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Redactie
Wat wonen we toch in een leuk 
deel van Utrecht! Het bruist hier 
aan alle kanten! 
Met de zomer in ons hoofd geven 
we tips. Tips van Ernest Alvares 
om veilig met de auto op reis te 
gaan en tips voor leuke speeltui-
nen waar de kinderen lekker nat 
mogen worden. Maar heb je ook 
een tip voor ons?
Na volkstuinen en speeltuinen  
waren de diverse wateren in  
Noordoost de afgelopen twee 
jaar ons achterkantthema. Heeft 
iemand een goed idee voor een 
nieuw fotothema? 

Lees dit zonnige zomernummer en 
laat ons weten wat je ervan vindt! 

Puck ’t Hart, 
uitgever Mens en Wijk

Heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
Twitter: @mensenwijk

Woon je in Noordoost en heb je 
geen nee/nee-sticker maar ontvang 
je toch geen Mens en Wijk? Meld 

Colofon
www.mensenwijk.nl / info@mensenwijk.nl
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UtRecHt NooRdoost bestaat uit 
de wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, 
Voordorp, Tuinwijk, Vogelenbuurt,  
Wittevrouwen, Lauwerecht, Staats- 
liedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Henge-
veldstraat en omgeving Huizingabuurt.

Verliefd op 
Utrecht
Vijf jaar geleden werd ik 
als student culturele en 
Maatschappelijk Vorming 
verliefd op Utrecht. 
ik genoot van de levendig-
heid van de stad. Van de stu-
denten die in de zon biertjes  
drinken aan het water bij de  
Bemuurde Weerd. tot de gezinnen die in 
het Griftpark aan het spelen zijn en Roberto met zijn  
Paasei-loterij, waar soms wel drie eieren voor nodig 
zijn. Utrecht leeft in deze wijken! en in een wijk die 
leeft, ontstaan mooie dingen. 

Zelf word ik er gelukkig van als zoveel mogelijk mensen 
deze levendigheid in een wijk zien. En zeker als zij ook mee 
kunnen doen aan die levendigheid. Daarom denk ik dat het 
van belang is dat zoveel mogelijk initiatieven en mensen 
in de wijk van elkaars bestaan afweten. Als nieuwe sociaal 
makelaar gaat dat een van mijn taken worden in deze wijk. 
Waar ik kansen zie voor connecties die er nog niet zijn, zal 
ik mijn best gaan doen die connecties te leggen. 

Hiervoor wil ik eerst de wijk en de mensen zo goed mogelijk 
leren kennen. Dit doe ik vooral op de fiets, wat dan meteen 
goed is voor mijn conditie en mijn beenspieren. Wil je 
mij ook leren kennen? Bel, mail of WhatsApp dan voor-
al! Ook ben ik elke maandagochtend te vinden bij buurt-
huis De Leeuw en elke vrijdagmiddag op kinderboerderij  
Griftsteede. Daar kun je dus ook altijd langs komen.

Hopelijk tot snel,
Justin van Riel
Sociaal makelaar Noordoost

Tel 06 236 524 09
Mail justin.vanriel@wijkenco.nl
twitter @wijkencojustin

Maandagochtend Buurthuis De Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1

Vrijdagmiddag Kinderboerderij Griftsteede
Van Swindenstraat 129

Wijk & Co
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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!

Verbinding met jezelf
andrea Moffatt werkt vanuit een mooie, rustige ruimte op de Lorentzlaan als 
psychosociaal therapeut. Zij doet individuele sessies, groepssessies en relatie-
therapie. ook legt ze zich met hart en ziel toe op rouwtherapie. Vanuit haar 
praktijkruimte kijk je uit op een prachtige groene tuin.

Andrea: “Toen ik in Maastricht als activiteitenbegeleider werkte, was daar een cliënt 
die door een ongeluk een dwarslaesie had gekregen en in een rolstoel was beland. 
De man werd zo depressief dat hij zelfmoord pleegde. Dat was het moment dat ik 
besloot dat ik met praktische therapie mensen wilde gaan helpen. Als therapeut help 
ik mensen om belemmeringen en patronen helder te krijgen, om te leren gaan met 
moeilijke situaties en de verbinding met zichzelf te herstellen. Door therapie verwerf 
je zelfkennis en vind je handvatten om je situatie te kunnen veranderen. 

In samenwerking met Stichting Tröst heb ik een workshop ‘Meditatief boetseren en 
rouw’ gegeven. Omdat het boetseren non-verbaal is en je daarna een concreet resul-
taat ziet, werkt dat voor veel mensen goed. Mijn achtergrond is ook creatief, ik heb 
in Krefeld (Duitsland) de opleiding Productdesign gedaan, met specialisatie keramiek. 
Pas later ben ik gaan studeren voor psychosociaal therapeut, in Utrecht. 

Sinds 2007 ben ik bezig als therapeut, deze praktijkruimte heb ik in 2013 geopend. 
Ik wilde altijd iets doen met mensen, en het liefst creativiteit daarbij gebruiken. Met 
wat ik nu aanbied, komt alles samen. Ik ben erkend therapeut, sessies worden door 
de meeste verzekeraars vergoed. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende. Bedenk: 
je hoeft het niet alleen te doen; voel je welkom en gehoord. Vraag gerust een gratis 
kennismakingsgesprek aan.“

VeRBiNdiNG Met JeZeLf
Andrea Moffatt • Lorentzlaan 2 • www.verbindingmetjezelf.nl • 030-271 31 15

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl
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Nieuwe toekomst voor het
Ooglijdersgasthuis

Het gaat er eindelijk van komen. Het 
monumentale ooglijdersgasthuis op de 
f.c. dondersstraat 65 wordt gedeelte-
lijk verbouwd tot wooncomplex. Van-
wege de status van Rijksmonument 
blijft een groot deel van het gebouw 
behouden en zal de verbouwing voor-
namelijk intern plaatsvinden. een deel 
van de bestaande bebouwing aan de 
cornelis evertsenstraat wordt echter 
gesloopt en vervangen door nieuw-
bouwwoningen met een ondergrondse 
parkeergarage. Buurtbewoners zijn 
daarmee alles behalve blij.  
    
Gasthuis voor Behoeftige en 
Minvermogende ooglijders
Het beeldbepalende Ooglijdersgasthuis 
aan de F.C. Dondersstraat opende 
in 1895 haar deuren. In de jaren 50 
van de negentiende eeuw richtte 
hoogleraar geneeskunde en fysiologie 
Franciscus Cornelis Donders een gasthuis 
op voor behoeftige en minvermogende 
ooglijders aan de Begijnhof. De kliniek 
raakte internationaal bekend als behan-
del-, onderzoeks- en onderwijsinstituut.
Met zijn compagnon en collega Herman 
Snellen werkte Donders aan plannen voor 

een nieuw en veel groter Ooglijdersgast-
huis. Dat kwam er uiteindelijk in 1895 
– helaas pas na het overlijden van Don-
ders in 1889 – in de vorm van het in neo-
renaissancestijl opgetrokken, L-vormige 
gebouw.

