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Redactie
Het mag weer!  Hoe heerlijk is dat!Het mag weer!  Hoe heerlijk is dat!
We kunnen eindelijk weer naar terras-We kunnen eindelijk weer naar terras-
jes, restaurants, theater, musea, etc. En jes, restaurants, theater, musea, etc. En 
wat is dat dan ineens extra genieten, na wat is dat dan ineens extra genieten, na 
zolang de lockdown. zolang de lockdown. 
We waren helemaal gewend geraakt aan We waren helemaal gewend geraakt aan 
de verrassingstasjes van C'est ça en de de verrassingstasjes van C'est ça en de 
heerlijke afhaalkoffie bij Tijm. heerlijke afhaalkoffie bij Tijm. 

In dit magazine veel interessante  In dit magazine veel interessante  
artikelen, waaronder een interview artikelen, waaronder een interview 
met Anne-Marijke Podt, groenstroken met Anne-Marijke Podt, groenstroken 
in zelfbeheer, de vernieuwde speeltuin in zelfbeheer, de vernieuwde speeltuin 
De Pan, hoogbouw in lage wijk, meer De Pan, hoogbouw in lage wijk, meer 
informatie over de ringslang, en wat informatie over de ringslang, en wat 
speelt er allemaal bij ZIMIHC, Wijkwij-speelt er allemaal bij ZIMIHC, Wijkwij-
zer Noordoost en Stalau? Ook weer een zer Noordoost en Stalau? Ook weer een 
nieuwe en moeilijke puzzel waarmee je nieuwe en moeilijke puzzel waarmee je 
een bak ijs van Roberto kan winnen!een bak ijs van Roberto kan winnen!
Doe je mee?Doe je mee?
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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

Mens en Wijk wordt gemaakt met bijdragen Mens en Wijk wordt gemaakt met bijdragen 

van DOCK, ZIMIHC, Beter Thuis, de Wijkwijzer van DOCK, ZIMIHC, Beter Thuis, de Wijkwijzer 

Noordoost en het Wijkplatform Noordoost.Noordoost en het Wijkplatform Noordoost.

Wat is waar

21 Wijkwijzer 
Noordoosten Stalau

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken 

Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt, 

Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staats-

liedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, 

Hengeveldstraatbuurt. 

Welzijn op recept
De huidige coronapandemie heeft er voor velen toe  
geleid dat we minder sociaal contact hebben, buiten  
komen en sporten. De een kan hier beter tegen dan de 
ander en nu het ernaar uitziet dat er weer meer mogelijk 
is, is het goed om te weten dat we sinds januari 2021 
zijn gestart met Welzijn op recept in Utrecht Noordoost. 

Welzijn op recept is een samenwerking met de huisarts en 
partijen in de wijk en is speciaal voor mensen die niet zo 
lekker in hun vel zitten. Mogelijk is hierbij een beweeg- of 
(sociaal) aanbod uit de wijk passend. We hebben de keuze 
uit de volgende opties qua aanbod in de wijk:

Bewegen   fitness, bodyshape of sportclub
In balans  gezonde leefstijl, yoga
Ontmoeten   aansluiten bij activiteiten zoals 
  schilderen, handwerken, koersbal, bingo,  
  samen eten, koffie drinken, 
  contact met een maatje
Activering-  vrijwilligerswerk, tuinieren, filosofiecursus
zingeving   zingevingsbijeenkomst (Zin in Utrecht)
Zorg delen   respijtzorg, maatje, delen met 
  lotgenoten

Het aanbod vindt plaats op verschillende plekken in de wijk 
zoals onder andere: Buurtcentrum de Leeuw, Griftsteede, 
Pauluskerk en bij Hercules (De Derde Helft).
Welzijn op recept is voor jong en oud. Het is mogelijk om via 
de dokter doorverwezen te worden maar je kunt ook jezelf 
aanmelden, door te mailen naar: wor-noordoost@dock.nl 
Verdere vragen? Reilif Bonse: 06-233 468 08

Een overzicht van activiteiten in de wijk is ook te vinden op: 
www.wijkwijzernoordoost.nl
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Interfysiek
Hein Halfschepel (45) en Casper Vos (46) runnen een praktijk voor Oefenthe-
rapie Cesar-Mensendieck in de wijk Tuindorp. Zij zijn al 22 jaar gespecialiseerd 
in het aanleren van gezond bewegingsgedrag. Ze behandelen met veel enthou-
siasme mensen met RSI, rugklachten, nek- en schouderklachten en andere li-
chamelijke klachten. Vaak worden mensen doorverwezen door huisartsen uit de 
buurt of door specialisten. Maar ook zonder verwijzing kun je terecht.

Casper en Hein kennen elkaar van de opleiding aan de Hogeschool Utrecht en werken 
al sinds 2000 met elkaar samen. Naast particuliere hulp geven zij ook post-hbo-
bijscholingen aan paramedici. Die combinatie vinden ze allebei interessant en dit 
houdt ze up-to-date en scherp. Waarom oefentherapie zo goed helpt? Soms heb je 
niet door dat je je lichaam verkeerd gebruikt of belast, tot het ergens pijn gaat doen. 
De oefentherapeut leert je een gezond bewegingspatroon aan, en jij past dat toe bij 
alles wat je doet in het dagelijks leven. Je wordt je bewust van je eigen houding en 
beweging. Op basis daarvan kun je uiteindelijk zelf je klachten oplossen. 

“Mensen met klachten helpen om deze onder controle krijgen, is mooi werk. We leren 
je eigenlijk hoe je jezelf kunt behandelen, en dat kan vaak al snel resultaat geven. In 
ons werk vinden wij het belangrijk om goed persoonlijk contact met onze cliënten te 
hebben. We stemmen de therapie nauwkeurig af op jou als mens. We kijken naar de 
manier waarop je beweegt en analyseren samen met jou wat de beste aanpak is om je 
klachten onder controle te krijgen. Tijdens dit proces wordt, zo nodig, de behandeling 
aangepast aan de gemaakte vorderingen. Wij werken volgens het principe: observeren 
– analyseren – corrigeren. Leer pijnvrij bewegen, dat is ons motto.”

Interfysiek, Oefentherapie Cesar - Mensendieck Utrecht 
Christiaan Krammlaan 2, Utrecht, 030-707 0366, 
www.oefentherapieutrecht.nl, info@interfysiek.nl 

Bijzondere 
ondernemer
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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

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig



4   MENSENWIJK MENSENWIJK   5

Tussen de spoorlijn en het naamloze 
fietspad van de Huizingalaan naar de 
Bleijenburgstraat ligt een stuk groen 
dat in beheer is van buurtbewoners. Ze 
hebben de veertig meter lange strook 
aangelegd in samenwerking met de 
gemeente Utrecht en grondeigenaar 
ProRail. “Omdat je er als voorbijganger 
meer van kunt genieten als je er meer 
over weet, vertel ik er graag over,”  
aldus coördinator en buurtbewoner 
Gerdien Griffioen.

“Een actieve buurtgenote heeft de  
gemeente destijds getipt over het verbe-
teren van deze strook,” vertelt Gerdien. 
Zij werd er al snel bij gehaald, als ecolo-
gisch tuinontwerper en hovenier. In 2013 
is het overleg gestart met grondeigenaar 
ProRail en de gemeente Utrecht. Samen 
met hovenier en buurtbewoner Rick Sand-

mann die destijds aan ‘de andere kant’ 
van het fietspad woonde, heeft Gerdien 
de afgelopen jaren de coördinatie en uit-
voering gedaan.

Wilde bloemen en bijen 
Als ik half mei met haar langs de strook 
loop, vliegen er allerlei insecten tus-
sen de bloeiende grassen en bollen. Het 
kersenboompje is net uitgebloeid en zal 
later in het seizoen vrucht dragen, waar 
weer diverse vogelsoorten op afkomen. 
“De inheemse struiken, een- en twee-
jarige bloemen en vaste planten zijn er 
voor iedereen. Natuurlijk voor de vele 
honderden wandelaars en fietsers die er 
dagelijks van kunnen genieten en in elk 
seizoen andere dingen kunnen zien. Maar 
deze groenstroken dragen ook bij aan 
de biodiversiteit in de stad. Ze trekken  
insecten aan zoals wilde bijen, zweefvlie-

gen en wespensoorten. Die zorgen niet 
alleen voor bestuiving maar maken ook 
dat de strook aantrekkelijk is voor vele 
vogelsoorten. Ik zie soms dat voorbij-
gangers hier bloemen plukken. Ze zijn 
inderdaad prachtig, maar toch zouden ze 
dat beter niet doen. Als de bloemen hier 
staan hebben zoveel meer mensen en 
dieren er plezier van!”             

