
Door Cora Bastiaansen

Een ouder meisje fietst eromheen 
en denkt dat het een koe is. Het 
beest lijkt te grazen als een koe, 
en ook veel volwassenen weten 
niet goed wat het is. Laat staan 
hoe het heet. Of waarom het 
er staat. Toch zijn inmiddels alle 
wijkbewoners en winkeliers wel 
vertrouwd met Ivo. 

Het zes ton wegende bronzen 
paard van kunstenaar Tom 
Claassen kreeg zijn bijnaam toen 
de toenmalige burgemeester Ivo 
Opstelten het gevaarte in 1996 
op de Plantage feestelijk inwijd-
de door er een flesje bier tegen 
kapot te slaan.

Maar Ivo is meer dan een aan-
doenlijk dier met een hangbuik. 

Waar nu De Plantage is, stond 
vroeger een slachthuis, en het 
paard staat daar ook als herinne-
ring aan de vele gedode dieren 
(waaronder overigens weinig 
paarden). Misschien wordt Ivo 
daarom zelden beklad, uit respect.

Ivo is ook al eens uit logeren 
geweest. In mei 2010 ging hij een 
poosje naar Kunsthal KAdE in 
Amersfoort. Omwonenden waren 
op de hoogte en er was geflyerd. 
Toch was men verbaasd toen Ivo 
van zijn vaste plekje op de Planta-

ge werd gewrikt, de lucht in werd 
gehesen en op weg ging naar 
Amersfoort. Het lijkt erop dat de 
buurtbewoners Ivo niet meer kwijt 
willen...

Ivo is een bijzonder kunstwerk, 
een symbool en, net als de water-
toren, een icoon voor de ‘Straat-
weg’ en omgeving. 
Daarom hebben wij Ivo uitgeko-
zen om model te staan als beeld-
merk voor de nieuwe buurtkrant 
voor Ondiep en Pijlsweerd: De 
Noordwester.

De Noordwester is er voor ieder-

een in Ondiep en Pijlsweerd en 

wordt gemaakt door enthousiaste 

buurtbewoners die vonden dat 

een buurtkrant ontbrak in dit deel 

van Noordwest-Utrecht. Voorlopig 

verschijnt de Noordwester vier 

keer per jaar. We hopen dat we 

u hier een plezier mee doen. De 

Noordwester is een krant voor 

en door bewoners en ook u kunt 

meeschrijven en meedenken: mail 

ons op redactie@denoordwester.

com of bezoek onze facebookpa-

gina: www.facebook.com/buurt-

krantdenoordwester

Veel leesplezier! 
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Een moeder met een kind zit op een bankje met uitzicht op het kunst-
werk. Ik wijs naar de kolos en vraag de jonge moeder wat ze ervan 
vindt. Het kleine meisje kijkt me aan en roept: “Moeh!”.

De Verkeerswerkgroep richt zich 
nu gezamenlijk op de verkeers-
situatie in de hele wijk. Hierdoor 
komen én de ‘paaltjes’ in Pijls-
weerd én de problemen op de 
Oudenoord en de Amsterdamse-
straatweg aan bod. Ook richt het 
zich op de toekomstige plannen in 
de wijk. Zo pleitte de werkgroep 
onder andere voor een integrale 
verkeersaanpak in Pijlsweerd en 

Bewoners maken doorstart 
Verkeerswerkgroep Pijlsweerd
Wijkbewoners en ondernemers hebben de krachten gebundeld en een 
doorstart gemaakt met de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd. Ze zetten 
zichzelf daarmee neer als steviger gesprekspartner van de gemeente en 
de raad. Eerder al was een dergelijke werkgroep op initiatief van de ge-
meente actief in de aanloop naar de ‘Knijp-Monicabrug’. De werkgroep 
wil de gemeente constructief helpen en komen tot oplossingen voor de 
problemen die zijn ontstaan in de buurt sinds de invoering van de Knijp. 

meer groen in de Kaatstraat om 
de leefbaarheid en luchtkwaliteit 
te verbeteren.