Ruim 95 jaar diende het gasthuis als 
decor voor klinische en poliklinische 
behandeling van oogpatiënten alsmede 
theoretische en praktische instructie in 
de oogheelkunde. Die onderwijsfunctie 
was bijzonder en de invloed ervan in de 
ontwikkeling van de oogheelkunde kwam 
ook tot uiting in de publicaties die van-
uit het gasthuis werden uitgegeven. Tot 
aan de opheffing wist het haar onderwijs- 
en verzorgingsfunctie te behouden. Na-
dat het gasthuis in 1989 naar De Uithof 
verhuisde, nam in 1990 de Hogeschool 
Utrecht haar intrek met de faculteit In-
stitute for Life Sciences and Chemistry. 
Nadat ook de faculteit het pand in 2015 
verliet, startte investeerder Driestar, 
sinds 2011 eigenaar, een onderzoek naar 
de toekomst van het iconische gebouw.  

Plan en procedure
Op zoek naar een mooie, succesvolle en 

rendabele toekomst voor het voormalige 
gasthuis werd in eerste instantie samen-
gewerkt met AWG Architecten. De visies 
op zowel het gebouw als op de samen-
werking met alle partijen liepen echter te 
veel uiteen. Inmiddels is samenwerking 
gezocht met Asnova. Deze Utrechtse ar-
chitecten hebben een ‘trackrecord’ in 
monumentale herbestemmingen, restau-
raties en nieuwbouw in bijvoorbeeld de 
Utrechtse binnenstad. Samen met Asnova 
is het pand op basis van 3D-metingen 
in kaart gebracht en zijn diverse studies 
gemaakt naar mogelijkheden en onmo-
gelijkheden. Dat onderzoek loopt nog en 
richt zich onder andere op het opsporen 
en in kaart brengen van verdwenen ele-
menten. Tegelijkertijd wordt asbest uit 
het pand verwijderd.

De bouwenvelop – die alle beleidsregels 
bevat waar een bouwproject aan moet 
voldoen en de  basis vormt voor overeen-
komsten met ontwikkelende partijen – is 
na een participatietraject begin 2016 tot 
stand gekomen en heeft in juni 2016 ter 
inzage gelegen. De reacties daarop heb-
ben geleid tot aanpassing op verschil-
lende punten. Daarmee is het nu mogelijk 

om op de locatie circa 55 vrije sector wo-
ningen te realiseren: 44 appartementen 
en 11 grondgebonden woningen. De mo-
numentale gebouwen en het gebouw op 
het binnenterrein zullen daartoe worden 
verbouwd. De niet-monumentale bebou-
wing aan de Cornelis Evertsenstraat wordt 
gesloopt. Hiervoor in de plaats komen zes 
appartementen en de elf grondgebonden 
woningen. De gezamenlijke ondergrondse 
parkeergarage krijgt een in- en uitrit aan 
de Bleyenburgstraat. 

Buurt roert zich
“Dat de bouwenvelop na een participa-
tietraject tot stand is gekomen is wel-
licht wat te positief ingestoken door de 
gemeente”, stelt Nils de Witte van het 
buurtcomité Ooglijdersgasthuis. Omwo-
nenden, met name die uit de achter het 
gasthuis gelegen Cornelis Evertsenstraat, 
maken zich ernstige zorgen over de af-
metingen van de nieuwbouw aan de ach-
terzijde van het gasthuis en vrezen de 
impact op het aanzien van en de leef-
baarheid in de straat en de buurt. De Wit-
te: “We hebben ons daarom verenigd in 
het ‘Buurtcomité Ooglijdersgasthuis’ met 
als doel om met de gemeente en ontwik-

kelaar Driestar tot een inhoudelijke dia-
loog te komen rond de nieuwbouw aan de 
Cornelis Evertsenstraat. Onze bezwaren 
zijn duidelijk, maar onduidelijk is of daar 
in de uiteindelijke plannen ook rekening 
mee wordt gehouden.”

De geplande nieuwbouw aan de achter-
zijde van het Ooglijdersgasthuis krijgt 
naar alle waarschijnlijkheid vier woonla-
gen met een parkeervoorziening eronder 
en wordt daarmee een stuk hoger dan 
de bestaande bouw. “En dat op slechts 
twaalf meter afstand van de erachter ge-
legen woningen”, licht De Witte toe. “De 
nieuwbouw wordt hoger dan voorheen en 
de straat smaller dan voorheen. Je be-
grijpt dat het effect daarvan enorm is.” 
Overigens zijn omwonenden volgens De 
Witte in eerste instantie alleen geïnfor-
meerd en pas in een laat stadium betrok-
ken. Iets wat bij omwonenden verkeerd is 
gevallen en vragen oproept.
“Als de transformatie is afgerond, ver-
dwijnt de ontwikkelaar uit beeld, maar de 
impact op de buurt is blijvend. Van de 
gemeente zou je verwachten dat er dus 
eerder en nadrukkelijker was afgestemd 
met de buurt!”

Nog ‘even’ geduld
Nu de bouwenvelop begin januari 2017 
door het college van B&W is vastgesteld 
wordt gestart met het opstellen van een 
bestemmingsplan, een procedure die 
circa tien maanden in beslag zal nemen. 
De ontwikkelaar kan hierbij een verzoek 
doen om de omgevingsvergunning geco-
ordineerd te behandelen met het bestem-
mingsplan. Met de (ver)bouw kan dan naar 
verwachting begin 2018 worden gestart. 
Omwonenden wachten die tijdrovende 
procedure met gemengde gevoelens af. 
Voor hen is een nieuw bestemmingsplan 
de enige mogelijkheid om eventueel be-
zwaar aan te tekenen. De Witte: “Pas als 
het bestemmingsplan klaar is en er een 
bouwplan ligt, zal echt duidelijk worden 
wat voor ons de gevolgen zijn. We hopen 
er het beste van, maar zijn tegelijkertijd 
niet heel positief gestemd. Wellicht moet 
je tegen die tijd nog maar eens terugko-
men!”      

www.ooglijdersgasthuis.nl
f.c. dondersstraat 65

TEKST MaURice HeNGeVeLd • Foto’s yVoNNe VaN ZaaNeN
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de zomervakantie komt eraan. Velen 
gaan met de auto op pad door europa. 
Voor een probleemloze reis geeft er-
nest alvares, de eigenaar van Verkeers-
school Veronica, graag een aantal han-
dige tips. Rijden is immers zijn vak. 

