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Redactie
We hebben maar liefst vier nieuwe 
partners! En daar zijn we best 
trots op. Want niet alleen maken 
deze partners ons blad financieel  
mogelijk, het maakt ook de inhoud 
interessanter. Nu schrijven, naast 
de redactie, vier organisaties uit de 
wijk ook voor dit magazine.  
DOCK is de nieuwe naam voor Wijk 
& co, die al een paar jaar meedoen. 
Utrecht Natuurlijk kennen we van 
Griftsteede, Zimihc Wittevrouwen 
zie je ook achterop dit nummer en 
Beter Thuis is echt nieuw in de wijk. 
Vanaf nu hebben deze vier het hele 
jaar een vaste rubriek in de Mens en 
Wijk. En daarom is ons magazine dit 
jaar ook nog vier pagina's dikker!!!
Ga maar lekker lezen en laat ons 
weten wat je ervan vindt.

Colofon
Hoofdredactie: Puck ’t Hart 
Eindredactie: Stephanie de Blieck
Drukwerk: Drukwerkconsultancy
Ontwerp: Puck grafisch ontwerp 
Oplage: 15.000

REDACTIE: Puck ’t Hart, Vicky Pronk, 
Peter Boer, Maurice Hengeveld, 
Fred Penninga, Yvonne van Zaanen, 
Wendy van Zanten, Tieneke de Groot,  
Anne-Marie de Ruiter en (nieuw!) 
Mirjam van Esterik.

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de 
wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, 
Voordorp, Veemarkt, Vogelenbuurt, 
Tuinwijk, Lauwerecht, Staatslieden-
buurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, 
Hengeveldstraatbuurt.

Zoals wellicht bekend, is DOCK de nieuwe organisatie 
die vanaf 1 januari het sociaal makelaarschap in Utrecht 
uitvoert. Als team Noordoost hebben we eind vorig jaar 
waarde(n)vol afscheid genomen van Wijk&co en zijn we 
nu DOCK-werkers. Het voelt nog onwennig maar deze 
nieuwe jas zal ons de komende tijd steeds beter gaan 
passen.

We maken nu deel uit van een nieuw team voor een groter  
gebied namelijk: de Binnenstad, Oost en Noordoost met 
collega's afkomstig uit verschillende sociaal makelorgani-
saties. 

In Noordoost hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van collega's Petra Jongerius en Justin van Riel; Petra is 
voor DOCK aan de slag in Overvecht en Justin als opbouw-
werker in Hilversum. Inmiddels hebben we kennisgemaakt 
met veel nieuwe collega's, kijken we uit naar onderlinge 
uitwisseling en streven we ernaar om het sociaal werk in 
Utrecht samen verder te ontwikkelen. 

Met passie en vertrouwen bouwen we voort aan een  
dynamische wijk waarbinnen talenten en kansen van  
mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft 
en bewoners elkaar ondersteunen. Hieronder onze nieuwe 
e-mailadressen!

 
Sociaal beheer en initiatieven 
Buurtcentrum de Leeuw:
Samuel van Houtenstraat 1

Wies Kool  
E: wkool@dock.nl 
T: 06-100 179 66

Bep van Rees
E: bvrees@dock.nl 
T: 06-113 975 93

Sociaal makelaar 
Senioren
Reilif Bonse 
E: rbonse@dock.nl 
T: 06-233 468 08

Sociaal makelaar Jeugd 
Rosa Balrak
E: rbalrak@dock.nl
T: 06-525 082 02 

www.dock.nl/utrecht 

DOCK
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Luxa Schoenservice
In de Vogelenbuurt in Utrecht repareert Luxa Schoenservice al sinds 1963 schoe-
nen. Inmiddels is de derde generatie actief binnen het bedrijf. Niet alleen de 
kennis en het vakmanschap is van generatie op generatie overgebracht, maar 
ook de passie voor schoenen. René van den Heiligenberg is de eigenaar.

René: "Als ambachtelijke schoenmakerij zijn wij gespecialiseerd in reparatie en  
onderhoud van kwaliteitsschoenen. Voor vele schoenliefhebbers zijn wij al jaren het 
vaste adres voor het herstellen van hun Santoni’s, Crockett & Jones’ of Edward Greens. 
Daarnaast werken wij ook voor de herenschoenwinkel Hermans in Utrecht. Van mooie 
goede schoenen word ik altijd blij."

Dubarry-laarzen
"Door de jaren heen hebben wij ons naast ons traditionele schoenmakerswerk ook 
gespecialiseerd in het herstellen van laarzen van het Ierse merk Dubarry. Als officiële 
schoenmaker van dit merk hebben wij de beschikking over de originele Dubarry-  
materialen. Wij doen dit al 20 jaar en zijn de enige in Nederland."

Duurzaam
"Er worden per jaar 25 miljoen paar schoenen weggegooid, nergens voor nodig. Goede 
schoenen kunnen na een goede onderhoudsbeurt nog best lang mee. En ze zitten 
ook altijd beter dan nieuwe schoenen. Ons geheim? Wij leveren service en daarom  
komen onze klanten altijd terug. Mijn vader staat al sinds 1963 in de zaak. Hij is 
bijna 80 maar het houdt hem jong om te blijven werken. En voor mij is het ook fijn. 
Ik heb alles van hem geleerd, hij is een echte vakman."

Luxa Schoenservice, Nieuwe Koekoekstraat 2 (hoek Hopakker), 3514 EE Utrecht
tel: 030 271 81 19, info@luxaschoenservice.nl, www.luxaschoenservice.nl.

Bijzondere 
ondernemer

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!
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Intensieve huiswerkbegeleiding 

en bijles voor leerlingen van 

VMBO-TL, HAVO, 

VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54

3571 ZS Utrecht

030-636 85 10 / 06-225 005 34                             

info@matchpoint.nu

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!

Wat is waar
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radio museum
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Winnaars
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Sportpark

19

Griftsteede

22
Bewoners

Platform

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld 
met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!

Lever deze advertentie in 
en ontvang 10% korting! 

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig
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 Volkstuinen


Rosa

Wies Reilif

Bep

“Ik heb 
alles van 
hem geleerd, 
hij is een 
echte vakman”
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Volksuinen in Noordoost

“De tuinenparken in Utrecht leveren een 
geweldige bijdrage aan het ‘percentage 
groen’ in de stad”, vertelt Henk Rien-
ties, voorzitter van De Driehoek. “De 
gemeente Utrecht heeft een gebrek aan 
openbaar groen. Dat is een belangrijke 
reden waarom alle zestien Utrechtse 
tuinenparken een paar jaar geleden een 
huurcontract kregen aangeboden voor de 
komende twintig jaar. We hebben er des-
tijds gezamenlijk hard voor gestreden, 
met een mooi resultaat. Alle parken, ook 
wij, richten zich sindsdien nog meer op 
de openbare functie die we ook hebben.”  

Populair
Het karakter van de volkstuin is de afgelo-
pen decennia ingrijpend veranderd. Vroe-
ger waren het vooral oudere mannen die 
tuinierden. De Driehoek is lang geleden 

zelfs opgericht om arbeiders uit de stad 
van de drank af te houden. Tegenwoordig 
zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke 
tuinders, en zijn er steeds meer jonge 
gezinnen uit de stad die een volkstuin 
nemen. Volkstuintjes zijn populair ge-
worden, wat betekent dat  er wachtlijsten 
zijn. De wachttijd kan oplopen tot wel 
twee jaar, bij Ons Buiten is de wachtlijst 
zelfs gesloten. Voor buurtgenoten die 
geen volkstuin van 100-250m2 willen, 
zijn er bij Ons Buiten en De Pioniers ook 
moestuintjes van een of enkele vierkante 
meters te huur, met aparte wachtlijsten.