ONDIEP
Ook in Ondiep is een verkeers-
werkgroep opgericht door be-
trokken bewoners. Deze verkeers-
werkgroep houdt de gevolgen 
in de gaten die de maatregelen 
(Knijp, nieuwbouwprojecten, bus-

routes, fietsroutes) hebben voor 
Ondiep. Lees op onze website 
(www.denoordwester.com) een 
interview met de initiatiefnemers. 

GESPREKSPARTNER
Zowel vanuit gemeente, als vanuit 
gemeenteraad en wijkraad is 
positief gereageerd op de door-
start van de verkeerswerkgroepen 
in Pijlsweerd en Ondiep. Zij zien 
de groepen als constructieve 
gesprekspartners. 

Meer info: 

www.verkeerswerkgroeppijls-

weerd.nl

verkeerswerkgroeppijlsweerd@

gmail.com
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De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
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lieke werkliedenbond Sint Joseph. 
De oorspronkelijke Kleine Wijk is 
inmiddels vervangen door nieuw-
bouw maar de Witte Wijk – of 
zoals Ondiepers zeggen: hét Witte 
Wijk – is nog bijna in de originele 
staat. Je ziet aan de huizen dat de 
opdrachtgevers, woningbouwver-
eniging Juliana en de gemeente, 
een duidelijk idee hadden over 
wat goede woningen moesten 
zijn. De korte geknikte straatjes, 
de tuintjes, de doorkijkjes, de rode 
pannendaken en de witte gevel-
tjes zorgden voor een vriendelijke 
uitstraling.

BERLAGE
Stedenbouwkundige Berlage 
kreeg in de jaren twintig de op-

mensen van Toezicht en Hand-
having. De Ridder: “Wij zijn de 
meest vooruitgeschoven personen 
binnen de politie.”

Hoe kunt u de wijkagent 
bereiken?
Natuurlijk altijd telefonisch via 
0900-8844 of via de mail (kijk op 
https://www.politie.nl/mijn-buurt 
voor alle Utrechtse wijkagenten), 
maar Henk de Groot twittert ook! 
@WijkagentOndiep
Bel voor dringende zaken altijd 
112! Ook als u in uw brandgang 
iemand ziet lopen die daar niet 
hoort.

Door Toon Vernooij

Vanaf 1901 maakt de Woningwet 
het gemeenten en woningbouw-
verenigingen mogelijk om geld 
te lenen om goede en betaalbare 
huurwoningen te bouwen voor 
arbeidersgezinnen. Het geld 
moest uit de huuropbrengsten 
worden terugbetaald aan het Rijk, 
maar dat kon in veertig jaar. Zo 
bleven de huren betaalbaar.  

HET WITTE WIJK
In 1915 worden de eerste huizen 
van Ondiep opgeleverd: de Kleine 
Wijk en de Witte Wijk, tussen de 
Royaards van den Hamkade en de 
Laan van Chartroise. De woningen 
waren bedoeld voor gemeente- 
arbeiders en leden van de katho-

Door Cora Bastiaansen

Wat doet de wijkagent precies in 
uw buurt?
Veel mensen denken dat de wijk-
agent als een soort Bromsnor 
door de wijk loopt en vaderlijk 
over ons waakt, maar tegenwoor-
dig doet hij veel meer dan koffie 
drinken en een praatje maken. Er 
wordt steeds meer van de politie 
verlangd en de wijkagent houdt 
zich ook bezig met opsporing en 
acties.