Ongewenst kweekgras
“In 2018 hebben we ongepland een nieu-
we start gemaakt. De gemeente had de 
strook per ongeluk helemaal gemaaid. 
Toen hebben we geregeld dat de grond 
vijftien centimeter rond de struiken werd 
afgegraven en is er zand aangebracht 
voor een zo arm mogelijke bodem. Dat 
is nodig voor de inheemse wilde bloe-
menmengsels die we hebben ingezaaid.
Ook hebben we wilde planten in de strook 

gezet die beter kunnen concurreren met 
ongewenste soorten als kweekgras en 
witbol. We wisselen trouwens ook zaden 
en wilde plantjes uit met vrijwilligers uit 
een andere buurt.”

Ratelaar
Om dat alles te zien moet je wel even 
goed kijken. Dan zie je inderdaad de vele 
insectensoorten die vliegen rond de bloe-
men. Als je langer stilstaat kun je nog 
veel meer zien, afhankelijk van het sei-
zoen en afhankelijk van wat je zelf weet. 
Gerdien: “We hebben bijvoorbeeld rate-
laar gezaaid. De wortels van deze plant 
groeien op de wortels van gras, waardoor 
het gras verzwakt wordt. Zo proberen we 
op een natuurlijke manier het gras in 
de groenstrook te verminderen.”  Als je 
goed kijkt zie je ook best wat honden-
poep. “Dat is niet alleen heel vies als we 

hier aan het werk zijn, het is ook niet 
goed voor de bodem. De hondenpoep 
zorgt voor bemesting en daarmee krijgen 
brandnetels, bramen en andere soorten 
die je hier niet wilt hebben een kans.”

Doe je mee?
De vrijwilligersploeg wordt gevormd door 
bewoners uit de twee naastgelegen wij-
ken. “Op de werkochtenden wordt natuur-
lijk hard gewerkt, maar het is ook leuk 
dat buren uit deze twee wijken nieuwe 
contacten leggen. We organiseren vier 
werkochtenden per jaar die we van te-
voren plannen.” Gerdien werkt zelf altijd 
mee en zorgt tegelijkertijd voor deskun-
dige begeleiding. Vrijwilligers hoeven zelf 
dus niet veel te weten over ecologisch 
beheer. Dat leer je tijdens de ochtenden 
van andere vrijwilligers en van Gerdien. 
De vrijwilligersploeg kan nog wel wat  

extra handen gebruiken. Heb je interesse 
om mee te doen, meld je dan aan via  
gergrif407@gmail.com.

Op de drie werkdagen die nog gepland 
staan dit jaar gaan ze verschillende klus-
sen oppakken:
• 26 juni – stukken met uitgebloeide 

bloemen maaien
• 11 september – opbinden, wegha-

len van ongewenste soorten zoals 
kweekgras, braam en winde 

• 13 november  – wegknippen stuk-
ken uitgebloeide bloemen, kweek-
gras weghalen en nieuwe bloemen 
inzaaien  en nieuwe planten poten

Wil je zelf ook een boomspiegel of groen-
strook gaan onderhouden? Kijk dan op 
www.utrecht.nl/initiatief

Groenstroken in zelfbeheer

TEKST MIRJAM VAN ESTERIK FOTO'S VICKY PRONK

“Wilde planten in de stad 
dragen bij aan de biodiversiteit”

Dagkoekoeksbloem Indianenbloem Smalle weegbree

“De groenstroken 
trekken insecten 
aan zoals wilde 
bijen, zweefvliegen 
en wespensoorten”
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“Naar mijn idee leeft iedereen te veel 
achter zijn voordeur. Ik begrijp dat wel, 
want we zijn allemaal op onze manier 
heel voorzichtig in deze coronatijd. Wat 
dor hout is heb ik nooit zo begrepen. 
Ik wil het ook niet begrijpen. Ik kan er 
voorlopig nog wel even tegenaan,” zegt 
Jet van Bennekom (69), een van de eer-
ste mensen die Wederzijds mede vormgaf.  

"Wederzijds heeft helaas het imago dat 
het alleen voor senioren bedoeld is. Dat 
is nooit de bedoeling geweest. Mensen 
met een baan en gezin hebben geen tijd. 
Hoe graag ik ook bij onze nieuwe buren 
de folder door de bus zou willen gooien. 
Van ons imago zullen we niet afkomen, 
ben ik bang. Maar hoe mooi zou het zijn 
als dat wel gebeurt. Onze geschiedenis is 
nog jong. Ooit begonnen we, al zeg ik het 
zelf, uit verzet tegen een terugkerende 

overheid en met een hecht gemeen-
schapsgevoel. Er moest wat gebeuren.  
Ik denk dat dat niet overdreven is. In 
café Averechts kwamen steeds meer We-
derzijders. Averechts bleek al gauw te 
klein. Onze vaste plek is nu Café de Hel-
den aan de Jan van Galenstraat. Het is te 
hopen dat de borrel bij de Helden na de 
versoepelingen op de laatste donderdag 
van de maand weer kan. De kracht van 
Wederzijds is toch dat we elkaar kunnen 
ontmoeten en zo vertrouwen in elkaar 
opbouwen. Een sterk netwerk vergroot 
de draagkracht van elk individu: samen 
staan we sterker. Nu is het niet zo zicht-
baar, maar lief en leed wordt zeker nog 
gedeeld.

Ik zie Wederzijds als een heel leuk pret-
pakket. We nemen allemaal wat van ons- 
zelf mee. Films die we mooi vinden, een 
expositie waar je maar niet over uitge-
praat raakt. Op een bepaalde manier zijn 
we hartstikke elitair, laat ik het zo maar 
noemen. Ik houd van kunst, literatuur in 
de breedste zin van het woord en zit al 
jaren op een leesclub. Daar zat ik al voor-
dat Wederzijds enig bestaansrecht had. 
Inmiddels ken ik mensen die ik ook bij 
de Helden zie. Nu lees ik zelf Het geluk 

van Limburg van Marcia Luyten. Een jaar 
voor mijn pensioen reisde ik als interim- 
manager voor een organisatie in de 
kinderopvang, met een boemeltje naar 
Kerkrade waar het boek van Luyten zich 
afspeelt. Het lezen van dit boek is te-
rugreizen naar het pensionnetje waar ik 
toen verbleef. Ik heb daar goed kunnen 
nadenken over wat ik na mijn pensioen 
zou gaan doen. Ik dacht eraan om kunst-
geschiedenis te gaan studeren. Wie weet, 
komt dat nog eens op een dag.

Een fulltime pensionado ben ik nu. Wat 
een woord eigenlijk hé? Stilzitten zal ik 
zeker niet.  Samen met mijn man Rien 
verleen ik voor Au Pair International 
Agency noodopvang aan au pairs in een 
mismatch. Dit doen we al twintig jaar, 
met name aan studenten uit Rusland,  
Oekraïne, maar ook uit Litouwen, Polen, 
de VS en Italië. Sinds een paar weken 
hebben we een studente uit São Paulo 
over de vloer. In ons huis is het multi-
culti aan de keukentafel, daar houden en  
leren we van. Er wordt gelachen maar  
zeker ook gehuild, onze lichtblauwe bank 
in de woonkamer is dan de plek."        

   

        Weerdsingel Oostzijde 42 | (030) 303 16 00 | www.autoweerd.nl

VAKGARAGE AUTOWEERD UTRECHT

Wederzijds 
met Jet van Bennekom
TEKST PETER BOER FOTO REGINA VISSCHER

“Ik doe wat ik kan 
en waar ik goed in ben!” 

Mees van der Smagt, 21 jaar, woont 
sinds een jaar in Tuindorp-Oost. 
Hij is geboren en getogen in de 
Zeeheldenbuurt. Mees studeert 
aan het conservatorium, en speelt 
met name piano en basgitaar. 

‘Spikkels & Bitchez’ is een vernieu-
wend album (net uit!) door studen-
ten van het Utrechts Conservatorium, 
waaronder Mees. Met activistische en 
innovatieve teksten kaarten zij pro-
blemen aan op een grappige manier. 

Mees: “Ik schrijf al heel lang liedjes, 
vooral om mijn emoties te verwerken 
en er uiting aan te geven. Maar nu 
wil ik ook schrijven over wat er mis-
gaat in de wereld. Een fijne creatieve 
manier om mijn stem te laten horen 
en mijn steentje bij te dragen. Ik doe 
wat ik kan en waar ik goed in ben! 

Mijn favoriete plek? Ik wandel graag, 
liefst in de nacht, en dan ga ik graag 
naar fort Blauwkapel, naar het stei-
gertje aan het water. Dat vind ik een 
heel mooi plekje.”

www.spikkelsandbitchez.com 
www.fb.com/spikkelsandbitchez/ 
mees@spikkelsandbitchez.com

Buurtcoöperatie Wederzijds is een levendige vereniging van bewoners van Utrecht Noordoost. Wederzijds biedt de mogelijkheid 
elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen en elkaar te helpen. www.wederzijds.net

FOTO SUZANNE ALTING 
TEKST PUCK 'T HART

In deze nieuwe serie ontmoet Peter Boer 
mensen achter diverse organisaties. 
Deze keer: Jet van Bennekom van  
Wederzijds, de buurtcoöperatie Utrecht 
Noordoost. Onlangs nam zij afscheid 
van het dagelijks bestuur.   

