
‘We willen vooral kwaliteit toevoegen aan de wijk’ 

  VAN DOS TOT DHSC
Het rijke voetbalverleden 

van Ondiep

 DANANDA YOGASTUDIO
‘De studio begint al een 

community te worden’

 VAN GRAUW NAAR GROEN 
Potentiële paradijsjes in 

Noordwest

2 3 3  NOORDWEST THUIS BEST
Avonturier, surfer, rugbyer 

en vader aan de Kerkweg
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Amsterdamsestraatweg 353 // 3551 CJ  Utrecht 
Tel: 030 - 24 42 485 // site: www.vanrumpt.com
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Cora Bastiaansen

“Ik verdiende mijn zakgeld met het 

verspreiden van folders tijdens verkie-

zingen. Maatschappelijke betrokken-

heid en je inzetten voor je buurt, wijk 

of stad vind ik heel bijzonder om te 

mogen doen. Het is fantastisch als je 

samen doelen kunt bereiken en als de 

gemeente naar je luistert. Daarom is 

mijn werk ook zo ontzettend gaaf. Ik 

kom op plekken waar ik anders nooit 

zou komen en spreek mensen die ik 

anders niet zo snel zou spreken.”

UTRECHT ÉN ALPHEN
Verschuure studeerde bestuurskunde 

en werkte vervolgens bij een organisa-

tieadviesbureau en als interimmanager 

bij diverse overheden. Zijn laatste 

opdracht was in Alphen a/d Rijn 

waar hij burgemeester Liesbeth Spies 

adviseerde in regiozaken. Daarnaast 

was hij fractievoorzitter van D66 in de 

Utrechtse gemeenteraad.

Zo’n drukke werkweek weet 

Verschuure goed te benutten. “Het 

is over het algemeen erg leuk wat ik 

mag doen, dus dan is het geen opga-

ve. Maar als ik heel veel stukken moet 

lezen, denk ik wel eens: mag ik weer 

even naar buiten?”

EERSTE LIEFDE IN NOORDWEST
Kennismaken met de wijk deed hij per 

fiets. “Samen met wijkmanager Kaat 

NOORDWEST - Klaas Verschuure. Sinds 1 juni 2018 wijkwethouder van 
Noordwest. Geboren in Enschede, maar getogen in Utrecht. Hij ging 
naar school in Tolsteeg en Kanaleneiland en woonde in Oost, West, de 
Binnenstad en Vleuten. Zo leerde hij de stad goed kennen. De maat-
schappelijke interesse kwam van zijn moeder en de politiek van vader, 
die ook al lid was van D66.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten
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D R U K  +  P R I N T
True Colours

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

030 2412 630
www.truecolours.nl

Adv TC 51,5x60 mm.indd   1 25-01-17   14:40

Smulders en mensen van het wijkbu-

reau door de wijk om te zien wat er 

allemaal speelt rond wonen, bouwen, 

verkeer en sociale problematiek. Ik zag 

veel mooie initiatieven. Maar de wijk 

is niet nieuw voor me, ik heb vrienden 

wonen in Zuilen, Ondiep en op de 

Amsterdamsestraatweg. En mijn eerste 

vriendinnetje woonde in de Serings-

traat. Er zijn veel mooie plekken in die 

wijken. Utrecht is sowieso wel mijn 

stad, maar in Noordwest is de stad ook 

echt stad.”

160 NATIONALITEITEN
De kersverse wethouder houdt van 

het stadse karakter maar ziet ook de 

keerzijden. “Mensen wonen dicht 

op elkaar, en er is niet altijd genoeg 

groen in de buurt. Er is veel gezegd 

over de Amsterdamsestraatweg, en 

er is echt hier en daar wel wat aan de 

hand, maar ik kan ook genieten van 

die intensiteit. Er wonen meer dan 160 

verschillende nationaliteiten in Noord-

west. En al die culturen dragen bij aan 

de levendigheid. De wijk kan trots zijn 

op veel dingen. Ondanks mijn drukke 

agenda, ga ik graag naar evenemen-

ten daar.”

ONDERSCHEIDEND NOORDWEST
Utrecht is opgedeeld in tien wijken, 

zoals Oost, Binnenstad, Zuidwest en 

Noordwest. Maar elke wijk heeft haar 

eigen buurten. Zo kent de Wijk Noord-

west de buurten Ondiep, Zuilen en 

Pijlsweerd. “Zuilen heeft een heel an-

der karakter dan Ondiep of Pijlsweerd. 

Elke wijk heeft zijn parels, maar ook 

zijn eigen problematiek. Noordwest is 

behoorlijk versteend, vergeleken met 

het groenere Overvecht. Maar wat ik 

hier specifiek mooi vind, zijn de eigen 

karakters van de buurten. Mensen 

voelen zich geen Noordwester, maar 

Ondieper of Zuilenaar. Zelf heb ik er 

bij het college van B&W voor gepleit 

dat we meer aandacht voor de buurt 

willen, omdat mensen zich daar meer 

mee vereenzelvigen dan met een 

wijk.”

PERSOONLIJKE WENSEN
Er zijn wijkactieplannen opgesteld en 

bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij 

zijn veel ambities en uitdagingen in 

de wijk opgehaald. “Samen moeten 

we bekijken wat daarvan kan worden 

opgepakt. Als ik dan een persoonlijke 

wens mag uiten: ik hoop dat we verde-

re stappen kunnen zetten rondom het 

verkeer op de Straatweg, en dat we 

het financieel rond krijgen. We zullen 

de mogelijkheden zorgvuldig afwegen 

en zo veel mogelijk groen toevoegen, 

ook al is dat niet makkelijk. We willen 

vooral kwaliteit toevoegen.”

Lees het volledige interview op 

www.denoordwester.com
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Wethouder Klaas Verschuure geniet van de intensiteit van Noordwest 



van twee. Dat was vroeger niet zo 

simpel. HMS was van huis uit een pro-

testantse club, Holland was katholiek. 

Als je als jochie wilde voetballen, dan 

werd je lid van de club die bij je kerk 

hoorde. 

