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De Weerdsingel 
EEN STATIG STUK STADSBUITENGRACHT

Het is de 500 meter lange statige Van Asch van Wijckskade in de Breedstraat-
buurt die − tot 1840 onder de naam Noorderkade − de noordelijke binnenstad  
begrenst. Vanaf 1830 wordt het overgrote deel van de oude Utrechtse vesting- 
werken gesloopt of anderszins omgevormd naar een ontwerp van architecten  
J.D. Zocher jr. en C. Kramm. Wanneer Utrecht vanaf circa 1850 buiten de voorma-
lige vestingwerken kan gaan bouwen, vestigen zich langs de singels vermogende  
burgers in grote villa’s met uitzicht op het water. De Vogelenbuurt is de eerste woon-
wijk die buiten de singels wordt gerealiseerd. Tegenover de statige Van Asch van  
Wijckskade realiseren particulieren grote series woningen langs bestaande water- 
lopen als Hopakker richting het noorden. Ooit dus stadsbuitengracht kronkelt de  
Weerdsingel zich inmiddels tussen de oude en nieuwe(re) wijken door.  

FOTO DANI ZONDERLAND  TEKST MAURICE HENGEVELD
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FOTO DANI ZONDERLAND
TEKST MAURICE HENGEVELD

De Oosterstroom
VERDEDIGINGSGRACHT 

Het is een op het oog onbeduidende en 
voor menigeen naamloze watergang op de 
grens van Lauwerecht en de Vogelenbuurt 
ten noorden van het Utrechtse stadscen-
trum – de Oosterstroom.   
Deze circa 400 meter lange, smalle 
gracht langs de Gruttersdijk en achter de  
Hopakker, loopt van de Weerdsingel in 
het zuiden naar het Zwarte Water in het 
noorden. In de late middeleeuwen vormde 
de Oosterstroom de oostelijke begrenzing 
van de aldaar rond de Weerdsluis ontsta-
ne bedrijvige voorstad Bemuurde Weerd.  
Lange tijd was daar veel aardewerkindus-
trie gevestigd, die vanwege het brandge-
vaar uit de binnenstad moest vertrekken. 
Bij de aansluiting op het Zwarte Water 
stond destijds aan de binnenzijde het ron-
deel Simpoel, een halfrond bolwerk aan de 
ommuring. Vandaag de dag staat langs de 
Oosterstroom onder meer de molen Rijn en 
Zon op de kruising met de Adelaarstraat.   
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Utrecht Noordoost in beeld

Utrecht Noordoost is een bijzonder stadsdeel, met zijn prachtige wateren, architectuur 
en straten. Na vijf jaar magazine Mens en Wijk hebben wij als redactie zoveel kennis ver-
zameld, dat we besloten dit informatieve boekje te maken. Noordoost, met ruim 37.000 
inwoners de derde wijk in de gemeente Utrecht, wordt begrensd door de spoorlijn, de A27, 
de Biltstraat, de noordoostelijke Stadsbuitengracht en de rivier de Vecht. De wijk wordt in 
het midden doorsneden door de Kardinaal de Jonghweg. De subbuurten hieronder.

TUINDORP is een vroegere buitenwijk, gebouwd tussen 1930 en 1937 op wat toen nog het 
grondgebied was van de voormalige gemeente Maartensdijk. Tuindorp hoort sinds 1954 bij de 
gemeente Utrecht. Het is gebouwd naar het Engelse tuindorp-model, met veel ruimte voor groen. 
Tuindorp grenst aan de wijk Overvecht in het noorden, met de spoorbaan, de buurten Tuindorp 
Oost in het oosten en de Kardinaal de Jonghweg, met daarachter Tuinwijk in het zuiden. In de 
uiterste westpunt van de buurt werden in de jaren 70 studentenflats gebouwd, het zogeheten 
Tuindorp-West Complex. Bijna alle straten in Tuindorp zijn vernoemd naar academici.

TUINDORP OOST is in de jaren 50 gebouwd in de Voorveldse polder en grenst in het zuiden aan 
Wittevrouwen en in het oosten aan de buurt Voordorp. Tuindorp-Oost wordt gekenmerkt door 
veelal midden- en hoogbouwflats en overige prefab-woningen. De buurt verschilt architecto-
nisch, demografisch en qua karakter dan ook erg van Tuindorp.

VOORDORP werd gebouwd in de jaren negentig. De witte huizenbuurt ligt ligt in de uiterste 
punt van noordoost ingeklemd ingeklemd tussen de spoorlijnen en de A27. Het is een compacte 
buurt van rond de 1600 woningen met een diversiteit aan bewoners: jonge gezinnen, ouderen, 
huurders en kopers. Voordorp is met veel aandacht voor detaillering vormgegeven door architect 
Theo Bosch, die hiervoor de Rietveldprijs voor architectuur ontving. In Voordorp zijn achttien 
straten vernoemd naar internationaal bekende vrijheidsstrijders. 

De VEEMARKT is in 2012 gesloopt en daar is een nieuwe unieke, moderne en duurzame woonwijk 
met ongeveer 600 woningen gekomen. 

ZEEHELDENBUURT EN HENGEVELD- EN HUIZINGALAANBUURT  tussen de Biltstraat en de Kar-
dinaal de Jonghweg en het Griftpark. De Biltsche Grift, welke loopt vanaf de Biltstraat tot aan 
de Blauwkapelseweg, vormt de scheiding tussen de Zeeheldenbuurt en Wittevrouwen. Deze buurt 
wordt bekroond met het Oogleidersgasthuis en het Anatomiegebouw.

WITTEVROUWEN is genoemd naar het klooster van zusters die leefden volgens de regel van de 
heilige Norbertus. Het klooster werd ook wel het Wittevrouwenklooster genoemd naar de kleur 

Tuindorp Oost Voordorp ZeeheldenbuurtTuindorp Huizingalaan e.o.
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Het zwarte water
EEN DONKERE WATERGANG IN LAUWERECHT

In de twaalfde eeuw gegraven ten behoeve van de ont-
ginning van veengronden ten noorden van Utrecht was 
de watergang Zwarte Water ooit de noordoostelijke be-
grenzing van de toenmalige voorstad Bemuurde Weerd. 
De inmiddels grotendeels gedempte Veengracht, die tot 
in de jaren 60 van de vorige eeuw tot aan de Kardi-
naal de Jongweg liep, kreeg ooit vanwege het donkere 
veenwater zijn naam mee. Daar waar het Zwarte Water 
ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht op de rivier de 
Vecht uitkomt, wordt hij overspannen door een monu-
mentale bakstenen boogbrug, de Lauwerechtbrug. 