ZELFPORTRET 
IN STUKJES
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Naast de spoorlijn, in de kop van Noord-
oost, in Tuindorp, zit al heel lang een 
mooie speeltuin. Speeltuin De Pan is 
door de laatste tolbaas Goof Verheul in 
1949 opgericht. Omdat deze speeltuin 
er al zolang zit, moest er een en ander 
worden vernieuwd. De plannen zijn in-
middels voor tweederde verwezenlijkt. 
Drie jaar geleden is een nieuw bestuur 
aangetreden. Met voortvarendheid heb-
ben ze de Pan nieuw leven in geblazen. 
De nieuwe beheerder, Rami, is reuze- 
enthousiast en bruist van ideeën. De 
openingstijden en de leeftijden zijn 
verruimd. De ouders en kinderen zijn 
heel erg blij.

Hoe kwam de vernieuwing tot 
stand?
Matthijs, de voorzitter van het bestuur: 
“Drie jaar geleden werd ik benaderd of ik 
nog steeds interesse had in een bestuur-
dersrol. Ik had me al eerder gemeld. Ik 
had er nog steeds zin in, niet wetende 
dat er heel veel moest gebeuren.”
Er is een nieuw bestuur gevormd, een 
nieuwe beheerder aangetrokken en er zijn 

plannen gemaakt.
“We hebben een enquête uitgezet. 250 
mensen hebben gereageerd. Ze gaven 
aan wat ze waarderen en missen in hoe 
de speeltuin ingericht was. Met ongeveer 
35 enthousiastelingen hebben we op een 
avond de plannen uitgediept.”
Deze plannen zijn besproken met de ge-
meente en de gebruikers. Iedereen was 
enthousiast. De organisatie Speelplan 
heeft geholpen met de aanleg. 
Matthijs: “Belangrijk is om de speeltuin 
in verschillende zones te verdelen. Voor 
de kleintjes de zandbak dicht bij het ter-
ras en voor de oudere kinderen er zo ver 
mogelijk vandaan.”

Wat is er gedaan?
De vernieuwing is in drie fasen opge-
deeld. In fase 1 is het verlaagde deel van 
de speeltuin van drainage voorzien. Als 
het regende, stond het daar blank. Er is 
een waterpomp en-loop, een zandbak en 
de skelterbaan aangelegd.
Tijdens fase 2 is een speelheuvel ge-
maakt en het eerste grote klimtoestel is 
geplaatst. Dit is een soort klimbos, iets 

lager bij de grond. Je kan een route af-
leggen zonder met de voeten op de grond 
te komen.
“De openingsmaanden zijn verruimd. We 
zijn open van 1 maart tot 1 november. En 
de leeftijd is opgerekt naar 12 jaar.
Het assortiment dat we verkopen is uitge-
breid. We hebben een goed koffieapparaat 
aangeschaft. We hebben heerlijke koffie. 
Daardoor komen ook ouderen uit de buurt 
een kopje koffie bij ons drinken.”

Wat gaat er nog komen?
Fase 3 gaat binnenkort van start met de 
bouw van nog een groot speeltoestel.
En als het aan Rami, de beheerder ligt, 
komt er nog een vierde fase: “Mijn droom 
is een binnenruimte, liefst met ruim af-
dak, in plaats van de tent. Als het nu kort 
regent, rent iedereen de toiletruimte in. 
En ik heb in 2019 een aantal workshops 
gegeven (lampions voor Sint Maarten, 
Sinterklaas en poppetjes van kastanjes). 
Ik kan binnen meer workshops geven.” 
Heimelijk voegt hij toe: “Dan kunnen we 
misschien ook het hele jaar open.”
“Als we dat willen, hebben we meer vrij-

willigers nodig, voor het beheerdershuis-
je, de toegang en de verkoop en voor de 
workshops.”
Matthijs vult aan: “We zijn een speeltuin 
in zelfbeheer. De gemeente draagt bij. 
Maar het beheer en onderhoud doen we 
zelf. De ouders zorgen zelf voor het toe-
zicht op de kinderen.”
Rami: “Ik ben trots op mijn bloemen en 
moestuin, die ik heb aangelegd.”

Wat vinden de kinderen?
Op een zonnige vrijdagmiddag pols ik 
hoe de vernieuwde speeltuin wordt er-
varen. Het is lekker druk. De groepen 4 
van de basisschool OBS Tuindorp zijn er. 
Leerkracht Cyrille: “Het is zo heerlijk in 
deze coronatijd met de kinderen lekker 
naar buiten te gaan. Afgelopen woensdag 
hebben we met de hele school Konings-
dag gevierd. Toen was er een springkus-
sen extra.” Ze vertelt me dat de school 
een schoolabonnement heeft.

Moeder Joyce is er voor het eerst. “Mijn 
buurvrouw gaf me de tip. Het is ruim en 

heel aantrekkelijk.” Haar zoon riep bij 
aankomst: “Jaaaa, een echt kasteel.”

Trampolines
Ik spreek een oudere meneer aan. Hij is 
met zijn kleindochter. “Ik heb vijftig jaar 
geleden zelf hier gespeeld.”
Luut is samen met zijn vader en zusje 
voor de derde keer in de speeltuin: ”Ik 
vind de kiepwagen heel tof. En mijn opa 
komt zo en dan ga ik logeren.” Als de 
trein zich laat horen, staat hij gecon-
centreerd te kijken van welke kant hij 
komt. Zijn vader: “Je kunt hier rustig 
gaan zitten en hebt goed overzicht. Er is 
heel veel te doen. De kleine trampolines  
vinden ze heel leuk.”

Draaimolen
De moeder van Aimée: “We hebben een 
gezinsabonnement. We komen hier al ja-
ren. Het is fijn om een hele of halve dag 
hier te zijn. En af en toe gaan we ook een 
uurtje. Kinderen kunnen hier vrij rondlo-
pen en komen ook klasgenootjes tegen.” 
Aimée: “De draaimolen vind ik heel leuk.” 

Dat dacht ik al, ze is er niet uit te slaan. 
Na enig aandringen: “Het nieuwe par-
cours vind ik heel makkelijk.” Ze laat me 
zien hoe snel ze erover heen gaat.
Wat een heerlijke plek!

Speeltuin de Pan:
Magnuslaan 2a, Utrecht
030-271 1795
Open van 1 maart tot 1 november.
Van di t/m vr van 10.00-17.00 uur
Za en zo van 12.00-17.00 uur.
Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.
Losse entree 1 euro.
www.speeltuindepan.nl

Vrijwilligers en nieuwe bestuursleden 
zijn zeer welkom. Ze kunnen zich  
melden bij: info@speeltuindepan.nl

Help de plannen te realiseren via de 
crowdfund-actie. Maak een bedrag 
naar keuze over naar rekening NL49AB-
NA0569468345 tnv Stichting Speeltuin 
voorheen de Pan. Elke euro helpt!

Speeltuin de Pan is vernieuwd!
TEKST PIETER KLEIN FOTO'S TINEKE VAN STIJN
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FOTO EN TEKST PUCK 'T HART

‟Elke keer zie ik door 
het deurraampje dat 
Pepito staat te springen 
in de gang; hij is zó 
blij als ik er ben!”

Elke maandagochtend is Marcella 
van Poppel (72 jaar) in het Grift-
park te vinden met Pepito (5 jaar). 
Ze is de vaste oppas van de vrolijke 
witte kruising. Marcella woont al 
veertig jaar in de wijk Lauwerecht, 
houdt erg van dieren en heeft haar 
hele leven honden gehad. Vorig 
jaar is haar eigen hond van bijna 
17 overleden; een nieuwe hond 
neemt ze op haar leeftijd niet 
meer. 

Via Stichting OOPOEH (Opa's en Oma's 
Passen Op Een Huisdier) is ze een 
aantal jaar geleden gematcht aan  
Pepito wiens baasje in Tuinwijk 
woont. Marcella wandelt graag en ze 
helpt op deze wijze jonge werkende 
mensen door op hun hond te passen. 
"Zo ben ik er even lekker uit, ik ga 
ook in de regen hoor!"