KERST IN HET JULIANAPARK BESTAAT 
5 JAAR!
De voorbereidingen voor de vijfde 

editie van Kerst in het Julianapark 

zijn al weer begonnen. Dit jaar 

wordt het Julianapark op zaterdag 

15 en zondag 16 december omgeto-

verd tot een prachtig openluchtthe-

ater. Dit jaar vindt de vijfde editie 

alweer plaats. De organisatie zoekt 

ruim 250 vrijwilligers, zowel voor als 

achter de schermen en zowel in de 

voorbereiding als op de dagen zelf: 

publieksbegeleiders, medewerkers 

catering, op- en afbouwers en uiter-

aard acteurs! 

Meld je aan door te mailen naar 

vrijwilligers@kerstinhetjulianapark 

of ga voor meer informatie naar 

onze website: 

www.kerstinhetjulianapark.nl of 

onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/kerstinhetjuli-

anapark.

HARTSTICHTING WIL MEER 
‘BUURTAED’S’
De Hartstichting roept buurtbewo-

ners op om samen hun buurt veiliger 

te maken. Enerzijds door een be-

staande AED te registeren bij het re-

animatieoproepsysteem, anderzijds 

om samen een AED aan te schaffen. 

De Hartstichting hoopt hiermee, 

dankzij meer burgerhulpverleners 

en AED’s in de buurt meer levens 

te kunnen redden. Via het platform 

BuurtAED.nl kunnen particulieren 

en organisaties een crowdfunding 

actie starten om gezamenlijk met 

bijvoorbeeld de buurt, wijk, school 

een BuurtAED te kopen. De actie 

wordt mede mogelijk gemaakt 

door Philips, die een deel van het 

aankoopbedrag voor zijn rekening 

neemt.

PARKBEE OP PARKEERPLAATS 
OUDENOORD
Zolang nog niet duidelijk is wat er 

gebeurt met het parkeerterrein aan 

de Stroomstraat, heeft eigenaar BPD 

het via ParkBee beschikbaar gesteld 

als ‘parkeergarage’. ParkBee is een 

organisatie die private parkeerloca-

ties toegankelijk maakt tegen beta-

ling via de mobiele apps Parkmobile 

en Parkline voor het publiek. Voor 

het gebruik van deze apps is het 

noodzakelijk om een Nederlandse 

bankrekening te hebben. Bezoekers 

kunnen zonder de app geen gebruik 

maken van het parkeerterrein.
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Noordwester
Nieuws

Door Toon Vernooij

Tussen Thorbeckelaan en Marnixlaan 

ligt sinds jaar en dag het sportcomplex 

Thorbeckepark. Bestond dat vroeger 

uit vier voetbalvelden en twee kleine-

re trainingsvelden, nu zijn er nog twee 

velden en trainingsvelden waar de 

zaterdagamateurs van DHSC gebruik 

van maken.

THORBECKEPARK
Twee velden en een trainingsveld van 

het vroegere sportcomplex waren in 

gebruik bij DOS. De profs trainden er 

alleen, de wedstrijden speelden ze in 

de Galgenwaard. De amateurtak van 

DOS speelde ook zijn wedstrijden in 

het Thorbeckepark. De andere twee 

wedstrijdvelden en een trainingsveld 

werden bespeeld door twee andere 

amateurclubs: HMS en Holland. 

GROENE KEET
Tussen de velden van DOS en die van 

HMS/Holland stond een groene keet 

met twee luiken, aan elke kant een. Je 

kon daar tijdens wedstrijden koffie en 

koeken kopen.

HMS en Holland deelden de velden 

gebroederlijk: de ene week HMS, de 

andere week Holland. Dus je zou den-

ken: waarom niet één club in plaats 

THORBECKELAAN - Veel nieuwe bewoners van Ondiep weten het mis-
schien niet, maar degenen die in de wijk zijn opgegroeid, kunnen het je 
ongetwijfeld vertellen: deze wijk heeft een rijke voetbalgeschiedenis. 
De Noordwester ging in gesprek met Bert van Lienden van Ondiep TV 
over deze kleurrijke historie.

DERBY’S
De twee clubs deelden niet alleen de 

velden, ze waren ook elkaars rivalen 

in de amateurcompetitie. De derby’s 

waren beroemd en trokken altijd 

veel publiek. Een van de wedstrijden 

in seizoen ’55 – ’56 trok maar liefst 

5500 toeschouwers! HMS en Holland 

deelden tot 1968 de velden altijd 

probleemloos. Maar de toeloop van 

nieuwe spelers was zo groot, dat werd 

besloten om HMS naar een nieuw 

complex in Overvecht te laten verhui-

zen. Daarmee verdween een Ondiepse 

club voorgoed uit de wijk.

DHSC
Holland en de amateurs van DOS 

bleven tot op de dag van vandaag in 

Ondiep, alleen niet als aparte clubs 

maar samen met Stichtse Boys gefu-

seerd in het huidige DHSC. Ook aan 

het Thorbeckepark zelf is wel wat ver-

anderd. Een gedeelte van het complex 

is nu bebouwd met flats en wijkge-

bouw De Speler. Ook is de keet met de 

twee luiken al lang verdwenen, maar 

het moderne clubgebouw van DHSC is 

voor veel voetbalminnende bewoners 

nog steeds een vast ontmoetingspunt.

Een rijk voetbalverleden

Door Debby Jacobs

De stankoverlast is zo erg geworden 

dat de vrijwilligers - na klachten van 

hoofdpijn en misselijkheid - het heft in 

eigen handen hebben genomen, door 

zelf de houten planken uit de vloer te 

trekken en de dode ratten te verwijde-

ren. “De periode van Halloween, Sint 

Maarten en Sinterklaas is aangebro-

ken, dus moest er iets gebeuren om 

BALKSTRAAT - De penetrante dode-rattenlucht komt je tegemoet 
wanneer je het buurthuisje van speeltuin ‘de Kameleon’ in Pijlsweerd 
binnenstapt. Na bijna drie jaar klagen bij de Gemeente Utrecht over rat-
tenoverlast, zijn de buurtbewoners en tevens vrijwilligers van de speel-
plaats in Pijlsweerd het spuugzat dat er nog geen actie is ondernomen. 