Ringslangen
Veel volkstuinders hebben een ‘gemengd 
bedrijf’:  een huisje met een grasveld, 
bomen en plantenborders, gecombineerd 
met een stuk groentetuin. Overal vinden 

ze het belangrijk om natuurvriendelijk 
te werken. De Driehoek heeft de hoog-
ste klassering ontvangen voor ecologisch 
tuinieren. “We hebben plekken ingericht 
voor vlinders en insecten en we stimu-
leren onze leden zo veel mogelijk duur-
zame producten te gebruiken, zoals niet- 
geïmpregneerd hout. Ook gebruiken we 
geen chemische bestrijdingsmiddelen”, 
aldus Henk Rienties. De parken heb-
ben voorzieningen voor dieren, zoals  
honderden nestkasten voor vleermuizen 
en vogels. Ringslangen maken gebruik 
van de composthopen op alle parken. 
De ijsvogel is een veel geziene gast bij 
De Pioniers. Op alle parken worden niet 
alleen waarnemingen gedaan van vogel-
soorten en vleermuizen, maar ook van 
andere dieren als vlinders, libellen en  
diverse andere insectensoorten.

Voor iedereen
De tuinen zelf zijn het privédomein van 
de huurders, bezoekers zijn welkom op 
de openbare paden. Ons Buiten en De  
Pioniers stellen hun clubhuis ook open 
voor activiteiten van derden, zoals lezin-
gen en vergaderingen van organisaties 
uit de buurt. Ons Buiten heeft een ‘mini-
bieb’ waar leden en buurtbewoners boe-
ken kunnen halen en brengen. Ook orga-
niseren de tuinverenigingen activiteiten 
voor buurtbewoners, tijdens de jaarlijkse 
landelijke GroenmoetjeDoen!-dag, en 
ook op andere momenten. “Wij organise-
ren vier keer per jaar een activiteit voor  
oudere buurtbewoners, zoals een high tea 
of kerststukjes maken. We halen mensen 
op, gaan met ze door het park, drinken 
koffie en thee en doen een activiteit. Dat 
is altijd een groot succes en we zijn er 
trots op dat we dit kunnen doen”, zegt 
Henk Rienties. 

Bezoek de volkstuinen
Alle tuinen zijn overdag open voor  
bezoekers. Maar let op: als het don-
ker wordt gaan de hekken op slot! De  
dierenweide bij Ons Buiten is een leuke 
plek voor ouders met jonge kinderen, 
De Pioniers heeft een speeltuin en de 
prijswinnende ‘Beleeftuin’ met plukfruit, 
kruiden, vergeten groenten en een pick-
nicktafel. Door De Driehoek loopt een 
mooie doorgaande route, langs de sloten 
met hoogstam- fruitbomen, geschikt voor 
hardlopers en wandelaars.

Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht
www.onsbuitenutrecht.nl

Tuinenpark De Pioniers
Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht
www.depioniers.nl

De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL in Utrecht
www.driehoektuin.nl

Volkstuinen 
om van te smullen

TEKST MIRJAM VAN ESTERIK FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN

Drie volkstuinencomplexen vind je in Noordoost: Ons Buiten, de Pioniers en 
De Driehoek. De parken hebben elk een heel eigen karakter door hun ligging 
en inrichting, en zijn niet alleen een belangrijke plek voor de honderden 
volkstuinders die er vaak meermalen per week zijn.

Er zijn steeds meer 
jonge gezinnen 
uit de stad die een 
volkstuin nemen

Let op: als het donker wordt gaan de hekken op slot!



In het lokaal vol ongeleide projectieltjes, zie je 
het meteen: Cathelijne staat op nummer één. De 
kleren, het loopje, de zoete Hollister-meisjes die 
aan haar plakken. En haar paps ligt goed bij de 
moedertjes.

Dat kwam zo: op een ouderavond was er een discussie 
over de wc’s, die niet goed werden schoongemaakt. 
Na een hoop gekrakeel nam Cathelijne’s vader rustig 
en beslist het woord: “Dit structurele probleem over-
stijgt op dit moment onze mogelijkheden en die van 
de school en haar stakeholders.” Die man woont aan 
het Wilhelminapark, dat hoor je zo. Hij stelde voor 
een commissie op te richten met een brede agenda. 
Slim. Want je kunt natuurlijk niet aankomen met: de 
Plee-commissie. Moeders meldden zich meteen aan, 
met blije rode konen. 

FC Utrecht
Origineel aan zijn populaire dochter is dat ze zelf ei-
genlijk alleen aandacht heeft voor Boaz. Een stoer zes-
jarig joch, de enige niet-kaaskop van de hele school. 
Met een kleur met een groot talent want hij voetbalt 
bij de kleineknullen-selectie van FC Utrecht. Wat een 
prachtig stel zouden Cathelijne en Boaz later worden; 
Dylano kan later vast nog geld verdienen met inter-
views over hen, als hij beroemd is en zij voetbalvrouw.
Maar op een dag vraagt Dylano of hij bij Cathelijne 
mag spelen. Hij heeft het hoog in zijn bol! Zij geeft 
zelf geen sjoege maar tot mijn verbazing reageert haar 
perfecte vader meteen enthousiast; hij kan meteen 
mee. Snel modelleer ik zijn weerbarstige haar met wat 
spuug en trek ik zijn zelfgemaakte Jip en Janneke- 
ketting recht. En daar gaat hij, op naar zijn eerste 
date, stiekem trotse moeder achterlatend. Op dit af-
spraakje volgen er snel meer.

Restaurant met ballenbak
Als Cathelijne bij ons is, doe ik voor mijn doen enorm 
mijn best. Ik speel een draak die cola spuugt of laat 
ze in de Torteltuin bovenop de glijbaan hun Paw  
Patrol-drankjes verorberen zodat de andere kinderen 
er niet langs kunnen: is dat niet leuk jongens? Nou 
… ze vinden het best, maar haar vader overtreft toch 
alles. Ballorig, Geldmuseum met cadeautje na, Walibi 
fright night, de Efteling, geen voorgeprogrammeerd 
genot blijft hen bespaard. En als ze toch een keer per 
ongeluk thuisblijven, vertelt haar vader spannende 

verhalen, bakt hij pannenkoeken en voetbalt met ze 
in het park. Van die dingen waar ik altijd te lui voor 
ben. Binnen enkele weken regisseert deze carrière-
man het sociale leven van mijn Dylano totaal. Ik laat 
het gebeuren, je moet er wat voor over hebben als 
je kind op de sociale ladder stijgt. Maar ik had het 
kunnen weten: aan alle mooie dingen komt een eind. 

Ballorig, Geldmuseum, Walibi 
fright night, de Efteling, geen 
voorgeprogrammeerd genot 
blijft hen bespaard
Voorbestemming
Cathelijne’s vader reageert opeens niet op onze apps 
over speelafspraken. Hij ziet Dylano überhaupt niet 
meer staan en zegt mij geen gedag meer. 
Via de juf kom ik achter de toedracht. Ze vertelt dat 
Boaz van school af is gegaan en dat Cathelijne’s  
ouders daar erg opgelucht over zijn. Dan begrijp ik het 
pas. Mijn zoon was slechts de pion in de nietsontzien-
de strategie van een man, die zijn bloedmooie dochter 
vroegtijdig in de klauwen zag vallen van een Kluivert 
in wording. Dylano was gewoon ingezet als onnozel 
blond bliksemafleidertje, zodat Cathelijne maar uit de 
buurt van Boaz bleef.
Wat nu? Hoe moet ik dit aan Dylano uitleggen? Nog 
voor ik het antwoord weet, vraagt Cathelijne, onwe-
tend van haar voorbestemming, of Dylano wil spelen. 
Haar vader, iets verderop, kijkt geïrriteerd op van zijn 
netwerkgesprek. Ik houd mijn adem in. Nog voor paps 
bedillerig tussenbeide kan komen, reageert mijn zoon 
al: “Nee hoor. Jij stinkt.” 

Het is even doodstil. Ik pak hem snel bij de hand. 
Samen lopen we de klas uit, twee dubbeltjes die nooit 
een kwartje zullen worden. 

Kelly, geboren Rotterdamse, schrijft over haar belevenissen met de 
moedermaffia in het over het paard getilde Utrecht Noordoost.
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A
Kelly’s avonturen zijn gecreëerd 
door Anne-Marie de Ruiter, 
columnist bij Saar Magazine en 
auteur van onder andere 
‘Ja dokter nee dokter. Hoe ik 
mijn weg vond in de zorg’ 
(uitgeverij ZEZZ). 