De Groot: “De wijkagenten vor-
men een brug tussen de politie en 
de bewoners. Ze zorgen ervoor 
dat het contact zo laagdrempelig 
mogelijk blijft. Maar dit werkt 
twee kanten op.” Bewoners 
kunnen overlast melden bij de 
wijkagenten en andersom luistert 
de politie via de wijkagent naar 
wat er speelt in de buurt. Ook 
onderhouden de wijkagenten 
contact met allerlei instanties die 
actief zijn in de wijk, zoals sport-
clubs, buurtcentra en Mitros. 
Ook geven zij informatie aan de 

Honderd jaar Ondiep 1915 - 2015

Honderd jaar geleden was Ondiep nog bijna helemaal weiland. Utrecht 
was veel kleiner en de woningen voor het volk lagen dicht op elkaar in 
smalle straatjes in en rond de binnenstad. De huizen waren vaak slecht 
gebouwd, donker en ongezond. De armste gezinnen woonden in één 
piepklein kamertje, zonder water, sanitair en verwarming.

Henk de Groot is al langer actief als wijkagent in Ondiep. Freek de 
Ridder kwam erbij doordat een aantal wijken bij elkaar is getrokken: 
met name Geuzenwijk (stukje Zuilen), de Bomenbuurt, de Fruitbuurt en 
de Hoogstraat.

Deze keer: De wijkagenten van Ondiep

 

Boodschappen doen bij de 
Albert Heijn aan het begin van 
de Straatweg is een hachelijke 
onderneming. Niet het doen van 
de boodschappen zelf, maar de 
weg er naartoe is niet zonder 
gevaar. Met name van de Pijls-
weerders aan Herenwegzijde, 
vraagt het grote vaardigheid.

Nu heeft de herinrichting van 
het stationsgebied zo’n beetje 
iedere Utrechter op scherp gezet 
wat betreft survivalskills in het 
verkeer. Menig fietser, voetgan-
ger en automobilist is inmiddels 
bedreven in het vinden van 
de (juiste) rijbaan, het kundig 
tegen het verkeer inrijden en 
het ontwijken van medewegge-
bruikers, hekwerken en mannen 
in gele hesjes. De door hinder 
en frustratie verworven talenten 
komen goed van pas wanneer  
je de Straatweg wilt oversteken.

De eerste beproeving (vooral 
tijdens de spits) is het vinden 
van een gaatje in het onafge-
broken peloton fietsers dat over 
het fietspad scheurt. Dan volgt 
het meest heikele onderdeel: 
het oversteken van de Straat-
weg zelf. Vóór de herinrichting 
werden de twee weghelften 
gescheiden door een berm 
waar je tijdens de Oversteek 
kon wachten. Nu is deze veili-
ge haven voor een groot deel 
verdwenen en liggen er twee 
strepen op de weg met daartus-
sen een twijfelachtig strookje 
niemandsland. Geen mens weet 
waar dit omlijnde stuk asfalt 
voor dient, dus gebruikt iedere 
verkeersdeelnemer deze naar 
eigen inzicht. Ik als oversteker 
benut het - bij gebrek aan berm 
als tussenstop. Automobilisten 
daarentegen, zien in het loze 
stuk asfalt ruimte om in te ha-
len. Deze tegenstrijdige belan-
gen maken dat ik me regelmatig 
voel als de laatst staande kegel 
op een bowlingbaan. 
Heb je zonder kleerscheuren 
de overkant gehaald, dan 
wacht daar de laatste hin-
dernis: het eenrichtingsfiets-
pad-dat-als-tweerichtingsfiets-
pad-wordt-gebruikt.

Uitpuffend in de Albert Heijn 
ben je toe aan een borrel. Je 
hoopt tenminste dat de wijn in 
de bonus is.

dracht een plan te maken voor de 
verdere uitbreiding van Utrecht. 
Berlage was ambitieus en had 
zelfs een vliegveld getekend op de 
plek waar nu Lage Weide ligt. Het 
scheelde niet veel of ‘Schiphol’ lag 
in Utrecht. De vorm van het 
huidige Ondiep is een tastbaar 
resultaat van zijn plannen. 
 