Ook heeft de rattenbestrijding de rest 

van de vloer verwijderd en de putten 

waar de ratten uitkomen, tijdelijk afge-

Vrijwilligers speelplaats De Kameleon in de rat(s)

de geplande kinderactiviteiten in ons 

buurthuisje door te laten gaan”, zegt 

een vrijwilliger.

Om alsnog de gemeente in beweging 

te krijgen, deelden de vrijwilligers 

diezelfde dag nog hun verhaal met 

RTV-Utrecht. Hierop ondernam de Ge-

meente Utrecht eindelijk actie en is er 

dezelfde week een analyse gemaakt. 

KLEUR IN NOORDWEST
DE APPELBLOESEM BLOEIT 
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Wist je dat… 
 
je als vrijwilliger 
gratis workshops 

kunt volgen bij Vrijwilligers-
centrale Utrecht? 
 
Bekijk ons aanbod op: 
www.vcutrecht.nl/workshops 
 

 

SAVORNIN LOHMANSTRAAT - Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd 
en Ondiep worden saaie, kale plekken weer mooi. In De Noordwester 
tonen we juweeltjes uit de buurt. 

Deze keer vond Cora Bastiaansen in Ondiep prachtige glas-in-loodramen in De 

Appelbloesem, een voormalige kleuterschool aan De Savornin Lohmanstraat 19. 

Het gebouw uit 1931 is omgebouwd tot 16 knusse appartementen en het oude 

schoolplein is veranderd in een rustige gezamenlijke binnentuin.

Kijk op www.denoordwester.com voor meer prachtige foto’s. fo
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sloten, totdat deze worden vervangen. 

De gemeente belooft het probleem zo 

spoedig mogelijk op te lossen. 

Voetbalwedstrijd sportcomplex Thorbeckelaan 1928
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Voetbal in Ondiep komt samen op het Thorbeckepark

 

Tot voor kort besefte ik (1983) niet 

dat ik de vierde generatie ben in 

mijn familie, die ergens in haar le-

ven in Ondiep woont. Mijn moeder 

(1953) groeide op in de Moerbeis-

traat. Mijn oma (1923) woonde 

met haar ouders, waaronder mijn 

overgrootmoeder (1888), op de 

Morelstraat. Zelf woon ik sinds een 

jaar op de Laan van Chartroise. 

Vier generaties, vier verschillende 

tijden, vier verschillende levens. 

Als groot liefhebber van het 

programma Verborgen verleden, 

spreekt dit erg tot mijn verbeel-

ding. Ik voel een nieuw soort ver-

binding met deze vrouwelijke lijn 

in mijn familie. Maar, ik ben geen 

bekende Nederlander. Historici en 

genealogen staan niet in de rij om 

mooie verhalen uit de Utrecht-

se stadsarchieven te halen, die 

misschien nog wel meer generaties 

terug gaan. Ik moet het doen met 

herinneringen van mijn familie. 

Nieuwsgierig naar wat mijn moe-

der zich nog herinnert van het 

Ondiep van de jaren ’50 en ‘60, be-

sluiten we om eens langs voor haar 

bekende plekken te wandelen. Het 

huis op Moerbeistraat nummer 

13 maakte jaren geleden al plaats 

voor voor nieuwbouw. Het huis van 

mijn overgrootmoeder trouwens 

ook. 

Van de Moerbeistraat liep ze naar 

kleuterschool het Merelnest op 

Ondiep 63. Het oude schoolge-

bouw staat er nog. Daarna volgde 

de, amper veranderde, Rietendak-

school. Op de Druifstraat leerde ze 

fietsen en in de Moerbeistraat was 

aan de overkant een blinde muur, 

waarop een doel getekend was en 

waartegen werd gevoetbald.

Geboren en getogen Ondiepers 

hebben niet altijd een positief en 

juist beeld van nieuwe bewoners. 

Ze zouden geen binding hebben 

met de wijk en daarmee zou het 

dorpsgevoel langzaamaan verdwij-

nen. Ik ben er echter van overtuigd 

dat met mij veel ‘nieuwkomers’ op 

allerlei manieren binding zoeken 

én vinden met de wijk: van kat-

ten-whatsapp tot buren-facebook-

pagina en yogaschool Dananda 

tot sportschool New Style. Een 

volgende keer schrijf ik daar graag 

verder over.

‘De studio begint al een community te worden’
door:  Shannah Spoelstra

Vier generaties 
Ondiep

Column

om zich te concentreren op het hier en 

nu, maar als onderneemster ontkom ik 

er niet aan om ook over de toekomst 

na te denken. En vanuit de yoga wil je 

de rijkdom van yoga voor zoveel mo-

Potentiële paradijsjes
NOORDWEST - In de column van de vorige editie constateerden we dat 
er van gemeentelijke groenplannen weinig terecht gekomen was en dat 
initiatieven van bewoners op weinig medewerking kunnen rekenen. 
Maar het tij lijkt te keren. Zo lijkt onder meer het groenplan voor de 
Kaatstraat (stammend uit 2012) eindelijk in werking te worden gezet.

Shannah Spoelstra is cultureel 
antropoloog en maakt onder meer 
programma’s voor zorg- en welzijn-
congressen.
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Ondernemen in Noordwest: Dananda yogastudio op de Amsterdamsestraatweg

Een man uit een klein dorpje ging op een dag naar de grote stad. Bij 
terugkomst waren zijn dorpsgenoten erg benieuwd naar zijn verhalen, 
maar die had hij niet. “De stad zal nu wel stil en verlaten zijn”, vertelde 
hij, toch een beetje teleurgesteld, “want alle mensen die ik zag, waren 
ergens voor op de vlucht. Iedereen rende maar en rende maar!” Dit 
verhaal komt uit een boek over ayurveda (Oosterse gezondheidsleer) 
van Harish Johari.