Planning en timing
Het begint allemaal met een goede 
planning en juiste timing van je va-
kantie. Je wilt immers niet op zwar-
te zaterdag in Frankrijk in de file 
staan. Ook welk moment van de dag 
je op bepaalde knooppunten bent, is  
essentieel. Wil je bijvoorbeeld naar Zuid-
Frankrijk, dan moet je langs Parijs. “Als je 
iets na de ochtendspits in Parijs bent, is 
het daar erg rustig. Vertrek in de ochtend 
om een uur of vijf vanuit Utrecht. 
Veel mensen gaan op vakantie met hun 
werk nog te vers in het hoofd. Dat is niet 
zo slim. Want je moet immers een eind 
rijden, met waarschijnlijk meer mensen 
en spullen dan je normaal in je auto 
hebt, en je komt in andere landen, waar 
de regels anders zijn. Daar kun je beter 
uitgerust aan beginnen.” 

Bepakking
De kunst van het reizen is ook goed in-
pakken. Neem niet onnodig veel mee. 
Je kunt daar ook dingen kopen. ”Als 
je op vakantie gaat, is je auto veel 

zwaarder bepakt en daardoor rijd je  
anders. Als je alleen in de auto zit, ligt 
het gewicht aan de voorkant, ‘onderstuur’ 
heet dat. Op het moment dat je kinderen 
op de achterbank hebt zitten en de auto  
hebt volgeladen met bagage, misschien 
zelfs nog een caravan of aanhanger er-
achter, dan verplaatst het zwaartepunt 
ineens naar achter. Door het verplaatsen 
van het gewicht raakt je auto richting 
neutraal tot ‘overstuur’ en daardoor rijdt 
je auto anders en kun je te hard door de 
bocht gaan. 

Bandenspanning
Ernest: “Wij zijn zojuist door Rijks-
waterstaat gevraagd een cursus over 
bandenspanning te geven aan vracht-
wagenchauffeurs. Van professionele weg-
gebruikers heeft meer dan 20% proble-
men gerelateerd aan bandenspanning. 
Als je de auto zwaar bepakt hebt, moet 
de bandenspanning omhoog! Eigenlijk 
heel simpel, maar je moet er wel even 
aan denken. Check het bij je garage.”

Voorbereiding
Zorg dat je goed voorbereid op reis gaat. 
Dus behalve een goede reisplanning zorg 
je dat je genoeg water bij je hebt en dat 
iedereen iets te doen heeft. Voor de kin-
deren zijn er handige dvd-spelers, tablets 
en luisterboeken. En eventueel iets te 

eten voor als je onverwacht toch in de 
file belandt. Let op dat je niet té relaxed 
wordt, want dan neemt je reactietijd af 
en ben je minder scherp.

andere regels
In het buitenland gelden andere regels en 
hebben wegen andere namen. “In Frank-
rijk mag je bijvoorbeeld 130 kilometer 
per uur rijden met een caravan. Maar zou 
je dat ook echt willen doen? In Duitsland 
mag je niet inhalen bij wegwerkzaamhe-
den als je voertuig meer dan twee meter 
breed is (inclusief spiegels). Daar zit je 
snel aan. Als je met een caravan gaat rij-
den, is het sowieso slim om te kijken of 
deze caravan wel past bij jouw auto. De 
combinatie moet wel kloppen.”

Nieuwe ervaring
Als je een geheel nieuwe ervaring op wilt  
doen, geef je dan op voor onze woestijn- 
tocht! Volgend jaar gaan we met  
4x4 Land Rovers door de Kalahari woes-
tijn in Zuid-Afrika rijden. We komen 
op unieke plaatsen die normaal niet te  
bereiken zijn. Geef je via de mail op.

Meer informatie:
www.VeronicaVerkeersschool.nl
Blauwkapelseweg 153, Utrecht
T 030 - 273 08 40
e.alvares@veronicaverkeersschool.nl

Zomertips autorijden
van Ernest Alvares van Veronica Verkeersschool

Noëlle Kauerz-van den Bergh (33 jaar) begon op haar 25e 
haar eigen kinderdagverblijf. Inmiddels heeft ze drie ves-
tigingen en werkt haar man Daan ook mee aan De Melk-
fabriek. En het loopt als een trein. Een bijzonder kin-
derdagverblijf waarbij zowel biologisch eten (warm eten 
tussen de middag) als een afwisselend activiteitenaanbod 
voorop staan. En ze gebruiken ook nog ecoluiers! De kin-
deren krijgen yoga, muzieklessen, ze leren spelenderwijs  
Engels en hebben een eigen moestuin. 

noëlle studeerde pedagogiek en kwam er al snel achter dat 
ze voor zichzelf wilde beginnen. deze branche sprak haar aan 
en ze signaleerde ook een behoefte. dit stadsdeel sluit per-
fect aan op haar aanbod. en het werkt. Want ook de recent 
geopende vestiging in tuindorp zat meteen vol. 

Styliste in de dop
de inrichting van de melkfabriek is erg rustig. Qua kleur-
gebruik heeft noëlle oranje en grijs gekozen en veel hout.
Wat verder opvalt in de melkfabriek is dat alles erg fris oogt. 
Grote tafels met oranje stoeltjes en veel leuke speelmoge-
lijkheden. 

Max. sNeLHeid sNeLWeG   > Boete iN E

Nederland 130 max. 173
België  120 max. 150
Luxemburg 110 49-145
Frankrijk  130  68-750
Spanje  100 vanaf 100
Portugal  130 60-300
Italië  130 vanaf 168
Duitsland - 30-35
Oostenrijk 130 20-726
Zwitserland 120 max. 324
Griekenland  130 40
Turkije    90 53-109
Denemarken  130 148-1000
Noorwegen 110 max. 517
Zweden  120 max. 318

bron ANWB

“Een kinderdag-
verblijf moet 

ontzorgen,
je moet erop  

kunnen vertrou-
wen zodat je 

rustig naar je 
werk kunt”

Melkfabriek
TEKST PUck ’t HaRt  FOTO Vicky PRoNk

“In de melkfabriek gebruik ik de combinatie van mijn kwa-
liteiten: pedagogiek en inrichting. dat laatste is een uit de 
hand gelopen hobby van me. Ik heb ook thuis mijn eigen keu-
ken ontworpen: een vierkant, roestvrijstalen kookeiland met  
betonnen blad en een oude porseleinen wasbak. met die keu-
ken heb ik in eigen Huis en Interieur gestaan.”  