Ben je 55+ en wil je net als Marcella 
oppas worden van een hond in de 
buurt, of zoek je juist een senioren-
maatje voor je hond? Meld je dan aan 
via: 
www.oopoeh.nl 
info@oopoeh.nl 
020-785 37 45

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING 

Horizontaal
2 Adverteerder achterin Mens en Wijk
6 In welke straat staat Villa Francisca?
7 Kerk op de Draaiweg
9 Muziektalent in deze Mens en Wijk
13 Reden hoogbouw in de wijk
16 Lerarenopleiding in Noordoost
17 D66-politica uit Noordoost met landelijke ambitie
18 Signaalrood insect
19 Oefentherapie in Krammstate

Verticaal
1 Vernieuwde speeltuin in Tuindorp
3 Voetbalclub in Noordoost (groen-zwart)
4 Stukje groen wat door bewoners onderhouden wordt
5 Straat buurtteam Noordoost
8 Proces van opwaardering van een buurt
10 Sociaal makelaars
11 Locatie nieuwe sporthal in Noordoost
12 Politicus op de Talmalaan
14 Grootste partij in Noordoost (2021)
15  Vaste columnist Mens en Wijk

Noordoostpuzzel 
DOOR ROB HOEKSTRA & PUCK ‘T HART

Doe mee en maak kans op een bak ijs van Roberto!
1

2

?

3

?

4 5

?

6

?

?

7

?

8

?

9

?

10 11

12

13 14

?

15

16

?

?

17 18

19

1

2

3

9

4

5

5

6

7

8
8

9

10

11

Vul de puzzel in en op de gele vlakjes ontstaat een woord van 11 letters. 
Mail dat woord met je naam en telefoonnummer voor 1 juli naar info@mensenwijk.nl. 
Onder de goede inzendingen verloten we een heerlijke bak ijs van Roberto! Met drie smaken naar keuze en negen bollen ijs.
IJssalon Roberto, Poortstraat 93, 3572 HG Utrecht, www.lekkerijs.nl

De vorige puzzel, een maaltijd van De Wilde Wortels, is gewonnen door Marike Verhoef.
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HET MYSTERIE VERGROTEN                                                                           

De kracht en pracht van ‘n religie. 

Omgeven door en vervuld van mystiek,                                    

onverklaarbaarheid, rituelen, liturgie, gebeden,                                      

geuren, eucharistie, biechten, schuld... schuld vooral.

Geboorte, communie, trouw, dood én geloof; ja, dat ook!  

                                            

Maar bouw er een kerk omheen en het is concreet.                                                                  

Een fundament, veel baksteen, ramen glas in lood

een poort in plaats van deur, hoekstenen geen gebrek,                        

galerijen, bogen, nissen, kruisbouw, koor, kroonluchters,           

doopvont, knielbalkjes, een plankje voor het liedboek,                           

veertien statiën langs de muren, orgel, (s)preekgestoelte.                           

En vergeet de toren niet, die iedereen van verre ziet!

Tot hier is alles nog de St. Josephkerk (Draaiweg 44),                        

maar die kerk staat nu te koop en waar zal dat toe leiden?                   

Wordt het betaalbaar wonen, centrum voor debat of opvang voor 

thuislozen? Een sporthal – lekker blijven galmen – een kleding-out-

let, supermarkt, museum, bingo-hol, zwembad of theater? Geen idee? 

Dat is juist mooi. Geen idee betekent ruimte: droom maar mee!

GEDICHT FRED PENNINGA

FOTO YVONNE VAN ZAANEN
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Hoogbouw in een 
lage wijk
Wat kunnen we verwachten 
in Noordoost? 

Op verschillende locaties in Utrecht 
maakt hoogbouw inmiddels zijn en-
tree, denk aan het stationsgebied, de 
Merwedekanaalzone in Zuidwest en 
project MARK in Leidsche Rijn, drie 
woontorens van 80, 100 en 140 meter. 
Daarmee is de Domtoren niet langer 
het hoogste gebouw van de Domstad. 
Ook Noordoost ontkomt niet aan hoog-
bouw, hoewel vooralsnog gelukkig in 
mindere mate.  

Niet iedereen blij!
Een recent voorbeeld van hoogbouw in 
Noordoost zijn de plannen voor de bouw 
van twee woontorens van acht verdiepin-
gen met zeventig appartementen aan de 
Aartsbisschop Romerostraat in Voordorp. 
Buurtbewoners vinden het ‘een gotspe’ 
dat de gemeente aan de plannen wil 
meewerken. Zij pleiten al jaren lang voor 
een buurtvoorziening in een leegstaande 
ruimte in een van de twee lage gebouwen 
die nu gesloopt gaan worden, maar deze 
wens is volgens hen door de gemeente 
genegeerd. Die werkt nu wel mee aan het 
nieuwbouwplan met als argument onder 
andere dat daarmee een einde komt aan 
de jarenlange leegstand in het betref-

fende pand. Dat valt naast de hoogbouw 
zelf niet heel lekker bij de omwonenden. 

Aan de Gerbrandystraat wordt al even 
gewerkt aan de herontwikkeling van 
het voormalig belastingkantoor. Dat is 
gesloopt om plaats te maken voor 487 
huurappartementen (200 zelfstandige 
studentenwoningen en 287 vrije sector 
huurappartementen, waarvan 223 middel- 
dure huur). De appartementen worden 
verspreid over drie gebouwen: een woon-
toren met negentien woonlagen (twee 
verdiepingen hoger dan het voormalige 
gebouw), een gebouw van zeven bouwla-
gen langs het spoor en een gebouw met 
vijf woonlagen langs de Gerbrandystraat. 
Naast woningen komt er op de begane 
grond bij de entree van de woontoren 
ruimte voor commerciële functies, zoals 
lichte horeca of dienstverlening. De op-
levering staat gepland voor eind 2021.   

Vlakbij ligt het plan voor Nieuw Buur-
land in de Staatsliedenbuurt, waar de ge-
meente en woningcorporatie Mitros 150 
verouderde sociale huurwoningen willen 
slopen en vervangen door 250 tot 285 
nieuwe betaalbare woningen en herin-

richting van de openbare ruimte. In het 
Stedenbouwkundig Programma van Ei-
sen (SPvE) valt onder ‘bouwhoogten en 
schaal’ te lezen dat het nieuwe plan moet 
passen in de karakteristiek van de wijk 
en dat de bouwhoogtes variëren tussen 
drie en vier bouwlagen. Het blok aan de 
Samuel van Houtenstraat krijgt een vijfde 
terugliggende laag. Hoewel dus geen ex-
treme hoogbouw, is het precies die vijfde 
woonlaag die bij het tegenovergelegen 
seniorencomplex Vitae Vesta de namid-
dagzon op hun complex wegneemt. Ook 
zijn er bezwaren tegen toename van het 
verkeer.

Uitgangspunten gemeente
Bij Nieuw Buurland hebben de bezwaren 
van Vitae Vesta geresulteerd in aanpas-
sing van de plannen. De nieuwbouw 
wordt iets naar achteren geplaatst, net 
als de bovenste verdieping. Zoals blijkt is 
hoogbouw een onderwerp dat zich leent 
voor uiteenlopende visies of meningen 
en pittige discussies of bezwaren, zeker 
wanneer het bij je om de hoek is of recht 
tegenover je woning en dus nadrukkelijk 
van invloed op je uitzicht of je lichtin-
val. Zo worden er momenteel ook plannen 

ontwikkeld voor sloop en hogere nieuw-
bouw aan de Jan van Galenstraat en de 
Van Ginnekenlaan. De gemeente wil even-
tueel concrete (hoog)bouwinitiatieven 
kunnen toetsen aan het belang voor de 
groei en ontwikkeling van de stad. Wat 
zijn de positieve en de negatieve kanten 
van hoogbouw? Wanneer is het wenselijk 
en wanneer juist niet? 

In de hoogbouwvisie (uit 2005 inmiddels 
alweer!) wordt geprobeerd een antwoord 
te geven op deze vragen. Doel is het le-
veren van een toetsingskader voor hoog-
bouwplannen door na te gaan wat de 
eventuele bijdrage is aan de ontwikkeling 
van Utrecht en door het geven van een 
visie op de meest (on)wenselijke locaties 
voor hoogbouw. Toekomstige hoogbouw-
initiatieven kunnen getoetst worden aan 
deze visie. Binnen de huidige groeiver-
wachtingen voor de stad en de verdich-
tingsopgave is het noodzakelijk om veel 
nieuwe woningen binnen de bestaande 
stadsgrenzen te realiseren en daarbij 
komt hoogbouw steeds vaker in beeld. 
Veelal is dat rondom het centraal station, 
maar inmiddels komen ook daarbuiten 
steeds vaker hoogbouwplannen voorbij. 