Door Majne van de Merwe

Vanuit haar sfeervolle yogastudio aan 

de Amsterdamsestraatweg ziet Dani-

elle Ruigrok van der Werven dit elke 

dag opnieuw. Vluchten de voorbijgan-

gers voor verdriet, angst en boosheid, 

of jagen ze geluk, rijkdom en vervul-

ling van hun wensen na? “Yoga leert 

je een pas op de plaats te maken. Het 

idee dat yoga zweverig is, hebben wij 

te danken aan de hippies uit de jaren 

‘60: wierook, kaarsjes, mantra’s zingen 

– niet verkeerd, maar het kan ook 

op een eigentijdse manier. Yoga van 

vandaag gaat over het hier en nu, niet 

over morgen en overmorgen, want 

daar heb je geen invloed op.”

Tot voor kort gaf Daniëlle yogalessen 

in De Speler. Er was zoveel belang-

stelling, dat zij kon gaan denken aan 

een eigen ruimte. Die vond ze aan de 

Amsterdamsestraatweg. “Dat wilde 

ik het liefst, want hier vind ik de 

weerspiegeling van de multiculturele 

samenleving zo mooi.” Sinds febru-

ari is Dananda Yoga gevestigd op nr. 

404, waar iedereen aan de lessen kan 

meedoen, van kinderen tot senioren, 

ongeacht religie of culturele afkomst. 

Voor wie moeite heeft met zitten op 

een kussentje, is er een stoel. “Als je 

voeten maar op de grond staan en 

als je rug maar recht is.” Sinds kort is 

er op vrijdagochtenden een groep spe-

ciaal voor vrouwen. Alle andere lessen 

zijn gemengd.

De combinatie met het ondernemer-

schap vindt Daniëlle een hele uitda-

ging: “Ik leer de deelnemers dan wel 

Griekse delicatessen vind je op de 
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00
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YOGA MET AANDACHT VOOR JOU! 
Ook voor senioren en kinderen 

 

 

 

Amsterdamsestraatweg 404 
info@dananda.nl / 06-24866226 
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Moerbeistraat met DOS doel (achtergrond)

Lees op www.denoordwester.com de volledige lijst met tips van Herbert.

De ongebruikte parkeerplaats 
Tichelaarslaan/Oudenoord

Het Wijnbesplantsoen kan wel een 
‘make-over’ gebruiken

De - tot voor kort - ongebruikte parkeerplaats naast het Concordiagebouw zouden 
bewoners liever zoals hiernaast zien.

VOOR NA?

gelijk mensen bereikbaar maken, maar 

de huur moet ook worden betaald!” 

Vandaar dat zij meedoet met de U 

pas-regeling om zo yoga te brengen 

bij iedereen die er open voor staat.

In het nieuwe coalitieakkoord is te 

lezen dat ‘Groen belangrijk is voor het 

welzijn van mensen’ en ‘een gezonde 

leefomgeving met voldoende groen, 

water, een aantrekkelijke openbare 

ruimte en gezonde lucht essentieel is.’ 

Naast de gezondheid van bewoners, is 

een groene(re) omgeving onmisbaar 

in een klimaatbestendige stad. Steden 

moeten rekening gaan houden met 

extreem weer zoals we dat dit jaar 

hebben beleefd. 

Groen in de stad zorgt voor een verla-

ging van de plaatselijke temperatuur. 

Zo voel je de koelte heerlijk stromen 

al fietsend langs het Julianapark in de 

zomer. Dat bakstenen juist hitte vast-

houden en afgeven, voel je als je weer 

een ‘stenen’ straat in fietst. Daarnaast 

zorgen parkjes er voor dat regen in de 

Utopia? De gemeente wil dit potentiële paradijsje volbouwen.

grond verdwijnt en niet in jouw kelder 

terecht komt.

De gemeente zegt dit te snappen en 

brengt in kaart waar minder ‘steen’ en 

meer groen mogelijk is en vraagt hier-

bij hulp van buurtbewoners. Dat laat 

de Noordwester zich geen twee keer 

zeggen. Wij dragen hierbij troosteloze 

stukjes Utrecht voor als potentieel 

groen paradijsje. 

•  Achterhaal het bestemmingsplan. 

•  Start met actieve buren een groep 

 en geef je initiatief een naam.

•  Begin gewoon. Een vrolijke schil-

 dering of een tegel vervangen door 

 bloeiende planten doet al veel.

•  Schrijf een plan en zoek raakvlakken 

 met de plannen van de gemeente. 

 Met gedeelde ambities sta je sterker.

•  Creëer een buzz. Start een website,  

 een Facebookpagina, word 

 opgepikt door lokale media.

•  Informeer de politiek. Laat een par-

 tij die jullie gunstig gezind is moties 

 indienen die bevorderlijk zijn voor

 jullie plan.

•  Vraag geld aan bij het initiatieven

 fonds om een deskundige in te 

 huren die kan helpen bij het onder-

 bouwen van het plan.

Wil je jouw buurt vergroenen? Herbert Boland van Initiatiefgroep Daalsepark 

geeft tips om een groen-initiatief te laten slagen: 
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BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 11 december om 20.00 uur in 

het gebouw van Hogeschool Utrecht, 

Oudenoord 330 (voormalig Concor-

dia-gebouw). Meer info op Facebook-

pagina: Buurtoverleg Pijlsweerd 

ONDIEP OVERLEGT

Op 20 februari 2019 om 19.30 uur in 

De Speler, Thorbeckelaan 18c. 

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 26 november om 19.30 uur 

in Stella Maris, Jagerskade 4. Meer 

info op facebookpagina: Buurtcomité 

Hoogstraat

NAPOLEON OVERLEG

Buurtoverleg voor bewoners en onder-

nemers van de ASW e.o. Woensdag 

12 december om 19.30 uur. De locatie 

wordt nog bekend gemaakt, maar is 

wel in de buurt. 

