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Redactie
We hebben een nieuw thema voor 
de achterkant: architectuur. Gekke, 
mooie, oude en nieuwe gebouwen 
in Noordoost: we gaan ze zien op 
de achterkant. 
ook is de redactie versterkt met 
een echte dichter, Fred Pen-
ninga, bekend van Park Picknick  
Poëzie in het Griftpark, en  
tevens lid van het Stadsdichters- 
gilde. Hij opent op de midden- 
pagina, met een prachtig gedicht 
over de Weerdsluis.
Verder een bijzonder dubbelinter- 
view met twee ‘New Neigh-
bours’, ook een interssant artikel 
over het schone Griftpark en we 
kunnen mee naar de Kalahari 
woestijn. Genoeg te lezen dus!

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 het, we bezorgen deze na!

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, 
Maurice Hengeveld, Fien van Walbeek, 
Yvonne van Zaanen, Vicky Pronk,  
Helen Kret, Wendy van Zanten en  
Fred Penninga.

UtrecHt noordoost bestaat uit 
de wijken tuindorp, tuindorp-oost, 
Voordorp, tuinwijk, Vogelenbuurt,  
Wittevrouwen, Lauwerecht, Staats- 
liedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Henge-
veldstraat en omgeving Huizingabuurt.

Met lekkere 
koffie de 
wijk in!

koffiedrinken doet 
iedereen. en daarom 
is het verbindend. en 
verbinden is waar het 
bij Wijk&co allemaal om 
gaat. 

In augustus had Buurtteam Noordoost een  
tijdelijke locatie in tuinwijk, aan de JD van der 
Waalstraat. Het leek ons een goed idee om samen 
met het Buurtteam die locatie onder de aandacht 
van wijkbewoners te brengen. toevallig was een 
medewerker van het buurtteam in het bezit van 
een koffiekar en is hij barista. Daar zagen we 
samen een kans! We organiseerden een pop-up-
moment, met koffie, om mensen te ontmoeten in 
de wijk onder het genot van een bak heerlijke es-
presso of cappuccino. We hadden bij de koffiekar 
een moment om ons, samen met het buurtteam, 
voor te stellen aan wijkbewoners. En bewoners 
konden elkaar zo ook weer ontmoeten.  

Het leek Bep een goed idee om een groep bewo-
ners die vaak bij buurtcentrum de Leeuw komt 
mee te nemen, om ook eens ergens anders koffie 
te drinken en de wijk samen te ontdekken. om de 
spanning iets minder groot te maken, kozen we er 
voor dit in de vorm van een speurtocht te doen. 
De route was gemarkeerd door stoepkrijt-pijlen. 
En daar liepen ze dan! Samen met Bep naar het 
koffiemoment in de wijk. Niet alleen leuk voor 
de bewoners zelf, maar ook voor ons als sociaal 
makelaars. 

De komende tijd gaan we samen met ‘De koffie-
vriend’ en het buurtteam vaker met koffie de wijk 
in. Weet je nog een leuke plek waar wij langs 
moeten komen? Laat het ons weten!

Wijk&co
Justin van Riel (justin.vanriel@wijkenco.nl)
Bep van Rees (bep.vrees@wijkenco.nl)
twitter: @wijkencojustin en @wijkencobep
Justin 06-236 524 09 Bep 06-113 975 93  

Wijk & co
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FLOW
Florianne sollie (24) heeft haar eigen gezellige, kleinschalige huiswerkinstituut 
opgericht. in huiselijke sfeer biedt zij huiswerkbegeleiding en individuele  
bijles. in een hoekhuis op de kop van Lauwerecht, achter synergo, vlakbij  
tuindorp. Florianne heeft Psychologie en taalwetenschappen gestudeerd met 
een master Vertalen in het spaans en engels.

Florianne: “toen ik zelf puber was, voelde ik me vaak niet serieus genomen. Er was 
een aantal docenten op school door wie ik me wel gezien voelde, en dat deed me toen 
zo goed. Dat wil ik ook bieden. Ik vind pubers fantastisch en kan me erg goed inleven 
in hun wereld. Ik wil het negatieve beeld over pubers omzetten in iets positiefs. En 
ik zie mezelf als een kruising tussen een grote zus en een docent. 

De huiselijke sfeer draagt bij aan een prettig gevoel, een soort thuiskomen.  
Momenteel werken we echt met een klein groepje, dat versterkt dat gevoel. We willen 
voor de huiswerkbegeleiding maximaal vier leerlingen per begeleider hebben. Kiki en  
Marinda zijn de docenten voor exacte vakken. Ikzelf doe de talen en de leervakken. 
De docenten van FloW hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen en 
hebben gestudeerd voor de vakken die ze geven en/of een docentenopleiding gedaan. 
De stijl van FloW is meer coachend dan onderwijzend: wij willen leerlingen vaardig-
heden meegeven waar ze voor de rest van hun leven profijt van hebben en waardoor 
ze na een poosje zelf verder kunnen, zonder onze hulp. Alles om ervoor te zorgen dat 
ze de ‘FloW’ kunnen ervaren bij het leren.

Nieuw is dat ik in de schoolvakanties nuttige cursussen aan ga bieden: Schrijven en 
Presenteren. twee dingen waar je in je schooltijd veel mee te maken hebt en je hebt 
er echt iets aan als je je daar beter in ontwikkelt.”

FLoW HUisWerkbegeLeiding UtrecHt
06-417 623 84 • info@flowhuiswerk.nl • Van der Steenstraat 21 • www.flowhuiswerk.nl

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl
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Flow biedt een gezellige,  

huiselijke, veilige 

omgeving met 

professionele en 

persoonlijke 

begeleiding

op maat!