RIETENDAKSCHOOL
De toename van het aantal 
woningen bracht ook steeds meer 
voorzieningen. Aan de Thorbe-
ckelaan verscheen een badhuis, 
waar de bewoners wekelijks 
konden baden. Aan het Ondiep 
verscheen de openbare school 
Ondiep, die het hart van de wijk 
nog steeds domineert. Het was 
voor die tijd een uiterst moderne 
school; de leerkrachten organi-
seerden regelmatig uitstapjes voor 
de leerlingen, iets wat toen niet zo 
gebruikelijk was. Dat de Rieten-
dakschool een rieten dak kreeg, 

was een bewuste keuze om aan te 
sluiten bij de dorpse sfeer. Dat die 
keuze ook een nadeel had, blijkt 
wel uit de vele branden. 

SAMEN VOORUIT!
Vooral de laatste jaren is de wijk 
veranderd. Sloop van meer delen 
van het Kleine Wijk lag op de loer 
maar uiteindelijk wordt er fors 
gerenoveerd. Soms verdwijnen 
daardoor dingen waaraan we
allemaal gehecht zijn, maar er 
komt ook veel voor terug en het 
maakt de wijk levendig. Zo kun-
nen we samen minstens de 
volgende honderd jaar nog 
vooruit!

Met dank aan Bettina van Santen, 

adviseur architectuurhistorie van de 

gemeente Utrecht, die op 29 oktober 

tijdens Ondiep Overlegt het boeiende 

verhaal vertelde over het ontstaan van 

Ondiep.

‘Toegevoegde waarde, daar gaat het om!’

Door Majne van de Merwe

SUPERKWALITEIT
“Wij bakken dan ook brood van 
superkwaliteit en niet duurder 
dan in de supermarkt,” vertelt 
de bakker vol trots. “Zelfs huis-
dieren zijn er dol op. Geef ze een 
paar dagen oud brood van ons, 
dan willen ze daarna niet anders 
meer!”

Alle producten worden in de am-
bachtelijke bakkerij naast de win-
kel gemaakt. “Van begin tot eind. 
Kijk, dit is een kneedmachine. Het 
meel voor het Vechtbrood zit er 
al in. Daar beginnen we vannacht 

mee.” De vijf bakkers die daar dan 
aan het werk zijn, nemen de tijd. 
“Een goed brood is ongeveer vier 
en een half uur onderweg, van 
deeg tot brood. Dan kan de smaak 
zich mooi ontwikkelen. In broodfa-
brieken heeft men zoveel tijd niet, 
en dat proef je. Ons brood smaakt 
na een dag nog goed. Supermarkt-
brood smaakt dan nergens meer 
naar.”

HARTIGE BROODJES
In de nacht wordt het grote 
assortiment brood voor de buurt 
gebakken. Van verschillende soor-
ten tarwebrood en het populaire 
speltbrood tot desembrood waar 

steeds meer vraag naar is. “En we 
maken tegenwoordig ook hartige 
broodjes: hete kip, chilikip, 
Thaise kip!” 

‘s Morgens rond zevenen begin-
nen de bakkers met het banket. 
Mooie taarten en gebakjes, en 
natuurlijk de bekende Sneeuw-
ballen: gefrituurde broodjes met 
crème erin. “Mijn vader bakte ze 
al. Zelfs hij kon zich niet herin-
neren wanneer dat begonnen is. 
Een topper! Ze staan nog altijd 
op hetzelfde plekje in de winkel. 
De Sneeuwbal is een echt Boon-
zaaijer-product.”

ONDERSCHEIDEN
Deze ondernemer in de buurt 
heeft er duidelijk geen moeite 
mee om het hoofd boven water 
te houden. “Wij zitten hier op 
een kruising waar veel verkeer 
langs komt. Gelukkig is hier nog 
geen betaald parkeren. Er komen 
ook veel mensen op de fiets. De 
slager, een eindje verderop, loopt 
ook goed. Je onderscheiden, met 
je tijd meegaan en zo het ver-
schil maken met de supermarkt. 
Toegevoegde waarde, daar gaat 
het om.”

Een opvolger uit het bakkersgezin 
zit er niet in. “Geen van mijn vier 
kinderen voelt ervoor. Je bent 
altijd aan het werk, hè?” Gelukkig 
heeft de bakker een broer. Hij 
gaat, als de tijd daar is, door met 
het bedrijf. “Maar ik ga nog wel 
vijftien jaar door hoor!”