Agendapunten kunt u mailen naar: 

napoleonoverleg@gmail.com.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 15 november 20.00 uur tot 

22.00 uur in buurthuis Geuzenkwar-

tier, Laan van Chartroise 166. Agenda: 

www.wijkraadnoordwest.nl 

ONZE WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Klaas Verschuure 

houdt maandelijks spreekuur in 

Noordwest. Je kunt hier terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. Meld 

je van te voren aan, zodat hij zich kan 

voorbereiden op je vragen. Het spreek-

uur is op dinsdagavond 6 november 

17.30-18.30 uur en 11 december 

17.30-18.30 uur in wijkservicecentrum 

Noordwest, Amsterdamsestraatweg 

283. Aanmelden via: 

noordwest@utrecht.nl

SAMEN ETEN IN DE UITHOEK

Elke woensdag wordt er een heerlij-

ke gezonde maaltijd op tafel gezet 

in eetcafé in De Uithoek. Als u zich 

aanmeldt, dan eet u mee en geniet u 

samen van een betaalbare maaltijd. De 

maaltijden worden bereid door vrij-

willigers. Graag doen zij dit voor een 

brede groep bewoners, waar leeftijd 

en afkomst niet van belang zijn. De 

bedoeling is dat elke week een ander 

(werelds) gerecht wordt verzorgd. 

Informatie over het gerecht van de 

week is te verkrijgen in De Uithoek, 

waar ook een inschrijflijst hangt. Meer 

informatie: Liesbeth: 06 24983453. 

De kosten zijn 3,50 euro per maaltijd. 

Aanvang 17 uur tot 19 uur. Buurthuis 

De Uithoek, 2e Daalsdijk 2b 

Wat is er te doen in onze buurt?

Oude tijden
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De Noordwester is een onafhankelijke 
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep 
en Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer 
per jaar en is een uitgave van Stichting 
Buurtkrant de Noordwester.
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Noordwest Thuis Best

Door Thijs-Jan Lanning

Af en toe is het voor de parkeerwach-

ters ook lastig uit elkaar te houden. 

Dan weer staat er een Peugeot J7 kam-

peerbus voor zijn deur, dan weer een 

Renault 12 Break met een kampeer-

wagentje. Laatst hing de Renault nog 

vol met bekeuringen omdat Ruben 

was vergeten zijn vergunning om te 

zetten. Rijdt hij niet in een van deze 

nostalgische auto’s uit de jaren ’70, 

dan scheurt hij op zijn Vespa door de 

straten van Pijlsweerd.

Van beroep is Ruben schilder, daar-

naast is het vooral vrijbuiter, avontu-

rier, surfer, rugbyer en vader. Hij woont 

nu drie jaar in Pijlsweerd, en is niet 

onbekend gebleven. Want wie kent 

niet die man met die auto’s en die 

korte broek waarinhij, het liefst met 

ontbloot bovenlijf, rondloopt daar aan 

het begin van de Kerkweg.

Met zijn kampeerbus trekt hij er in de 

zomermaanden het liefst zo vaak mo-

gelijk op uit. Je vindt hem, met of zon-

der kinderen, in Nederland in de buurt 

van zee en strand, of in het buitenland 

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met zijn eigen verhaal. In de Noordwester nemen een kijkje 
bij de mens achter de voordeur. Deze keer deed Ruben Bosman (38) van 
de Kerkweg zijn deur voor ons open.

in Frankrijk of Zwitserland in de ber-

gen. “Er zit een geheel gereviseerde 

motor in, dus zonder problemen rijden 

we overal - met een slakkengangetje - 

naar toe. Een tijdje geleden was ik er 

mee in de bergen in Zwitserland toen 

een Nederlandse bergbeklimmer me 

vroeg mee te gaan naar boven.” Later 

sloeg Bosman al zittend in de zon voor 

zijn deur een tijdschrift over alpinisme 

open en zag tot zijn verbazing zichzelf 

er in staan samen met Jelle Staleman, 

de wereldberoemde bergbeklimmer 

die ook in Pijlsweerd woont. “Ga ik 

ook een keer mee een berg op, ben ik 

meteen een bekende klimmer!”
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De Amphicars, waarin je je volgens 

de fabrikant met het grootste gemak 

zowel over de weg als op het water 

kon verplaatsen, werden nooit een 

succes omdat er van alles aan man-

keerde, terwijl ze wel een behoorlijke 

duit kostten. Eigenlijk denkt niemand 

meer terug aan die geflopte voer/

vaartuigen. Behalve als je dit fraaie 

plaatje ziet.

 

Lees op www.denoordwester.com 

in welk jaar deze foto is genomen.

Ja, de Weerdsluis is ook een 
stukje van Pijlsweerd en verdient 
dus een plek in de Noordwester. 
Het is een grensgeval, dat wel. 
Want ergens in het water van de 
sluis en verderop in de Vecht ligt 
de grens tussen Pijlsweerd en de 
Vogelenbuurt.

Door Jos van Sambeek

De Korenschoof aan de Kaatstraat, 

links op de foto, is al lang geleden 

gesloopt maar deze foto staat hier 

natuurlijk niet vanwege die broodfa-

briek. Wel vanwege de waterauto’s, 

die de foto zo bijzonder maken. Het 

was de tijd van Kapitein Zeppos, de 

Vlaamse tv-serie, die ook in Nederland 

te zien was, waarin deze amfibie-

voertuigen van het merk Amphicar 

prominent in beeld kwamen. 

SOPRANEN EN ALTEN GEZOCHT!
Cantaba is een vrouwenkoor 

en wij zingen a-capella. Ons 

repertoire bestaat uit oude mu-

ziek uit de renaissance en (laat) 

romantiek. We repeteren iedere 

woensdag van 20.00-22.00 in de 

gymzaal van de Herderschee-

school, Weerdsingel WZ 20. 

Meer info: www.cantaba.nl

Oproep

BLOEMENBUURT - Pieter Hessel 
woont in de Seringstraat. Hij is 
betrokken bij de Bloemenbuurt 
onder meer als lid van een bewo-
nerscommissie. Pieter heeft een 
plan waarmee de Bloemenbuurt 
een buurt wordt waar buren 
elkaar kennen, ontmoeten en 
helpen. “Een plek waar je je thuis 
voelt, met leuke en leerzame acti-
viteiten en acties.” 

Station Bloemenbuurt. Zo heet het 

idee dat hij samen met buurtbewoners 

wil gaan  uitwerken. Een buurtnet-

werk om een zelfredzame buurt te 

kunnen faciliteren. Station Bloemen-

buurt bestaat uit een locatie in de 

Bloemenbuurt waar buurtgenoten 

terecht kunnen: het ‘stationsgebouw’. 

