Thuis is van vroeger toen ze nog bij ons woonde. ook ik meed het woord voor 
lange tijd. Zoals ze op kamers zat, zat ze nu hier op de bank; skypend met haar Spaanse 
lover waarmee ze gaat samenwonen.
Een week later rijden we nog vroeger het kardinaal Alfrinkplein op. We brengen haar 
naar rotterdam Airport. Wat maakt het dan zo anders? De omhelzing is niet anders dan 
wanneer ze voor een paar weken naar Den Haag gaat. ik beloof geen sentimenteel geval 
met een leeg nest te worden; nee dat gaat zeker niet gebeuren, al dacht ik vandaag wel 
even aan het bankje bij de Vrijheidsboom aan de Fuchslaan. Daar zaten we samen vaak 
als ze weer eens onrustig sliep.

Peter Boer is schrijver, woont en werkt in Voordorp. Hij schreef twee boeken, en schreef 
columns en verhalen diverse tijdschriften voor o.m. Ons Utrecht, Nivon en Ons Amsterdam. 
www.peterboer.net 
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FoTo yVoNNe VaN ZaaNeN 
TEkST MaURice heNGeVeLd

De Put
Gracht op de grens van Tuindorp 
en Tuindorp-oost

Wat sinds 1958 de Prof. Jordanlaan 
heet, was ooit de Hogedijk. En daar zit 
een verhaal achter, want die Hogedijk 
had een bijzondere functie. 
Nadat rond 1820 in opdracht van  
Koning Willem I de forten Blauwkapel en 
De Bilt werden aangelegd als onderdeel 
van de Hollandse Waterlinie werd zo’n 
50 jaar later besloten de verdedigings- 
werken te verbeteren. 
Dat gebeurde door het aanleggen van 
‘gedekte gemeenschapswegen’, wegen 
die door een dijk beschermd werden en 
waarlangs men  ongezien troepen en  
geschut kon verplaatsen van fort De 
Bilt naar fort Blauwkapel. De Hogedijk 
en de Ezelsdijk maakten deel uit van 
het stelsel. De grond, nodig voor de 
wal, werd ter plekke uitgegraven. 
Zo ontstond een gracht die tot de dag 
van vandaag bekend staat als ‘De Put’. 
De wal werd in de zestiger jaren afge-
graven, de Put bleef.

In de winter wordt hier door de hele 
buurt geschaatst!