Bijzondere 
ondernemer

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! 
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Nieuwe buren
tEKSt Wendy Van Zanten   Foto Vicky Pronk

turkije was in eerste instantie het 
reisdoel van yassin alkhawandi (28), 
toen hij uit syrië vertrok. daar aange-
komen bleek dat de taal erg moeilijk 
was en dat er bijna geen engels ge-
sproken werd. Hij besloot om verder te 
reizen naar nederland. over nederland 
wist hij niets, behalve dat er molens 
zijn en dat zijn favoriete voetbalteam 
er vandaan komt. 

Het eerste jaar woonde hij in vier ver-
schillende AZC’s (AsielZoekersCentra) 
door het land heen. Daarna mocht hij 
aangeven waar hij in Nederland zou wil-
len wonen. Hij koos voor Utrecht, omdat 
hij graag wilde studeren en omdat hij 
het een hele mooie stad vindt. Hij leerde 
de stad al een beetje kennen door zijn 
neef, die al in Utrecht woonde. Hij kreeg 
een woonruimte aangewezen in de straat 
Hopakker, op zo’n tien stappen bij een  
Nederlandse molen vandaan.

aan de slag
Yassin houdt niet van stilzitten. Bij 
vluchtelingenwerk werkte hij een jaar 
lang vrijwillig als tolk. Daarnaast hielp 
hij een vriendin met vertalen bij haar on-
derzoek; Verhuizen van het AZC naar een 
huis. De laatste acht maanden heeft hij 
stage gelopen bij een ICt-bedrijf en op 
dit moment volgt hij een cursus Microsoft 
MtA. Als deze cursus is afgerond, hoopt 
hij snel aan het werk te gaan.

om de Nederlandse taal te leren, heeft 
Yassin een jaar lang een cursus gevolgd 

en die afgesloten met een diploma. Het 
kijken naar het NoS Journaal en cartoons 
helpt hem ook om zijn Nederlands te  
verbeteren. Hij kan inmiddels heel goed 
Nederlands spreken en verstaan, maar 
schrijven en lezen blijft moeilijk. 
“Het eerste woord dat ik leerde was ‘baga-
gedrager’. Dat vond ik heel grappig. Zo’n 
groot woord voor zo’n klein ding”

Utrecht
Wat Yassin opvalt in Utrecht is dat ieder-
een een drukke agenda heeft. Je moet 
overal een afspraak voor maken. Dat was 
in Damascus wel anders, daar loop je ge-
woon bij elkaar naar binnen. toch heeft hij 
goed contact met zijn buren, ze zijn heel 
aardig. toen hij hier net woonde en aan 
zijn overbuurvrouw vroeg waar het vuilnis 
naar toe moest, werd hij meteen uitgeno-
digd voor koffie.

Zijn onderburen Michael en Elke waren ook 
net nieuw in Utrecht toen Yassin zijn huis 
betrok. tijdens de eerste ontmoeting met 
Elke liet hij haar schrikken doordat hij met 
veel haast de trap afrende. Maar dat nam 
niet weg dat hij daarna werd uitgenodigd 
voor een lunch bij hen. Inmiddels komen 
ze bij elkaar op verjaardagvisite en bezoe-
ken ze af en toe de Ierse pub om de hoek.

Wat hij mist van zijn vorige woonplek in 
Damascus? “De wijken, de jasmijngeur en 
het eten. Gelukkig is er nu een Syrisch  
restaurant* in de stad.”

* Restaurant Syr, Lange Nieuwstraat 71, Utrecht, 

   www.restaurantsyr.nl

“Ik mis van Syrië 

de jasmijngeur 

en het eten”

dagelijks komen er in Utrecht vanuit alle 
windstreken nieuwe bewoners wonen. Zo 
ook in de Hopakker, Vogelenbuurt, waar 
yassin alkhawandi bijna gelijktijdig met 
zijn onderburen Michael en elke kwam  
wonen.

new neighbours
New Neighbours Utrecht is een 
groeiende community van inwoners 
van Utrecht en hun nieuwe buren: 
vluchtelingen, statushouders, uit-
wisselingsstudenten en ieder ander 
die nieuw is in Utrecht. In deze 
community, die vooral op Facebook 
bestaat, vinden buren elkaar. ook 
wisselen mensen hier ervaringen 
uit. Soms grappig, soms ontroe-
rend. Soms heel praktisch. Wil jij 
ook jouw nieuwe buren ontmoe-
ten? Kijk op: www.facebook.com/ 
newneighboursutrecht

“Het lijkt me leuk 
om een keer een 
buurtbarbecue 
te organiseren”

Michael van es (26) kwam met zijn 
vriendin elke Weener (27) naar 
Utrecht vanwege hun studies. niet 
dat die studies in Utrecht gevolgd 
werden, maar omdat Utrecht lek-
ker tussen hun twee studiesteden −  
nijmegen en amsterdam − in lag.  
Michael studeert Maatschappelijk 
Werk en werkt daarnaast bij stich-
ting de tussenvoorziening, een plek 
voor opvang, woonbegeleiding en  
financiële begeleiding. 

culturele ontmoeting
Als maatschappelijk werker en mede-
werker bij de tussenvoorziening is Mi-
chael gewend aan culturele verschillen. 
Een klein, leuk cultuurverschil merkte 
hij op toen Yassin bij zijn eerste be-
zoek aan hen meteen een cadeau had 
meegenomen. Dat kent hij niet uit zijn 
eigen Nederlandse cultuur of omgeving. 
Yassin heeft Michael en Elke ook ken-
nis laten maken met de shisha, een 
waterpijp voor het roken van gearoma-
tiseerde pijptabak. Het is een traditie 
uit het Midden-oosten waarvoor je de 
tijd moet nemen. Yassin is heel goed 

met de voorbereiding en om alles in de 
juiste verhoudingen af te meten voor 
dit ritueel.

Van breukelen naar Utrecht 
Michael komt zelf uit Breukelen, waar 
iedereen elkaar kent. Dat is in Utrecht 
niet het geval, maar hij noemt wel an-
dere kwaliteiten die de stad heeft. Er 
zijn veel meer verschillende mensen 
en culturen dan in Breukelen, en dat 
maakt de stad levendig. ook is er altijd 
veel te doen op diverse plekken in de 
stad. Je kunt zelf kiezen om de drukte 
in te gaan of juist thuis de rust op te 
zoeken. 