“Een plek waar je altijd welkom bent 

om te ‘chillen’ met vrienden, te 

hangen op het terras in de zon, te 

luisteren naar muziek, samen met 

anderen te leren of te werken of als 

ZZP-er je administratie bij te werken.” 

Naast een fysieke ontmoetingsplek 

moet Station Bloemenbuurt ook een 

digitaal netwerk worden. “Bewoners 

uit de wijk kunnen zich hier inschrij-

ven, hun profiel aanmaken en zelf 

bepalen voor wie zij zichtbaar zijn. Het 

profiel is op basis van wie je bent en 

niet wat je bent. Met dit profiel kun je 

op zoek naar mensen met raakvlakken 

en kun je bijvoorbeeld een filmavond 

organiseren met elkaar, eten met 

elkaar, of een koor beginnen. 

MEER INFORMATIE OF MEEHELPEN?
Mail: stationbloemenbuurt@gmail.

com of bel 06 – 549 23 749

Station 
Bloemenbuurt

Gedicht
Pleisterplaats
door: Jelle Pieters

Tussen trotse, torenhoge

panden van het grote geld

en garage Paardenveld

ligt een houten, ingetogen

pleisterplaats, een toevluchtsoord

waar menig mens zijn wond verbond

met zitten in de avondzon

en ongemerkt de tijd verloor.

Waar je met je blote voeten

in het zachte Singelgras

terugvindt wie je waarlijk was

en vergeet wat nog te moeten.

Er te zijn is troost genoeg.

Laat de stress van auto’s, treinen

hier jouw eigen rust omlijnen.

Mij is het nooit ROOST genoeg.

Buurtinitiatief

Geen reclame, maar wel de Noordwester?

Haal een gratis Nee/Nee of Nee/Ja sticker af op het wijkbureau Noordwest.

OP DE HOOGTE ZIJN VÓÓRDAT 
DE BUURMAN EEN EXTRA 
VERDIEPING BOUWT?
Abonneer je op de alert-

service van de gemeente en 

ontvang alle vergunningsaan-

vragen in de buurt.

https://www.overheid.nl/

attenderingsservice

Service



VERKEERSSPECIAL     

De verkeerswerkgroep pleit bij de 

gemeente voor aanpak van deze 

kruisingen. Er ontstaan kansen op 

het moment dat een straat wordt 

aangepakt. Hiermee wordt hopelijk 

de inrichting veiliger en overzichtelij-

ker. Een ander positief effect wat de 

de verkeersgroep hoopt te bereiken 

is een reductie van de snelheid op de 

‘grote’ wegen.

Wilt u uw mening kwijt over de 

kruisingen in Ondiep? 

Ga naar de site www.verkeers-

werkgroepondiep.nl

Onveilige kruisingen
In de wijk Ondiep komt een aantal 
‘grote’ wegen voor: de Amster-
damsestraatweg, de Royaards 
van den Hamkade, de Omloop, de 
Ahornstraat en de Laan van Char-
troise. Vanwege de intensiteit, de 
mogelijke snelheid en de huidige 
inrichting van deze wegen zijn in 
veel gevallen de kruisingen met de 
woonstraten onveilig.  
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Betrokken bewoners uit alle delen van 

Ondiep komen samen om te kijken of 

de plannen van de gemeente bijdra-

gen aan een mooiere, veiligere en 

De Verkeerswerkgroep Ondiep is in het verleden opgericht rondom de 
plannen van de gemeente voor een knip/knijp Monicabrug. Na een in-
tensieve periode is de verkeerswerkgroep in rustiger vaarwater terecht 
gekomen. Omdat er echter in verschillende buurten/straten in Ondiep 
bewoners zorgen hebben over de verkeersplannen in en rondom On-
diep is de verkeerswerkgroep nieuw leven ingeblazen.

leefbare wijk. Door de kennis van alle 

straten te bundelen kan heel goed 

integraal worden gekeken naar alle 

plannen in de wijk en wordt voorko-

Verkeerswerkgroep Ondiep Betaald parkeren of niet?
Op dit moment is er op verschil-

lende plaatsen in Ondiep sprake 

van Betaald Parkeren. 

De verkeerswerkgroep is erg 

benieuwd naar de ervaringen 

en eventuele wensen voor heel 

Ondiep. De verkeerswerkgroep 

wil graag weten of er behoefte is 

om het betaald parkeren op meer 

locaties in te voeren of juist niet. 

Geef uw mening op:

men dat negatieven effecten van het 

ene project een ander deel van de wijk 

beïnvloeden.

WILT U MEEDENKEN?
Laat uw mening achter op de 

website: 

www.verkeerswerkgroepondiep.nl

LAAN VAN CHARTROISE / OMLOOP / ANTON GEESINKSTRAAT

LAAN VAN CHARTROISE / THORBECKELAAN (RIETENDAKSCHOOL)

OMLOOP / AHORNSTRAAT / NIJENOORD

ONDIEP / AMSTERDAMSESTRAATWEG

www.verkeerswerkgroepondiep.nl
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        ACACIASTRAAT / ROYAARDS VAN 
DEN HAMKADE / AHORNSTRAAT

NOORDWESTER VERKEERSSPECIAL     
Overzicht verkeersknelpunten Ondiep

PROBLEMATIEK
De Amsterdamsestraatweg is een vijf 

kilometer kaarsrechte lange straat 

die het centrum van Utrecht met de 

wijken Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen 

verbindt. De geschiedenis van de 

straat gaat terug naar 1812 wanneer 

zij op bevel van Napoleon Bonaparte 

aangelegd wordt als onderdeel van de 

‘route impériale nr. 2’. 

De Amsterdamsestraatweg staat al 

jaren volop in de belangstelling van de 

Utrechtse politiek en media. Er wordt 

vaak gepubliceerd over misstanden, il-

legale prostitutie, gokken en criminali-

teit aan de Straatweg. Naast criminali-

teit en overlast, horen te veel verkeer, 

asociaal rijgedrag en het gevoel van 

verkeersonveiligheid tot de grootste 

ergernissen van bewoners en bezoe-

kers. In 2016 was de Straatweg nog de 

gevaarlijkste straat van Nederland.