Het populaire
meisje

Onze eigen 
luizenmoeder

Kelly
“Wordt nog wel even een dingetje om 
de broek waterdicht te maken met die 
electronica, maar dat moet kunnen. 
De i-Phone 7 is ook waterproof”

FOTO EN TEKST PUCK 'T HART

De 'Enerjeans': een broek die ener-
gie opwekt door wrijving, met  
tevens een oplader in de broekzak. 
Bram Vanhijfte, Bram van der Werf, 
en Elias Gomes de Mesquita zijn de 
winnaars van de Bright Ideas Chal-
lenge met het idee 'Enerjeans'. 

De prijsvraag werd op basisscholen 
gedaan om leerlingen uit te dagen 
en slimme oplossingen te bedenken. 
Inmiddels zitten deze jongens op de 
middelbare school maar tijdens de 
Challenge zaten ze op de Paulusschool 
in Tuindorp. Binnenkort gaan Shell 
en G-Star een prototype van de Ener-
jeans maken. Ondertussen worden de 
jongens overal uitgenodigd. Ook op de 
nieuwjaarsreceptie van Shell. Bekende 
gezichten dus!

Bekend gezicht

Bram,  
Bram en Elias 

wonnen de 
Bright Ideas 

Challenge
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dat te realiseren werd het gereserveerde 
bedrag aangesproken. Het nieuwe colle-
ge heeft echter aangegeven opnieuw op 
zoek te gaan naar geld om de Kardinaal 
de Jongweg alsnog her in te richten. CDA, 
VVD en SP vinden de verbouwing echter 
een onzinnig plan en geven liever geld 
uit aan verkeersveiligheid.

Tweerichtingsfietspad
De mogelijke herinrichting van de Kardi-
naal de Jongweg tot stadsboulevard mag 
dan vermeld staan in het Mobiliteitsplan 
‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Be-
stemmen’ (SRSRSB) uit mei 2016, het 
staat niet vermeld als actueel verkeers-
project op de website van de gemeente 
(zie onder www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/verkeer/verkeersprojecten). Daar 
vind je naast de inmiddels afgeronde 
aanleg van de doorfietsroute Over-
vecht - USP ook de herinrichting van de  
Eykmanlaan en de Schermerhornlaan 
en omgeving als actuele projecten. De 
herinrichting van de Eykmanlaan moet 
in maart 2019 afgerond zijn. Daarbij  

worden ook maatregelen genomen voor 
het fietsverkeer. Er komt een tweerich-
tingsfietspad bij het Gerrit Rietveld Col-
lege en vanaf het Eykmanplein aan de 
kant van het Eykpunt. Zo hoeven fietsers 
minder vaak (of niet) over te steken. In 
en rond de Schermerhornstraat wordt de 
openbare ruimte heringericht als onder-
deel van het Masterplan Talmalaan. Daar-
bij wordt een doorsteek gemaakt voor 
fietsers en voetgangers naar de Oudlaan.

Verkeer, beheer van de 
openbare ruimte en 
fietsen horen bij de  
top-3 buurtproblemen 
in Noordoost
Verkeer in top-3 buurtproblemen
Tot slot staat een onderzoek gepland 
naar verkeersmaatregelen voor de ver-
keersroute door Votulast (Vogelenbuurt 
– Tuinwijk – Lauwerecht – Staatslie-
denbuurt). Hierbij moet er meer ruimte  

komen voor fietsers en voetgangers. Deze 
inzet op meer ruimte valt terug te voeren 
op het Mobiliteitsplan SRSRSB. Een van 
de keuzes in het plan is het aanleggen 
van voetgangersgebieden, bredere fiets-
paden en routes waarmee je sneller door 
en rond de stad fietst.

Voor bewoners van Noordoost die naar 
de binnenstad gaan, geldt dat de mees-
te van hen dit al met de (brom)fiets of 
zelfs lopend doen. Een en ander bleek 
uit de Wijkanalyse Noordoost van juni 
2018 door IB Onderzoek van de gemeente 
Utrecht. Daaruit bleek overigens ook dat 
verkeer, beheer van de openbare ruimte 
en fietsen (!) de top-3 buurtproblemen 
vormen in Noordoost. De focus op meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers lijkt 
dan ook precies op tijd te zijn ingezet 
door de gemeente!  
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Doorfietsen 
in Noordoost 

Medio 2018 heeft de gemeente Utrecht 
de fietsroute tussen Overvecht en Utrecht 
Science Park (USP), die voor een groot 
deel door de wijk Noordoost loopt, snel-
ler en veiliger gemaakt. Vanuit Overvecht 
loopt de route via de Adriaen Beyerkade 
(parallel aan de Kardinaal de Jongweg), 
Pieter Nieuwlandstraat, Van Esveldstraat 
(ook parallel aan de Kardinaal de Jong-
weg), Huizingalaan en Karel Doorman-
laan. Daar verlaat de fietsroute de wijk 
Noordoost via Rijnsweerd richting USP. 
De straten op de route zijn verbeterd en 
opnieuw ingericht als fietsstraten. Auto’s 
mogen er nog wel komen, maar zijn te 
gast (fietsers hebben voorrang). Ook werd 
een aantal kruisingen veiliger gemaakt. 
Onder andere de Pieter Nieuwlandstraat 
en de aansluiting op het fietspad langs 
de Biltstraat, dat werd verbreed om mak-
kelijker vanuit de Karel Doormanstraat 
richting het USP te rijden. Daarnaast zal 
de Jan van Galenstraat opnieuw worden 
ontworpen, maar hiervoor zijn nog geen 
concrete keuzes gemaakt.

Doorfietsroutes
De gemeente wil graag stimuleren dat 
haar inwoners (gaan) fietsen en zorgt 
daarom voor snelle, veilige en prettige 
fietsroutes. De vijf meest gebruikte fiets-
routes of eigenlijk hoofdfietsroutes, zijn 
de afgelopen jaren verbeterd. Het aantal 
fietsers zal naar verwachting de komende 
jaren nog verder groeien. Daarom wordt 
extra aandacht besteed aan het maken 
van betere verbindingen, bredere paden, 
speciale fietsstraten en nieuwe fietstun-
nels op de vijf hoofdfietsroutes: Vleuten 
- De Uithof, De Meern - De Uithof, Zuilen 
– Lunetten, Overvecht – Kanaleneiland en 
Overvecht - De Uithof. 

Met het oog op de wat langere fietsaf-
standen legt de gemeente de komende ja-
ren verschillende zogenaamde doorfiets-
routes aan, zoals die tussen Overvecht en 
USP. Dit zijn routes door woonbuurten die 
vaak naast een drukkere doorgaande weg 
liggen. Op zo’n route komen fietsers min-
der auto’s en verkeerslichten tegen dan 

op de hoofdfietsroutes, zodat ze sneller 
naar hun eindbestemming fietsen. 

Stadsboulevard Kardinaal de Jong
De doorfietsroute Overvecht – USP door-
kruist Utrecht Noordoost langs zo’n 
drukke doorgaande weg, de Kardinaal de 
Jongweg. Ook daarvoor zijn plannen in 
ontwikkeling, namelijk om er een stads-
boulevard van te maken. Het vorige col-
lege wilde de vierbaansweg, een belang-
rijke toegangsweg voor het oosten van de 
stad, ingrijpend aanpakken. Er was al een 
bedrag van 19 miljoen euro gereserveerd, 
maar dat geld bleek bij nader inzien no-
dig voor de aanpak van de Noordelijke 
Randweg bij Overvecht. Een grote meer-
derheid in de Utrechtse raad wilde dat 
die weg verdiept wordt aangelegd, zodat 
geluidsoverlast in de wijk afneemt. Om 

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN

Om haar inwoners te stimuleren om meer te gaan fietsen en lopen, zorgt 
de gemeente Utrecht voor snelle, veilige en prettige fiets- en wandel-
routes in de stad. Ook in Noordoost ligt daar de nadruk op in de huidige 
mobiliteitsplannen. Waar in de wijk bestaan welke plannen? We gingen 
voor je op zoek!      