Moestuin
Op alledrie de vestigingen hebben de kinderen een royale tuin 
waarin ze kunnen spelen. elke dag gaan de kinderen naar 
buiten. Spelen en groeien staan voorop. en leren: niet omdat 
het moet, maar omdat daardoor kinderen meer individuele 
aandacht krijgen. “daar is die moestuin een essentieel on-
derdeel van. Het verbouwen van tomaatjes (en die dan zelf 
opeten) en geurzakjes maken van zelfverbouwde lavendel.”

met ouders wordt goed meegedacht. er wordt ook een over-
dracht aan de basisschool geschreven, als ouders dat willen.  
“Wij maken de kinderen jaren mee, zien wat ze kunnen en 
waar extra op gelet moet worden. We bereiden de kinderen 
vanaf 3,5 jaar ook langszaam voor op de basisschool, je ziet 
ook dat ze daar dan vaak behoefte aan hebben. Personeel is 
zo belangrijk. Wij willen wel groeien, maar ook deze kwaliteit 
kunnen blijven bieden. en we hebben nu gouden handen in 
huis. daar zijn we erg trots op.”

Voor meer informatie over de Melkfabriek
www.kdvdemelkfabriek.nl - info@kdvdemelkfabriek.nl
Biltstraat 154, 3572 Bn utrecht, 030-752 36 59
ridderschapstraat 4 & raiffeisenlaan 19 (tuindorp)
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Zomertips
naar buiten met kinderentekst WENDY VAN ZANTEN  

torteltuin
De Torteltuin ligt in de Vogelen-
buurt aan de rand van het Griftpark 
en is een fijne speelplek voor jonge  
kinderen tot zeven jaar. Er zijn leuke 
speeltoestellen, er is een zandbak 
vol met attributen en genoeg ruimte 
om rond te crossen op de aanwezige  
fietsen of driewielers. Voor kleine  
baby’s is er een veilige buitenbox met 
babyspeelgoed. 
In het winkeltje van Jannie, de be-
heerder, kun je kleine versnaperin-
gen kopen, zoals koffie, tosti’s en 
vers gesneden fruit. Maar ook kun je 
daar terecht voor een pleister, schone  
onderbroek of luiers. Er is een WC, een 
aankleedkussen en een magnetron 
voor melkflesjes. Aan alles is gedacht! 
Je kunt als ouder ontspannen op een 
bankje ploffen, want de speeltuin is 
overzichtelijk en het hek is dicht.  
Zaterdag 1 juli is het Zomerfeest!

Kwartelstraat 68
Toegang €1,-
€25,- gezinsabonnement

speeltuin de Pan
In Tuindorp vind je Speeltuin de Pan 
die kinderen tot acht jaar toelaat. Op 
een groot grasveld staan een lange 
rij schommels, veel speeltoestellen, 
picknicktafels en een kleine, nostal-
gische zweefmolen. In het huisje 
van de grote zandbak kun je je eigen 
zandtaartjes bakken en uitdelen. In de  
zomer is er een pierenbadje met water, 
gras om op te liggen en genoeg scha-
duw van de bomen. 
Bij de kassa kun je drinken, ijsjes en 
tosti’s kopen en zijn er (kinder)toilet-
ten. De beheerder, Jhon, is een vrien-
delijke man en hij houdt alles goed in 
de gaten. Jhon beheert de Facebook- 
pagina van de speeltuin, dus mocht 
hij een dagje ziek zijn, dan weet je 
dat meteen.

Prof. Dr. Magnuslaan 2A
Toegang €1,-
gezinsabonnement €25,-
facebook.com/www.speeltuindepan.nl

Griftsteede
Midden in het Griftpark vind je Grift-
steede. Dat is een kinderboerderij, 
speeltuin en stadstuin ineen. Een  
gedeelte van de ruim opgezette 
speeltuin is ingericht voor jongere  
kinderen. Overal ligt zand dus je valt 
er lekker zacht. Bij warm weer wordt 
het bad ernaast gevuld met water en 
als het regent kan er binnen gespeeld 
worden. Voor oudere kinderen zijn er 
hoge speeltoestellen met lange glijba-
nen en een kabelbaan. 
Op de kinderboerderij mag je bij de 
meeste hokken naar binnen om de 
dieren te aaien. Dat kan met kleine 
huisdieren zoals de konijnen maar ook 
met geiten, schapen en zelfs met een 
grote koe! Op de borden rondom het 
gebouw staan alle activiteiten aan-
gegeven waaraan je kunt deelnemen. 
Die lopen uiteen van een schilder-
workshop voor volwassenen tot bijen  
kijken met kinderen.

Van Swindenstraat 129
Toegang gratis
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/
griftsteede

Gagelbos
Als je wilt spelen met water, bou-
wen met takken of  klauteren op een 
groot klimtoestel, kom dan naar het 
Gagelbos van Staatsbosbeheer, aan 
de rand van het Noorderpark! Het is 
een groene plek, aan de rand van het  
Noorderpark, waar je niet op standaard 
speeltoestellen speelt en waar je echt 
buiten bent. Naast het speelveld vindt 
je bos en een sloot. Die sloot kun je 
avontuurlijk oversteken met staps-
tenen, touwbruggen, een kabelbaan 
of een vlot, en bij warm weer kun 
je er pootje baden. In het bos vind 
je allerlei materialen om een hele  
middag mee te bouwen. Misschien lukt 
het je wel om een vlotje te maken voor 
in de sloot.

Gageldijk ter hoogte van nr. 104
Toegang gratis

de Zeven stroompjes
Vooral op warme dagen is het heer-
lijk vertoeven bij dit idyllisch stukje 
natuur in de Voorveldse Polder. Het 
grasveld heeft reliëf en is omlijst 
door groen. Van boven naar bene-
den stroomt een aangelegd ‘riviertje’ 
waar je in kunt spelen of speelgoed 
naar beneden kunt laten stromen. Het 
komt uit op een kleine plas. En leuke 
houten wiebelbruggetjes waar je over 
kunt lopen. 
Het ligt in een bosrijk gebied ach-
ter hotel Mitland en misschien moet 
je even zoeken om het te vinden. Je 
komt er via een bospaadje en dat kan 
lopend of op de fiets. Neem zelf iets te 
eten of drinken mee voor je picknick 
want er is geen winkeltje. Er zijn wel 
twee Dixies en een plaspaal. 

Ariënslaan, Voorveldse Polder
Toegang gratis
www.voorveldsepolder.nl

speeltuin Noordse Park
Tussen het Noordse Park en de Vecht 
bevindt zich Speeltuin Noordse 
Park. Deze ruime speeltuin is om-
heind met een hek en heeft maar 
één ingang, wat fijn is met kleine  
kinderen. Aan het begin staat een 
zandbak met daarin een mooi water-
toestel. Je kunt eerst water pompen 
en daarna aan een hendel draaien, 
waardoor het water naar boven 
stroomt. Hier kun je rivieren maken, 
dammen bouwen en lekker klodderen 
met je eigengemaakte blubber. Als je 
meer van schommelen, racen op een 
skelter, zwieren van de kabelbaan of 
een potje voetbal houdt, kan dat alle-
maal ook. In de zomer kun je op warme  
dagen een zwembroek aantrekken en 
een duik nemen in het bad!
Er is een toilet aanwezig en in de  
keuken kun je terecht voor verse  
eitjes. Die eitjes komen van de kippen 
op het terrein en soms kun je mee de 
ren in om ze te voeren. Ga dan meteen 
even bij de konijnen langs om ze een 
knuffel te geven! 
Leuke tip: je kunt hier een ouder-kind-
tuintje beheren om je eigen groenten 
en kruiden te kweken. Dat kost €15,- 
voor het seizoen en er is gereedschap 
aanwezig.