EEN OPLOSSINGSRICHTING
De rechte lijn van de straat zou door-

broken worden met de inrichting van 

vijf pleinen. De verkeerswerkgroep 

Ondiep is zeer positief over het op-

nemen van de pleinen. Dit zal vanuit 

onze optiek de leefbaarheid en veilig-

bijlage

PROBLEMATIEK
De kruising bij het Leger des Heils is 

een onoverzichtelijke kruising met 

erg veel verkeer. Het recept voor 

ongelukken, die er dan ook al vaak 

zijn geweest. Auto’s zien vanaf de 

Ahornstraat pas laat of er voetgangers 

op het zebrapad lopen. Voor fietsers is 

het onduidelijk wat doorgaand en wat 

afslaand verkeer is. 

• Daarnaast wordt er met name op de

  van Hamkade en de Ahornstraat, 

 wat lokale wijkstraten zouden moe-

 ten zijn, zeer hard gereden (soms 

 tot wel 100 km/h). 

• De Acaciastraat is berucht als 

1 2

3

4

 sluiproute, voor verkeer van Utrecht

  Noord naar de binnenstad en 

 voor auto’s die de stoplichten van 

 de Marnixlaan willen ontwijken. 

 Met de komst van de Stadsboule-

 vard zal het sluipverkeer hier verder 

 toenemen. 

Dit alles leidt tot een onveilige en met 

betrekking luchtkwaliteit onaccepta-

bele situatie.

EEN OPLOSSINGSRICHTING
De verkeerswerkgroep is van mening 

dat het tijd is om deze kruising aan 

te pakken met als doel een nieuwe 

inrichting, minder auto’s en meer 

veiligheid voor fietsers en voetgan-

gers. Hoe de aanpassingen er uit 

komen te zien, laten we graag aan 

de gemeente. Daarnaast is het ons 

advies is om verkeer af te remmen 

door extra maatregelen te nemen. 

De verkeerswerkgroep ziet het liefst 

vandaag nog dat van de Acaciastraat 

een eenrichtingsstraat of woonerf 

gemaakt wordt. De kruising wordt dan 

minder druk en de snelheid rondom 

de kruising daalt en het sluipverkeer 

neemt af.

ONZE VRAAG
Wilt u kenbaar maken of u deze 

problemen herkent en ook of u 

wilt dat deze worden aangepakt? 

Ook andere ideeën voor oplossin-

gen zijn welkom.

www.verkeerswerkgroepondiep.nl.

PROBLEMATIEK
De Laan van Chartroise is een van de 

grotere straten in Ondiep. Daarom 

heeft de straat veel last van sluipver-

keer en van verkeer dat te hard rijdt. 

• Via de Loevenhoutsedijk worden de

 verkeerslichten op de Brailledreef/

 Marnixlaan omzeild.

• Vanaf de Amsterdamsestraatweg, 

 wordt via de Acciastraat of via de 

 straat Ondiep een groot deel van de 

 Straatweg, maar ook verkeerslichten 

 op de Marnixlaan omzeild.

EEN OPLOSSINGSRICHTING
Het extra verkeer dat deze sluipbewe-

gingen met zich meebrengt, maakt 

de Laan onveiliger. Er wordt hard 

gereden en de situaties bij bushaltes 

en kruisingen is onoverzichtelijk. De 

bewoners van de Laan van Chartroise 

willen graag, conform het huidige ge-

meentelijk beleid, zien dat het verkeer 

veilig zijn weg vindt, dat sluipverkeer 

wordt voorkomen en dat de leefbaar-

heid van de buurt toeneemt (minder 

geluidsoverlast en meer schone lucht). 

Dit kan onder meer door het aan-

brengen van duidelijke fietsstroken en 

kruisingen opnieuw in te richten. De 

gemeente werkt deze ideeën op dit 

moment uit.

ONZE VRAAG:
Wilt u kenbaar maken of u deze 

problemen herkent en ook of u 

wilt dat deze worden aangepakt? 

Ook andere ideeën voor oplos-

singen zijn welkom. Wil je meer 

weten over de Laan, kijk dan op:

www.verkeerswerkgroepondiep.nl.

 rijden in plaats van door een woon-

 wijk. Gezondheid en veiligheid zijn 

 ernstig in het geding, daarom zijn 

 op korte termijn effectieve maat-

 regelen noodzakelijk om doorgaand 

 verkeer te stimuleren de randwegen 

 te gebruiken.

EEN OPLOSSINGSRICHTING
De buurt, maar ook de verkeerswerk-

groep zet zich in voor maatregelen om 

de Loevenhoutsedijk veiliger te maken 

en het doorgaande verkeerde te 

beperken. Immers al het verkeer over 

de Loevenhoutsedijk vindt zijn weg 

verder in Ondiep.

ONZE VRAAG
Wilt u kenbaar maken of u deze 

problemen herkent en ook of u 

wilt dat deze worden aangepakt? 

Ook andere ideeën voor oplossin-

gen zijn welkom.

PROBLEMATIEK
De ‘Roode Brugbuurt’ of ‘Hoogstraat-

buurt’ is een gezellig wijkje op vijf 

minuten fietsen van het centrum. Een 

grote zorg in de wijk is de gigantische 

verkeersdruk op de Loevenhoutsedijk. 

•  Dagelijks rijden er gemiddeld 10.500 

 auto’s met 50 km per uur (of meer..) 

 dwars door een woongebied waar 

 veel kinderen wonen. Dit is meren-

 deels doorgaand (sluip)verkeer.

•  Op de Roode Brug zijn dagelijks 

 conflicten tussen automobilisten die 

 elkaar geen voorrang gunnen en 

 daardoor (nog meer) opstoppingen 

 veroorzaken. Zomer’s gaat de brug 

 vaak omhoog wat tevens lange rijen

  met ronkende auto’s veroorzaakt. 