De vraag of de buurtondernemer het hoofd boven water houdt, roept 
verbazing op bij bakker Kees Boonzaaijer. Er is bijna geen Ondieper te 
vinden die Bakkerij Boonzaaijer niet kent. Zelfs mensen die al niet meer 
in de wijk wonen, komen nog regelmatig naar de Laan van Chartroise 
om brood te kopen.

Bakkerij Boonzaaijer al jaren succesvol aan de Laan van Chartroise

Het scheelde niet veel of ‘Schiphol’ lag in Utrecht 

‘Wij zijn de meest vooruitgeschoven 
personen binnen de politie’

‘De Sneeuwbal is 
een echt Boonzaaijer- 
product’

‘Ik voel me             
regelmatig de    
laatste kegel op 
een bowlingbaan’

TIPS VAN DE WIJKAGENTEN

Bel bij overlast altijd meteen 
0900-8844, want als u het ach-
teraf meldt, dan kan de politie 
er weinig aan doen. Het is in 
deze tijd van het jaar vroeger 
donker. Let op inbrekers, ook 
overdag, en meld alles wat niet 
normaal lijkt.

Door Jos van Sambeek

GROEISTUIPEN
Pijlsweerd, Ondiep en de 2e 
Daalsebuurt krijgen last van 
groeistuipen. Duizenden wonin-
gen en appartementen komen 
er de komende jaren bij. In de 
2e Daalsebuurt gaat het om 
woningbouw op de terreinen 
van de inmiddels verdwenen 
spoorbedrijven langs de 2e Daal-
sedijk. In Pijlsweerd is de bouw 
van Zijdebalen gestart tussen 
Vecht, Kaatstraat, Oudenoord en 
David van Mollemstraat. Verder 
worden er aan de Oudenoord 
en de Nijenoord onderwijs- en 
kantoorgebouwen omgebouwd 
tot honderden appartementen. 
De huidige bewoners van de 
buurten gaan de toename van 
de bevolking zeker merken. 
Positief is dat er meer, en dus 
een grotere keuze aan winkels 
en horeca ontstaat. Daar staat 
tegenover dat bekend is dat 
ondernemers pas op bevolkings-
groei reageren, als de mensen 
er ook echt wonen. Negatieve 
gevolgen zijn vooral te verwach-
ten op verkeersgebied. Zo is 
het maar de vraag of de smalle  
straatjes rond de nieuwbouw in 
de 2e Daalsebuurt het ver-
keer van de circa tweeduizend 
nieuwe bewoners aankunnen. 
Verder kan het oversteken van 
de Oudenoord een probleem 
worden met de duizend nieuwe 
bewoners van Zijdebalen.

DAALSEPARK
Komt het Daalsepark er wel of 
niet? Ja, het komt er, in decem-
ber, ongeveer tegelijk met de 
terugkeer van de Stadsbuiten-
gracht tussen Paardenveld en 
TivoliVredenburg. Tegen die 
tijd worden de laatste sporen 
gewist van de aannemer die 
de rotonde Paardenveld heeft 
omgebouwd tot dubbele T-krui-
sing. Een groep enthousiaste 
buurtbewoners wil het liefst dat 
het gebied op de hoek van de 
Amsterdamsestraatweg met de 
Daalsetunnel definitief wordt 
ingericht als park. De gemeen-
te heeft het gebied echter op 
het oog als bouwlocatie. Tot er 
concrete plannen zijn, werkt de 
gemeente mee aan een tijdelij-
ke inrichting van het gebied als 
parkje. Zo is afgezien van de kap 
van een aantal bomen en wordt 
onder meer een pad van boom-
schors aan gelegd en grasstro-
ken ingezaaid. En kijk niet raar 
op als je op dat gras binnenkort 
23 betonnen schapen ziet staan.

Meer informatie: 
www.daalsepark.nl.