Lagenoord 28A
Toegang gratis
www.speeltuinnoordsepark.nl

FOTO’S GAGELBOS EN NOORDERPARK  yVoNNe VaN ZaaNeN • torteLtuin, De PAn en GriFtsteeDe daNi ZoNdeRVeLd • Zeven strooMPjes PUck ‘t HaRt
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Als zonlicht door een glas rosé 
schijnen steeds meer herinneringen 
door de dingen heen. dit park,
bijvoorbeeld, was lang de vuilstort 
van een gasfabriek. Het gif ligt er 
nog, onder ons, veilig ingepakt. 

dit leidt tot de vraag: hoe diep is 
een park? Steek een spa in de grond
(liever niet hier). Hoe lang moet je 
graven voor je kunt zeggen dat je 
het park hebt verlaten? drie meter? 
tot de gloeiende kern van de aarde? 

denk aan de Indianen die weigerden 
hun land te verkopen, omdat ze niet 
begrepen dat ze het bezaten, want 
hoe moest dat dan met de lucht 
erboven? Het probleem met de dingen 
geloof ik soms, na een aantal glazen 

op het grasveld in de zon, ligt in 
de wens ze te onderscheiden van 
andere dingen. dat lijkt me de kern 
van het lijden. daarom: jij en ik, 
de Indianen, de grond, wat was, 
wat komt, is één. Wij zijn een park.

Ingmar Heytze

ROSÉCOLLEGE IN GRIFTPARK
FOTO HeLeN kRet GEDICHT iNGMaR HeytZe
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tekst eN foto TIENEKE DE GROOT

Ruigenhoek 
TEKST PUck ‘t HaRt 

12  Mensenwijk

in het Noorderpark verstopt in de wei-
landen is een leuk klein café, tussen 
het fort en de skatebaan. fort Rui-
genhoek kennen we van Zwembad de 
kikker of van festival tweetakt dat elk 
voorjaar vrolijke kunstbeleving brengt. 
Het café, Paviljoen de Ruigenhoek, is 
een charmant plekje met een prettige 
sfeer. Binnen staat een gezelige hout-
kachel. Ze hebben er heerlijke zelfge-
bakken taart en het terras biedt een 
prachtig uitzicht. Huyen en Rick run-
nen de tent sinds 2012, dus nu alweer 
vijf jaar!

Paviljoen de Ruigenhoek
Huyen vertelt: “Onze droom was een ei-
gen Forelvijver met horeca erbij, dat idee 
leefde al lange tijd bij ons. Die droom 
hebben we waargemaakt en daar zijn we 
best trots op. Het is niet zonder slag of 
stoot gegaan en het heeft zeven jaar ge-
duurd, voordat eindelijk de eerste schop 
de grond in ging. Trots zijn we zeker dat 
we onze droom hebben kunnen waarma-
ken. Heel wat kuub aarde en zand zijn 
afgegraven om de vijvers te realiseren.”

Prachtige plek voor een feestje
Huyen en Rick zijn dol op feestjes. Rick: 
“We zijn een officiële trouwlocatie. Je 
kunt hier je trouwfeest geven, maar ook 
een familiefeest of bedrijfsuitje. Wij bie-
den diverse activiteiten gecombineerd 
met een lunch of avondmaal aan. Je kunt 
bij ons onder meer vissen op forel; varen 
met de fluisterboot door het natuurge-
bied; fietsen of kanovaren. Je kunt hier 
borrelen met hapjes en lekkere biertjes en 
ieder weekend is er een special (burgers, 
forel of flammkuchen). Voor groepen en 
bedrijven hebben we een barbecue, maar 
ook tapas, oosterse keuken, Italiaans etc.  
Alles is bespreekbaar.”

www.forelvijverderuigenhoek.nl
St Anthoniedijk 120 (Noorderpark).

Luuk Hoekstra (13,5 jaar) is 
de jongste en meest fanatieke  
bezorger van Mens en Wijk. Hij 
doet de bezorging in een groot 
deel van tuindorp. 

“Mijn broertje en mijn beste vriend 
helpen soms mee. Ik ben name-
lijk nogal bang voor honden. En 
bij sommige brievenbussen lijkt 
het net of de Mens en Wijk hele-
maal wordt verslonden. Dat vind ik 
echt spooky. Het leukste vind ik als 
mensen met een NEE/NEE sticker 
toch vragen of ze een Mens en Wijk  
mogen hebben. En dat gebeurt ei-
genlijk best vaak. Ik word ook vaak 
bedankt voor de bezorging, dat is 
ook leuk.”

 

“Lekker buiten werken, 
in mijn eigen tempo”

Bonte piet 
TEKST tieNeke de GRoot

Vastgelopen?

Verlies, angst, verdriet?

Problemen?

Onze gesprekken helpen je 
om er goed uit te komen.

Zodat je je leven
weer kunt oppakken.

Andrea Moffatt

Psychosociale therapie 
Utrecht - Andrea Moff att
Lorentzlaan 2
3514 HZ Utrecht
030-2713115
info@verbindingmetjezelf.nl
www.verbindingmetjezelf.nl

Geregistreerd
therapeut

LVPW/RBCZ

Pedicure Salon
Sandra Vontenie-Jacobs

sinds 1994

Oldenburgerstraat 16 Veemarkt Utrecht 030 - 271 65 09 
Behandeling op afspraak  Lid van ProVoet

Kraanstraat 32, 3514 BE UtrEcht

tElEfoon 030 271 00 90

fax 030 271 29 99

Bos@inhUisadvocatUUr.nl

Mr. a.E. Bos

visitekaartje_pms.indd   1 11/4/2010   9:51:18 AM

HeT bEsTE jUrIDIScHe ADVIeS iN huis

Kraanstraat 32, 3514 Be UTrecHT 
www.inhuisadvocatuur.nl 

T 030-271 00 90 F 030-271 29 99

Voeten... 
uw verzorging 
zeker waard

tepiet-tepiet... tepiet-tepiet... Bij dat schelle en al van verre te horen geluid 
waan je je op het wad of tussen de weilanden. ik zat echter gewoon binnen, tus-
sen vier muren. toch was dit geroep ergens uit de buurt geen grote verrassing. 