Omdat het aantal fietsers 
in Utrecht naar verwach-
ting de komende jaren 
nog verder zal groeien, 
wordt extra aandacht 
besteed aan de vijf  
hoofdfietsroutes 

Fietsers en voetgangers centraal in mobiliteitsplannen
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“Reuze lollig om 
zo'n oud ding 
weer aan de 
praat te krijgen. 
Ze doen het 
allemaal”

John Koster (67 jaar) heeft een 
geweldig Radiomuseum op zolder 
in zijn huis in Voordorp. Hij heeft 
een collectie van 230 verschillende 
items, bouwjaren tussen 1920 en 
1960.

Hij verzamelt actief radio's sinds 
2006, maar de fascinatie is al in zijn 
kinderjaren begonnen. Het klopt ook 
goed bij zijn werk als documentalist 
om de radio's te ordenen voor zijn 
website. Op de website kun je uit elke 
radio een muziekje horen uit de tijd 
waarin deze radio gemaakt is.
"Vroeger wilde niemand zoiets in zijn 
huis hebben, zo'n kast met lampen en 
techniek pastte niet in het interieur. 
Maar in de loop van de tijd werd de 
vormgeving steeds beter. En  wat ik 
hier heb zijn natuurlijk de pareltjes. 
Ik wil alleen de mooie stukken. En ze 
doen het allemaal."

www.vintageradio.nl

Bewoner
TEKST PUCK ' T HART FOTO VICKY PRONK

Vanmorgen liep ik nog een keer door de Cornelis Drebbel-
straat. In de quiz 'Twee voor twaalf' komt zijn naam nog wel-
eens langs. “Bij de volgende vraag een animatie gemaakt 
door studenten van de HKU”, zegt Astrid Joosten dan.  
“Einde 1604 vertrok hij met zijn gezin naar Engeland. 
De gezinsleden kregen woonruimte in de Eltham Place in 
Greenwich. Daar demonstreerde hij zijn perpetuum mobile 
die op zonne-energie werkte. Het ontleende zijn werking 
aan wisselingen in temperatuur en luchtdruk. Het was  
natuurlijk geen perpetuum mobile in de strikte zin van 
het woord. In datzelfde jaar werd hij door de Engelse  
koning Jacobus 1 (1566 – 1625) aan het Engelse hof aan-
gesteld.” Astrid Joosten kijkt dan recht in de camera en 
vraagt aan de kandidaten: “Wie was deze uitvinder, die  
beter bekend is als de uitvinder van de duikboot? Hij werd 
in 1572 in Alkmaar geboren en overleed op 7 november 
1633 in Londen. “Dat zoeken we op,” hoor je dan en na het 
bekende belletje het antwoord: “Cornelis Drebbel.” 
 
Ik loop door de straat, om iets te herontdekken, het huisnum-
mer te vinden, dat net niet op die oude familiefoto te zien is.  
Is het dan toch nummer 3 waarvoor ik nu even stilsta? De  
brievenbus zit net als op de foto aan de rechterkant. Op de foto 
staat in de deuropening Tonnie, de jongste zuster van mijn oma. 
Tonnie is die dag de bruid. Ze draagt opengewerkte schoenen 
op een koude dag in januari 1938. Er ligt sneeuw op de stoep. 
Ze trouwt met de handschoen zoals dat heet. Haar toekomstige 
man woont in Zuid-Afrika. Een groot feest wordt die dag niet 

gegeven. De koffers voor morgen zijn al gepakt. Dan vertrekt 
ze met de boot van Rotterdam naar Kaapstad. Een bootreis van 
toen een week of zes. Het is me vaak verteld. Bijna alles neemt 
ze mee. Behalve de piano waar ze dagelijks op speelde. Waar ze 
lekker op pingelde, zoals ze dat zelf zei. De oude piano bleef 
nog lang in de familie. Pas in 1948 komt ze met haar twee 
jonge kinderen zes weken naar Utrecht. Daarvan zijn ook nog 
foto’s, maar het huis op de Cornelis Drebbelstraat is dan niet 
meer in de familie. Tonnies ouders stierven kort voor de Tweede 
Wereldoorlog en hun huis werd verkocht. Tussen tante Ton en 
mijn oma werd veel gecorrespondeerd, met de mooie luchtpost-
brieven die je maar op één manier kon openmaken. 
 
Tante Ton werd pianiste en reisde heel de wereld rond. Ik heb 
haar pas leren kennen toen ze met haar trio in Nederland optrad 
in de jaren zeventig. Het trio trad op bij een radioprogramma 
van de AVRO. Er gold toen een culturele boycot waar iedereen 
zo’n beetje de randen van opzocht. In vlekkeloos Zuid-Afrikaans 
wond ze wijlen Herman Emmink om haar pink. De zaal lachte 
om dat Zuid-Afrikaans van haar: “baie lekker, jongen.” Over 
haar roots, de buurt waar ze opgroeide. Ze sprak er met geen 
woord over.   
Begin jaren negentig was tante Tonnie nog een keer in Neder-
land. We reden door haar straat. De straat waar het pingelen 
begon. Daar kun je geen quizvraag over verzinnen, omdat het 
niet zo bijzonder is als de uitvinder van de duikboot. Die foto 
uit 1938 van mijn tante Ton bij de voordeur van een gewoon 
rijtjeshuis in 1938 is voor mij wel bijzonder. 

Cornelis Drebbelstraat
TEKST PETER BOER FOTO VICKY PRONK

DE STRAAT
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Sportpark Voordorp
GEDICHT FRED PENNINGA FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Als ik landschap kon omarmen

zou ik blind voor Sportpark Voordorp kiezen.

Het grasgroen, met de witte lijnen naar oneindigheid,

waarop het speels bewegen van de sporters

die gulzig al het blauw inademen.

 Hier tikt een klok nog zonder tijd

 hier raak je de bal. . . liever niet kwijt

 hier bloeit vriendschap voor de eeuwigheid.

‘t Glimmend gouden jubileum gloort

voor Sporting ’70, de club van rood en geel.

Buurman halfgod Hercules staat aan de open poort.

Hij is op zoek naar nieuw talent; want er is

weer plaats voor jou, wie je ook bent.

Zing eens; met z’n allen: 

hup, samen naar buiten nu

nooit opgeven, lekker voetballen!

Ja, trotseer de tegenwind, de kou

spring op je fiets; ga oostwaarts, oostwaarts. 

Sportpark Voordorp strekt nu de armen uit naar JOU.

Je mag er schuilen, huilen, juichen; ieder uur

dát is je ware gevoelstemperatuur!
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Kees: "Soms gedijen kinderen niet goed 
op een gewone middelbare school. Daar 
kunnen allerlei redenen voor zijn. De 
leerlingen lopen vast, gaan niet meer 
naar school of met heel veel weerstand. 
Zulke leerlingen komen, via Loket Pas-
send Onderwijs, bij het OPDC Utrecht. 
Hier zitten ze twee maanden tot twee 
jaar. Er is meer aandacht voor leerlingen 
en ze worden intensief ondersteund, 
met een heel team van professionals. 
We begeleiden de meeste leerlingen 
naar regulier onderwijs of naar een  
VMBO-diploma. Soms gaan ze ook van 
hier naar speciaal onderwijs. Het gaat om 
kwetsbare leerlingen. Gemiddeld zitten 
er 160 kinderen op school, verdeeld over 
15 groepen van 12. De school heeft drie 
afdelingen: onderbouw, bovenbouw en 
I-klassen. Er werken zo’n 40 docenten.” 

De I-klassen 
De I-klassen zijn er voor leerlingen die 
te maken hebben met angst, depressie, 
een stoornis (vaak aan autisme ver- 
want), faalangst, een trauma of een laag 
zelfbeeld. De huidige drie groepen heb-
ben vaste ervaren docenten, waardoor 
een duidelijke structuur en voorspel-
baarheid gewaarborgd is. De veiligheid 
van de groep wordt bewaakt door een 
eigen afdeling met verschillende school-
tijden en eigen pauzes. 

Thomas: “Het is ook 
zo fijn dat de gymzaal 
gewoon in school is, 
we hoeven nergens 
naartoe” 

Blauw haar
Thomas (15 jaar) kwam een halfjaar  
geleden van UniC en zit nu in de derde 
van de I-havoklas. Hij heeft prachtig 
blauw haar, wat hij vlak voor hij naar 
deze school kwam heeft geverfd. “Blauw 
is gewoon een mooie kleur en ik wou 
hier een frisse start maken, met blauw 
haar.” 
Thomas is een rustige jongen, hij vond 
het op UniC te druk en daardoor ging 
het niet goed. In het voorjaar hoopt hij 
door te stromen naar een vso-school. 
“Het is lekker rustig hier, en ik voel me 
veilig. Maar ik wil toch ook graag naar 
een school waar ik mijn havo-diploma 
kan halen. Het leukste op deze school 
vind ik de pauze met de tafeltennistafel 
en gym. Het is ook zo fijn dat de gym-
zaal gewoon in de school is, we hoeven 
nergens naartoe. “

Van Lieflandbuurt
Het gebouw is groot, maar heel over-
zichtelijk. Er is een prachtige bin-
nenplaats voor de docenten, met een 
schommelbank en een zogenaamde 
'klaagkas'. Er is een prachtige grote 
sportzaal, er zijn twee voetbalveldjes en 
er is een kooklokaal, een multimedia-
lokaal en een techniekloaal. De school 
is van alle moderne gemakken voorzien.  

“Op het OPDC voel ik me veilig!”
TEKST EN FOTO'S PUCK ' T HART

Tussen de studentenflats aan de Van Lieflandlaan en de chique  
villa’s aan de Mr. Tripkade staat een groot zilveren schoolgebouw. 
De zogenaamde ‘time-outschool’ OPDC is redelijk nieuw in onze 
wijk. De letters OPDC staan voor: Ortho Pedagogisch Didactisch  
Centrum. Voorheen heette het de Utrechtse School en zaten ze op 
de Wittevrouwenkade. De school bestaat nu zo’n tien jaar en sinds  
negen jaar is Kees Brouwer (62 jaar) de directeur. Hiervoor was hij  
directeur van het Pouwer College in Overvecht. Kees laat me enthousiast 
het gebouw zien en geeft op de gang af en toe een high five aan een 
leerling. Ze kennen hem allemaal. En ze noemen hem gewoon ‘Kees.’ Het 
gaat hier niet om hiërarchie, maar er is wel gezag en er zijn duidelijke 
gedragsregels. En positief gedrag wordt hier beloond!

Kees: “Afspraken met de buurt hebben 
we in het begin meteen gemaakt. Als er 
overlast is, wordt dat gemeld en gauw 
opgepakt. De nieuwe wijk (Van Lief-
landpark) heeft hier ook al twee bijeen-
komsten gehad. Wij zijn natuurlijk niet 
echt een buurtschool, want kinderen 
hier komen uit de hele regio. Maar we 
staan wel open voor samenwerking met 
de buurt.”

Positive Behaviour Support (PBS)
Kees: “Goed gedrag wordt hier beloond. 
Ze krijgen daar duimpjes voor, zowel in-
dividueel als per klas. Voor deze leer-
lingen is een positieve bejegening een 
nieuwe ervaring. Soms mag een klas bij-
voorbeeld ontbijten bij de Hema, dat is 
dan direct ook een leerervaring om als 
groep op pad te gaan." 

"Elke week trek ik een duimpje uit de 
bak in de gang en dan wint zo’n leer-
ling een tube gel of iets dergelijks. Dat 
vinden ze nog altijd leuk! Wij proberen 
heel heldere gedragsverwachtingen uit 
te dragen. Dit horen ze in de lessen en 
kunnen ze zien op verschillende posters 
in de school. Deze verwachtingen zijn 
gebaseerd op onze gemeenschappelijke 
waarden: betrokkenheid, verantwoorde-
lijkheid, vertrouwen en rust. We hopen 
onze leerlingen vaak te kunnen belonen 
omdat het lukt om aan de gedragsver-
wachtingen te voldoen. Wij doen dat 
veel liever dan leerlingen aanspreken 
als iets niet goed gaat.”

Op dinsdag vroeg uit!
Jonathan (15 jaar) zit ook in de I-klas, 
ook in de derde havo, en het is ook een 
hele rustige jongen. Hij komt van het 
Leidsche Rijn College. Maar daar lukte 
het niet meer om naar school te gaan. 
Hij bleef thuis. Nu zit hij enkele maan-

den hier en het gaat goed. “Ja, het is 
op zich wel leuk hier. Het leukste is de 
dinsdag, dan zijn we vroeg uit. En gym, 
dat is ook leuk. Ik wil niet terug naar 
een grote scholengemeenschap. Ik wil 
naar een kleinere school. Hier voel ik me  
veilig.”

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
www.opdc-utrecht.nl

Kees: “Belonen is gewoon 
veel leuker en werkt ook
beter dan straffen”
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ZIMIHC theater 
Wittevrouwen 
Al 26 jaar een creatieve hotspot

TEKST: APPIE ALFERINK, DIRECTEUR ZIMIHC

Je kan er maar zo voorbij fietsen, 
het ZIMIHC theater aan de Bouw-
straat in Wittevrouwen. Ooit was  
het een school. Maar al meer dan 
25 jaar ademt het gebouw kunst en  

creativiteit. Tal van koren, thea-
tergroepen, muzikanten en andere 

kunstenaars vinden er hun plek. Ze 
repeteren er, geven er voorstellingen en 

kleine concerten en er wordt geëxposeerd. ZIMIHC theater 
Wittevrouwen is misschien wel de eerste culturele broed-
plaats van Utrecht, in ieder geval de langst bestaande. Heel 
veel amateurs zetten hier hun eerste stapjes richting het  
podium, maar ook veel gevorderde kunstenaars werken hier 
in een gezellige en veilige omgeving aan hun voorstellin-
gen en concerten. 

Programma’s
In het theater en in de foyer vindt een aantal terugkerende 
programma’s plaats: 
• ZIMIHC op zondag – regelmatig theatervoorstellingen  
 op zondagmiddag voor jong en oud.
• De ZIMIHC sessies – lekkere unplugged concerten,  
 iedere tweede donderdagavond van de maand.
• ZIMIHC Improviseert – maandelijks terugkerende   
 theatersport en improvisatieavonden zoals ze bedoeld  
 zijn. Smullen voor iedere liefhebber van theatersport.  
 Op zaterdagavonden.
• Hakken in het zand – ook maandelijks terugkerend  
 try-out podium voor (semi)professionele cabaretiers.  
 Bekend en onbekend talent neemt je mee naar 
 fonkelnieuwe hersenspinsels en ideeën voor hun   
 nieuwe voorstellingen.
• Het Stemlokaal – ieder kwartaal terugkerend Vocaal  
 Open Podium voor solozangers. 

Iedereen is welkom in ZIMIHC theater Wittevrouwen.
Kom jij ook een keer langs?

Zimihc theater Wittevrouwen
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht
030-272 34 55
www.zimihc.nl/wittevrouwen

ZIMIHC theater Wittevrouwen is een van de drie ZIMIHC 
theaters in Utrecht. ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht 
en ZIMIHC theater Zuilen zijn de twee andere podia van 
ZIMIHC. Daarnaast organiseert ZIMIHC grote en kleine  
evenementen waarbij amateurkunst altijd de hoofdrol speelt. 

Beter Thuis
Langer thuis wonen wordt beter thuis wonen
TEKST INGRID HORSTIK

Samen werken aan toekomstige ouderenzorg waarin de 
vraag van ouderen centraal staat. Dat is wat Beter Thuis 
- een initiatief van Buurtteam Sociaal en Incluzio -, graag 
wil in Noordoost. De ambitie van Beter Thuis is samen met 
(toekomstige!) ouderen, vrijwilligers en partners ervoor 
zorgen dat langer thuis ook beter thuis wordt.

Daarom het project Beter Thuis
Meneer Sutikno, een 90-jarige bewoner in Noordoost, vat kort 
samen wat mis is en beter kan. “Hier zijn zoveel organisaties 
die zich bezighouden met ouderen en ouderenzorg, ik zie soms 
door de bomen het bos niet meer. Het is met de beste bedoe-
lingen, maar ik heb het gevoel dat de toegang tot de juiste 
zorg hierdoor wel moeilijker wordt voor veel mensen. Ik zou 
graag zien dat we naar een systeem gaan waar meer rekening 
wordt gehouden met de mensen voor wie de zorg bedoeld is. 
Gebruiksvriendelijker en simpeler.” Toekomstige ouderenzorg 
dus, die gebaseerd is op de vraag van ouderen, ondersteuning 
die daarop aansluit en makkelijk toegankelijk is.

De aanpak: van vraag naar oplossing
Waar de vraag van ouderen tussen wal en schip valt  - zoals 
in het voorbeeld van meneer Sutikno - verbindt Beter Thuis  
partijen die kunnen bijdragen aan de oplossing. Denk aan  
bewoners, ouderenorganisaties, huisartsen, mantelzorgers, 
wijkverpleging, sociaal makelaars, informele zorg, onderne-
mers, maar ook kennis- en onderzoeksinstituten. Door die 
verbinding kan Beter Thuis onverwachte, nieuwe combinaties 
maken in wonen, zorg en welzijn. 

Partners in Beter Thuis vinden elkaar op de vraag van ouderen, 
werken op basis van vertrouwen en vanuit een gezamenlijke  
visie op waardig oud worden. Dit lijkt makkelijk, maar is het 
niet. Werken vanuit de vraag van ouderen, vraagt om anders 
kijken en organiseren bij zowel de professional als de burger. De 
burger zal moeten leren zelf de regie te nemen; en de profes-
sional om de ondersteuning te leveren die daarop aansluit en 
toegankelijk is. Dat betekent onder meer actief met elkaar in 
gesprek gaan.

Technologie: e-health
Beter Thuis kijkt ook naar het gebruik van technologie. De in-
zet van technologie zal in de komende tien jaar namelijk voor 
grote veranderingen zorgen. Veranderingen in de manier waarop 
mensen wonen, werken, leven en ouder worden in de wijk. Er 
kan heel veel. Het gaat bij Beter Thuis om technologische op-
lossingen die kwaliteit van leven toevoegen.

Activiteiten 
In de afgelopen maanden hebben partners in Beter Thuis in 
overleg met bewoners van Noordoost een agenda opgesteld voor 
de komende periode. Op deze agenda staan onderwerpen als: 
• Het ontwikkelen van een werkwijze die ouderen vitaler   
 maakt en houdt.
• Het verkennen van technologische mogelijkheden die de 
 eigen regie van ouderen ondersteunt zoals de sociale robot  
 Tessa.
• Het werken aan informatie op maat waarbij bewoners 
 informatie krijgen die aansluit bij hun vraag en situatie.

Beter Thuis in Noordoost
Beter Thuis is een initiatief van Buurtteam Sociaal en Incluzio in 
de wijk Noordoost. Met de vraag van ouderen als uitgangspunt 
stimuleert Beter Thuis de samenwerking tussen partners in de 
wijk. In Noordoost zijn dat organisaties zoals Dock, huisartsen 
en Careyn. Maar ook ouderen in de wijk zelf, vrijwilligersorga-
nisaties zoals De Bouwsteiger en ondernemers. Op deze manier 
wil Beter Thuis tot duurzame en nieuwe oplossingen te komen.

Andere wijken moeten kunnen leren en profiteren van deze 
duurzame oplossingen. Om dat mogelijk te maken, wordt stede-
lijk samengewerkt met onder andere de Hogeschool Utrecht, de 
ouderenbonden en de organisatie Uzelf. 

Nieuwsbrief
Beter Thuis geeft een nieuwsbrief uit. Daarin staat informa-
tie over de concrete werkzaamheden en activiteiten van Beter 
Thuis. Meld u aan bij de nieuwsbrief Beter Thuis via: 
beterthuis@btosciaalutrecht.nl. 

Beter Thuis nodigt u van harte uit om verder mee te werken en 
te denken! Neem contact op met 
Anne den Haan: 06-220 622 15.

Volg ons op Twitter of Facebook:
Twitter: @Beter_Thuis
www.facebook.com/BeterThuis
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• verkoop
• aankoop
• taxatie
• verhuur
• beheer

www.wijmakelaardij.nl

Utrecht 
Natuurlijk
TEKST JESSICA VAN ESSEN

Wees welkom op Griftsteede! 
Griftsteede, dat is die locatie in het Griftpark, met een speel-
tuin, een stadsboerderij en een educatieve tuin. De locatie 
waar schoolklassen naar toe komen om te leren over de natuur, 
dieren of de herkomst van voedsel. Waar je een seizoen lang 
met je kind kan moestuinieren, een blotevoetenpad kan lopen, 
kunt kennismaken met stadsnatuur tijdens een Natuurcollege 
of een hut kunt bouwen in de herfstvakantie.

Elke  di t/m zo om 15.30 uur helpen dieren voeren
 
En het is ook de locatie waar buurtinitiatieven terecht kunnen 
voor advies, samenwerking of gebruik kunnen maken van de 
hal voor hun bijeenkomst. Lokale kunstenaars kunnen er expo-
seren en BSO’s kunnen materialen lenen als ze een natuuracti-
viteit willen doen. Denk aan waterdieren zoeken in de sloot of 
met verrekijkers speuren naar vogels. 
En natuurlijk zijn we een plek waar mensen elkaar gewoon 
kunnen ontmoeten, eventueel onder het genot van een kop 
thee of koffie. 

Elke wo en vrij van 10.30-12.00 uur Peuterclub

Ken je Griftsteede nog niet? Kom eens langs! 
Op zaterdag 30 maart is het dubbel feestelijk, dan starten we 
het tuinseizoen met de Noordoost Toost van 15.00-18.00 uur.
Iedereen is welkom.

Meer weten 
Over ons of onze activiteiten, kijk op: 
www.utrechtnatuurlijk.nl/griftsteede
Of kom langs: Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur.
T: 030-753 38 40  E: griftsteede@utrechtnatuurlijk.nl

Wil je gewoon lekker voetballen in een leuk team? Of wil je  
kijken hoever je talent reikt? Zoek je een stimulerende  sport-
club? Je bent welkom!

USV Hercules is in 1882 opgericht en dus een van de oudste 
clubs van Nederland. Het is een gezonde en nog steeds groei-
ende sportvereniging met circa 2700 leden. 

Spreekt je dat aan, geef je dan snel op! 
Als je inschrijving voor 2 mei bij Hercules binnen is, kun 
je - als er plaats is - nog in een team ingedeeld worden voor 
het volgende seizoen. De indeling in groepen vindt plaats op  
geboortejaar. De Champions League start met 5-jarige  
spelers. Iedereen is welkom!

Opgeven:
Ga naar de website:
www.usvhercules.nl/voetbal_lidmaatschap__inschrijven.htm

Stuur een mail:
secretaris.voetbal@usvhercules.nl

Bel de ledenadministratie 
(maandag t/m donderdag tussen 12.00 - 20.00 uur) 
06-130 866 20

TEKST TIENEKE DE GROOT

Natuur 
Bessen en bottels

Hap, slik, hap, slik, hap, slik… Snavel 
open, besje erin, snavel dicht. Acht-
tien keer achter elkaar werd een 
oranje besje van het schommelende 
vuurdoorntrosje opgeschrokt. Als een 
ware Pac Man ging de mannetjesmerel 
tekeer. Hoeveel kan een vogelmaag aan 
in dat tempo? Na dertien happen ver-
traagde het ritme. Er wurmde zich een 
aarzelende seconde tussen ieder ver-
dwijnend besje. De laatste drie kregen 
nog meer respijt, die werden even in 
de snavel gehouden alsof er overlegd 
moest worden met het inwendige - kan 
deze er nog bij, of niet?! Ja dus. Maar 
zoals gezegd, na de achttiende had me-
relman genoeg getafeld. 

Vogelrestaurants in de winter bestaan 
niet alleen uit voederplanken of -huisjes 
en silo’s, maar ook uit struiken en bomen 
zwaar beladen met bessen en bottels. 
Denk aan kardinaalsmuts, klimop, lijster-
bes, meidoorn, vlier, en dus vuurdoorn. 
En denk aan diverse soorten rozen, zoals 
hondsroos, rimpelroos, egelantier. Ver-
schillende lijsterachtigen, waaronder me-
rels, eten het vruchtvlees van de bottels. 
Soms vind je aangevroten rozenbottels 

onder de struiken. Groenlingen, evenals 
vinken, hebben de zaden eruit gepeurd. 
Ze zijn er dol op, vooral als de vorst er 
overheen is geweest, dan is de smaak wat 
zoeter. Niet alleen mensen zijn verzot op 
zoet. 