Hij merkt dat de mensen in de straat 
niet allemaal direct contact zoeken met 
hun nieuwe buren. En dat vindt hij dan 
ook leuk aan zijn bovenbuurman Ya-
ssin, die hen meteen opzocht. “Het lijkt 
me leuk om een keer een buurtbarbecue 
te organiseren en ik ben benieuwd of 
daar animo voor is. tijdens zoiets kom 
je, net zoals bij de vrijmarkt tijdens  
Koningsdag, heel gemakkelijk in  
gesprek met elkaar”.

“Het eerste woord 

dat ik leerde was 

‘bagagedrager’. 

Dat vond ik heel 

grappig. Zo’n groot 

woord voor zo’n 

klein ding”
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In Tuindorp Oost zit Bureau Kwiek, van Patricia van den 
Brink en Jacolien de Jong. Zij ontwikkelden samen de 
Verhalencirkel, een speels hulpmiddel om met elkaar in 
gesprek te gaan. 

De Verhalencirkel
Het is niet altijd eenvoudig in gesprek te gaan en te horen 
wat mensen echt bezighoudt. de Verhalencirkel helpt hier-
bij. de Verhalencirkel is een speels hulpmiddel waarmee je 
in gesprek kunt gaan over levensvragen. In een één-op-één-
gesprek of in een groep. met iemand die je al langer kent, of 
iemand die je juist beter wilt leren kennen. 

Samenwerken
Patricia heeft een achtergrond in de zorg. Zij was hiervoor 
verpleegster, projectleider en beleidsmaker. nu is zij onderne-
mer, trainer en gespecialiseerd in het begeleiden van veran-
deringen. Patricia: “In een verpleeghuis in Amsterdam werkte 
ik aan een project voor levensverhalen. Bewoners woonden 
daar al heel lang maar er was weinig onderling contact en 
weinig contact met het personeel. Ons doel was om in ge-
sprek te komen en dat is gelukt. mede doordat ik Jacolien 
erbij heb gevraagd, na een gouden tip van een vriendin. door 
haar creatieve en praktische inbreng werden mooie ‘levens-
kistjes’ gemaakt. en sindsdien werken we samen.” Jacolien 
is beeldend kunstenaar en ontwikkelt onder andere creatieve 
schilderworkshops gericht op teambuilding. twee keer per 
jaar organiseert Bureau Kwiek een open workshop ‘alweer 
een goed gesprek’ waarin iedereen kan kennismaken met de  
Verhalencirkel.

Kwiekbekjes
Patricia: “We werden voor een congres gevraagd om iets ‘leuks’ 
te doen tusendoor. We kwamen op de papieren zoutvaatjes, 
kikkerbekjes, van vroeger. daar hebben we wat open vragen 

op gezet en dat was een succes. Vanuit deze ‘kwiekbekjes’ 
hebben we uiteindelijk de Verhalencirkel bedacht.” 

Getest
de verhalencirkel is uitgetest door onder andere geestelijk 
verzorgers, coördinatoren, maatschappelijk werkers, psycho-
logen, verzorgenden en vrijwilligers in ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen, hospices en thuissituaties. Zij gingen met be-
hulp van de Verhalencirkel in gesprek met ouderen en cliënten 
met uiteenlopende zorgklachten. de ervaringen van ouderen, 
zieke mensen, professionals en vrijwilligers uit het werkveld 
van de palliatieve zorg zijn unaniem positief. Inmiddels wordt 
de Verhalencirkel ook gebruikt in de kraamzorg, jeugdzorg, 
gehandicaptenzorg, in buurthuizen, maatjesprojecten en in 
samenwerking met familie.

Enthousiast
Patricia: “Soms moeten mensen even over een drempel. Vra-
gen stellen over hoe het echt met de ander gaat, kan soms 
best lastig zijn, zeker als iemand ziek is of eenzaam. Wat ik zo 
bijzonder vind aan de Verhalencirkel is dat iedereen uiteinde-
lijk enthousiast mee doet. Ze zijn blij dat ze als mens worden 
gezien en niet meer als zieke of als patiënt. Verhalen delen is 
zo mooi. elkaar ontmoeten en tonen wat je belangrijk vindt. 
Soms worden mensen emotioneel. maar het kan ook heel luch-
tig zijn, er wordt ook veel gelachen.” 

Winnaar!
de Verhalencirkel is de winnaar van de ‘Impact Jaarprijs Pal-
liatieve Zorg’ 2016 van het expertisecentrum Palliatieve Zorg 
van Vumc in Amsterdam. de Impact-prijs wordt uitgereikt aan 
een nieuw product of instrument dat de potentie heeft om de 
palliatieve zorg te verbeteren. 

meer weten: www.bureaukwiek.nl

Talent uit de wijk
tEKSt PUck ’t Hart Foto Henny Van deUrsen

Volop Vrijheid Voelen
in de Kalahari woestijn

ben je op zoek naar een heel andere ervaring? dicht-
bij de natuur? Veronica Verkeersschool neemt je met 
veel plezier mee naar een heel onontgonnen gebied, de 
kalahari woestijn in afrika. Waar je zult ervaren wat 
ruimte is. Wat rust is. Maximale vrijheid beleven.
De Kalahari is een halfwoestijn in zuidelijk Afrika. Het is 
een gebied van ongeveer 900.000 km², met naast zand-
woestijn ook grote stukken steppe en savanne. Er leven  
onder andere leeuwen, hyena’s, verschillende soorten  
antilopen, stokstaartjes en bavianen. We leren je hoe je 
om moet gaan met de dieren, met de natuur en met de 
auto. We slapen in een tent op de auto. Je kunt je tent 
ook naast de auto zetten. Alles is aanwezig, de auto’s zijn  
compleet ingericht. We hebben ook een sateliet-telefoon.