De stad herbergt vreemde snuiters. De scholekster is daar een van. Ooit waren deze 
‘bonte pieten’ kustvogels, later ontdekten ze de graslanden in de polders en nu vinden 
ze de stad ook interessant. Niet zozeer om er te eten, maar vooral om er te broeden. 
Van wad naar weide naar dak. Op het wad en in de weilanden is er veel verstoring, 
dus zoeken ze naar alternatieven. Zo’n plat dak met wat grind en zand, daartussen 
vallen de eieren niet op. Het lijkt zelfs bijna op een schelpenstrand! En vooral, er 
komt geen tractor, toerist, vissersboot of vos langs. Voilà, ideale omstandigheden om 
je kroost groot te brengen, zeker in combinatie met sappige graslanden vlak buiten 
de stad waar je eten kunt zoeken. 

Dat roept de vraag op waarom niet meer weidevogels naar platte daken verhuizen. 
Omdat de kuikens van kievit en grutto al heel snel zelf hun kostje bij elkaar moeten 
scharrelen onder bescherming van ouderlief. Dat lukt wel tussen lage graspollen met 
vliegjes ertussen en wormen eronder, maar niet op een voedselloos grinddak. Het is 
gewoon mazzel dat het bij scholeksters anders ‘ingesteld’ is. Bij hen kunnen broed- en 
voedselzoekgebied gescheiden zijn. De ouders bezorgen namelijk het eten. De jongen 
hoeven alleen maar op te gaan tussen het omringende grind – overvliegende meeu-
wen lusten immers ook wel wat. 

Vorig jaar stuitte ik in Voordorp op een scharrelend jong langs een stoeprand, peu-
rend naar voedsel tussen de stenen. Weghippend als ik te dichtbij kwam, want de 
vleugeltjes waren nog niet vliegklaar. Blijkbaar was hij of zij door honger gedreven al 
fladderend van het platte dak afgesprongen. Dan hoop je dat er geen auto’s langsko-
men of katten op kuikenjacht. En dat het jong snel onder begeleiding van de ouders 
via het tunneltje onder de A27 door de weilanden weet te bereiken. Ik kan me een 
minder hachelijke onderneming voorstellen.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp

Bekend gezicht
FOTO yVoNNe VaN ZaaNeN • tekst PUck ‘t HaRt
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de zwaan uitvaarten
030 238 00 38

Nieuwe Koekoekstraat 101, Utrecht 
www.dezwaanuitvaarten.nl

De Zwaan Uitvaarten 10 jaar ondernemend!
Onze jubileumbundel Zwanenzang is ons kadootje voor de tien snelle beslissers. 

Gratis af te halen bij De Zwaan Uitvaarten in Utrecht. 

Alléén op woensdag 28 juni 2017 tussen 10-12 uur. De koffie staat klaar! 

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Jelmer Bennema (16 jaar) werd 
afgelopen april Nederlands kam-
pioen Roeien. Het Nk was op de 
Bosbaan, in het amsterdamse Bos. 
Hij werd eerste van de Junioren.

Jelmer roeit al vanaf zijn tiende bij  
Viking. Daarvoor was hij al dagelijks 
in een opblaas roeibootje achter zijn 
huis bezig, op de Biltsche Grift. Toen 
zei een buurman dat hij maar eens bij 
Viking moest gaan kijken. Nu traint 
hij dagelijks anderhalf uur. Hij kan 
nog net iets eten, als hij thuis komt 
uit Zeist, waar hij op het Herman 
Jordan Lyceum in VWO 4 zit, voor hij 
naar zijn dagelijkse training gaat. 
Er is nu een groepje van acht gese-
lecteerd voor het EK, en deze groep 
zal waarschijnlijk ook deze zomer 
aan het WK in Litouwen mee gaan 
doen. Jelmer hoort daar nog net niet 
bij. Maar dat kan nog veranderen.
Want als je in de Zeeheldenbuurt 
geboren bent, ben je echt gemaakt 
voor het water.

Roeikampioen!

FOTO EN TEKST PUck ‘t HaRt

“Ik ben graag op het water 
bezig, dat is altijd al 
zo geweest”

de kemal atatürkstraat is de eerste bushalte als je met lijn 
7 Voordorp inrijdt. Het is jammer dat de buschauffeur het 
niet zelf omroept. een enkele keer is de stem die door inter-
com klinkt net iets te vroeg maar nooit te laat. 

Eind jaren tachtig stond ik in Istanbul in Atatürks slaapkamer. 
Hier was hij op 10 november 1938 gestorven. Over zijn sterfbed 
lag een glimmende vlag. De klokken waren op zijn sterfuur om 
9.05 uur gestopt. In de kamer was het stil. Buiten floten de 
merels. Fotograferen was uitdrukkelijk verboden. Een suppoost 
waakte over het groepje van vijf toeristen dat naar het bed en 
de klokken staarde. Ergens voelde je dat dit zo hoorde. Dat er 
maar beter gezwegen kon worden. Voor de suppoost was het 
in die kamer nog iedere dag 10 november 1938. Voor hem was 
Kemal Atatürk nog steeds heel belangrijk. De moderne staats-
man voerde een reeks van ingrijpende hervormingen door. Hij 
verving het tot dan toe gebruikte Arabische schrift door het 
Latijnse alfabet en voerde de scheiding van kerk en staat in. 
De traditionele hoofddoek werd verboden in organisaties van de 
overheid. Ook gaf hij vrouwen meer rechten. 
 
In Atatürks slaapkamer kon ik toen niet bedenken dat ik later 
in dit stukje Kemal Atatürk, Gerrit Rietveld en de architect van 
Voordorp, Theo Bosch, nog eens bij elkaar zou kunnen brengen. 
Een grotere afstand lijkt nauwelijks denkbaar. Rietveld en Kemal 
Atatürk waren generatiegenoten; ze werden respectievelijk in 
1888 en 1881 geboren. Ze waren in hun tijd en op hun vakge-
bied vernieuwers.

In 1917 vestigde Gerrit Rietveld aan de Van Ostadelaan in 
Utrecht een meubelmakerij. Het jaar daarop ontstond de voorlo-

per van de nu zo beroemde rood-blauwe stoel. In 1924, na een 
tiental kleine verbouwingen en gevelveranderingen, ontwierp 
hij het Rietveld Schröderhuis. Toen Rietveld in 1964 stierf, liet 
hij een groot oeuvre na. De klok is voor hem toen niet stilgezet. 

Ook voor de architect Theo Bosch (1940-1994) werd de klok 
niet stilgezet in 1994. Bosch was wars van dit soort dingen. Hij 
was een bouwer en denker voor wie licht en ruimte belangrijke 
begrippen waren. Het menselijk welzijn stond centraal in de 
door hem ontworpen gebouwen. Bosch overleed aan een hart-
stilstand in 1994. 