•  De Loevenhoutsedijk wordt veel 

 gebruikt als sluiproute voor verkeer

 dat eigenlijk op de randweg moet 

heid vergroten. Het plan kan, volgens 

de verkeerswerkgroep, nog positiever 

uitvallen als rekeningen houden wordt 

met:

• Het nemen van maatregelen t.b.v. 

 de leefbaarheid en veiligheid op het

  deel tussen het spoorviaduct en de 

 Plantage. Om de gehele Straatweg 

 in een veilig en geloofwaardig (30 

 km/h) gebied te veranderen is het 

 zeer wenselijk ook dit deel van de 

 Straatweg mee te nemen bij de 

 herinrichting.

• Het (deels) laten vallen van parkeer - 

 plaatsen langs de straat creëert veel 

 meer ruimte in het profiel die benut 

 kan worden voor meer verblijfskwa-

 liteit. Bij kruispunten wordt daar-

 mee veel meer overzicht gegeven 

 voor verkeersdeelnemers die de 

 Straatweg willen oversteken. 

ONZE VRAAG
Wilt u kenbaar maken of u deze 

problemen herkent en ook of u 

wilt dat deze worden aangepakt. 

Ook andere ideeën voor oplossin-

gen zijn welkom.

Meer weten over de Amsterdamse-

straatweg, kijk dan op: 

www.verkeerswerkgroepondiep.nl.
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        LOEVENHOUTSEDIJK4
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        LAAN VAN CHARTROISE3

In deze special van de Noordwester geeft de verkeerswerkgroep 
een overzicht van de bij haar bekende, verkeersknelpunten. Ach-
ter elk knelpunt gaan actieve bewoners schuil, waarvan er één 
iemand in de verkeerswerkgroep zit. Ook worden enkele algeme-
ne knelpunten beschreven.

        AMSTERDAMSESTRAATWEG1
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Beste coalitie van GroenLinks, D66 

en ChristenUnie,

Vóór u ligt de unieke kans om de 

komende vier jaar Utrecht verder te 

transformeren tot een duurzame en 

groene stad. De afgelopen jaren zijn 

al mooie stappen gemaakt, maar he-

laas lijken alle positieve veranderin-

gen aan Ondiep voorbij te gaan. De 

Verkeerswerkgroep Ondiep maakt 

zich hard voor een Ondiep zonder 

doorgaand verkeer en ingericht op 

voetgangers en fietsers, waarbij de 

auto te gast is.

De visie van de gemeente is om 

verkeer naar Utrecht zo lang moge-

lijk buiten de binnenstad en op de 

snelwegen te houden. Daarnaast is 

het de opzet om verkeer vanuit de 

binnenstad via een beperkt aantal 

verbindingswegen naar de rand- en 

snelwegen te leiden. 

Door de komst van de ‘knijp’ op 

de Weerdsingel wordt het verkeer 

ontmoedigd om via het centrum van 

oost naar west te rijden. Helaas voor 

Ondiep is als gevolg hiervan een 

waterbedeffect ontstaan waardoor 

er nóg meer verkeer door Ondiep 

rijdt. Daarbij zal met de komst van 

de Westelijke Stadsboulevard het 

verkeer in Ondiep alleen maar ver-

der toenemen.

Ondiep wordt gebruikt als sluiproute 

én krijgt extra verkeer te verwerken 

door maatregelen elders in de stad 

die bedoeld zijn om het verkeer te 

verminderen. De Verkeerswerkgroep 

Ondiep wil graag dat deze coalitie, 

in lijn met de visie van de gemeente, 

maatregelen treft die ervoor zorgen 

het verkeer óm Ondiep en niet dóór 

Ondiep geleid wordt. Daarnaast 

dienen de wijkstraten ingericht te 

worden tot autoluwe 30km-zones en 

de veiligheid op de verbindingswe-

gen verbeterd.

Alvast dank voor jullie aandacht en 

inzet om van onze prachtwijk ook 

een mooi stukje Utrecht te maken!

Verkeerswerkgroep Ondiep

Bijlage

Brief aan de 
gemeente

Brief

De verkeerswerkgroep is van mening 

dat de plannen voor de Westelijke 

Stadsboulevard in principe een positie-

ve ontwikkeling zijn voor de wijk On-

diep. Toch ziet de verkeerswerkgroep 

enkele ‘gevaren’. De kans is zeer groot 

dat de aanleg van de boulevard tot 

meer sluipverkeer zal leiden en dus tot 

meer verkeer in de woonstraten van 

Ondiep. Ook bestaat de kans dat het 

Westelijke stadsboulevard
verkeer in de wijk ‘vast’ komt te staan, 

omdat er, in de spits, te veel verkeer 

op de boulevard aanwezig is. Dit 

komt de veiligheid van de kruispunten 

in boulevard ook niet ten goede.

De verkeerswerkgroep blijft bij het 

project aandacht vragen voor deze en 

andere zaken.

Aan de noordkant van Ondiep wordt de Westelijke Stadsboulevard 
gerealiseerd. De verkeerswerkgroep volgt de ontwikkelingen en blijft 
aandacht vragen voor de effecten van de Boulevard op de hele wijk.

VERKEERSSPECIAL     
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De verkeerswerkgroep:

• is positief over de komst van de Westelijke stadsboulevard. 

• vraagt dringend aandacht voor de huidige sluiproutes (oorzaak o.a. de 

 ‘knijp Monicabrug’) en mogelijke verslechtering van de sluiproutes door de 

 komst van de stadsboulevard.

• vraagt een op hoofdlijnen onderzochte oplossingsrichting nog dit jaar 

 verder te onderzoeken en  indien blijkt dat er een positieve bijdrage is aan 

 de beleidsdoelstelling door simpele maatregelen, deze al voorafgaand aan 

 de realisatie van de stadsboulevard te nemen.

• vraagt een extra aandacht voor het  ontwerp van de kruising: 

 stadsboulevard-A’damstraatweg.

De Westelijke Stadsboulevard zal lopen vanaf het 24 Oktoberplein tot aan de Marnixbrug. De volgende wegen worden hiervoor opnieuw ingericht: de Pijperlaan, 

Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Vleutenseweg-westzijde, Thomas à Kempisplantsoen, Cartesiusweg, St.-Josephlaan en de Marnixlaan tot aan de Marnixbrug.
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De Sint-Josephlaan

De Marnixlaan

ONZE INBRENG OP HET ONTWERP VAN DE STADBOULEVARD