Omdat het ook met stadsvogels niet den-
derend gaat, zocht ik in januari buiten de 
bekende parken in Noordoost naar vogels 
bij struiken of bomen met vruchten. Het 
viel me op dat in de gemeentelijke aan-
plant langs de wegen weinig aanbod aan 
besdragers te vinden was. Jammer, want 
veel vogels zijn in winter en herfst afhan-
kelijk van het hoge vitaminegehalte in de 
bessen en bottels. Reden genoeg voor 
de gemeente om eens af te stappen van 
struiken zonder kraak of smaak die als 
enige functie lijken te hebben de ruimte 
te vullen met een donkergroene kleur. 
Ook in je eigen tuin geeft een struik of 
boom met bessen en bottels meerwaarde. 
Ze zijn broodnodig voor voedselzoekende 
vogels in herfst en winter en voor insec-
ten die eerder in het jaar op de bloesem 
afkomen! En de vogels op de rupsjes van 
die insecten… 

Buurtstroom
Zonnepanelen op 
Basisschool De Wissel
 
TEKST MARLIES WILLEMEN

Basisschool De Wissel ligt aan de 
Oortlaan in de Huizingabuurt. Het 
dak van De Wissel is groot en sterk 
genoeg voor zo’n 150 zonnepanelen 
en we zullen hier een nieuw zon-
nestroomproject starten samen met 
Buurtstroom. Er kan door bewoners 
uit de wijken Noordoost, Binnenstad 
en Oost geïnvesteerd worden in de 
panelen. Naast een goed gevoel is dat 
uiteindelijk ook leuk voor de porte-
monnee.     
 
Met Buurtstroom kunnen buurtgenoten 
gezamenlijk investeren in zonnepanelen 
en profiteren van de opgewekte stroom 
via een belastingkorting op de eigen 
energierekening. Dat wordt mogelijk 
gemaakt met de Regeling Verlaagd Ta-
rief. Op deze manier kun je investeren in 
zonnestroom en duurzaamheid, ook als 
je zelf geen geschikt dak hebt. 
 
Buurtstroom is een coöperatie die veel 
ervaring heeft met zonnestroomprojec-
ten in de buurt. Er zijn al vijf projecten 
succesvol afgerond in Utrecht. Bij ons 
in de buurt zijn dat bijvoorbeeld Grift-
kwartier 1 en 2. Er is op deze manier 
in onze stad al in ruim duizend panelen 
geïnvesteerd.

Er worden op dit moment nog inves-
teerders gezocht. In april zal een in-
formatieavond plaatsvinden. De exacte 
datum en locatie hiervan zijn te vin-
den op www.energie-u.nl/buurtstroom- 
projecten-2

Het is leuk om met elkaar in een buurt-
project te investeren en we organiseren 
natuurlijk een feestje als de panelen er 
eenmaal op liggen.
 
Wil je alvast op de geïnteresseerden-
lijst zodat je de nieuwsbrief ontvangt, 
wil je meedoen met de werving of heb je 
een goed idee, stuur een mail naar 
zonnepanelenopdewissel@gmail.com
 

Kom lekker 
voetballen 
bij USV Hercules!

FOTO YVONNE VAN ZAANEN
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Big Brothers Big Sisters
Op stap met een Big en Little in Utrecht Noordoost

We volgen in dit artikel Maartje (de Big) 
en Anna (de Little) die samen op zoek 
gaan naar een middelbare school. Bij bin-
nenkomst ontmoet ik Maartje, Anna en 
haar moeder tijdens een voorlichting over 
het schoolcurriculum. Anna kijkt Maartje 
aan en zegt zachtjes: “Woow, je hebt hier 
ook kledingontwerpen! Echt tof.” 

"Dit is de tweede school die we samen 
bezoeken", vertelt Maartje. "Vorige week 
vroegen ze mij of ik mee wilde gaan. We 
doen veel leuke dingen samen, maar ook 
schoolkeuze hoort erbij. Ik zie dat zij het 
fijn vindt dat ik er ben als ondersteuning 
en ik haar oren en ogen kan zijn. Ik stel 
vragen over de boeken en het lesgeld 
maar denk ook mee over hoe ze straks 
naar haar nieuwe school kan reizen. Dit 
vindt ze nu allemaal nog erg spannend, 
dus dit gaan we nog wel oefenen, ik hoop 
met de fiets. De allereerste keer dat we 

elkaar zagen, heb ik haar leren fietsen en 
in de zomer fietsen we nu langs de Vecht 
of naar de Maarsseveense Plassen." 

“Het geeft mij een goed 
gevoel dat ik met kleine 
dingen, zoals een keertje 
naar de kerstmarkt en 
warme chocomelk 
drinken, een kind zo blij 
kan maken”

"Het leukste aan het zijn van een Big is 
dat je iets voor iemand kunt betekenen. 
Ik vind het leuk om te zien dat ze blij 
wordt als ik haar ophaal. Soms maken we 
huiswerk samen, dan bekijkt ze wat ze 

TEKST FLEUR VAN IJPEREN 

lastige opdrachten vindt en dat neemt ze 
mee naar mij toe. Wat we samen onder-
nemen varieert, met Sinterklaas hebben 
we bijvoorbeeld een surprise gemaakt. 
Het geeft mij een goed gevoel dat ik met 
kleine dingen, zoals een keertje naar de 
kerstmarkt en warme chocomelk drinken, 
een kind zo blij kan maken. Het is ook 
fantastisch om door de ogen van Anna de 
stad opnieuw te ontdekken. Een heerlijke 
zondagmiddag op de fiets door Utrecht 
rijden en dan een ijsje eten. Laatst heeft 
ze voor het eerst de Dom in het echt ge-
zien, dus die willen we nu samen gaan 
beklimmen.  

Anna: "Maartje is heel leuk! Ze heeft al-
tijd een goed humeur. Ze heeft mij ge-
holpen met fietsen. Ze rende de hele tijd 
naast mij en riep: 'Je kan het!' Ik vind het 
fijn als iemand mij toejuicht." 
Moeder aan het woord: "Ik zie dat mijn 
dochter meer zelfvertrouwen heeft gekre-

gen. Anna is een heel sociaal kind, maar 
Maartje brengt een lichtje in ons leven. 
Ze kan dingen doen met mijn dochter 
die ik niet kan, zoals haar leren fietsen. 
Dat kan ik niet door mijn fysieke gesteld-
heid." 

“Ik vind het fijn als 
iemand mij toejuicht”
Hoe word je een Big? 
"Ik wilde graag vrijwilligerswerk doen, 
stuitte op BBBS en dacht: ja, dit is het! 
Ik heb mij online aangemeld en binnen 
een paar dagen volgde al een intake. 
Hierbij werd door de matchcoördinator 
gevraagd naar mijn motivatie, mijn le-
ven en wat voor ‘type Little’ bij mij zou 
passen. Hierna volgde de match. Ik heb 
nu wekelijks contact met de moeder van 
Anna over wanneer we afspreken. Dit kan 

elke week anders zijn. Ik heb een heel be-
wuste keuze gemaakt om dit commitment 
aan te gaan en hier tijd in te investeren."

Er zijn nog veel meer Bigs (21-88 jaar)  
nodig, dus lijkt het je leuk, geef je dan op! 

Meer weten 
www.bbbsutrecht.nl 
www.facebook.com/BigBrothersBigSis-
tersUtrecht
Mail: loes@bbbsutrecht.nl
Telefoon: 06-204 757 59

FEITJE
In Utrecht leeft momenteel een op de acht 
huishoudens (16.900 huishoudens, 12,6% 
van alle inwoners) van een laag inkomen 
(max. 1.010 euro per maand voor een  
alleenstaande en max. 1.920 euro voor 
een gezin met twee kinderen).