Voor Theo Bosch moet het mogen ontwerpen van de nieuwe wijk 
Voordorp een van de grotere opdrachten zijn geweest. Voordorp, 
ingeklemd tussen de spoorlijnen Utrecht-Amersfoort, Utrecht 
Maliebaan-Hilversum en de A27 is met aandacht voor detail, 
variatie en mediterraan kleurgebruik ontworpen. De apparte-
menten en woningen aan de Kemal Atatürkstraat zijn op de te-
kentafel van Theo Bosch ontstaan. Voor zijn ‘Voordorp’ ontving 
Theo Bosch in 1993 de Rietveldprijs. Het juryrapport schreef 
toen: ”De jury heeft Theo Bosch leren kennen als een virtuoos 
architect die kan omspringen met moeilijke binnenstedelijke lo-
caties. Ze was verrast om in Voordorp te ontdekken dat talenten 
rijkelijk konden voortvloeien bij het vormgeven tussen een ste-
delijke en landelijke omgeving. De jury meent dat het aan hem 
toekennen van de Rietveldprijs de naamgever ervan evenveel 
plezier zou hebben bezorgd als dat ze Theo Bosch gunt bij het in 
ontvangst nemen daarvan, en dat wat de juryleden zelf hebben 
gehad bij hun rondwandeling door Voordorp.” Ach, kon ik nu de 
mannen maar even terugroepen.              
www.rietveldprijs.nl

Kemal Atatürkstraat 
 TEKST PeteR BoeR  
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De Wijkraad Noordoost
FOTO’S yVoNNe VaN ZaaNeN

de talmalaan ligt op de grens van 
Lauwerecht en de staatsliedenbuurt 
en verbindt Noordoost met het cen-
trum van de stad. 
in dit gebied, begrensd door de draai-
weg, de spoorlijn Utrecht-amersfoort 
en de Vecht, vindt een grootscheepse 
vernieuwing plaats.

Het belastingkantoor wordt gesloopt en 
vervangen door 450 appartementen voor 
starters en studenten. Op nog vijf andere 
plekken komen koopappartementen, stu-
dio’s en eengezinswoningen. In totaal 
ruim 800 nieuwe woningen en herinrich-
ting van de openbare ruimte en verkeers-
situaties.

aantrekkelijke buurt
Al lange tijd is het een zorg van de wijk-
raad of deze buurten aantrekkelijker  
gemaakt kunnen worden. In het bijzon-
der is onze vraag of de bewoners, oude 
en nieuwe, een rol kunnen spelen in het  
adviseren van de bouwende partijen en 

de gemeente om tot een zo groot mo-
gelijke verbetering van de kwaliteit van  
leven in het gebied te komen.

Bewonersplatform 
Daarom start de Wijkraad in mei met een 
bewonersplatform dat tenminste tot eind 
2017 (en mogelijk langer) zo’n rol kan 
vervullen. Deze bewonersgroep stelt ei-
gen doelen en gewenste resultaten op. 
De groep wordt daarbij ondersteund door 
‘The Social Firm’ van Fleur van IJperen en 
Eva Leen.

Wijkraadpleging 
Eins 2017/begin 2018 verschijnt een rap-
portage met bevindingen die de Wijkraad 
beschouwt als haar wijkraadpleging van 
dit jaar en die door de bewonersgroep 
wordt aangeboden aan de wijkwethouder, 
Victor Everhardt.

Fleur van IJperen van The Social Firm: 
“Zo’n grote bouwactiviteit brengt veel 
vragen met zich mee, en vooral de vraag: 
Hoe kunnen huidige en eventueel ook 
toekomstige bewoners een rol nemen 
in het adviseren van de gemeentelijke 
diensten en de bouwende partijen om 
tot een zo groot mogelijke kwaliteits-
verbetering van het gebied te komen?” 

deelnemen aan het Bewonersplatform
In mei 2017 is de kennismakingsbijeen-
komst geweest van het Bewonersplat-
form, maar bewoners uit de Staatslie-
denbuurt en Lauwerecht die nog aan 
willen sluiten zijn van harte welkom! 
Je kunt informatie over deelname of het  
Bewonersplatform opvragen bij 
info@thesocialfirm.nl
06-30144884

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. 20 juni, 19 september, 10 
oktober, 21 november, 19 december

Volg de Wijkraad Noordoost ook op  
twitter via @Wijkraad_NO
www.wijkraadnoordoost.nl
info@wijkraadnoordoost.nl. 

Slim wonen 2.0 
TEKST saNdeR ekstiJN

Recent was Noordoost voor de tweede keer aan 
de beurt om zich te laten informeren over ‘slim 
Wonen’. de avond was in handen van [H]-eerlijk 
Wonen samen met energie-U. in opdracht van 
de gemeente werd geprobeerd om het program-
ma zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de 
‘beleving en behoefte’ in de buurten. Vandaar 
dat Noordoost is gesplitst in twee bijeenkom-
sten met eigen accenten: een in Griftsteede en 
een in het Gerrit Rietveldcollege. Volgens de 
Wijkraad waren beide avonden een succes; erg 
leuk en leerzaam!

Natuurlijk waren de initiatieven om je huis duur-
zamer te maken weer goed vertegenwoordigd (iso-
latie, zonnepanelen, warmtepompen, financiën). 
Nieuw was dat er deze keer ook ruimte was voor  
andere manieren om slim te wonen. Organisaties 
als ‘Utrecht voor later’ en ‘Grijze lente’ spelen in 
op nadenken over hoe je wilt gaan wonen wan-
neer je op leeftijd bent en het liefst in de buurt 
wilt blijven. Ook bezorging van pakketjes is iets 
dat slimmer kan dan nu het geval is. Dat bracht 
‘Confy’ onder de aandacht door een link te leggen 
tussen bezorger, ontvanger en de buurt. 
Beide avonden waren gevuld met interessante 
presentaties, lezingen en workshops, naast een 
markt met allerlei initiatieven. De wijkwethouder 
Victor Everhardt heeft een aantal projecten in het 
zonnetje gezet. Speciale aandacht was er voor de 
presentatie van ‘Anders bouwen’ op de Veemarkt; 
ledenparticipatie zonnepanelen op de sporthal 
van USV Hercules; Buurtstroom en project ‘Van 
het gas af’ van Energie-U. Tip voor de volgende 
keer: de initiatieven voor slimmere mobiliteit met 
elektrische auto’s en deelauto’s, bijvoorbeeld ‘We 
Drive Solar’ en ‘De Testrijders’. Mooi om te zien 
hoe ‘Slim Wonen’ kan verbinden en informeren. 
Op naar editie 3.0!
 
 

Leefklimaat
TEKST aB kooLs
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Peter en hond

afscheid van Raisa
Soms kijk ik even naar de foto van onze hond, die zich met haar kont tegen de schuur 
heeft neergelegd en tevreden in de lens kijkt. Haar naam was Raisa. Zij is in alles mijn 
hond geweest. Een cockerspaniël uit Moergestel. Een eigenwijze hond met karakter. In 
de bossen bij Bilthoven probeerden we nog een cursus. De opgedane kennis is niet lang 
blijven hangen.