Noordwesternieuws

32

door: Zoë Versteeg

Kleur in Noordwest: de Verfdokter

Het oude concept 
in een nieuw jasje
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Door Thijs-Jan Lanning

Zo kent natuurlijk iedereen dit werk op de kop van Otterstraat. Verant-
woordelijk hiervoor is Robert-Jan Brink, beter bekend als Verfdokter. Hij 
maakte dit werk in juni 2013 in opdracht van de Gemeente Utrecht en in 
samenspraak met de buurtbewoners, op de kopse kant van de Otter-
straat, langs een mooie drukke busbaan. De vorige muurschildering 
was in verval geraakt, versleten en bovendien vernield. Dus het oude 
concept in een nieuw jasje. Naast dit werk is de geboren en getogen 
Overvechter ook verantwoordelijk voor onder meer de werken op de 
parkeergarage Springweg, Werkspoor en de Hoogstraat.

 In de komende edities van De Noordwester gaan we meer zien van de 
Verfdokter en andere kunstenaars in onze buurt. Ook een saaie muur in 
de buurt of in huis? Kijk op www.verfdokter.com

Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd en Ondiep, kom je het tegen: 
graffitikunst. Saaie, kale muren worden weer mooi. In iedere editie van 
de Noordwester tonen we een juweeltje uit de buurt. 
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De Grote  
Oversteek

Column

Professionals in de Wijk
In deze rubriek stellen wij personen voor die beroepsmatig actief zijn in de wijk.

Zoë Versteeg is freelance grafisch 
ontwerper en schrijft daarnaast 
verhalen en columns met een knip-
oog. Gepubliceerd in o.a. de Metro.
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Door Zoë Versteeg

Oprichtster Annemargreet Meurs 
vertelt over het 17e-eeuwse pand 
aan de Lagenoord waar de con-
certruimte en het naastliggende 
woonhuis gevestigd zijn. “Het was 
een puinhoop!”. Nadat zij en haar 
man het pand in 1993 kochten, 
hebben ze een aantal jaren moe-
ten verbouwen.

PLATTE SCHUITEN
“De concertzaal was vroeger een 
wagenschuur. Ze noemden het 
vaak ‘de poort’. Als je richting het 
station loopt, zie je meer van die 
grote deuren. Dat waren doorgan-
gen naar de tuinen, want dit was 
tuindersgebied. Geoogste groente 
werd op platte schuiten geladen 
en naar de stad of naar huizen 
aan de Vecht gebracht.” 

ZEVEN LINDEN
In 2001 kreeg het concept voor 
een concertzaal vaste vorm. 
Stiefdochter Annemieke, beel-
dend kunstenares, ging exposeren 
in de ruimte. “We wilden daar 
wat leuks omheen organiseren. 
Ik kende een fluitiste en zij trad 
toen samen met een pianist op. 
Veel van haar muzikale vrienden 
vroegen daarna wanneer zij een 
keer konden optreden.” De zaal 
is vernoemd naar de zeven linden 
die in de weelderige tuin staan.

EEN GLAASJE WIJN 
“Het idee was eerst: ‘Zeven Lin-
den, Zeven concerten’, maar dat 
werd al snel één keer per maand”. 
Tegenwoordig vinden concerten 
incidenteel plaats, compleet met 
thee, koffie of een glaasje wijn. 

Een vast onderdeel zijn de Luister-
rijkcursussen van pianist Leonard 
Leutscher van het Orion ensemble 
waarin je leert hoe naar klassieke 
muziek te luisteren. 

IN STIJL 
Ieder jaar wordt een festivalweek-
end georganiseerd waarin een 
componist centraal staat. “Afgelo-
pen mei was dat Bach. We kook-
ten voor de mensen en op vrijdag-
avond werd een film vertoond. 
Zaterdag was er een lezing en een 
concert en op zondag een literaire 
voorstelling waarin het verhaal 
van Bach werd verteld, omlijst 
met muziek van het ensemble. We 
doen het allemaal in stijl.”