FOTO DANI ZONDERLAND • TEKST MAURICE HENGEVELD
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van het habijt van de nonnen. In het midden van de 19e eeuw werden de kleinere straten en 
hofjes aangelegd, die werden bebouwd met voornamelijk arbeiderswoningen en middenstands-
woningen die de buurt zijn karakteristieke uiterlijk geven. Deze woningen bestonden uit een 
woonlaag op de begane grond waarboven een enkele ‘slaapzolder’ onder een mansardedak. Na de 
sloop van de Gemeentelijke Gasfabriek in 1960 bleek de grond sterk verontreinigd. Op dit terrein 
werd, na een uitgebreide grondsanering, het Griftpark ingericht. 

LAUWERECHT is onderdeel uit van de subwijk Votulast, waarvan de naam een verzameling is 
van de eerste twee letters van de buurten Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en de Staats-
liedenbuurt. Lauwerecht is ontstaan door lintbebouwing op de oostoever van de Vecht, vanaf 
de Utrechtse binnenstad. De buurt wordt in het zuiden begrensd door de Utrechtse binnenstad 
(Weerdsingel), in het westen door de Vecht, in het noorden door de spoorlijn en in het oosten 
door de Talmalaan en de Hopakker. 

DE STAATSLIEDENBUURT, voorheen Staatsliedenkwartier, wordt in het westen begrensd door 
de Talmalaan, in het noorden door de Kardinaal de Jongweg, in het oosten door de Van der 
Mondestraat en in het zuiden door de Draaiweg. De buurt is sterk in ontwikkeling, veel oude 
woonblokken zijn reeds gesloopt en medio 2007 is gestart met een grootscheepse modernise-
ring van de buurt. De Staatsliedenbuurt werd gebouwd in de jaren vijftig als aanvulling op het 
vooroorlogse Tuinwijk. In de Staatsliedenbuurt is de stempel- en strokenverkaveling herkenbaar: 
open bouwblokken, gemeenschappelijke groene ruimtes, jaren vijftig portiekflats van gemiddeld 
drie of vier lagen hoog, soms met kap en vaak met een bijzondere detaillering (in baksteen) van 
de gevel, maar ook laagbouw in twee lagen met een kap. 

DE VOGELENBUURT dankt zijn naam aan het feit dat bijna elke straat naar een vogel genoemd 
is. Deze buurt wordt als kindvriendelijk ervaren en is geliefd als woonlocatie. De Vogelenbuurt 
wordt in het zuiden begrensd door de Weerdsingel-Oostzijde, in het westen door de Hopakker en 
de Merelstraat, in het noorden door de Draaiweg.

TUINWIJK ten zuiden van Tuindorp bestaat uit twee buurten: Tuinwijk-West en Tuinwijk-Oost. 
De wijk is na 1900 ontstaan en heeft een bijzonder gedeelte: ‘De Tuinwijk’. Dit gedeelte is op-
getrokken in de karakteristieke stijl van de Amsterdamse School en kreeg de status van rijksmo-
nument. Dit stuk verbindt het armere deel van de Van der Mondestraat met het ‘rijkere’ deel. De 
Tuinwijk is vanaf 1921 gebouwd met de stenen die overbleven na de bouw van De Inktpot, het 
derde hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen. ‘Het Badhuis’, voorheen het Vijfde Volks-
badhuis, is nu hotel en restaurant Badhu. Het transformatorhuisje in de Melis Stokestraat en de 
De Gerardus Majella School aan de van der Mondestraat vormen enkele interessante uitingen van 
de Amsterdamse school.

Veel leesplezier!
Puck ‘t Hart

(kleine fotootjes Joyce Parlevliet)

Vogelenbuurt Tuinwijk

Staatsliedenbuurt

Wittevrouwen

Lauwerecht
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Het monumentale Ooglijdersgasthuis op de 
F.C. Dondersstraat 65 wordt gedeeltelijk 
verbouwd tot wooncomplex. Vanwege de 
status van Rijksmonument blijft een groot 
deel van het gebouw behouden en zal de 
verbouwing voornamelijk intern plaatsvin-
den. 
    
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 interna-
tionaal bekend als behandel-, onderzoeks- en 
onderwijsinstituut. Met zijn compagnon en 
collega Herman Snellen werkte Donders aan 
plannen voor een nieuw en veel groter Ooglij-
dersgasthuis. Dat kwam er uiteindelijk in 1895 
– helaas pas na het overlijden van Donders in 
1889 – in de vorm van het in neo-renaissan-
cestijl 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 ver-
zorgingsfunctie te behouden. Nadat het gast-
huis in 1989 naar De Uithof verhuisde, nam in 
1990 de Hogeschool Utrecht haar intrek met 

de faculteit Institute 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 ren-
dabele toekomst voor het voormalige gasthuis 
is samenwerking gezocht met Asnova. Deze 
Utrechtse architecten hebben een trackre-
cord in monumentale herbestemmingen, res-
tauraties en nieuwbouw in bijvoorbeeld de 
Utrechtse binnenstad. Inmiddels is het pand 
op basis van 3D-metingen in kaart gebracht en 
zijn diverse studies gemaakt naar mogelijkhe-
den en onmogelijkheden. Daarbij werden ook 
verdwenen elementen opgespoord en in kaart 
gebracht. Tegelijkertijd werd asbest uit het 
pand verwijderd. Het bestemmingsplan – dat 
alle beleidsregels bevat waar een bouwproject 
aan moet voldoen – is begin 2018 definitief 
vastgesteld. Daarmee zullen op de locatie cir-
ca 55 vrije sector woningen worden gereali-
seerd: 44 appartementen en 11 grondgebon-
den woningen. De monumentale gebouwen 
en het gebouw op het binnen terrein zullen 
daartoe worden verbouwd. De niet-monumen-
tale bebouwing aan de Cornelis Evertsenstraat 
wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 
zes appartementen en de elf grondgebonden 
woningen. De gezamenlijke ondergrondse par-
keergarage krijgt een in- en uitrit aan de Bley-
enburgstraat.

www.ooglijdersgasthuis.nl
F.C. Dondersstraat 65

Ooglijdersgasthuis
TEKST MAURICE HENGEVELD  FOTO YVONNE VAN ZAANEN
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TEKST MAURICE HENGEVELD