Op vakantie namen we Raisa altijd mee. Er was onrust in huis, dat voelde ze en zat als 
eerste in de auto. In al die jaren heeft ze de Périphérique en de route naar het zuiden 
aan haar voorbij zien schieten en op desolate parkeerplaatsen eindeloos gesnuffeld. Ze 
heeft kronkelige bospaden bewandeld, rotsformaties beklommen, langs de kustlijn van 
Normandië en Les Landes geslenterd. De geur van zeewater en het zand in haar vracht 
liet nog dagen een spoor achter. 

Toen ze oud werd, begon ze steeds slechter te zien en te dementeren. Op vakantie ging 
ze nog altijd mee. Op haar manier waakte ze over de caravan. We liepen steeds kortere 
stukjes langs en in de Allier en de Dordogne. De stok die ik in het water gooide kon 
ze horen. Terug van vakantie was ze steeds meer de weg kwijt en liep soms eindeloos 
rondjes door de kamer en ze hield de wacht met haar neus tegen de pianokruk.
 
Haar laatste maanden kwamen we bijna de straat niet meer uit. Op de dag dat ze in mijn 
armen voorgoed weggleed, leek het alsof ze zachtjes floot, nog even wilde rennen, als 
toen, in het begin. Ik legde haar onder een deken op de commode, waar ik eerder twee 
katten in een kartonnen doos zo modelleerde dat het net paste. Bij een hond is dat 
anders. Ik belde met onze dierenarts Peter Wiersma. Al eerder hadden we besloten ‘als 
het zover was’ Raisa ter beschikking van de wetenschap te stellen. Wiersma en ik belden 
die dag wel vier keer met elkaar over het vervoer naar de Uithof. Aan het eind van de 
dag wikkelde ik Raisa in een deken, legde haar op de achterbank en reed stapvoets naar 
de Jordanlaan. Ondertussen was de auto uit de Uithof al gearriveerd. De chauffeur, een 
vijftiger met paardenstaart, rolde een sjekkie, leunend tegen zijn witte Renault Kangoo 
met geblindeerde ramen en veel deuken. Wiersma en ik legden Raisa achter in de Kan-
goo. De chauffeur knikte naar ons en stapte in. Bij de tweede verkeersdrempel reed de 
chauffeur net iets te hard en verdween uit het zicht. Ik slikte even en dacht terug aan 
al die leuke jaren die we samen hadden. In huis viel de stilte opeens op. Raisa’s riem 
hing nog twee jaar aan het Ikea hondenhaakje in de hal. In de zomer denk ik nog vaak 
aan haar. Ik mis haar nog steeds.  

...steeds dichtbij...

030 - 666 22 44 

Caroline
de Bruijn

Narda
Delhaas&amentiuitvaartverzorging.nl

“U kunt al met me in 
gesprek wanneer u weet 
dat u komt te overlijden”

Sandra van der Pas

24 uur l 06 553 033 85 l utrecht l passageuitvaarten.nl

Raymond Tieland 
Praktijk voor sport en ontspanningsmassage 

masseert spanning 
tot ontspanning  PRakTijkadRes

Christiaan krammlaan 8, Utrecht
06 53 83 99 65

www.tieland-masseur.nl
www.facebook.com/tielandmasseur

Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 
altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & 
Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

• verkoop
• aankoop
• taxatie
• verhuur
• beheer

www.wijmakelaardij.nl

 

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 

®

CONSULTEN
ALTIJD GRATIS

www.LaserSkinClinics.nl

Locaties

Vestiging Bussum
Olmenlaan 159
1404 DE Bussum

035 - 698 00 55

Vestiging Utrecht
Herculesplein 271
(Stadion Galgenwaard

P ingang OOST)

3584 AA UTRECHT
030 - 751 02 69

Vestiging Zwolle
Stationsweg 5

8011 CZ Zwolle
038 - 421 15 52

Bussum - Utrecht - Zwolle Utrecht-nu

                          NU OOK IN UTRECHT

Laser Skin Clinics® zijn medische / paramedische klinieken voor 
innovatieve huidverbetering. Hier werken uitsluitend ervaren artsen en 
paramedisch geschoolde huidtherapeuten. Het beroep huidtherapeut 
is een beschermde beroepstitel volgens de wet BIG (Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg). Afhankelijk van uw polis worden 
behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. Laser Skin Clinics® 
is gespecialiseerd in geavanceerde laserbehandelingen bij onder andere 
overbeharings- en acneproblematiek en huidverjonging.

LAST VAN ONGEWENST HAAR BIJVOORBEELD?
Met de allernieuwste veilige en snelle lasers ontharen wij al jaren 
succesvol alle huidtypen. Zowel de blanke, getinte als donkere huid 
kunnen bij ons veilig behandeld worden.

NU ZELFS MET 50% KORTING!
• Mannenrug inclusief schouders
• Vrouwenbenen, oksels en bikini

Behandelingen worden afhankelijk van uw polis vergoedt door zorgverzekeraars.
MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS CONSULT

Uiteraard bent u ook van harte welkom voor al onze andere specialismen, onder andere
effectieve laserbehandeling tegen schimmelnagels voor de vaste lage prijs van € 185,- 
(nu dus ook 50% openingskorting)

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

Acne  Combinatie huidverjonging©           
Acne littekens Definitief ontharen          
Huidverjonging Littekens
Beenvaatjes Microdermabrasie
Wijnvlekken Fractional laser
Schimmelnagels Pigmentaties
Couperose Injectables

Openingskorting: 50% op uw behandeling  

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 

Kom sporten
in het park

Griftpark Utrecht

Fit de 
zomer in!
Professioneel 
gecoached 
Dit ga je wél  
volhouden!

www.sparksport.nlbuitengewoon sportief

Vraag 
een gratis 

proefles aan
app ‘proefles’ naar 

06 51096201

Kijk voor ons volledige programma op



FOTO Vicky PRoNk 
TEKST MaURice HeNGeVeLd

Fortgracht 
Fort de Bilt
Natuurschoon rondom een voormalig 
verdedigingswerk

Al eerder kwamen in Mens en Wijk de 
Voorveldsepolder en de Zeven Stroom-
pjes aldaar voorbij als aanrader voor 
natuurliefhebbers, respectievelijk idyl-
lisch groen waterspeelparadijs voor 
kinderen. Ook de aangrenzende fort-
gracht rond Fort de Bilt is een prachtig 
stuk natuurschoon. Tussen 1816 en 
1819 gebouwd als onderdeel van de 
Stelling van Utrecht diende het fort 
ter bescherming van de oostzijde van 
de stad. De gracht, de aarden wal-
len en drie van de vier bastions zijn  
redelijk bewaard gebleven. Ook de  
beschermingswal buiten de fortgracht 
is nog intact. Tip: rond het fort loopt 
een idyllisch wandelpaadje.       