• Meer info: www.de7linden.nl

• Weten wat er tijdens de verbou-

wing allemaal opgegraven werd? 

Ga dan naar: 

www.facebook.com/buurtkrant-

denoordwester

‘We doen het allemaal in stijl’

Vier saxofonisten blazen Schuberts melancholische noten de intieme 
ruimte in. Het twintig man sterke publiek luistert aandachtig. Kroon-
luchters, houten balken en ruwe bakstenen muren laten zien dat dit 
niet zomaar een concertzaal is, maar een historische parel.  

De Zeven Linden: historische en muzikale parel in Ondiep

 

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
Dinsdag 1 maart 2016, 20.00 uur 
Plaats wordt bekend gemaakt.

ONDIEP OVERLEGT
Donderdag 4 februari 2016 om 
19.30 uur in De Speler, 
Thorbeckelaan 18c. 
Beheergroep Hoogstraat e.o.: 
maandag 7 maart 2016, 19.30 uur 
in Stella Maris, Jagerskade 4. 

WIJKRAAD
De wijkraad Noordwest is een 
onafhankelijk en zelfstandig 
adviesorgaan, dat het college 
van burgemeester en wethouders 
gevraagd en ongevraagd adviseert 
over zaken die spelen in de wijk:
www.wijkraadnoordwest.nl.
Vergaderingen: 
donderdag 17 december en 
donderdag 21 januari 2016 om 
20.00 uur in Geuzenkwartier, 
Laan van Chartroise 166. 

Activiteiten 
MIDDAGMAALTIJD IN DE SPELER
Elke dinsdag en donderdag koken 

vrijwilligers in De Speler een 
warme maaltijd voor buurtbewo-
ners. U bent van harte welkom om 
12.30 uur. Melden bij de balie van 
het buurthuis in De Speler. 
Kosten per maaltijd 5 euro. 

KOFFIE- EN THEE-INLOOP
Kom gezellig koffie of thee drin-
ken en kletsen met je buurtgeno-
ten! Bij De Speler, De Uithoek, Bij 
Bosshardt en Stella Maris (alleen 
mannen) kun je binnenlopen voor 
een lekker bakkie en veel andere 
gezellige activiteiten. Check de 
programma’s voor de activiteiten 
zoals naaigroep, hondenclub, 
computercursus en biljart. 

ADRESSEN EN WEBSITES 
Buurthuis De Speler 
Thorbeckelaan 18c, 030-721 05 70 
www.mekaarutrecht.nl/
locaties-en-adressen

Buurthuis De Uithoek
2e Daalsedijk 2b, 030-243 01 50 
www.buurthuisdeuithoek.nl

Buurthuis Geuzenkwartier
Laan van Chartroise 166, 
030-244 75 95
secretariaat@jov-geuzenwijk.nl 
www.jov-geuzenwijk.nl

Buurtsteunpunt Bij Bosshardt
Acaciastraat 42, 030-243 07 45 
evelien.roukema@legerdesheils.nl

Buurtcentrum De Voedselbank 
Plantage 18, 06-127 47 650
info@voedselbank-utrecht.nl

Buurthuis Stella Maris 
Jagerskade 4 

NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief Wijkservicecentrum 
Noordwest: 
www.utrecht.nl/wijk-noordwest/
nieuws/

STRAATWEG IN KERSTSTEMMING
Op zaterdag 19 december klinkt 
vanaf ongeveer 12.00 uur kerst-
muziek op verschillende straat-
hoeken. Meehelpen? Meld u aan:
info@amsterdamsestraatweg.nl

Wat is er te doen in onze buurt?

Door Susanne van der Lugt

Wie wonen hier nog meer?
Niemand, ik ben alleenstaand.

Hoe lang woon je hier?
Sinds 15 november 1992, dus 
alweer 23 jaar. Ik ben hier geko-
men toen ik nog moest afstuderen 
als cultureel antropoloog. Dat het 
een multiculturele buurt is, vond 
ik toen ook belangrijk. 