Een overwegend lage wijk
Vanaf 1850 kon en mocht er ook bui-
ten de vestingwerken gebouwd worden 
en ontstond gaandeweg onder andere 
Noordoost. De wijk bestaat inmiddels 
uit de Vogelenbuurt (ontstaan na 1850), 
Tuinwijk (ontstaan na 1900), Lauwerecht 
(als ‘buitengerecht’ per 1823 bij Utrecht 
gevoegd), Staatsliedenbuurt (begin jaren 
50 van de vorige eeuw gebouwd vanwege 
de toen heersende woningnood), Witte-
vrouwen (vanaf midden 19de eeuw ge-
bouwd), Zeeheldenbuurt , Huizingabuurt, 
Tuindorp (gebouwd tussen 1930-1937), 
Tuindorp-Oost (uit de jaren 50), Voor-
dorp (jaren negentig) en Veemarkt (vanaf 
2012). Gezien de ontstaansgeschiedenis 
een overwegend lage wijk dus.  

Veel oudere buurten, zoals Lauwerecht en 
de Staatsliedenbuurt, zijn in de afgelo-
pen decennia al (deels) gesloopt en ge-
moderniseerd. Hoe nieuwer en moderner 
de buurt des te vaker is ook hoogbouw 
toegepast, net als bij stadsvernieuwings-
projecten. Vanaf de jaren 60 van de vo-
rige eeuw kregen veel buitenwijken van 
steden buurten met galerijflats vanuit 
het idee dat er daardoor meer ruimte 

overbleef voor groenvoorzieningen. Dat 
sloot echter niet aan bij de woonwen-
sen van velen en vanaf de jaren zeventig 
werden nieuwbouwwijken weer vooral in 
laagbouw uitgevoerd. Wijken met gale-
rijflats golden lang als minder geliefd, 
maar daarin lijkt nu weer een kentering 
te komen.

Blik op de toekomst
Recent publiceerde de Volkskrant een 
artikel over de grote steden die, in aan-
loop naar de nieuwe Omgevingswet vol-
gend jaar, bezig zijn met het maken van 
plannen voor de toekomst. De essentie 
daarin ligt volgens het artikel op minder 
auto’s, vergroening en meer hoogbouw 
de komende 25 jaar. Utrecht kiest daarbij 
voor het bouwen rond nieuwe stedelijke 
knooppunten van de toekomstige 10-mi-
nutenstad met nieuwe centra in Leidsche 
Rijn, Papendorp, Westraven, Lunetten-
Koningsweg en Utrecht Science Park. 
Utrecht wil binnenstedelijk 60 duizend 
woningen toevoegen tot 2040 en ver-
dichten is daarbij hét sleutelwoord. Meer 
mensen dichter op elkaar betekent ook 
de hoogte in, maar in Noordoost lijkt dat 
vooralsnog dus nog mee te vallen. 

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN



Het schoolplein staat vol. Daar komt het eerste 
minderjarige slachtoffer huilend naar buiten. Ik 
zit niet bij Mihihihihint’. Mint zelf huilt natuurlijk 
ook. Janken is bij meisjes nog besmettelijker dan 
corona.

Moeders graaien naar de lijst. Het was al eerder aan-
gekondigd: een nieuwe groepsindeling voor volgen-
de schooljaar, want sommige klassen waren niet te  
harden (in mijn eigen woorden). 

Actie
Ik hoor: “Ze maken hun groep kapot.” En: “Lilly en 
haar BFF* worden uit elkaar gerukt.” Een ander zie 
ik juist weer in haar vuistje lachen. Waarschijnlijk 
is haar kind nu verlost van die Lilly en haar BFF die  
iedereen het leven zuur maakten.
Er vormt zich een groepje van de Meest Boze Moeders. 
Sommigen overwegen hun kind nu ècht van school te 
halen. Maar eerst willen ze actie.  
Twee dagen later zit er een brief in mijn mailbox. Ge-
schreven door ouders die uit de advocatuur dan wel de 
geestelijke gezondheidszorg komen, blijkt onderaan 
de brief. Goh. Nou ja. Dan zullen ze wel gelijk hebben. 
Er staan zinnen in als 'niet capabel genoeg om in te 
springen op de meest essentiële totems uit een kin-
derleven’, en ‘het recht op een onbezorgde schooltijd 
is geschonden door volwassen interventie die moed-
willig de natuurlijke orde van groepsvorming verstoort 
waardoor de doorgaande pedagogische lijn stagneert.' 
Of we de brief alvast willen lezen, verzoeken de hoog-
gekwalificeerde afzenders, dan wachten ze ons daarna 
op het schoolplein op. Geen handige woordkeuze, 
na de meest actuele pest-incidenten, maar ze willen  
natuurlijk alleen een handtekening. 

Pleuris 
Schoolleider Marian organiseert ten einde raad een 
ouderavond. Ze moet wel, er staan iedere dag rijen 
klagers voor haar deur. Ik ga ernaartoe, Vins begrijpt 
dat niet. Wij zitten toch nergens mee? Onze kinderen 
zijn gelukkig heel oppervlakkig en vergeten de vriend-
jes die niet meer bij ze in de klas zitten altijd per di-
rect. De schoolleider opent de avond met een flitsen-
de Prezi over het beleid, de identiteit van de school 
en nog zo wat. Pas als ze monotoon de argumenten 

voor de nieuwe indeling opsomt, breekt de pleuris 
uit. "Mijn zoon staat er nu helemaal alleen voor! Hoe 
kun je vriendschappen zo kapot maken! Brazil/Zilver/
Storm ligt iedere avond in zijn/haar bed te huilen!" 
Iedereen schreeuwt door elkaar. De schoolleider 
deinst naar achter. Ze staat stijf tegen de muur, onder 
het digibord vol beleidsvoornemens. Wanhopig kijkt 
ze naar haar bestuurslid dat geïnteresseerd door het 
schoolplan bladert. Waar zijn ze als je ze nodig hebt. 

Er vormt zich een groepje van 
de Meest Boze Moeders 
Groepsknuffel
Te midden van alle rumoer staat de vader van Julius 
op. “Ik stel een time-out voor. Laten we kijken wat 
hier nu precies gebeurt. Marian, zie ons als roepende 
kinderen die zich niet gehoord voelen. En als ik jouw 
non-verbale signalen goed interpreteer, krijg ik de in-
druk dat jij je nu heel alleen voelt.” Hij heeft zo’n 
stem van zo’n LekkerSlapen-app. Dat je denkt: maakt 
niet uit wat je zegt, als je maar doorpraat. 
“Hoe komen we nu dichter bij elkaar? Marian, zet jij de 
eerste stap? Kan ik je daarbij helpen?” Die vent heeft 
me eens verteld dat hij is omgeschoold tot coach. 
Jemig, wat leer je veel in zo’n cursus.

Hij loopt naar de schoolleider en legt zijn handen 
op haar schouders. Even is het doodstil. Dan barst 
ze in huilen uit. In de ogen van papa-Julius zie ik 
triomf. Bij mij klutst de plaatsvervangende schaamte 
onder mijn oksels. Hij stelt voor om de avond in ‘echt 
contact’ af te sluiten. Ik word in een overweldigende 
groepsknuffel meegetrokken. Daarna schuifelen we 
rustig de aula uit. Je kunt zeggen wat je wilt van deze 
schoolleider, maar een ding is gelukt. De groepsinde-
ling staat.

Kelly, geboren Rotterdamse, schrijft over haar belevenissen met de 
moedermaffia in het over het paard getilde Utrecht Noordoost.
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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). 

Schoolleider onder vuurOnze eigen 
luizenmoeder

Kelly
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Kom weer cultuur proeven!
We merken het overal om ons heen. Iedereen heeft zin om 
leuke activiteiten te gaan ondernemen. Wij ook! Inmiddels 
is ZIMIHC bijna zes maanden dicht geweest vanwege de 
maatregelen. In de afgelopen twee maanden hebben we 
van de mooie kunstroute kunnen genieten. Dit smaakt naar 
meer en daarom zijn we bezig met een aantal leuke activi-
teiten voor in de komende maanden:

ZIMIHC Eén-op-éénsessies – 11 juni
Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar presenteren we 
weer een bijzondere avond voor jou alleen of met je partner 
of gezin. Nooit eerder is kunst beleven bij ZIMIHC intie-
mer geweest. In één route loop je langs zes voorstellingen  
bestaande uit improv, comedy, muziek en exposities. Oog in 
oog met de kunstenaar, speciaal voor jou. 

De Beweegvriendelijke Wijk Kunstbende Editie – 3 juli
Een culturele wandeling voor mensen boven de 55 langs 
drie theaters in de wijk: ZIMIHC theater Wittevrouwen, 
Stadsschouwburg Utrecht en Theaterhuis de Berenkuil. In 
elk theater trakteert Kunstbende Utrecht op korte optre-
dens van Kunstbende-artiesten. Kunstbende Utrecht stimu-
leert jong creatief talent zichzelf te ontwikkelen. Een paar 
van deze talenten ontmoet je op deze route. De wandeling 
start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. 