De Biltse Grift
GEGRAVEN VOOR DE HANDEL

In 1626 werd door de Staten van Utrecht een commis-
sie benoemd, die als taak kreeg ‘het land op te nemen,  
noodig voor het maken van een vaart van Utrecht langs 
de Steenweg naar de Bilt en van daar door de Oostbroek-
se landen naar Zeist’. De vaart moest zorgen voor ‘de ver-
betering der landerijen door het gemakkelijk wegvoeren 
van het zand en het vergemakkelijken van het vervoer 
van waren naar de Utrechtse markt.’ Dat valt terug te 
lezen in de publicatie ‘Barensweeën van De Biltse Grift’ 
(1997) van H. de Groot. De publicatie doet verslag van 
het moeizame traject rond de aanleg alsmede het late-
re beheer en onderhoud van de Biltse Grift. Deze oude 
waterweg loopt over een afstand van ruwweg tien ki-
lometer vanaf Utrecht naar Zeist. Het oostelijke deel 
vanaf Oostbroek wordt ook wel aangeduid als de Zeis-
ter Grift. Samen met de eveneens in die tijd aangeleg-
de nieuwe weg naar Amersfoort gaf de Biltse Grift een  
mpuls aan het gebied en kwamen er nieuwe boeren- 
bedrijven en buitenplaatsen. Ter hoogte van de Utrechtse 
Grasstraat, gelegen achter de Griftkade in Wittevrouwen, 
werd vanaf 1873 tot eind jaren 20 van de 20e eeuw een 
uitstulping in de Biltse Grift gebruikt als openbare bad-
plaats in de openlucht.
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Op weg naar school was de Alexander Nu-
mankade gewoon nog een straat waar ik 
met mijn kinderen doorheen fietste. Op de 
Blauwkapelseweg moet ik vaak geroepen 
hebben: “Opletten! Zo dadelijk bij de ver-
keerslichten naar links.” Het was vroeg in 
de ochtend en altijd druk. Hun eerste ba-
sisschooljaren op de Jenaplanschool Witte-
vrouwen 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 och-
tend echt niet meer “Opletten” te roepen. 
Een enkele keer haalde ik ze nog op, zon-
der het ritueel over te slaan door over het 
bruggetje de Bekkerstraat in te zoeven en 
je fiets net zo lang te laten uitrijden totdat 
je weer moest gaan trappen. 
 
Een paar jaar later steek ik de Blauwkapelse-
weg over en fiets ik de Alexander Numankade 
op en passeer het bruggetje; voor me 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 van Hengel 
over Leo Vroman en Tineke Sanders schreef. 
‘Hoe mooi alles was, een liefde in oorlogstijd.’ 
Samen met haar vader zocht Mirjam van Hen-
gel 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 17 toen hij vanuit 
Gouda in Utrecht ging studeren. 
     
“De Alexander Numankade, waar Leo Vroman 
introk bij zijn broer Jaap. Een vriendelijk huis  
in een rijtje met uitzicht op de gracht met 
uitzicht aan de overkant Hoefsmederijstraat 
erachter. Beneden de hospita, boven de twee 

jongens Vroman op een kamer met een gla-
zen 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 sociëteit, 
naar een repetitie, voorstelling of dispuut-
avond. De grote lange naast dat beweeglijke 
ventje met de immense neus. Deur dicht, de 
pas erin, de kade af richting het centrum, rich-
ting het gebouw van hun studentenvereniging, 
richting vrienden plannen 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 2010 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 opgeno-
men worden in de City of Literature. Het Li-
teratuurhuis bundelde een bidbook dat leest 
als een lange literaire en culturele traditie; 
van C.C.S. Crone tot het Utrechts Stadsdich-
tersgilde. In het bidbook is een tijdlijn op-
genomen waarin Vroman ontbreekt. Dat kan 
alsnog nu de stad zich Unesco City of Litera-
ture mag noemen. Of beter nog een plaquette 
om de hoek van de Alexander Numankade met 
het complete gedicht van Vromans Utrecht, 
Utrecht.

Alexander Numankade
TEKST PETER BOER

FOTO DANI ZONDERLAND
TEKST MAURICE HENGEVELD

ZEEHELDENBUURT
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FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD

Copernicus
VERSCHOLEN STATEMENT AAN 
DE GRUTTERSDIJK

Wie in de Vogelenbuurt over de Grut-
tersdijk fietst, passeert bijna onge-
merkt het poortgebouwtje op num-
mer 25. Even afstappen loont, want 
op het achtergelegen binnenterrein 
vind je het prachtige appartemen-
tencomplex annex kantoor Coper-
nicus. Het dankt zijn naam aan de 
koperen gevelbekleding. Samen met 
de vaste verticale maatverdeling en 
de ‘verborgen’ kozijnen geeft dat 
het gebouw een strakke uitstraling. 
Het rond 2012 opgeleverde gebouw 
was een complex binnenstedelijk 
project voor het Utrechtse Asnova 
Architecture samen met de restau-
ratie van het monumentale kantoor 
van Grafhorst Notarissen aan de Be-
muurde Weerd OZ 19, dat doorloopt 
in deze nieuwbouw. Een aan het oog 
onttrokken architectonisch state-
ment achter het nog monumentale 
stukje Gruttersdijk.        
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De Weerdsluis
GEDICHT FRED PENNINGA  FOTO HELEN KRET

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 wil 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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De Put
OP DE GRENS VAN TUINDORP – 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 aange-
legd 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 Ezels-
dijk 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 afgegraven, de Put bleef. In de winter wordt 
hier door de hele buurt geschaatst!
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In Tuindorp ligt de Professor Johanna 
Westerdijklaan, grenzend aan de Rein-
wardtlaan en Dr. J.P. Thijsselaan. Johan-
na Westerdijk (1883-1963) hield niet 
van meisjesdingen. In haar jeugd trok 
ze het liefst naar buiten, om salaman-
ders te vangen. En ze bewonderde de  
natuuralbums Lente, Zomer, Herfst en Win-
ter van Jac. P. Thijsse. Zij moest de plaatjes 
van Jan van Oort en Jan Voerman junior er 
nog met met behulp van een potje gom in 
vastplakken. 
 
Johanna Westerdijk was de eerste vrouwe-
lijke hoogleraar in Nederland. Op 10 februa-
ri 1917 hield ze haar inauguratierede in het 
Academiegebouw aan het Domplein, waar ze 
werd benoemd tot bijzonder hoogleraar in de 
fytopatologie, de plantenziekten. Om dit te 
vieren liep 100 jaar later de aula in het Aca-
demiegebouw opnieuw voor haar vol. Bijna op 
datzelfde moment viel op alle adressen aan de 
Johanna Westerdijklaan, -straat of -plein een 
kaart met haar beeltenis op de deurmat met 
een uitnodiging om naar de tentoonstelling in 
het Schimmellab in het Universiteitsmuseum 
in Utrecht te komen. In het Academiegebouw 
deelden haar nazaten in zwarte t-shirts met 
daarop haar lijfspreuk: ‘werken en feesten 
vormt schone geesten’ na afloop mokken uit. 
Toen nog niet demissionair minister Jet Bus-
semakers was een van de sprekers. Zij hield 
een mooi en persoonlijk betoog en zegde vijf 
miljoen euro toe voor het bevorderen van de 
aanstelling van meer vrouwelijke hoogleraren.

Honderd jaar later staat er nog net niet een 
hologram. Hans Westerdijk, zoals ze het liefst 
werd genoemd, kijkt vanaf een groot scherm 
de genodigden streng toe. Ze lijkt er ieder  
moment vanaf te kunnen stappen om haar in-
auguratierede opnieuw uit te spreken. Johan-

na Westerdijk zwijgt echter en laat anderen 
aan het woord. 