Dit is geen standaard safari-trip, zoals het Paul Krugerpark. 
Wij gaan echt los van de bewoonde wereld. Er is een ge-
bied van 800 km waar we geen benzinepomp of café tegen  
zullen komen. We zijn aangewezen op onze auto’s en op 
elkaar. We gaan reizen met twee toyota landcruisers en vier 
Landrovers. 
Je leert dat je soms je eigen weg moet maken. Er zijn daar 
geen verkeersborden. In Nederland krijg je vooraf een navi-
gatie-training en leer je de basistechnieken van het rijden 
met 4x4 auto’s. Deze belevenis vergeet je nooit meer. tijd 
om te ontstressen? Bucketlist afstrepen? Doe mee!

de kalahari-reis is van 5 tot 19 mei 2018.
Voorafgaand is er een informatieavond en een dag  
basistraining. Je kunt deze trip ook zakelijk boeken. 
Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Stuur dan een mail naar:
e.alvares@veronicaverkeersschool.nl 

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

Hulp nodig?

Herstel je huid na de zomer

AAnbieding 
Ontvang op uw 

eerste laserbehandeling 

20% korting
www.LaserSkinClinics.nl

gratis consult

Vestiging Utrecht
Herculesplein 271
3584 AA Utrecht
T. 030 - 751 02 69
E. utrecht@laserskinclinics.nl

Herstel je huid na de zomer

AAnbieding 
Ontvang op uw 

eerste laserbehandeling 

20% korting
www.LaserSkinClinics.nl

gratis consult

Vestiging Utrecht
Herculesplein 271
3584 AA Utrecht
T. 030 - 751 02 69
E. utrecht@laserskinclinics.nl

Laser Skin Clinics is een paramedische kliniek voor innovatieve 
huidverbetering en huidtherapie. U kunt 6 dagen per week en 
ook ‘s avonds terecht op afspraak. Wij behandelen o.a; 

ACnE, LiTTEkEnS, HUidvErbETEring, HUidvErjOnging, COUpErOSE, 
bEEnvATEn, pigmEnT, LASErOnTHArEn, SCHimmELnAgELS. 

Wij werken met veel verschillende lasers o.a fractionele lasers.

Vestiging bussum
Olmenlaan 159
1404 dE bussum
T. 035 - 698 00 55
E. info@laserskinclinics.nl



8   Mensenwijk Mensenwijk   9

Griftpark sneller schoon

Wie op een vrij moment lekker in het 
griftpark vertoeft, heeft geen idee van 
wat zich daar onder de grond allemaal 
afspeelt. een in het opgepompte grond-
water ontdekte verontreiniging etende 
bacteriepopulatie blijkt er al geruime 
tijd succesvol actief bij het reinigings-
proces van de van oudsher zwaar ver-
vuilde en bij aanleg deels ingepakte 
bodem. de grond raakt daarmee sneller 
schoon dan men aanvankelijk dacht.

stadsoase  
Waar langs de Blauwkapelseweg van 1860 
tot 1960 de Utrechtse Gasfabriek heeft 
gestaan, ligt sinds 1999 het Griftpark als 
groene stadsoase en inmiddels favoriete 
plek voor veel Utrechters. Het Griftpark 
is echter ook een spraakmakend voor-
beeld van milieuverontreiniging. Niet 
voor niets kreeg het tijdens de aanleg de 
bijnaam ‘Gifpark’ mee. Na sluiting van de 

vervuilende gemeentelijke gasfabriek in 
1959 en het verdwijnen van de laatste 
beeldbepalende gashouders (voor opslag 
van het geproduceerde gas) bleef een 
flink braakliggend terrein achter. Vanuit 
de buurt werd aangedrongen op de aan-
leg van een buurtpark, maar daarmee 
werd pas in 1979 begonnen. Bij de aan-
leg stuitte men op ernstige vormen van 
bodemverontreiniging, tot diep in de ver-
ontreinigde grond en in het grondwater 
werden olie, cyanide, koolwaterstoffen en 
teerachtige stoffen aangetroffen. Na uit-
gebreid onderzoek begon de sanerings-
operatie pas in 1993. 

Veilig en schoon
De grond bleek tot vijfendertig meter 
diepte te zijn verontreinigd, het grond-
water zelfs tot vijftig meter. Volledige 
ontgraving bleek te duur en er werd be-
sloten om acht van de dertien hectare 

bodemverontreiniging te isoleren met 
een schermwand van cement-bentoniet 
tot maar liefst vijftig meter diepte. Daar-
door kan de verontreiniging zich niet 
uitbreiden. ook kunnen parkbezoekers er 
niet aan worden blootgesteld door een 
ophooglaag van twee meter schoon zand. 
De bodemverontreiniging buiten het ge-
isoleerde terrein werd wel volledig ver-
wijderd en in 1998 werd een systeem in 
werking gezet voor een zeer langdurige 
sanering van het verontreinigde water 
binnen én buiten het geïsoleerde gebied. 
Door permanent grondwater uit het ge-
isoleerde gebied te pompen wordt ver-
spreiding van verontreinigd grondwater 
voorkomen. Deze eeuwigdurende nazorg 
werkt perfect maar brengt wel hoge kos-
ten met zich mee.   

nog sneller!
Bij die nazorg heeft zich inmiddels een 

onverwachte ontwikkeling aangediend. 
In de ondergrond is een bacteriepopulatie 
ontstaan die de verontreiniging afbreekt. 
De gemeente gebruikt deze bacteriepopu-
latie al een aantal jaren om er het zwaar 
verontreinigde grondwater mee te reini-
gen dat uit het geïsoleerde gebied en de 
gron wordt opgepompt. Het reinigings-
proces is zeer betrouwbaar en heeft een 
rendement van meer dan negenennegen-
tig procent. In het geïsoleerde gebied is 
de biologische afbraak nog te laag, maar 
daarbuiten kan de sanering na twintig 
jaar pompen bijna worden beëindigd. Dat 
is sneller dan de oorspronkelijk berekende 
saneringsduur van minimaal honderd jaar. 
De gemeente heeft Wageningen Univer-
sity & Research, Universiteit Utrecht en 
Deltares opdracht gegeven methoden te 
ontwikkelen waarmee met biologische af-
braak de nazorgkosten voor het Griftpark 
drastisch kunnen worden gereduceerd. 

De eerste onderzoeksresultaten zijn eind 
2019 beschikbaar. Voor de uitvoering van 
dat onderzoek is een subsidie verstrekt 
door het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. 

In de ondergrond is 
een bacteriepopulatie 

ontstaan die de 
verontreiniging 

afbreekt 
buurt betrekken
De levenslange dure nazorg kan daarmee 
naar verwachting in 2024 veel goedko-
per worden uitgevoerd. Vooralsnog zullen 
omwonenden en parkgebruikers worden 
geïnformeerd over het onderzoek. Bij 
toepassing van nieuwe reinigingsmetho-

den zouden omwonenden kunnen worden 
betrokken met een co-creatieproces. om 
met bodemprofessionals te testen hoe 
zo’n proces zou kunnen worden opgestart 
werd september 2016 met hulp van vrij-
willige parkrondleiders een inspiratieses-
sie georganiseerd. Daarbij werd verkend 
hoe zo’n proces vorm kan krijgen en werd 
gekeken naar welke ideeën er in de buurt 
leven om het park verder te verrijken en 
hoe die ideeën zijn te koppelen aan de 
toekomstige saneringsactiviteiten. 

over dit bijzondere traject is meer  
informatie terug te vinden via: 
www.typischtaco.nl/
terug-in-de-toekomst-van-het-griftpark  

tEKSt MaUrice HengeVeLd • Foto’S yVonne Van Zaanen
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De Weerdsluis
GEDICHt Fred Penninga (lid van het utrechts Stadsdichtersgilde)
Foto HeLen kret

DE WEErDSluIS
tussen Bemuurde Weerd Oostzijde en Bemuurde Weerd Westzijde
is sinds 1613, of 1822, de Weerdsluis in bedrijf.
terwijl de hele wereld mechanisch, automatisch, elektrisch 
en digitaal geworden is, worden de sluizen nog met de hand bediend.

 De sluis beweegt als op het wisselend getij en
 zet de deuren open naar vier jaarlijkse seizoenen.
 In het najaar stroomt publiek bij mist en regen toe
 tot aan de trapsgewijze kade. Daar is Sinterklaas!
 Wie de klok gelijk zet, kan er op de winter wachten.

Wie zich heeft opgedoft en zacht de stad will binnenvaren
ziet de wachters krachtig aan de reuzenraden draaien.
de deuren zwemmen lachend in een schoolslag open
terwijl opvarenden van jachten naar de oevers zwaaien.

 De sluis beweegt als op het wisselend getij en
 zet de deuren open naar vier jaarlijkse seizoenen.
 In het voorjaar stroomt publiek bij zon en briesje toe.
 Bootjes kijken op de kadetrap, met ijs van Il Mulino.
 Wie de klok gelijk zet, kan er op de zomer wachten.

Wie de stad via het duister water wil verlaten, sluit
achter zich, zonder geruis de zware deuren van de sluis.
dan kan het bruine water van de gracht aan komen bruisen
tot het op de gesloten deuren stuit. Zo werken sluizen.
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tekst en Foto tIENEKE DE GRoot
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“Het is hier lekker levendig 
door de speeltuin, en groen!”

Spinnen 
tEKSt tieneke de groot              Foto Weia reinboUd

Pedicure Salon
Sandra Vontenie-Jacobs

sinds 1994

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

Voeten... 
uw verzorging 
zeker waard

Herfstdraden, spinrag, webben. overal zweven en hangen ze plotseling met  
spinnen eraan of erin. de nazomer is geen lolletje voor de arachnofoben onder 
ons. en dat ben ik – een spinnenschijterd. Zolang mijn herinneringen teruggaan. 
Hoe is het mógelijk?! kijk eens naar (al!) die ogen; de kleurendiversiteit van 
kruisspinnen (oeps, wat een joekels); naar het gedrag van die schattige spring-
spinnetjes (waar springen ze op!); of die fraaie constructies van de webben 
(kleverig). Jaja, oké, oké. angst is er om te overwinnen. dus heb ik een compro-
mis gesloten met de spinnenwereld; op mijn manier. buitenshuis fascineren ze 
me − enigszins. binnenshuis hoeft dat nog niet. 

Dan nu waarom het eigenlijk best wel inderdaad intrigerende dieren zijn. Neen, geen 
insecten, want ze hebben meer dan zes poten, hun lijf bestaat níet uit kop, borststuk 
en achterlijf, en ze hebben géén vleugels. op dat laatste hebben ze echter een truc 
gevonden. In hun prepuberale fase schieten sommige soorten een lange draad uit hun 
achterlijf. Daaraan hangend zweven ze vele meters tot kilometers met de wind mee. 
Met heel wat minder massa dan Mary Poppins. 

Spinnendraden zijn een technisch vernuft vanwege de combinatie van uiterst dun, 
uiterst sterk en uiterst veerkrachtig. Jaloersmakend voor menselijke uitvinders. En je 
ziet de draden, mits je ze kunt zien, want ja, uiterst dun, in vele creaties. Soms als 
hangmat, soms in trechtervorm en vaak in wielvorm. Iedereen kent de kruisspin die 
midden in haar ronde web hangt in afwachting van vliegjes, muggen of ander klein 
voedsel dat erin vliegt. Laatst hing er zo’n knoeperd vlak voor de brievenbus bij mij. 
Buiten. Ik heb er heel even naar gestaard.

Een andere soort die wielwebben bouwt is de brugspin. Vaak te vinden aan brug-
leuningen boven water waar klein spul vliegt. Wetenschappers hebben ontdekt dat 
brugspinnen in steden hun web vaak vlakbij lampen bouwen. Lampen trekken insec-
ten aan die vervolgens het web in vliegen. op die manier lost de stadse versie van de 
brugspin het vraagstuk op om eten te vinden in niet-waterrijke omgeving. Het schijnt 
erfelijk doorgegeven te worden. Slim zijn ze, die spinnen.
In het tunneltje langs de Veemarkt onder de Biltse Rading hangen er de spinnen aan 
de lampen aldaar. Kijk en uhhh… geniet.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp

Bewoner
Foto yVonne Van Zaanen • tekSt PUck ‘t Hart

Er is een handige nieuwe website met 
een actuele buurtagenda: 
mijnbuurtwelzijn.nl 
Met o.a. activiteiten van Buurthuis 
de Leeuw, Nieuw-Blyenburg, Wijkraad, 
Huis in de wijk, Huiskamer tuindorp-
oost, Griftsteede, Wijk&co, Pauluskerk,  
tuinenpark de Pioniers etc.

De agenda is ook op papier verkrijgbaar, 
als ‘Samen thuis in de wijk’ agenda, 
eennieuwe gezamenlijke activiteiten-
agenda voor de (oudere) wijkbewoners 
van Noordoost. 

buurthuis de Leeuw & Wijk&co
Samuel van Houtenstraat 1
www.buurtcentrumdeleeuw.nl
www.wijkenco.nl

nieuw-blyenburg
Jan van Galenstraat 6
www.nieuwbleyenburg.nl

Huiskamer van de wijk 
Zorgcentrum tuindorp-oost, 
Winklerlaan 365

Pauluskerk 
Willem de Zwijgerplantsoen 19

griftsteede & Wijk&co 
Van Swindenstraat 129
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/
griftsteede

Huis in de wijk
Prof. Suringarlaan 1
(naast de tuindorpkerk)

Wijkbureau noordoost
F.C. Dondersstraat 1

tuinenpark de Pioniers
Kögllaan 30
www.atvdepioniers.nl

Buurtagenda 
DIGItAAL EN oP PAPIER

Hans (82) en seppa (80) den daas 
wonen sinds kort in de mooie 
nieuwbouw van hout en glas, 
tussen speeltuin de Pan en het 
spoor. 

Hans heeft zijn hele leven in tuin-
dorp gewoond, hij is er opgegroeid. 
Seppa groeide op aan de Burge-
meester Reigerstraat. Het gezin 
woonde eerst tien jaar op de Re-
gentesselaan en daarna veertig jaar 
op de Mr Sickeszlaan. 

Na het maken van de foto valt per 
ongeluk de voordeur dicht, in het 
slot, en de sleutel ligt binnen... 
maar gelukkig staat de balkon-
deur open. We halen een ladder bij 
Speeltuin de Pan en meneer den 
Daas (van 82) klimt met de ladder 
zo zijn balkon op en laat zijn vrouw 
weer binnen!
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

op weg naar school was de alexander numankade gewoon 
nog een straat waar ik met mijn kinderen doorheen fietste. 
op de blauwkapelseweg moet ik vaak geroepen hebben: 
“opletten! Zo dadelijk bij de verkeerslichten naar links.” 
Het was vroeg in de ochtend en altijd druk. de eerste  
basisschooljaren op de Jenaplanschool Wittevrouwen in de 
Poortstraat vanuit tuindorp waren voor mij, tot halverwege 
groep 5, de dagelijkse route. ik liet het los. Het ging allang 
vanzelf en ik hoefde vroeg in de ochtend echt niet meer: 
“opletten” te roepen. een enkele keer haalde ik ze nog op, 
zonder het ritueel over te slaan door over het bruggetje de 
bekkerstraat in te zoeven en je fiets net zo lang laten uitrij-
den totdat je weer moest gaan trappen. 
 
Een paar jaar later steek ik de Blauwkapelseweg over en fiets ik 
de Alexander Numankade op en passeer het bruggetje; voor me 
fietsen twee meiden van mijn dochters leeftijd nu. Ik denk dat 
ze studeren; ze slaan de Poortstraat in en verdwijnen uit mijn 
beeld. Ineens denk ik aan het boek dat ik deze zomer nog eens 
las. Het boek dat Mirjam Hengel over Leo Vroman en tineke 
Sanders schreef. ‘Hoe mooi alles’, een liefde in oorlogstijd. 

Samen met haar vader zocht Mirjam Hengel naar plekken die 
een rol hebben gespeeld in het leven van Leo en tineke. De 
Poortstraat, het tweede huis waarin Leo woonde nadat hij eerst 
om de hoek samen met broer Jaap op kamers zat. Leo Vroman 
was zeventien toen hij vanuit Gouda in Utrecht ging studeren. 
Mirjam: “De Alexander Numankade, waar Leo Vroman introk bij 
zijn broer Jaap. Een vriendelijk huis in een rijtje met uitzicht 
op de gracht met de Hoefsmederijstraat erachter. Beneden de 
hospita, boven de twee jongens Vroman op een kamer met een 
glazen deur tussen de voor- en de achterkamer, ieder een eigen 

helft. Buiten een hek voor een piepklein tuintje. Ik stel me 
de broertjes voor, vroeg in de avond op weg naar hun socië-
teit, naar een repetitie, voorstelling of dispuutavond. De grote 
lange , naast dat beweeglijke ventje met de immense neus. Deur 
dicht, de pas erin, de kade af richting het centrum, richting het 
gebouw van hun studentenvereniging, richting vrienden plan-
nen, en een toekomst.” 
 
op de hoek van Alexander Numankade en de Poortstraat probeer 
ik me de broers ook voor te stellen. Het bruggetje over de Grift 
naar de Bekkerstraat richting de Bilstraat hebben ze misschien 
nooit genomen. In 2011 dichtte Leo Vroman Utrecht, Utrecht 
waarvan de eerste vijf regels:
 
Soms zie ik weer teder
verlichte straatstenen
en altijd is door de regen 
mijn Poortstraat verdwenen
maar de Biltstraat een stuk breder
 
Begin dit jaar stelde Utrecht zich kandidaat voor Unesco City of 
Literature. Utrecht is een stad van literatuur. Utrecht wil graag 
opgenomen worden in de City of Literature. Het Literatuurhuis 
bundelde een bidbook dat leest als een lange literaire en cul-
turele traditie; van C.C.S. Crone tot het Utrechts Stadsdichters-
gilde. In het bidbook is een tijdlijn opgenomen waarin Vroman 
ontbreekt. Dat kan wellicht alsnog wanneer de stad zich eind 
van dit jaar Unesco City of Literature mag noemen. of beter nog 
een plaquette om de hoek van de Alexander Numankade met het 
complete gedicht van Vromans Utrecht, Utrecht.

www.cityofliterature.nl • www.hetliteratuurhuis.nl

Alexander Numankade
 tEKSt Peter boer  

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!

“Er is meer mogelijk 
dan je denkt!”

Bekend gezicht
Foto EN tEKSt PUck ‘t Hart

sella van de griend (44) is haar 
eigen basisschool begonnen: de 
Happy kids school. de school is 
in januari van dit jaar gestart en 
heeft nu 25 leerlingen, van groep 
4 t/m 8. de school is gevestigd 
in het gebouw van sporting ’70, 
aan de rand van Voordorp en Vee-
markt. genoeg buitenruimte dus!

Sella is deze school begonnen na 
haar opleiding tot basisschooldirec-
teur, vanuit de behoefte om kinde-
ren meer uitdagend en vernieuwend 
onderwijs te geven. De Happy Kids 
school is voor alle nieuwsgierige en 
ondernemende kinderen en is ook 
dé plek voor hoogbegaafden. “Deze 
kinderen hebben kennishonger en 
daar doen wij iets mee!”

 www.happykids.school
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De Wijkraad Noordoost
Foto’S yVonne Van Zaanen

sinds kort bestaat er een bewoners-
platform voor Lauwerecht en de staats-
liedenbuurt. dit bewonersplatform is 
opgericht vanuit de opdracht van de 
Wijkraad noordoost. Vroeger waren er 
in de buurten staatslieden en Lauwe-
recht bewonersplatformen, maar deze 
zijn de laatste jaren niet meer actief. 
omdat er grote bouwactiviteiten in de 
buurten plaats (gaan) vinden en hier-
mee de buurten gaan veranderen, heeft 
de Wijkraad noordoost het initiatief 
genomen om, samen met the social 
Firm, dit bewonersplatform te helpen 
kickstarten.

We hebben inmiddels vier bijeenkomsten 
gehad met een groep bewoners uit beide 
buurten. Hoeveel mensen er aanwezig 
zijn, varieert per bijeenkomst. Meestal 

ligt dit tussen de acht er dertien deel-
nemers. De deelnemers van het platform 
hebben in een recentelijke brainstormses-
sie verschillende thema’s gekozen die zij 
in deze twee buurten van belang vinden. 

de thema’s zijn: 
- Verkeer
- Groen
- Wonen en zorg
- Communicatie
- Sociale cohesie
- Kunst en cultuur

tijdens de themabijeenkomsten nodigen 
we partijen uit de buurt uit die op het 
thema actief zijn en stellen we elke keer 
een actielijst op om ook echt iets te kun-
nen betekenen. We denken graag in kan-
sen voor deze mooie buurten.

data en thema’s die nog komen:
Groen   17 oktober 2017 
Wonen en zorg  7 november 2017 
Communicatie  28 november 2017 
Kunst en cultuur  12 december 2017 

Elke bijeenkomst is van 19:00-20.30 
uur in Buurtcentrum de Leeuw, 
Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht.

Wil je deelnemen, dan ben je natuurlijk 
welkom! Je hoeft niet bij elke bijeen-
komst aanwezig te zijn, maar kunt ook 
aanschuiven naar interesse. Wel is het 
belangrijk dat je een bewoner bent van 
een van de buurten. 

Meld van tevoren wel even dat je komt via 
info@thesocialfirm.nl. 

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. 10 oktober, 21 november, 
19 december

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

Meedenken?!
tEKSt ab kooLs

er is onlangs een bewonersplatform voor Lau-
werecht en de staatsliedenbuurt opgericht 
door de Wijkraad noordoost. de wijkraad 
heeft van de gemeente de opdracht om  jaar-
lijks een achterban-raadpleging uit te voeren, 
de zogenaamde wijkraadpleging. dit is een  
initiatief om bewoners actief te betrekken bij 
de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 

Vorig jaar heeft dit plaatsgevonden op De Vee-
markt (zie onze website). Dit jaar door middel 
van een bewonersplatform Staatsliedenbuurt en 
Lauwerecht. De ideeën die uit het bewonersplat-
form gaan komen, over verbeteren van de leef-
omgeving bij toevoeging van 800 woningen hier, 
zullen wij aanbieden aan de wijkwethouder (het 
college) en de gemeenteraad.

thema-avonden wijkraad
Wij betrekken de komende tijd ook alle wijk- 
bewoners actief bij de wijkraad door middel 
van thema-avonden. De eerste thema-avond op  
10 oktober zal gaan over bUrgerPartici-
Patie: wat vind je ervan, hoe gaat de gemeente 
Utrecht om met inbreng van burgers? Wat gaat 
goed en wat kan beter? 

Wil je deelnemen aan een thema-avond of wijk-
raadvergadering? Meld van te voren even als je 
komt via info@wijkraadnoordoost.nl

Bewonersplatform
tEKSt FLeUr Van iJPeren
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Peter ontzorgt

Vergeten
op deze plek schreef ik eerder over mijn moeder. Als je niet van stukjes houdt die over 
een broze moeder en haar mantelzorgende zoon gaan, dan moet je nu stoppen. 
Angst voor het langzame vergeten is er lang geweest. Een mist die ongemerkt in haar 
denken neerdaalt. Als dat zou beginnen, dan moest ik dat maar zeggen. tot een paar 
jaar terug dacht ik dat het haar niet zou overkomen. toen dacht ik nog dat we ruim 
een uur rijden van elkaar zouden blijven wonen. Nu is een kwartier fietsen genoeg. Ik 
blijf voor haar steeds dat kwartier herhalen en de route die ik van deur tot deur afleg: 
het tunneltje bij de Voorveldsepolder door en links de Karel Doormanlaan op naar de 
Biltstraat. Bij de verkeerslichten sta ik stil, doe mijn oortje in, en bel. Dat doe ik een 
keer of vier per week en zij belt me elke dag. 

Mantelzorger word ik door ‘U Centraal Steunpunt mantelzorg’ genoemd. Geregeld ont-
vang ik post van het Steunpunt om een vragenlijst in te vullen en om te vragen of de 
gegevens nog kloppen. Een paar keer in het jaar zit er in de envelop een uitnodiging om 
bijvoorbeeld met andere mantelzorgers in een authentieke Botter op het Veluwemeer te 
gaan zeilen. Zo’n uitnodiging blijft nog lang op tafel liggen. ook de uitnodiging voor 
een mindfulness-training voor mantelzorgers blijft daar liggen. 
 
In haar boek ‘Alzheimer mon Amour’ van Cécile Huguemin lees ik: “Men kent de tennis-
arm van de sporter, de muisarm van de schrijver, maar kent men de peesontsteking van 
de ‘mantelzorger’? Die vreselijke term waarmee men de partner aanduidt van iemand die 
naar een steeds ontoegankelijker niemandsland afglijdt?” ook ik kan maar niet wennen 
aan dat woord. Huguemins intiem en ontroerend verslag was in Frankrijk een bestseller. 
In ons land werd het nauwelijks opgemerkt. 
Als mantelzorgende zoon lees en zie ik van alles over ons brein en het verval van het 
geheugen. Zo houd ik de afstand en controle op wat het met mij doet. In maart van 
dit jaar zie ik in de Stadsschouwburg ‘De vader’ van Florian Zeller, waarin Hans Croiset 
een dementerende vader speelt. op een zwoele zomeravond in augustus kijk ik naar 
‘Hollandse zaken’ van Max, waar Cees Grimbergen met mantelzorgers praat. De verhalen 
raken me; ik zit op het puntje van mijn stoel en kijk verder niemand aan. 
In de verte zijn het dezelfde verhalen die ik met mijn moeder heb. In haar nieuwe 
huis zitten we dan tegenover elkaar. We halen herinneringen op, praten en lachen. Dat 
laatste nog het liefst. Ze vertelt me over haar dromen. “In mijn geheugen zitten steeds 
grotere gaten.” In haar hoofd komen steeds meer kamers leeg. “Ik vergeet. Soms denk 
ik dat ik weer terug moet naar mijn huis in Zuilen. Het is lang geleden. Je zegt het. Ik 
geloof je meteen. Zou het uit mijn hoofd verdwijnen, denk je?” 

...steeds dichtbij...

030 - 666 22 44 

Caroline
de Bruijn

Narda
Delhaas&amentiuitvaartverzorging.nl

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 

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 

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

“De workshop Financiën 

rondom Pensioen 

raad ik zeker aan!’’

oud-deelnemer Frans Ribbens (61) 

inhoud workshops
Aan bod komen o.a. de vragen: 
Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit? 
Wat moet ik regelen voor mijn pensioen? 
Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga? 
Frans: “De pensioendeskundige kon me  
geruststellen dat het meevalt wat ik straks 
krijg aan pensioen.” 

nuttige vragen 
Frans: “ook de vragen van andere deel- 
nemers waren heel nuttig omdat je hoort 
over dingen waar je zelf niet aan denkt. 
Na de workshop ben ik direct aan de slag 
gegaan met mijn in- en uitgaven patroon 
zoals ik het heb geleerd tijdens de workshop. 
Heel overzichtelijk.” 

gratis WorksHoP 
Financiën rondom Pensioen 
Woensdag 8 november óf woensdag 13 december, 
9:30 - 12:15 uur, bij U Centraal, Drift 11 (Binnenstad)

aanmelden via de website
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen

Wilt u zich telefonisch aanmelden? 
Bel dan naar 06 - 2333 5893 of mail naar: 
finan-admin@u-centraal.nl

“Het is toch moeilijke materie, je pensioen. 

Je wilt wel weten hoe jouw situatie precies zit. 

Dat deze workshop gratis is, is ook aantrekkelijk!” 

De man op deze foto is niet Frans

“Je eigen kleur geven 
aan de uitvaart”

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)

24 uur l 06 553 033 85 l PaSSageuitvaarten.nl



Foto Vicky Pronk 
tEKSt MaUrice HengeVeLd

Gaudi 
aan de Wittevrouwensingel

Ooit het ietwat saaie terrein van een 
garagebedrijf oogt Plan Wittevrou-
wensingel anno 2017 als een extra-
vagante architectonische parel langs 
de stadsbuitengracht. De markante 
herontwikkeling op de hoek met 
de Kleine Singel nabij het Griftpark 
resulteerde begin deze eeuw in een 
gevarieerd programma met woon- 
en kantoorruimtes. Op de onderste 
verdiepingen huist het College voor 
de Rechten van de Mens en daarbo-
ven bevinden zich twaalf apparte-
menten met penthouse. De buiten-/
zichtzijde werd volgens architect 
Marie-Jeanne Sas ‘extra aangezet 
en gemarkeerd door deze met de  
nodige schwung en (bijna) Gaudiaans 
de hoek om laten gaan, met ruimte 
voor het intieme en rustige groene 
woonhof erachter’. Een prachtig 
stukje stad!   