A Lazy Sunday Afternoon – 29 augustus 
Op deze dag presenteren we een coronaproof Lazy Sunday 
Afternoon in Park Lepelenburg, waar je kunt genieten van 
allerlei soorten optredens. Strijk met je kleedje neer in 
het park en geniet van de zon en livemuziek. De entree is  
gratis, dus neem je eigen picknickspullen, parasol en goe-
de humeur mee en kom genieten van een heerlijke lazy  
zondagmiddag. Meer informatie op onze website.

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

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.

ZIMIHC theater 
Wittevrouwen 

Koffieconcerten 
Tuindorpkerk
TEKST JAN VAN RAVENHORST

Na twee jaar is het gelukkig (hopelijk) weer zo ver, dat er 
weer een serie koffieconcerten georganiseerd kan worden 
in de Tuindorpkerk op zondagmorgen na de kerkdienst. 

De zomerse concerten, die we vanwege het aanvangstijd-
stip koffieconcerten noemen, zijn voor iedereen gratis toe-
gankelijk. Of ter verwelkoming van de gasten koffie ge-
schonken kan worden, is momenteel nog een vraag zonder 
antwoord. Het zijn orgelconcerten van iets meer dan een 
halfuur. Ze beginnen om 11.30 uur en elk concert wordt 
ingeleid met een toelichting op de muziek die men gaat  
horen. Juist die uitleg draagt eraan bij dat optimaal genoten 
kan worden. Vijf concerten verzorgd door vijf organisten.

Data:
18 juli - David Jansen 
1 augustus - Dorien Schouten
15 augustus – Peter van Dijk 
29 augustus - Willeke Smits
12 september – Wouter Koelewijn

Gratis toegang
De toegang van alle concerten is gratis. Ter bestrijding van 
de kosten wordt aan het einde van elk concert een collecte 
gehouden. 

Meer informatie op: 
www.stichtingruprechtorgel.nl

Tuindorpkerk
Professor Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht / HF van Riellaan
030-271 0159
www.tuindorpkerk.nl

Raadpleeg voor de dan geldende regelgeving rond corona ook 
de websites, bijvoorbeeld wat betreft eventuele noodzakelijke 
aanmelding.
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Eerder dit jaar liet ze weten dat ze het 
Politieke Nest een leuke serie vond. Ze 
zou er graag aan meewerken; zelf heeft 
ze ook wel eens teruggekeken en zich 
afgevraagd hoe het allemaal zo gekomen 
is. 

Voor Anne-Marijke Podt was Utrecht 
ooit die stad waar ze kwam om te ver-
gaderen. Na de vergadering liep ze naar 
het station om met de trein weer naar 
Den Haag te gaan. Het was uiteindelijk 
de liefde waardoor Den Haag aflegde. 
Dertien jaar woont ze nu in Utrecht. De 
eerste jaren leerde ze de stad kennen 
vanuit de Dichterswijk. Door de komst 
van haar kind werd dat huis al gauw te 
krap. Met het bovenhuis in Tuinwijk was 
het liefde op het eerste gezicht. “Hier 
gaan we voorlopig niet meer weg. Ons 
huis draagt alle charme van dit deel van 
de stad en dan met het Griftpark om de 
hoek. Ja, het voelt echt goed om hier te 
mogen zijn.”

Billboard 
“Er is bij ons thuis altijd over politiek 
gepraat. ‘Thuis’ in de Alblasserwaard wa-
ren wij ‘lollig orthodox,’ zo zei mijn oma 
dat. Voor haar was er een god, daar geen 
twijfel over, maar iedereen was welkom 

en alles was bespreekbaar; ze kende 
geen taboes. Voor mijn ouders gold dat 
ook. Mijn ouders gingen scheiden toen 
ik 17 was. 

Mijn vader was altijd veel politieker 
dan mijn moeder. Hij denkt dat je door 
politiek zaken kunt verbeteren, ver-
nieuwen. In het grote gezin waaruit 
hij kwam, werd met veel gedrevenheid 
gesproken over politiek; iedereen vond 
altijd wel wat van iets. Mijn moeder 
kiest meer voor het praktische engage-
ment; ze gaat met mensen in gesprek. 
Ze brengt mensen ook met elkaar in 
contact als ze weet dat het niet vanzelf 
zal gebeuren, maar het wel belangrijk 
vindt. Iets voor anderen betekenen, dat 
is belangrijk voor haar; een buurman, 
maar ook mensen wat verder weg. Ze 
was vaak een mantelzorger ook toen dat 
begrip nog niet bestond. De grote lijnen 
in de politiek volgde ze op afstand en 
nu meer, sinds ik actief ben in de poli-
tiek. 
Mijn vader stemde D66, maar dat was 
zeker niet de enig mogelijke partij. Ik 
herinner me nog de enorme billboards in 
de polder met de tekst ‘Laat Lubbers zijn 
karwei afmaken’. Mijn vader heeft toen 
erg getwijfeld of hij misschien dan toch 

maar op Lubbers moest stemmen. Ik 
denk dat hij het uiteindelijk ook gedaan 
heeft, maar niet helemaal van harte. Ik 
heb thuis meegekregen dat je je mening 
kunt geven, maar dat je die ook altijd 
mag herzien." 

Staking
"Het waren de jaren tachtig. Ik ging 
van de basisschool met de bijbel van-
zelfsprekend naar de christelijke scho-
lengemeenschap in Papendrecht. Ik 
was een jaar of dertien toen ik lastige 
vragen ging stellen. Mijn ouders gaven 
ook antwoord en dat was in gezinnen 
van vriendinnen zeker niet altijd zo. Als 
puber was ik het met maar weinig din-
gen eens; ik wilde natuurlijk gehoord 
en serieus genomen worden. Ik herin-
ner mij nog het gezelschap in de woon-
kamer tijdens een verjaardag. Een van 
mijn opa’s vertelde dat hij erover dacht 
om op de Centrumpartij van Janmaat 
te gaan stemmen. Ik zei dat ik mij niet 
kon voorstellen dat je zoiets zou doen 
als je notabene de Tweede Wereldoorlog 
had meegemaakt. Er viel een ijzige stil-
te. Een meisje van dertien hoorde zoiets 
helemaal niet te zeggen.
Een paar jaar later leerde ik nog beter, 
dat je het moet zeggen als je het ergens 

Het politieke nest 
van Anne-Marijke 
Podt

Op 17 maart 2021 waren de verkiezingen voor leden van de Tweede  
Kamer; twaalf maanden later volgen de Gemeenteraadsverkiezingen. In 
deze serie praat Peter Boer met Utrechters over hun politieke nest. Hoe 
werd thuis over politiek gesproken en waar liggen hun politieke roots? 
Anne-Marijke Podt (46) woont met haar vriend en dochter in Tuinwijk. 
Sinds 2014 zit ze in de gemeenteraad en ze staat op de lijst voor de Twee-
de Kamer. 

niet mee eens bent. Het was 1992 en ik 
zat in de bovenbouw. De bezuinigingen 
in het onderwijs bevielen mij niet. Met 
andere leerlingen van de bovenbouw 
heb ik een scholierenstaking georga-
niseerd. De bovenbouwleerlingen zijn 
toen naar Den Haag geweest. 
Mijn school was echter niet zo ‘lollig or-
thodox’ als thuis. We werden absent ge-
meld, zouden gestraft worden én onze 
ouders zouden geïnformeerd worden. 
Dus schreef ik een brief naar de rector 
en ging in gesprek; we kwamen overeen 
dat de bovenbouw de gemiste uren dub-
bel zou inhalen. Overdreven natuurlijk, 
maar voor de schoolleiding was onze af-
wezigheid al flink slikken geweest; een 
schoolstaking stond heel ver van ze af. 
Op school haalden we onze uren in alsof 
er niets was gebeurd. De schoolleiding 
stuurde de ouders echter toch nog een 
brief over de staking. Dit was niet afge-
sproken. Ik was woest dat ze dat ach-
ter mijn rug stiekem deden. Nu ik je dit 
vertel, maakt het me nog boos.” 

Els Borst 
“In de jaren negentig studeerde ik In-
dustrial Design Engineering in Delft 
en was ik niet politiek actief. Politiek 
bewustzijn is bij mij gekomen toen ik 

na mijn studie voor een ontwikkelings-
organisatie eerst in Nicaragua en later 
in Kenia werkte. Net als Els Borst ben 
ik pas later politiek actief geworden. Ik 
denk veel aan haar nu ik de biografie 
over Hans van Mierlo lees; Een wonder-
baarlijk politicus van Hubert Smeets. 
Die biografie geeft ook een tijdsbeeld 
over de jaren waarin Van Mierlo actief 
was; ver voor mijn tijd. Mannen als Van 
Mierlo waren bepalend voor de politiek. 
‘Het is een meisje’ zei Van Mierlo over Els 
Borst na haar verkiezing tot partijleider. 
In 2021 kun je daar echt niet meer mee 
wegkomen.”