Hoe bevalt het?
Goed, zeker als alleenstaande. De 
straatjes zijn kleinschalig, dus je 
komt mensen tegen. Je zit dicht 
bij de stad en er is veel dynamiek. 
Het wordt eigenlijk steeds leuker 
doordat de Amsterdamsestraat-
weg ontwikkeld wordt. Vaak zie je 
dat een buurt ontwikkelen én de 
diversiteit behouden, niet samen-
gaan. 

Wat vind je leuk aan de buurt?
De Dahliastraat is een tolerante 
straat. Een voorbeeld van hoe 
iedereen prettig samenleeft: 
studenten, homostellen, Grieken, 
Turken, ouderen, alleenstaanden. 
Het is eigenlijk vooral heel divers. 
Het is een uitdaging in deze tijd 
om in een diverse maatschappij 

samen te leven. Als het in zo’n 
straatje kan, dan is dat al een 
begin. 

Op welke plekken in de buurt 
kom je zelf vaak? 
Een fijne plek in de buurt is 
Bagels&Beans. Toen ik nog een 
hond had, liep ik vaak langs de 
groene strook op de Daalsedijk 
met zijn muurschilderingen en 
plantvakken. Ik mis wel een stads-
tuin om te zitten. Ik verwacht dat 
zoiets wel komt in het Wissel-
spoorgebied achter de Daalsedijk. 
Ik kom ook graag in het Juliana-
park, dat hoef ik natuurlijk verder 
niet uit te leggen. En ik doe de 
boodschappen in de buurt. 

Stel, je krijgt nieuwe buren. Welke 
tips zou je ze geven met betrek-
king tot de buurt?
Als er kinderen op bezoek zijn, 
ga ik altijd even naar Ivo op de 
Plantage en dan door naar het 
Julianapark. Koffie drinken bij Het 
Huis is ook een aanrader, zeker als 
de binnentuin open is. Biologisch 
restaurant Gys met het mooie 
park ernaast is een tip. En houd de 
ontwikkelingen bij Wisselspoor in 
de gaten! Dit gaat zeker positief 
bijdragen aan de buurt.

Achter de voordeur

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Mensen met ieder hun eigen verhaal. Wie wonen en werken er 
eigenlijk in onze buurt? Deze keer namen we een kijkje bij Rianne uit 
de Dahliastraat.  
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Syrène Saxofoonkwartet met ‘Der Tod und vier mädchen’

Colofon
De Noordwester is een onafhankelij-
ke buurtkrant voor en door mensen 
uit Ondiep en Pijlsweerd. De krant 
verschijnt vier keer per jaar en is een 
uitgave van Stichting De Noordwester.

Redactie
Cora Bastiaansen (Ondiep), Marianne 
de Winter (Ondiep), Thijs-Jan Lanning 
(Pijlsweerd), 

Bestuur
Cora Bastiaansen (Ondiep), Bert de 
Kruijff (Ondiep), Jos van Sambeek 
(Pijlsweerd)

Medewerkers
Delilah Sarmo (Ondiep), Majne van de 
Merwe (Ondiep), Susanne van der Lugt 
(Ondiep), Toon Vernooij (Ondiep), 
Jos van Sambeek (Pijlsweerd)

Vormgeving
Niva van de Geer (Pijlsweerd), 
Zoë Versteeg (Pijlsweerd)

Drukwerk
True Colours
Oplage: 13.000

Contact
redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
www.facebook.com/buurtkrantde- 
noordwester

Adverteren?
adverteren@denoordwester.com
Of kijk op onze Facebookpagina.
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OVERLAST IN UW BUURT? 
DOE EEN BMU!
Melden doet u zo:
• E-mail: bewoners-
 meldingen@utrecht.nl
• Internet: www.utrecht.nl/
 meldingen
• Telefoon: 030-286 00 00
• Aan de balie van Wijk-
 servicecentrum Noordwest
• Download de BuitenBeter app
• Smartphone: (scan QR code)
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Stuur een foto van uw buurthuis in!
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