Big Brothers Big Sisters Utrecht is 
een mentorprogramma voor kwets-
bare kinderen van 6-18 jaar uit 
gezinnen die leven op de armoede-
grens. 
Een vrijwilliger (de Big) gaat voor 
tenminste 1 uur per week, voor 
minimaal 1 jaar, een match aan 
met een kind (de Little). Het doel 
van Big Brothers Big Sisters is het  
stimuleren van een positieve ont-
wikkeling door extra aandacht en 
de band die ontstaat tussen kind en 
vrijwilliger. De match verbreedt de 
horizon van het kind en zijn/haar ta-
lenten worden ontdekt. Vrijwilligers 
worden vooraf grondig gescreend, 
krijgen trainingen en worden be-
geleid door deskundige medewer-
kers (matchcoördinatoren), zodat 
de match tussen kind en vrijwilliger 
succesvol verloopt.

Jij kunt het verschil maken. 
Door een uurtje per week wat warmte en aandacht 

te geven aan een kind. Hoe fijn is dat...
Iedereen is welkom!
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Peter en de hond
 
 
Hond met rode jas
 
Op oudejaarsdag loop ik met Marley, de hond van mijn dochter, op de Voordorpsedijk. 
Hij logeert bij ons. Hij blaft gek genoeg nu even niet, terwijl er verderop in de stad 
veel vuurwerk wordt afgeschoten. In huis is hij te waakzaam; hij blaft voor alles. Een 
piepende stofzuiger van de buren, een zoemer op de televisie bij een quiz, de deurbel. 
Voor Marley tekenen van onraad en dus reden om ons te ‘informeren’. De schelle blaf 
gaat me soms door merg en been.

Achter ons op de Voordorpsedijk komt langzaam een wit busje aanrijden. Het komt naast 
ons rijden en het raampje gaat open. “Hé, dat lijkt het hondje uit die reclame wel!”, 
zegt de chauffeur. “Houd hem goed bij je hoor. Lachen zeg, is 'ie het echt?”
“Nee, echt niet,” roep ik nog, maar het busje is al doorgereden. Denkt nu echt iemand 
dat ik hier met Frekkel loop? “You are famous”, zeg ik tegen Marley; want hij wordt door 
zijn internationaal georiënteerd baasje Engelstalig opgevoed. 
 
Het is maar een klein hondje. Echt mooi is hij niet, maar hij heeft een lief koppie en 
een aardig karakter. Door zijn warme Spaanse achtergrond en dun haar, draagt hij in de 
kou een rode jas. “You are famous”, herhaal ik nog een keer. Hij kijkt niet op of om en 
scharrelt met mij verder over de Voordorpsedijk. Het is onze dagelijkse route. Ik loop 
vaak het spoor over om dan bij Fort Blauwkapel af te ronden. Veel heeft hij niet gelopen 
toen hij nog in Spanje woonde. Marley is een hond van kat-hoogte die onze katten ook 
heel interessant vindt. Dat genoegen is niet bij alledrie wederzijds. 

Uit het raam van mijn werkkamer zie ik dagelijks veel honden en bazen lopen. De 
honden los en rennend achter van alles aan. ‘s Avonds zie ik altijd een roedeltje kleine 
hondjes lopen met lichtjes aan de halsband. Ook zij dragen allemaal een jasje; een  
geruit. Deze honden lijken wat kleiner dan Marley. Ik ken hun namen niet. Zoals ik ook 
de meeste namen van buurtkatten niet ken. Eigenlijk ken ik er maar een paar: Bram, 
Frits, Dora en Henk. Het zijn namen die blijven hangen. Ik weet welke baasjes daarbij 
horen en waar ze wonen. 
 
In Fort Blauwkapel begon een paar dagen terug een jogger langzaam naast mij en  
Marley te lopen. Ze vroeg naar de hond en diens jas. Ik vertelde het allemaal nog eens. 
Op mijn route krijg ik hondengeschiedenissen. Verhalen over foute bazen, verkeerde 
nestjes en verwaarloosde buitenlandse zwerfhonden. Behalve dat Marley even met Frek-
kel vergeleken werd, loop ik niet langer anoniem door de buurt; niet meer zo verdiept 
in mijn eigen wereld. Die kans krijg ik niet meer met deze hond in rode jas. Er wordt 
gevraagd naar de hond en ik antwoord. Het jaar is al een maand op weg. Marley is te 
gast en blaft. We gaan de Voordorpsedijk maar weer eens op.  

alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

 

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                   Anansi                    Jodokus

Peter Boer is schrijver en woont en werkt in Voordorp. Hij schreef twee boeken, en columns 
en verhalen voor diverse tijdschriften, zoals Ons Utrecht, Nivon en Ons Amsterdam.  
Lees ook: www.voortuinnetwerk.nl/peter-schrijft

“Je eigen kleur geven 
aan de uitvaart”

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)
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professioneel en 
toch dichtbij 

030 238 00 38

www.dezwaanuitvaarten.nl

030 - 666 22 44 
amentiuitvaartverzorging.nl

 Nabestaanden beoordelen 
 ons met een  9,7 

Bewonersplatform
Staatslieden & Lauwerecht: we gaan door in 2019!

Meer dan huiswerk maken alleen

Huiselijk

Kijk op huiswerkenzo.nl of bel 06-18477064
Maliebaan 77

Persoonlijk Betaalbaar

Maliebaan 77 
Bel of mail Fleur 06-18 47 70 64 fleur@huiswerkenzo.nl

Meer dan huiswerk maken alleen

Huiselijk

Kijk op huiswerkenzo.nl of bel 06-18477064
Maliebaan 77

Persoonlijk Betaalbaar

MET DEZE BON:

Training 
Effectief 
Leren 
voor €100 
i.p.v. €150.

Liefdevol maatwerk met oog voor detail 
Simone Scholts en Meta Stevens verzorgen uitvaarten in en rondom Utrecht. 
Onafhankelijk, persoonlijk en creatief, met waardering voor het leven. 
Ons kantoor zit bij de Dominicuskerk op Palestrinastraat 1-B. Welkom!

Dag en nacht bereikbaar  030 – 737 02 02  www.sensuitvaarten.nl

   Dag en nacht bereikbaar 030-737 02 02  www.sensuitvaarten.nl

Misschien heb je al eens een flyer in 
de brievenbus gehad van het Bewo-
nersplatform of een bericht op Face-
book langs zien komen? Het Bewo-
nersplatform bestaat nu anderhalf 
jaar en zet zich in om co-creatief met 
woningbouwverenigingen, gemeente, 
DOCK, Van der Hoeve Kliniek, scholen, 
supermarkten, lokale horeca en meer 
partijen samen te werken aan ontwik-
kelingen in de Staatsliedenbuurt en  
Lauwerecht.

Het Bewonersplatform heeft inmiddels 
een achterban van ruim zeventig bewo-
ners die updates van vergaderingen ont-
vangen en deze uitzetten naar hun eigen 
achterban in de buurt. Tijdens bijeen-
komsten zitten we meestal met rond de 
tien deelnemers aan tafel die een passie 
voor een bepaald onderwerp delen. Ie-
dereen is welkom!
 
We gaan uit van kansen en proberen  
andere partijen in de buurt ook te stimu-
leren om samen te werken met de buurt. 

Voorbeelden van onze
co-creatie in 2018:

• Verkenning samen-
werking ondernemersver-
eniging Lauwerecht tijdens een buurt-
borrel

• Samenwerking Gerbrandyproject 
(oude belastingkantoor)

• Aan tafel met Mitros en Portaal 
rondom buurtparticipatie

• Een kerstboom op het Draaiwegplein

• Verkenning samenwerking Van der 
Hoeve Kliniek met de buurt

• 'Verklein me plein' plan: interventies 
vanuit ondernemers en bewoners aange-
dragen om het plein bij de Merelstraat-
Draaiweg veiliger te maken
 

Onze droom is om samen de wijkagenda 
te bepalen met alle belanghebbenden in 
de buurt. Door samen ambities te formu-
leren krijgen we gedragen plannen voor 
een mooie en leefbare buurt. 

Doe je mee?
Wil je meer informatie over Bewoners-
platform Staatslieden & Lauwerecht? Wil 
je thema’s aandragen om samen mee aan 
de slag te gaan? Je bent welkom!

Stuur dan een mailtje naar 
info@thesocialfirm.nl of bekijk 
www.facebook.com/groups/Bewoners-
platform