Mooie mix
Met dak- en thuisloze jongeren deed 
Anne-Marijke in de gemeenteraad een 
voorstel om hulpinstanties toegan-
kelijker te maken. Hierdoor kwam er 
een brede aanpak die moet zorgen dat 
minder jongeren op straat belanden. 
Na de laatste Tweede Kamerverkiezin-
gen is er een grote kans dat ze in de 
Tweede Kamer komt als iemand van 
D66 iets anders gaat doen. Het is nog 
erg onrustig op het Binnenhof en er is 
sprake van een vertrouwensbreuk waar 
iedereen last heeft. Ze reist al een keer 
in de week naar Den Haag. “Om de  

fractie te leren kennen en me het vak 
van parlementariër eigen maken. Ik wil 
iets in beweging zetten. Laten zien dat 
het anders kan en mensen helpen die 
het lastig hebben, voor wie het leven 
niet vanzelf gaat. Dat is wat mijn moe-
der doet. Dan zie ik dat ik een mooie 
mix van mijn ouders ben. Ik doe dat als 
een soort vanzelfsprekendheid; zoals ik 
het thuis heb geleerd.”

 

"Ik wil iets in beweging 
zetten. Laten zien dat het 
anders kan en mensen helpen 
die het lastig hebben, voor 
wie het leven niet vanzelf 
gaat"
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TEKST PETER BOER

Uit welk politiek nest kom jij? 
Hoe was het politieke klimaat vroeger bij 
jou thuis? Peter Boer luistert naar je ver-
haal en schrijft het in goed overleg op. 
Geef je op door een mail te sturen naar: 
peter.boer.utrecht@gmail.com

"Ik heb thuis meegekregen 
dat je je mening kunt geven, 
maar dat je die ook altijd 
mag herzien" 

Anne-Marijke in haar tienerjaren
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TEKST TIENEKE DE GROOT 

NATUUR 

Slang met ring

Het begin van de zomer. Hollandse wolkenlucht, aangena-
me temperatuur. In een slootberm in Voordorp ligt iets on-
verwachts. Ha, een slang! Of jakkes, een slang? Ach, onno-
dig om bang te zijn voor deze kronkelende wijkbewoner. In 
Utrecht leven geen giftige slangen. Hoewel… je weet nooit 
of een exotische gifslang uit een terrarium heeft weten te 
ontsnappen! Dat terzijde komen er slechts drie slangen-
soorten voor in Nederland waarvan alleen de adder giftig 
is. Adders voelen zich absoluuut niet thuis in Utrecht-stad 
en komen in de provincie alleen lokaal op de Utrechtse 
Heuvelrug voor.

Terugkerend naar deze slang. Ik zie twee gelige vlekken net 
achter de kop die sterk contrasteren met de zwarte, smalle 
vlek erachter. Een slang met een dergelijke tekening is niet te 
verwarren met gladde slang of adder. Het is een ringslang. De 
beide gelige vlekken zijn zelfs versmolten tot een ring zoals 
het ‘heurt’, maar wat niet altijd het geval is. Vermoedelijk gaat 
het om een vrouwtje, want ze is bijna een meter. Mannetjes 
worden niet zo groot. Is ze met een zonnebad bezig? Of aan 
het uitbuiken na een kikkerhapje? Dichterbij komend word ik 
ontdekt. Snel glijdt ze het water in. Haar kop steekt boven 
water uit, de gevorkte tong gaat heen en weer. Ze proeft/ruikt 
of de vijand nog dichtbij is. Even later verdwijnt ze geheel 
onder water.

Binnenkort gaat ze op zoek naar een geschikte plek om haar 
eieren te leggen. Naar ergens waar veel bladeren en takken 
op een vochtige plek bij elkaar liggen zodat er flinke broei 
in kan ontstaan. Misschien kiest ze voor tuinafval in een van 
de tuinen of een composthoop in het volkstuinenpark van De 
Pioniers of De Driehoek. (In die laatste worden jaarlijks uit-
gekomen eieren gezien.) De eieren ontwikkelen zich het beste 
rond de 30 graden, wat meestal niet te diep in de hoop is. 
Afhankelijk van de temperatuur kruipen na vijf tot tien weken 
de piepkleine slangetjes uit hun ei om na een paar weken een 
vorstvrije overwinteringsplek te zoeken in een hol, onder een 
hoop stenen of in een broeihoop. 

Volwassen ringslangen jagen op amfibieën. Tegenover een ring-
slang staand willen padden nog wel eens verstijven. Gehyp-
notiseerd door de felle slangenogen? Neen, een doelbewuste 
strategie. Door roerloos te blijven staan hoopt de pad dat de 
slang hem niet ziet. Maar deze ruikt hem wel! Soms gaat een 
pad op hoge poten staan en blaast zich op om groter te lijken. 
Kijk eens, zoiets groots kan je niet eten! Een ringslang is niet 
gek: gewoon eerst het achterlijf naar binnen werken zodat de 
lucht eruit geperst wordt, waarna de rest ook naar binnen kan. 
Niet een vertoning waar ik rustig naar ga zitten kijken.
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Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

TEKST WILMA DE BUCK 

Wijkwijzer Noordoost is het online 
platform waar wijkgenoten elkaar 
vinden, nieuwtjes delen en vinden 
wat er te doen is. Waar met al je 
vragen over de wijk terechtkunt. 
Meld je aan, deel je nieuws en 
schrijf je in voor de nieuwsbrief op 
www.wijkwijzernoordoost.nl.

Verhalen uit de wijk
Wie wonen en werken er allemaal in onze wijk? En wat doen 
wijkgenoten om de wijk mooier en leuker te maken? Lees de 
wijkverhalen! Max Kisman vertelt hoe hij de muurschildering 
aan de Draaiweg ontwierp met als titel 'Vrouwen dragen de 
wereld', Christa en Mandy Tober delen hoe ze het Wevehuis in 
stand houden, Timon Vader vertelt het verhaal achter het Huis 
van betekenis en Roberto Gelato verhaalt over twintig jaar  
Italiaans ijsscheppen aan de Poortstraat. 

Sluit je aan bij de groene expeditie!
Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in de natuur, 
naar het leven in de wijk? Bernadette ontdekte een rode rivier-
kreeft in Tuinenpark de Pioniers. Heb jij al nieuw groen of wild 
leven ontdekt in je tuin, park, straat of buurt? Deel je foto en 
verhaal op wijkwijzernoordoost.nl en sluit je aan bij de groene 
zomerexpeditie rond het Griftpark: 
• Donderdagavond 8 juli – Ontdek moeder aarde 
• Donderdagavond 12 augustus – Nieuw groen leven
• Donderdagavond 9 september – Samen doen, de moeite 

waard

Ontmoet & Wandel met een wijkgenoot
Sjoerd van der Valk uit Wittevrouwen startte de Ontmoet & 
Wandel onder het motto 'beter een goeie buur dan een verre 
vriend'. Wil jij ook nieuwe buren, wijkgenoten en de wijk beter 
leren kennen? Ontmoet en wandel met ons mee. Iedere derde 
woensdag van de maand maken we online wandelafspraken en 
verkennen we een thema: 
• 16 juni: Grenzen verleggen?
• 21 juli: Echte vrienden
• 18 augustus: Wandel je wijzer 
• 15 september: Nieuw Leven 

Vraag & aanbod
Gezocht: senioren die van online spelletjes houden, bijzondere 
expo-locaties en een vrijwilliger voor de Ontmoet & Wandel. 
Aangeboden: schetsen en schilderen in de open lucht, wande-
lend coachen, tips voor duurzaam winkelen, wonen en eten en 
een tafeltje. Ook op zoek naar iets of iets aan te bieden? Zet 
het op de wijkwijzernoordoost.nl!

Meedoen, vragen of tips?
Wil je meedenken of meedoen? Heb je vragen, tips of wil je een 
afspraak maken? Mail naar info@wijkwijzernoordoost.nl, stuur 
een bericht naar 06-461 660 42 of kom eens langs.

Je vindt het op de
Wijkwijzer

'Het Verdwenen Beeld 
plantsoen'
Eindelijk is het zover: ons 
plantsoen heeft een naam: 
'Het Verdwenen Beeld plant-
soen.' Woensdag 26 mei heeft 
wijkwethouder Linda Voort-
man het bordje feestelijk 
onthuld. Lees meer op onze 
website.

De eerste plantenbakken zijn 
door de bewoners van de Bo-
ventuinen geadopteerd. Een 
mooi voorbeeld van hoe we 
samen de buurt een beetje 
mooier maken.