Na haar inschrijving bij de Amsterdamse fa-
culteit Wis- en Natuurkunde trok ze de aan-
dacht van hoogleraar Hugo de Vries. Via een 
omweg kwam ze op de universiteit van Zürich 
terecht, waar ze kon promoveren op een studie 
over bladmos. Later zal haar vroegere hoogle-
raar Friedrich Went vragen of zij zo’n vijftig 
schimmels, die hij verzameld had, onder haar 
hoede kan nemen. Dit was het begin van haar 
succes. Westerdijk werd een topwetenschapper 
in haar tijd. Ze wist te stimuleren, het beste 
uit iedereen te halen. Ze was geen feministe 
pur sang; ze demonstreerde in 1919 niet voor 
het vrouwenkiesrecht. In haar leven maakte ze 
geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, 
omdat ze als vrouw een weg naar de academie 
geopend had. Straten en een instituut zijn 
naar haar vernoemd. Ze heeft een monument 
van papier: een beetje opstandigheid van Pa-
tricia Faasse. 

Ik heb de mok op mijn werktafel gezet. Dat is 
karig voor iemand die naar mijn idee nog te 
weinig in één adem wordt genoemd met die 
andere vrouw: Aletta Jacobs.  
 

TUINDORPTUINDORP

Johanna Westerdijklaan
TEKST PETER BOER
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Zink in
Zeehelden
De Zeeheldenbuurt wordt, naast  
imposante straatnamen, gekenmerkt 
door stijlvolle, chamante en statige 
herenhuizen, waarvan veel in de  
aansprekende en geliefde Amster-
damse Schoolstijl. 
In de Admiraal van Gentstraat springt 
één woonhuis er echter nadrukkelijk 
uit vanwege zijn moderne, strakke  
architectuur, grote raampartijen en  
zinken gevelbekleding.
De bovenste twee verdiepingen 
springen elegant terug, waardoor 
deze minder opvallen. Het pand 
is in 2006 gebouwd naar een  
ontwerp van H en E architecten uit  
Hilversum. Het huis wordt bewoond 
door de architect zelf, met zijn gezin.  
De woning is een echt familiehuis 
met maar liefst vijf woonlagen. 

FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD
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Op het garagepad van het Dingemanshuis, 
op nummer 189-191, staat een Range Rover 
geparkeerd. Naast de voordeur van het huis 
zit nog het naambordje van het architecten-
bureau. Toch lijkt het of er binnen de mu-
ren van huis niet meer gewerkt en gewoond 
wordt. Ooit gold het als Huis voor de Toe-
komst. Altijd kijk ik even of er misschien 
toch iemand in de torenkamer zit. Mij lijkt 
het wel wat om me voor een paar dagen in 
die kamer terug te trekken. Mijn dagelijkse 
spulletjes, boeken, notitieboekjes en lap-
top meenemen, maar van lezen of schrijven 
zal niet veel terecht komen. Ik zal vooral 
naar buiten over de stad kijken, al valt dat 
uitzicht dan misschien een beetje tegen. 
Vanuit de torenkamer moet het vroegere 
uitzicht veel weidser zijn geweest: het vele 
groen en het talud van de Sartreweg houdt 
dat nu tegen.

Piet Dingemans (architect, 1910-1970) liet 
in de jaren van de wederopbouw zien dat het 
bouwen anders kon. Hij ontwierp op zijn ‘Din-
gemans-manier’ nog zoveel meer. De buurt 
tussen het Dingemanshuis en het spoor aan 
de Huizingalaan zou je de Dingemansbuurt 
kunnen noemen. Dingemans ontwierp, naast 
het huis met de torenkamer, de woonhuizen in 
dat deel van de Huizingalaan en het gebouw 
van Nimeto. Frans Dingemans werkte met zijn 
architectenbureau in het Dingemanshuis na de 
dood van zijn vader. In 2011 stopte hij met 
zijn bureau en ging op zoek naar nieuwe ge-
bruikers. Het pand is nu aangewezen als ge-
meentemonument.

Johan Huizinga (1872–1945) was een Neder-
lands historicus. Grondlegger van de Neder-
landstalige cultuur- en mentaliteitsgeschie-
denis. Hij schreef onder andere Herfsttij der 
Middeleeuwen. Voor een habbekrats kocht ik 
het boek indertijd op een Bergense boeken-
markt. Het exemplaar was toen al oud en ruikt 
nu nog naar antiquariaat. 

Piet Dingemans was toen nog maar 37 jaar. 
De wederopbouw kwam langzaam op gang. De 
bouw van de huizen aan de Huizingalaan zou 
nog jaren op zich laten wachten. De bewo-
ners van de Admiraal Van Gentstraat hadden 
nog uitzicht op de Hoofddijkse Wetering, een 
strook weiland en daarna de Ezelsdijk. Op weg 
naar de stad had Johan Huizinga het zo nog 
kunnen zien. Piet Dingemans zette een deel 
van de Huizingalaan naar zijn hand en woonde 
tot aan zijn dood in 1970 in zijn Dingemans-
huis. Het was 1964 toen hij er voor het eerst 
binnenstapte.
Piet Dingemans en Johan Huizinga zijn in 
doen en laten twee verschillende mannen. De 
doener en de denker, maar beiden ook met een 
andere blik op hun vakgebied. Nog jaarlijks 
wordt in de Pieterskerk in Leiden de Huizinga-
lezing gehouden. Het is een eerbetoon aan de 
cultuurfilosoof. De lezingen hebben in Huizin-
ga’s geest een maatschappijkritisch karakter. 

Hoe tijdsbepalend Dingemans woon- en werk-
huis ook is, het is nog steeds zo anders dan 
alle andere. Op de hoek van de Huizingalaan 
valt dat grappige torentje als een blijvend eer-
betoon na decennia nog steeds op. 

Huizingalaan
TEKST PETER BOER

ZEEHELDENBUURT
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FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD

Allure aan de 
Koekoeksvaart
De Koekoeksvaart is een watergang lopend van 
de Biltsche Grift in het oosten naar het Zwarte 
Water in het westen. Vernoemd naar de voorma-
lige 17e-eeuwse boerderij ‘De Koekoek’ was de 
Koekoeksvaart oorspronkelijk een arm van de Oude 
Vecht. De bebouwing stamt uit de jaren 1910-20, 
net als de ook wel gebruikte naam ‘Nieuwe Kei-
zersgracht’, die ook een deel van het Zwarte Water 
omvat. De vernoeming destijds naar de gelijkna-
mige straat in Amsterdam was om de nieuwbouw 
enige allure te geven. Het deel van de vaart dat 
samenvalt met de Nieuwe Keizersgracht is in de 
periode 1964-1974 gedempt, gelijktijdig met het 
oostelijke deel van het Zwarte Water. Enkele jaren 
geleden werd de beschoeiing van de Koekoeksvaart 
in zijn geheel vervangen. Tevens werden door wijk-
bewoners kattenklimtouwen aan de steile nieuwe 
damwanden opgehangen omdat er regelmatig 
katten in het water vielen, die er vervolgens niet 
meer uit konden komen en soms zelfs verdronken. 
Eerder werden door de gemeente al katteneilandjes 
in de Koekoeksvaart geplaatst om verdrinking te 
voorkomen.        
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Vanaf de Draaiweg zie ik Troelstra’s beeld. 
Het beeld is een keer verplaatst en stond 
eerder op in de Goeman Borgesiuslaan. 
Staatslieden Art Community lichtte het nog 
eens van de sokkel en goot vier replica’s 
van polyester. “De replica’s hebben op ver-
schillende locaties in de wijk met wisselend 
‘ímago’ de visuele omgeving verhoogd, of 
visueel commentaar geleverd om aandacht 
te vragen voor de achterstallige staat van 
onderhoud,” zo las ik op de site van de re-
plica-makers.

Ik loop door de straat die zijn naam draagt. 
Pieter Jelles Troelstra. Op het naambordje 
alleen zijn achternaam met onderaan in klei-
ne letters zijn geboorte- en sterfjaar (1860-
1930). Het eerste bewegende beeld zonder 
geluid dat ik op YouTube zag, is al 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 nog zou 
willen horen. Wiardi Beckman zit naast hem en 
tekent zijn memoires op. Troelstra’s gedenk-
schriften worden twee royale boeken van drie 
delen met titels als: wording, groei en bran-
ding. Altijd stonden de boeken op mijn va-
ders kleine werkkamer op de boekenplank met 
boeken die eigenlijk nooit weg mochten. Ik 
kreeg ze als een antiquarisch extraatje op een 
verjaardag, in cadeaupapier verpakt alsof het 
toch iets nieuws was, iets onverwachts. Ik heb 
ze toen ongelezen in mijn boekenkast gezet. 

Een tweede beeld is van deze eeuw waar Troel-
stra’s eerste huis aan de Leidseweg op nummer 
27 wordt gefilmd. In Troelstra’s periode liep de 
nummering nog anders en was het 17c. Het 
gezin woonde maar kort aan de Leidseweg en 
verhuisde naar de Riemstraat nummer 20. De 
Riemstraat stond beter bekend als het verdom-
hoekje van de stad. De Riemstraat, Tromstraat, 

Leerstraat en de Kruitstraat zijn al lang gele-
den 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 fiets- 
lampje gelegd. Het was al donker en heeft 
Troelstra’s beeld niet opgemerkt. Het staat er 
ook al zo lang. Het was 1955 toen het, door de 
Utrechtse beeldhouwer Hekman (1921 - 2013) 
gemaakte beeld, werd onthuld. Hekman heeft 
tijdens de voorbereiding van Troelstra’s beel-
tenis heel goed gekeken. Hij heeft waarschijn-
lijk dezelfde polygoonbeelden gezien die ik op 
YouTube zag. In datzelfde jaar is de Staatslie-
denbuurt ontstaan; een nieuwe wijk, aan de 
rand van de stad. Te lang werd misschien vast-
gehouden aan het idee dat de bouw van toen 
nooit zo veranderen. De Troelstralaan is daar 
een goed voorbeeld van. Behalve Pieter Jelles; 
hij wijkt voor niemand en blijft op zijn sokkel.         

STAATSLIEDENBUURT

Troelstralaan
TEKST PETER BOER
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Gaudi 
aan de Wittevrouwensingel

Ooit het ietwat saaie terrein 
van een garagebedrijf oogt Plan 
Wittevrouwensingel anno 2017 
als een extravagante architect-
onische parel langs de stads-
buitengracht. De markante her-
ontwikkeling 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 daarboven bevin-
den zich twaalf appartementen 
met penthouse. De buiten-/
zichtzijde werd volgens architect 
Marie-Jeanne Sas ‘extra aangezet 
en gemarkeerd door deze met de 
nodige schwung en (bijna) Gau-
diaans de hoek om te laten gaan, 
met ruimte voor het intieme en 
rustige groene woonhof erachter’. 
Een prachtig stukje stad!   

  Cijfers van Noordoost

FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD
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  Cijfers van Noordoost

Noordoost telt 21.000 huishoudens

38.000 inwoners

Actief in de buurt 

helpt met het 
onderhoud van 
groen

helpt met 
schoonmaken van de 
openbare ruimte

helpt op school, in 
het buurthuis of bij 
de sportvereniging

14%

34%

91%
maakt weleens een 
praatje met mensen 
uit de buurt

15%

11%
helpt bij organiseren 
van buurtfeesten

10% helpt bij zorg of 
hulp aan buurt-
bewoners

Huurhuizen 
8.000

Koophuizen
13.000

10% helpt bij 
buurtpreventie

34%

INFOGRAPHIC PUCK ‘T HART

Gegevens komen van WistUdata: utrecht.buurtmonitor.nl

✶
RAPPORTCIJFER 

Algemeen buurtoordeel

8,0

van de inwoners 
van Noordoost is op 
enige wijze actief in 
de buurt
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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.       
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De Kemal Atatürkstraat is de eerste bushal-
te 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 intercom klinkt net iets te vroeg maar 
nooit te laat. 

Eind jaren tachtig stond ik in Istanbul in 
Atatürks slaapkamer. Hier was hij op 10 no-
vember 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. Fotografe-
ren 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 novem-
ber 1938. Voor hem was Kemal Atatürk nog 
steeds heel belangrijk. De moderne staatsman 
voerde een reeks van ingrijpende hervormin-
gen 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 orga-
nisaties van de overheid. Ook gaf hij vrouwen 
meer rechten. 
 
In Atatürks slaapkamer kon ik toen niet be-
denken 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 vakgebied vernieuwers.

In 1917 vestigde Gerrit Rietveld aan de Van 
Ostadelaan in Utrecht een meubelmakerij. Het 
jaar daarop ontstond de voorloper van de nu 

zo beroemde rood-blauwe stoel. In 1924, na 
een tiental kleine verbouwingen en gevelver-
anderingen, ontwierp hij het Rietveld Schrö-
derhuis. 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 hartstilstand 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 appartementen en 
woningen aan de Kemal Atatürkstraat zijn op 
de tekentafel 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 locaties. Ze 
was verrast om in Voordorp te ontdekken dat 
talenten rijkelijk konden voortvloeien bij het 
vormgeven tussen een stedelijke en landelij-
ke 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. 

De Kemal Atatürkstraat
TEKST PETER BOER

VOORDORP
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Hooghiemstra
VAN PAKHUIS TOT HIP BEDRIJVENCENTRUM

De historie van het prachtige industriële 
monument Hooghiemstra begint al in 1865 
als Jurjen Sjoerd Hooghiemstra, schipper 
uit Kampen die hooi en stro verkoopt, zich 
aan land vestigt en handel drijft vanuit een 
schuur aan de Wittevrouwensingel. 
Voor de uitbreiding met het malen van 
voer wordt in 1912 het huidige pand ge-
bouwd en in 1927 begint de productie van 
havermout. Als in 1950 het bedrijf wordt 
overgenomen door de Coöperatieve Sticht-
se Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL), sluit 
de vestiging Wittevrouwensingel. Er komt 
een papierhandel die het naastgelegen 
Avery-gebouw realiseert. In 1972 koopt de 
gemeente het complex. Sloop wordt geluk-
kig voorkomen en momenteel doet Hoog-
hiemstra, na een grondige renovatie, suc-
cesvol dienst als bedrijfsverzamelgebouw, 
voor meer dan 100 verschillende startende 
ondernemers.

FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD



Noordoost 25 

Sartreweg
TEKST PETER BOER

VEEMARKT

Naast de Sartreweg wordt nog steeds ge-
bouwd. De steigers bepalen het zicht. Het 
complex dat de Hortus heet, was eerst ver-
pakt onder een groot doek. Alsof je nog 
niet mocht weten wat er komen gaat. Op de 
website staat een schets, met om de hoek 
bij de Lakenvelderstraat een terras. Zo lijkt 
het tenminste. Op de schets is de naam niet 
te zien; er staan parasols, aan tafel zit-
ten mensen; ze kijken uit over het water 
en zien misschien nog net een fuut onder 
water duiken. Op de website lees ik over 
het groene geheim in de unieke, moderne, 
duurzame woonwijk Veemarkt. 
Wonen op de Veemarkt betekent genieten 
van een grote binnentuin: ruimte voor je-
zelf, een plek waar kinderen veilig spelen, 
met de binnenstad op fietsafstand en voor-
zieningen in de buurt. Het is een mooie 
tekst, te mooi voor woorden misschien. 
Naast de Sartreweg verrijst een paradijs. Ik 
denk aan het terras op loopafstand van mijn 
huis, doe mijn laptop dicht, trek de deur 
van mijn huis achter me dicht en loop naar 
de Sartreweg.
 
Als er een bankje zou staan, zou ik kunnen 
gaan zitten. Behalve het naambordje is er 
verder niets om aan de naam van dat kleine 
schele mannetje te denken. Toch denk ik aan 
Jean-Paul Sartre. Het is 15 april 1980, als de 
schrijver, filosoof, denker en intellectueel, 
sterft. “De laatste grootmeester van het Fran-
se denken,” schreef Le Figaro toen oven hem. 
Sartres begrafenis werd een ware demonstra-
tie, waar 50.000 mensen elkaar verdrongen. Er 
waren beschouwingen op televisie waarvan ik 
me een lang gesprek tussen Jean-Paul Sartre 

en Simone de Beauvoir over literatuur, filoso-
fie, politiek, vriendschap en liefde nog goed 
herinner. De Beauvoir souffleerde Sartre al zo 
nu en dan. 
In december van dat jaar ben ik voor het eerst 
in Parijs. Hoe goed kende ik zijn werk werke-
lijk na die paar boeken die ik gelezen had? 
Een paar dagen hing ik wat rond in de buurt 
van Boulevard Saint-Germain. In de cafés La 
Couplet en Flore hoopte ik nog iets terug te 
vinden dat herinnerde aan hem. Behalve zijn 
graf op Cimetière du Montpernasse, vind ik 
niets van hem terug.

Een paar jaar later schrijft Annie Cohen–So-
lal zijn biografie. Sartre was weer even een 
hype. Iedereen zou dat boek natuurlijk wel 
kopen, dacht ik. Het boek staat nog in mijn 
boekenkast, de rug is wat verschoten. Ook het 
interview in Het Parool dat Theodor Holman 
met haar had, is van kleur verschoten. Ik ging 
weer naar Parijs om te zien of er nu wel iets 
van Sartre te vinden was. Pas vele jaren later 
ben ik nog een keer in Parijs en zie op een 
kruispunt van boulevard Saint-Germain met de 
Rue de Rennes tóch het Place Sartre-Beauvoir. 
In mijn herinnering staan daar wel bankjes. De 
Sartreweg lijkt me ineens zoveel ouder. Sartre 
leefde nog toen de Sartreweg vanaf de Bere-
kuil werd aangelegd. In Parijs heeft het tot 
2000 geduurd totdat het Place Sartre-Beauvoir 
er kwam.                  
                 
“Al hielden we ons stil en koest als kiezel-
stenen, dan nog zou zelfs onze passiviteit 
een vorm van handelen zijn”

Jean-Paul Sartre



26 Noordoost

Oosterspoor
GEDICHT FRED PENNINGA    FOTO YVONNE VAN ZAANEN

SPOORZOEKEN

Als door haar partner verlaten
ligt hier het welhaast vergeten restant
van het druk bereden tracé Utrecht-Hilversum.

Kleurgeschakeerde bladeren als zakdoekjes
– groeten van haastig in- en uitgestapte reizigers –  
niks toegangspoortjes, in- en uitgecheck, zelfs geen perron.

Hier wacht niemand meer op niemand
hier kleurt het 144 jaren diep getrokken spoor 
tot groenstrook rond de rails, met lichte parkpotentie.

Nostalgie als sleutelwoord, omhelzingen
en afscheid dat tot ver voorbij de einder duurt
in de Heimwee Express van het Spoorwegmuseum.



Noordoost 27 

25 jaar de Torteltuin
GEDICHT FRED PENNINGA    FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Daar was het.
Daar vlogen papadagen.
Daar op een bankje met de krant.
Daar stond de tas met wat het hart begeerde.  
Daar zaten dus bananen in en duizend pakjes appelsap.
Daar waren waarschuwingen én zachte troost.
Daar vloeide alles glijdend samen.
Daar werd nat zand kasteel.
Daar, toen... zo veel.

Hier is het. 
Hier gonzen de geheimen.
Hier kan je Tarzan oefenen, of Jane.
Hier zorgen bomen voor schaduw en voor herfst.
Hier suis je van je eerste bange, stoere torenhoge glijbaan.
Hier staat zorgeloze tijd nog stil op je te wachten.
Hier valt geluk met klein leed samen.
Hier speel je wie je bent.
Hier, zonder end.
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De Molen Rijn en Zon
TEKST PUCK ‘T HART FOTO VICKY PRONK

Iedereen kent de korenmolen op de hoek van 
de Adelaarstraat en Merelstraat in de Utrechtse 
Vogelenbuurt. Tijdens de oorlogsjaren speelde 
deze molen een belangrijke rol voor Utrechters 
die een zak graan hadden weten te bemach-
tigen.

De Rijn en Zon molen werd in 1913 gebouwd 
aan de Adelaarstraat, door Jan Korevaar. Des-
tijds verrees hij in een landelijke omgeving. 
Met zijn afmetingen behoort Rijn en Zon tot 
de vijf hoogste molens in Nederland en is  
binnen de provincie Utrecht de hoogste. 

De molen werd aangekocht door de gemeente 
Utrecht in 1974. Op straatniveau kwam een 
biologische winkel, de Korenschoof, die brood 
verkocht van het graan uit de molen. Later 
verhuisde deze winkel naar een pand verderop 
en wijzigde de naam in Rio de Bio. In de win-
kelruimte in de molen kwam een biologische 
slagerij, die er tot op de dag van vandaag nog 
zit. 

Molenaar Jan Wilten heeft in 2016 de  
restauratie van de molen opgepakt, deze zal in  
de loop van 2018 worden voltooid. 
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Aan de Veeartsenijstraat in de wijk Witte-
vrouwen bevinden zich een aantal panden 
uit de periode dat hier nog de Faculteit 
der Diergeneeskunde van de Rijksuniversi-
teit was gevestigd. De Paardenkathedraal is 
de bekendste. Het is de bijnaam van een 
gebouw dat in de tijd van de Veeartsenij-
school en de Faculteit Diergeneeskunde 
dienst deed als manege. Hier worden te-
genwoordig voorstellingen gegeven en gaan 
stukken in première van Theater Utrecht.

De Paardenkathedraal werd door rijksbouw-
meester C.H. Peters ontworpen en gebouwd in 
het begin van de twintigste eeuw. De naam 

Paardenkathedraal ontstond in de volksmond, 
vanwege de karakteristieke voorgevel met de 
neogotische ramen. De Rijks Veeartsenijschool 
was vanaf omstreeks 1820 de eerste onder-
wijsinstelling in Nederland waar dierenartsen 
werden opgeleid. Sinds 1993 fungeert het ge-
bouw als theater. Daarvoor heeft het tijdelijk 
gediend als opslagplaats voor proefschriften 
van de Universiteit Utrecht.

Het theatergezelschap heeft ook een kantoor, 
dat in de voormalige snijzaal van de Faculteit 
Diergeneeskunde is gevestigd.
 

De Paardenkathedraal
TEKST PUCK ‘T HART FOTO HELEN KRET
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Het Initiatievenfonds

Een goed idee? Het Initiatievenfonds helpt mee! 

Het Initiatievenfonds is een gemeentelijk fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. 
Mensen zetten zich op allerlei manieren in. Voor en met elkaar, in de buurt, wijk of stad. 
De gemeente Utrecht waardeert dit soort initiatieven en helpt met een bijdrage uit het 
Initiatievenfonds. 

Kijk op www.utrecht.nl/initiatievenfonds voor het aanvraagformulier en de voorwaarden. 
Voorbeelden van initiatieven die gesteund zijn:

Tuinieren in buurtmoestuin De Voortuin

De Voortuin is een gezamenlijke tuin waar 
de bewoners van Voordorp fruit, groenten en 
kruiden verbouwen en oogsten. Iedereen is 
welkom. De Voortuin ligt langs de Aartsbis-
schop Romerostraat in Voordorp in Utrecht. 
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Opknappen speelplek 
(Kernkampplantsoen, Tuindorp-Oost)

Schilderworkshop Open Atelier ‘Ontdek je eigen 
kracht’ (Tuinenpark De Pioniers, Veemarkt)

Heeft u vragen over het Initiatievenfonds? 
Neem dan contact op met een sociaal  
makelaar van Wijk & Co of een medewerker 
van Wijkbureau Noordoost. 
F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
9.00 - 17.00 uur
E-mail: noordoost@utrecht.nl 
Telefoon: 030-286 99 88

Wijk & Co
Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
www.wijkenco.nl
Info@wijkenco.nl

Kinderklapstoelconcert 
(Koekoeksplein, Vogelenbuurt)

Nieuwe fietsenrekken 
(Griftstraat, Wittevrouwen)

Voorbeelden van initiatieven die gesteund zijn:
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Torteltuin
De Torteltuin ligt in de Vogelenbuurt 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 babyspeel-
goed. 
In het winkeltje van Jannie, de beheer-
der, kun je kleine versnaperingen 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 speel-
tuin is overzichtelijk en het hek is dicht.  

Kwartelstraat 68, Vogelenbuurt
Toegang €1,-
€25,- gezinsabonnement
www.torteltuin.nl

Griftsteede
Midden in het Griftpark vind je Griftsteede. 
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 speeltoestel-
len met lange glijbanen en een kabelbaan. 
Op de kinderboerderij mag je bij de meeste 
hokken naar binnen om de dieren te knuf-
felen. 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 activitei-
ten aangegeven waaraan je kunt deelne-
men. Die lopen uiteen van een schilder-
workshop voor volwassenen tot bijen  
kijken met kinderen.

Van Swindenstraat 129, Tuinwijk
Toegang gratis
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/grift-
steede

TEKST WENDY VAN ZANTEN 
FOTO’S DANI ZONDERLAND

Speeltuinen
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Speeltuin de Pan
In Tuindorp vind je Speeltuin de Pan die 
kinderen tot acht jaar toelaat. Op een 
groot grasveld staan heel veel schommels, 
speeltoestellen, picknicktafels en een  
kleine, nostalgische 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 schaduw 
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, Tuindorp
Toegang €1,-
gezinsabonnement €25,-
facebook.com/www.speeltuindepan.nl

De Zeven Stroompjes
Vooral op warme dagen is het heerlijk ver-
toeven bij dit idyllisch stukje natuur in de 
Voorveldse Polder. Het grasveld heeft reliëf 
en is omlijst door groen. Van boven naar 
beneden stroomt een aangelegd ‘riviertje’ 
waar je in kunt spelen of speelgoed naar 
beneden kunt laten stromen. Het komt 
uit op een kleine plas met leuke houten 
wiebelbruggetjes waar je over kunt lopen.
Het ligt in een bosrijk gebied achter hotel 
Mitland en misschien moet je even zoeken 
om het te vinden. Je komt er via een bos-
paadje 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
Lagenoord 28A
Toegang gratis
www.speeltuinnoordsepark.nl

Gagelbos in het Noorderpark
Gageldijk ter hoogte van nr. 104
Toegang gratis

Net buiten het gebied, maar ook leuk:

FO
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SPORTCLUBS
USV Hercules
voetbal, tennis, badminton, 
cricket
Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
030-271 7091
www.usvhercules.nl

Sporting ‘70
voetbal
Voorveldselaan 4 
3573 PV Utrecht
030-271 7470
www.sporting70.nl

VV Voorwaarts
voetbal
Ariënslaan 2
3573 PT Utrecht
030-271 6858
www.voorwaarts-utrecht.nl

Olympia Krachtsport
Willem Arntszkade 5 
3515 AG Utrecht
030-271 4267
www.olympiautrecht.nl

Tennisvereniging Ultc-Iduna
Ariënslaan 18
3573 PT Utrecht
030-286 2952
www.ultciduna.nl
 
Touchée Dance Company
Adelaarstraat 13
3514 CA Utrecht
030-232 2075
www.toucheedancecompany.nl

Voordorp Fitness
Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
030-212 0640
www.voordorpfitness.nl

Scouting 3e Utrechtse groep  
Kögllaan 26
3571 PZ Utrecht
www.derdeutrechtsegroep.nl

Fitness Factory
Biltstraat 23bis
3572 AB Utrecht
030-230 0350
www.fitnessfactory.nl

Aikido Centrum
Oude Kerkstraat 32 (dojo 1)
3572 TK Utrecht
06-5506 3140 (Henk van Duin) 
www.aikidocentrumutrecht.nl

Erik Verlaan Sport
06-1739 0567
www.erikverlaansport.nl

Circus Diedom
06-1717 1500
www.diedom.nl

Volksdansgroep Tuindorp
030-280 0462
www.volksdansgroep-tuindorp.nl

Fraternitas turnen
06-3933 2582
www.fraternitas.nl

TUINENPARKEN
De Pioniers (Voordorp)
Kögllaan 30
3571 PZ Utrecht
www.atvdepioniers.nl

Ons Buiten (Voordorp)
Pal Maleterstraat 64
3573 PH Utrecht
www.onsbuitenutrecht.nl

De Driehoek (Tuindorp-Oost)
Winklerlaan 151 
3571 KT Utrecht
www.driehoektuin.nl

CULTUUR EN ZORG
Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1 
3515 EA Utrecht
www.buurtcentrumdeleeuw.nl
www.wijkenco.nl

Het Wevehuis 
Wevelaan 4
3571 XS Utrecht
www.wevehuis.nl

Lokaal kunstgalerie
Jan van Galenstraat 88 
3572 LD Utrecht
www.lokaal.center 

De Paardenkathedraal 
Theater Utrecht
Veeartsenijstraat 155
3572 DD Utrecht  
www.theaterutrecht.nl 

Theaterhuis De Berenkuil
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
www.deberenkuil.nl

ZIMIHC theater 
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht
www.zimihc.nl

Wederzijds
Bollenhofsestraat 119
3572VL Utrecht
www.wederzijds.net

Buurtteam Noordoost
Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
030-740 0508
www.buurtteamsutrecht.nl/
buurtteam-noordoost
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BASISSCHOLEN
VOTULAST
De Fakkel
Nolenslaan 33 A
3515 VB Utrecht
030-271 8101
www.bsdefakkel.nl

Dr. Bosschool
Nolenslaan 33
3515 VB Utrecht
030-271 9056
www.drbos.nl

De Koekkoek
Koekoeksplein 1A
3514 TT Utrecht
030-271 9672
www.obsdekoekoek.nl

TUINDORP-OOST/TUINDORP
De Beiaard
Van Loonlaan 46
3571 XV Utrecht
030-271 2531
www.debeiaard-utrecht.nl

De Regenboog
Regentesselaan 70
3571 CG Utrecht
030-271 1770
Wevelaan 2 (Tuindorp-Oost) 
www.onzeregenboog.nl

Obs Tuindorp
Prof. van Bemmelenlaan 34 
3571 EN Utrecht
030-273 0233  
www.obstuindorp.nl

Paulusschool
Prof. Van Bemmelenlaan 51B
3571 EL Utrecht
030-271 1395
www.ksu-paulusschool.nl

ZEEHELDEN
De Wissel
Oortlaan 1, 3572 ZM Utrecht
030-271 7436
www.gbsdewissel.nl

VOORDORP/VEEMARKT
Happy Kids school 
Voorveldselaan 4
3573 PV Utrecht
www.happykids.school

Obs Voordorp
Ché Guevarastraat 15 
3573 BK Utrecht 
030-271 9011
www.obsvoordorp.nl

WITTEVROUWEN
Jenaplanschool Wittevrouwen
Oude Kerkstraat 2a
3572 TJ Utrecht
030-271 5526
Poortstraat 73
030-272 4469
www.jenaplanwittevrouwen.nl

VOORTGEZET/BEROEPS 
Gerrit Rietveld college
school voor vmbo, havo, vwo
Eykmanlaan 1200 
3571 KH Utrecht
030-271 2214
www.gerritrietveldcollege.nl

Nimeto Utrecht (mbo)
Smijerslaan 2 
3572 LP Utrecht
030-271 4624
www.nimeto.nl

Marnix Academie (hbo)
lerarenopleiding basisonderwijs
Vogelsanglaan 1 
3571 ZM Utrecht
030-275 3400 
www.marnixacademie.nl 

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht 
030-753 7300 
www.opdc-utrecht.nl

KERKEN
TUINDORP-OOST/TUINDORP
Pauluskerk (Katholiek)
Willem de Zwijgerplantsoen 19 
3571 VJ Utrecht
030-273 12 06

Tuindorpkerk (Protestant)
H.F. van Riellaan 5a
Professor Suringarlaan 1 
3571 WH Utrecht
030-271 01 59

Jeruzalemkerk (Gereformeerd)
Troosterlaan 65
3571 NN Utrecht
030-271 53 11

‘t Eykpunt (Bijbels)
Eykmanlaan 1 
3571 JE Utrecht
030-637 27 91

WITTEVROUWEN
Nieuwe Kerk (Hervormd)
Bollenhofsestraat 138-A
3572 VT Utrecht
030-271 90 15

Bibliotheek Tuinwijk 
Ingen Houszstraat 8 
3514 HW Utrecht

Wijkbureau Noordoost
F.C. Dondersstraat 1
3572 JA Utrecht

Voortuin Netwerk
5x per jaar avonden voor  
ondernemers in Coffeemania
www.voortuinnetwerk.nl



WWW.PUCKPUCKPUCK.COM
WWW.MENSENWIJK.NL

WWW.FACEBOOK.COM/MENSENWIJK
TWITTER.COM/MENSENWIJK

mens en wijk 
Buurtmagazine Mens en Wijk gaat over de men-
sen die Utrecht Noordoost zo boeiend maken. 
Heb je als wijkbewoner een bijzonder verhaal 
te vertellen, ben je betrokken bij een buurt- 
initiatief of wil je je als ondernemer meer  
profileren en adverteren, neem dan contact 
met ons op via info@mensenwijk.nl.

Mens en Wijk wordt vier keer per jaar gratis 
huis-aan-huis verspreid onder 15.000 huis-
houdens. De vrijwilligers van Mens en Wijk 
werken samen met de Wijkraad Noordoost en 
Wijk & Co.