Op de Talmalaan ter hoogte van de rotonde wordt het gras rond-
om het fietspad vervangen door robuust groen. De strook is 
inmiddels ingezaaid met zaden voor bijen, insecten en vlinders. 
Wil je meehelpen en meedenken met nog meer groene plannen: 
geef je op! www.buurtcomitestalau.nl

De missie van Buurtcomité Stalau is om de bewoners van Staats-
liedenbuurt en Lauwerecht te activeren, verbinden en versterken 
zodat er een leefbare en sociale buurt ontstaat en behouden 
blijft! 

Meedoen? 
Kijk op www.buurtcomitestalau.nl 
www.facebook.com/groups/buurtcomi-
testalau

Buurtcomité 
Stalau
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Peter geeft bloed 
 

Sleutelhanger
De sleutelhanger met mijn bloedgroep erop ligt al een poosje in mijn pennenbakje; het 
stelt een zakje bloed met een rood slangetje voor. Het was een cadeautje van bloed-
bank Sanquin.  Ik nam het indertijd vanachter een scherm onhandig in ontvangst. De 
medewerker achter het scherm keek vermoeid. In een paar woorden zei ze dat ik uni-
verseel was; ‘gewoon’ dus, maar erg bruikbaar. Ze doelde op mijn bloedgroep. Ik was 
goedgekeurd.
   
Vandaag fietste ik weer via het Lo Bruntpad naar de Uithof. De oproep om weer langs te 
komen viel een paar dagen geleden op de mat. Het was nog vroeg, niet druk en ik kon 
meteen doorlopen. Achter het scherm zag ik deze keer een lach en ze vroeg me heel ad-
rem of ik haar wel kon zien. De mist op mijn beslagen brillenglazen verdween langzaam. 
Op datzelfde moment voelde ik dat ook mijn verfrommelde mondkapje scheef zat. Na 
ruim een jaar moet het toch lukken om zo’n geval in een keer op te zetten! 
Ze vroeg om mijn paspoort, ID of iets anders om me te legitimeren. Het voelt nog iedere 
keer als vroeger bij de grens op weg naar de vakantie in Frankrijk. Uit mijn rugzak diepte 
ik de papieren op en legde ze voor haar neer. Ze checkte en keek mij kort aan. Haar 
ogen lachten en ze zei dat het oké was. “Laat onze uitnodigingskaart maar lekker in de 
shredder verdwijnen. Ik vind het een heerlijk instrument. Het is wel zonde van al het 
papier, maar het is niet anders. Privacy, hè. Kijk daar gaat ie. Hier is dan je map met je 
de vragenlijst. Je kent de procedure?” Ik knikte en beantwoordde de vragen; een kopie 
van de vorige keer. In verre landen was ik weer niet geweest.

Een jaar geleden had ik het mij niet kunnen voorstellen dat ik bloed zou gaan geven; om 
me, liggend op een bank, gewillig in mijn linkerarm te laten prikken. Ik ben geen held. 
Aan het begin van de pandemie heb wel nog even kort gedacht om mijn vertrouwde 
bubbel te verlaten en ik solliciteerde bij de GGD om bij te springen; het bleef geluk-
kig stil. Toch wilde ik iets doen en ik meldde mij als bloeddonor aan. Waarom nu pas? 
Ik weet het nog steeds niet goed uit te leggen. Ben ik door die pandemie anders naar 
dingen gaan kijken? 

Een maand geleden begon ik langzaam uit mijn bubbel te kruipen, toen ik tot het ge-
nootschap gevaccineerden toetrad; ik kreeg mijn eerste AstraZeneca-vaccinatie. Voor 
die bezoekjes aan de bloedbank op de Lundlaan blijft mijn bloed voorlopig universeel 
en goed bruikbaar. Laat de versoepelingen deze zomer maar tot ons komen! 

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.  
Zie voor het meest recente boek: www.joodsehuizen.com.

professioneel en 
toch dichtbij 

030 238 00 38

www.dezwaanuitvaarten.nl

Wijkplatform 
Noordoost

030-737 02 02   WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

DE VOORZITTER 
"Mijn naam is Christian Naethuys. Ik ben 
de trotse voorzitter van het Wijkplatform 
Noordoost. Dat is een groep vrijwilligers 
uit alle buurten van Noordoost.
We zetten ons in om Noordoost leefbaar-
der, veiliger, groener, kortom prettiger te 
maken voor zo veel mogelijk inwoners. Ik 
kan hier uren over praten, maar ik denk 
dat de kern zo goed beschreven is. Waar 
het nu om gaat is: wat doen we?  
We zijn een platform waar zaken die 
spelen in een wijk een podium krijgen. 
Met onze expertise kunnen we helpen 
om dingen aan de kaak te stellen, hel-
pen met zoeken naar oplossingen, maar 
soms ook helpen verbinding te zoeken 
met bijvoorbeeld buurtgenoten, die  
tegen dezelfde dingen aanlopen. Ook 
raadsleden willen we helpen. 

Om te leren hoe mensen het leven 
in Noordoost ervaren en tegen welke 
problemen ze aanlopen, hebben we 
een wijkbrede enquête gemaakt. Je 
leest hier ook hoe de VVD, CDA, GL, 
PvdD, Student & Starter, PvdD & D66  
allemaal gaan samenwerken. Zo kunnen 
we zaken oppakken om de leefbaarheid te 
verhogen. Lees de enquête en vul hem in, 
op: www.buurtonderzoek-noordoost.nl 

Ik ben een vrij linksleunend GroenLink-
ser, maar ik woon met een VVD-partner. 
We zijn dit jaar 25 jaar samen. Ik geloof 
niet in buitensluiten. Wij hebben alles 
al een keer gestemd. Wij zijn samen een 
klankbord, geen enkele partij heeft alles 
in huis. Ik ben democraat in hart en ziel. 
Accepteer mensen en hoe zij denken en 
laat ze vrij zijn. 

Dat heb ik van mijn oma geleerd: je moet 
je inzetten voor je medemens, en geen 
geweld van anderen accepteren maar wel 
anderen accepteren zoals ze zijn. Dat  
gedachtengoed is mijn basis."

Contact: c.naethuys@gmail.com

Doe Mee met het Wijkplatform 
Noordoost, geef je op!
www.wijkplatformNoordoost.nl
info@wijkplatformNoordoost.nl

Groot bereik 
met Mens en Wijk! 

Mens en Wijk komt in heel Noordoost, in 15.000 brievenbussen.
Adverteren kan bijvoorbeeld met een kleintje, zoals Carwash, voor 

e100,- per keer of e350,- voor vier keer.

Meer info? info@mensenwijk.nl

TEKST PIA KEMPER

Achter de Geraniums
Achter de Geraniums is op zoek naar ouderen die in 
het zonnetje gezet mogen worden. Zij zullen geïn-
terviewd worden over hun grote passie. Dit kan van 
alles zijn: een leuke hobby, een bijzonder verhaal, 
een lievelingsrecept, een opvallende verzameling, 
en ga zo maar door. En de uitkomst? Een leuke dag 
en een mooie productie over jouw verhaal. 

Achter de Geraniums won afgelopen maart de Richard 
Hooglandprijs, een wedstrijd die erop gericht is om het 
levensgeluk van Utrechtse ouderen te bevorderen, en 
is opgericht door vijf meiden om eenzaamheid onder 
ouderen tegen te gaan. Daartoe maken we de komen-
de tijd in de regio Utrecht producties over de levens 
van ouderen zodat zij hun verhaal kwijt kunnen, een 
leuke dag hebben en hun verhalen blijven voortbe-
staan. Daarvoor zijn zo veel mogelijk leuke ouderen  
nodig waarvan het verhaal in beeld kan worden  
gebracht via: www.achterdegeraniums.eu

Ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om hieraan mee 
te doen? Mail dan naar info@achterdegeraniums.eu en 
zet hierin wie je bent, wat je wilt vertellen en je tele-
foonnummer. Dan nemen we contact met je op.



Een ‘bijenkorf’ 
Aan de Albrecht Thaerlaan in Tuindorp, op de 
hoek met de Professor Hugo de Vrieslaan, ligt 
deze woning uit 1931. Voorbijgangers zien  
direct de prachtige, moderne, bolvormige en 
grotendeels glazen aanbouw. Uit informatie 
van de huidige bewoners blijkt dat de aan-
bouw al was gerealiseerd naar een ontwerp van  
architect Marten de Jong, voordat zij er in 
2009 kwamen wonen. De vorm en uitvoering 
zijn uniek en zorgen voor een prachtige licht-
inval, maar blijken complex en niet in alle 
opzichten ideaal. Voor de extreme warmte en 
kou alsmede het intensieve onderhoud en de 
regelmatige lekkages wordt momenteel naar 
oplossingen gezocht, maar desondanks zou-
den de huidige bewoners de aanbouw graag 
behouden. Bij de kinderen heeft hij inmiddels 
de bijnaam 'bijenkorf' gekregen.        

  FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD


