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 KLEUR IN NOORDWEST
Fleur op die buurt

2  OUD ONTMOET NIEUW 
‘Als je elkaar maar begrijpt’

 NOORDWEST THUIS BEST 
Wit damhert in dierenweide 
Julianapark
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‘Inzetten voor Noordwest is een voorrecht’
AMSTERDAMSESTRAATWEG - Dennis de Vries (38) is sinds juni 2022 
wethouder in Utrecht namens de PvdA. Hij is verantwoordelijk voor de 
portefeuilles Wonen, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, Mbo 
en Vastgoed. Daarnaast is hij verantwoordelijk wethouder voor de wij-
ken Zuidwest en Noordwest. Wij spraken op een kletsnatte vrijdagmid-
dag met hem af in Drink- en eetlokaal De Straatweg en maakten kennis 
met ‘Wethouder Dennis’. Een betrokken, frisse bestuurder die vooral 
benaderbaar en helder wil zijn.

Ruim een half jaar is hij nu ‘in functie’, 

en tijdens die periode heeft hij uitge-

breid kennis gemaakt met de buurten 

waarvoor hij verantwoordelijk is en 

dook hij in de uitgebreide portefeuille 

waarvoor hij verantwoordelijk is.  

“Als oud-bewoner van Kanaleneiland 

en Zuilen, zijn de buurten mij natuur-

lijk niet bepaald vreemd. Ook vanuit 

mijn vorige werkzaamheden ben ik 

bekend met veel partijen in het  

sociale domein.”

WONEN
De tot voor kort in Maarssenbroek 

woonachtige wethouder, woont in-

gerenoveerd, nieuwe bewoners die de 

veelal duurdere huizen kopen.”

GENTRIFICATIE
Is er sprake van gentrificatie of ont-

staat er een goede mix? “Wat er in 

Ondiep gebeurt is eigenlijk een  

proeftuin voor de rest van de stad. 

Ik wil me ervoor inzetten dat de wijk 

voor iedereen is, oud én nieuw. Niet 

voor niets hebben we in het coalitie- 

akkoord opgenomen dat de verkoop 

van sociale huurwoningen moet 

stoppen. Dus iedereen moet de kans 

krijgen om in de wijk te wonen. Ook 

‘nieuwe’ bewoners. Het is dan wel 

van belang dat beide partijen zich in 

elkaar interesseren en dus betrokken 

zijn bij hun buurt. Samen moeten 

oude en nieuwe bewoners het weer 

onze wijk maken.”

Ondertussen is Dennis zelf alweer 

woonachtig in Utrecht, vlakbij zijn vo-

rige woning maar dan in de gemeente 

middels ook weer in de stad die hem 

zo lief is en waaruit hij ooit vanwege 

de betaalbaarheid van huizen ver-

huisde. “Dat ik dan uitgerekend ook 

verantwoordelijk ben geworden voor 

wonen, past goed bij mijn ambities 

om een duidelijk sociaaldemocratisch 

geluid te laten horen. In de wijken 

waar ik verantwoordelijk voor ben, 

zeker ook in Noordwest is heel wat 

gaande. De wijk is in beweging. Veel 

mensen wonen hier al generaties 

lang. Zijn hier geboren en getogen en 

willen hier nooit weg. Zij zien dat de 

wijk verandert. Huizenprijzen stij-

gen, woningen worden gesloopt of 

Utrecht. “Dat zijn nu eenmaal de  

regels en dat is ook prima. Gelukkig 

ben ik nu in de positie dat ik iets  

makkelijker een woning in de stad  

aan kon schaffen.”

BENADERBAAR
Dennis staat als PvdA-wethouder 

graag tussen de mensen. Vandaar dat 

hij zich in de stad en op sociale media 

dan ook profileert als ‘Wethouder 

Dennis’. Hij mag dan een nieuw ge-

zicht zijn in de Utrechtse politiek, hij is 

dat zeker niet in Utrecht. Tot 2018 was 

hij docent en locatiedirecteur van een 

basisschool in Overvecht. Daar zag hij 

in de praktijk hoe groot de verschillen 

in de stad soms zijn en zette hij zich 

samen met ouders en de PvdA in voor 

onder meer verkeersveiligheid rond de 

school. Daarna werkte hij als directeur 

van Stichting Vreedzaam in de stad sa-

men met ouders, jongerenwerk en an-

dere betrokkenen aan een positief en 

sociaal klimaat in wijken met aandacht 

 KINDCENTRUM LEF
Drie pijlers komen
overal terug
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voor een democratische opvoeding. 

De komende jaren wil Dennis zich als 

wethouder inzetten voor een eerlijke-

re, socialere stad met gelijke kansen 

voor iedereen. Hij wil een benaderba-

re wethouder zijn. “Ik hoop dat ieder-

een zich vertegenwoordigd voelt door 

mij en dat iedereen mij kan bereiken. 

Dat kan natuurlijk via het wijkspreek-

uur waar ik de problemen en vragen 

kan aanhoren om er vervolgens iets 

mee te doen. En als ik ze zelf niet kan 

helpen, dan is daar een belangrijke rol 

voor het wijkbureau weggelegd. Ook 

dat moet benaderbaar én zichtbaar 

zijn. Niet alleen vanuit hun plek in De 

Speler, maar ook in de buurten.”

WOONKLIMAAT
De kwaliteit van wonen in een buurt 

hangt ook heel erg samen met de 

aanwezigheid van groen. Ondiep en 

Pijlsweerd zijn zeer versteende wijken. 

Op de hittekaart die de gemeente  

Lees verder op pagina 2 >>

Wethouder Dennis de Vries voelt zich als een vis in het water

FIJNE FEESTDAGEN!



 

Denkend aan Holland zie ik 

breede rivieren traag door  

oneindig laagland gaan... De 

tijd dat ik me kon bezighouden 

met poëzie en mijmeren, lijkt 

ver weg. De tijd dat Holland 

zich alleen maar druk hoefde te 

maken over de strijd tegen het 

water lijkt haast onwerkelijk.

 

Tijdens een pokeravondje bij 

wat vrienden kwam ik erachter 

dat een petroleumkachel werd 

ingezet om hoge energiekos-

ten te voorkomen. De laatste 

jaren lijkt het of we niet meer 

van crisis naar crisis bewegen 

maar dat we in een permanen-

te staat van multi-crisis ver-

keren. Want één crisis is niet 

meer genoeg. Elke oude crisis 

wordt nooit helemaal opgelost 

maar overschaduwd door een 

nieuwe. Leren we dan niets?

Over welke crisis ik me nu het 

meest druk moet maken weet 

ik niet. De stikstofcrisis, een 

overspannen woningmarkt-

crisis, dubbele-domtoren-ho-

ge-inflatiecijferscrisis, klimaat-

crisis die zorgt voor extreem 

weer en voedseltekorten, de 

Oekraïnecrisis. En dat is alleen 

het hier en nu. Wat staat ons 

nog te wachten?

Een ‘patatje met’ dat volgende 

maand zeven euro kost? Een 

ijspegelwinter in 2023 waar 

niemand zichzelf kan verwar-

men? Hyperinflatie van tachtig 

procent in Nederland (zoals 

Turkije dat nu al heeft?!). Een 

nucleaire aanval van Rusland 

op de Oekraïne en dan een 

windje uit het Oosten? Een 

landelijke stroomstoring ver-

oorzaakt door terrorisme in 

Nederland die meer dan acht 

uur duurt? Heel Europa aan 

de bedelstaf omdat we super 

afhankelijk zijn en van weinig 

betekenis op het wereldtoneel 

zonder grondstoffen?

Waarschijnlijk al deze dingen 

en ook nog allemaal tegelijk 

en misschien nog wel ergere 

verschrikkingen. Maar moeten 

we ons daar nu druk om ma-

ken? Kunnen we het voorko-

men? Moeten we doomsday-

preppers worden?

Ho, ho, ho, ik heb ook niet alle 

antwoorden! Wat ik wel kan 

voorspellen is dat het straks 

weer kerst wordt en dat we 

lief voor elkaar kunnen zijn en 

mogen waarderen wat we NU 

nog wèl hebben.

Lief zijn voor 
elkaar

Column
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KLEUR IN NOORDWEST 
FLEUR OP DIE BUURT

Inmiddels komen we ook in Noordwest 

dergelijke initiatieven steeds vaker 

tegen. Zie hier het elektriciteitskastje 

op de hoek van de straten Ondiep en 

de Klimopstraat en de afvalbakken in 

het Noordsepark. 

door: Hugo Schoute

030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

SINGELDWARSSTRAAT – Prachtig is het uitzicht op de Weerdsingel 
daar op de kop van Noordwest. Alleen is er vanuit de nieuwe school 
die zich daar bevindt nog niet veel te zien. Er wordt namelijk nog hard 
gerenoveerd aan de voorkant van het gebouw dat Montessori Kind-
centrum LEF begin dit jaar betrok. Na de kerstvakantie moet het hele 
gebouw in gebruik zijn en kan er worden genoten van het uitzicht 
over de groene singel.

‘Drie pijlers komen overal terug’ 

Griekse delicatessen vind je op de 
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00

Hugo is bewoner van de Laan van 
Engelswier en werkt als wijkcoach in 
Veenendaal. Samen met mede- 
bewoners heeft hij de vernieuwing 
van het Rode Touwenpark mogelijk 
gemaakt. Ook organiseert hij een 
picknick met daaraan gekoppeld een 
schoonmaak, de zogeheten priknick. 

Of is het wel de voorkant? De andere 

zijde van het gebouw herbergt name-

lijk de entree tot de jongste basis-

school van Noordwest. Iedere morgen 

kunnen de bewoners van de Singeld-

warsstraat ouders met kinderen in hun 

straat voorbij zien komen op weg naar 

de smalle poort die toegang biedt tot 

de school. Directeur Sylvia Tigchelhof 

kijkt er met gemengde gevoelens naar. 

“Ik zie dat niet iedere bewoner daar 

even gelukkig mee is. We gaan straks 

dan ook voor een deel van de leerlin-

gen gebruik maken van de toegang 

op de Weerdsingel en daarmee de 

buurt ontlasten.”

FIJNE SFEER
Nadat eerder middelbare school SVPO 

en daarvoor de Herder Scheeschool 

gebruik maakten van het schoolge-

bouw, is LEF nu met recht de jongste 

school die toegang heeft gevonden tot 

het karakteristieke schoolgebouw. LEF 

opende in augustus 2018 haar deuren 

aan de Ramsesdreef in Overvecht. Van-

uit deze tijdelijke locatie werd drie jaar 

later een permanente plek gevonden 

op de Weerdsingel in Pijlsweerd waar 

SVPO vertrok. De school opende begin 

2022 haar deuren en het pionieren kon 

verder gaan. Sylvia: “Deze locatie past 

perfect bij ons concept van opvang en 

onderwijs. Er is veel ruimte en een fijne 

sfeer in het gebouw, plek voor ons 

leerplein en er zijn veel voorzieningen 

zoals een gymzaal, onderwijskeuken 

en een atelier.” 

MODERN EN FRIS
En prachtig is het geworden. De  

binnenzijde van het gebouw is  

schitterend verbouwd en oogt  

modern en fris en biedt toegang biedt 

tot de leerlingen en de kinderen die 

naar de opvang en speelleergroep 

gaan. “Het is de bedoeling dat aan 

het eind van dit jaar de gehele ver-

bouwing voltooid is, en we kunnen 

genieten van alles wat het gebouw  

te bieden heeft.”

GROEIEN
Dat nog niet iedereen weet dat 

LEF haar plekje heeft gevonden in 

Pijlsweerd, pal naast basisschool 

De Pijlstaart, is volgens Sylvia geen 

probleem. De school is wel actief op 

zoek naar leerlingen, liefst vanuit de 

onderbouw om vandaar uit te kunnen 

groeien. “We hebben niet het doel 

om te concurreren met scholen in 

de omgeving. Wel willen we beter 

vindbaar zijn en laten weten dat er 

Nieuwe basisschool in Noordwest: Montessori Kindcentrum LEF

‘Als je elkaar maar begrijpt’

Op het oog zijn het grote verschillen 

tussen de twee buren, maar zo gauw 

het over Pijlsweerd gaat worden de 

verschillen kleiner. Serife werd in 1974 

herenigd met haar vader, die in de 

Spijkerstraat voor het gezin een wo-

ning had gekocht. Voor de jonge Turk-

se was Nederland volkomen vreemd, 

de huizen waren zo anders dan waar 

ze vandaan kwam. Ze was blij dat ze 

in een gemoedelijke buurt terecht-

kwam waar bewoners iets voor elkaar 

overhadden. Zo was er volop hulp toen 

haar vader in het ziekenhuis lag. “In 

die tijd stond de deur nog open en lie-

pen de buren nog bij elkaar binnen.” 

Eetadressen gezocht voor vluchtelingen 

een locatie in Utrecht bij is gekomen 

waar je Montessorionderwijs kunt vol-

gen. Folders bij consultatiebureaus en 

peuterspeelzalen, wat artikelen in de 

media en verder mond-op-mondrecla-

me moeten het voor ons doen.”

DRIE PIJLERS
Ondanks dat sommigen voor de locatie 

gaan, kiezen de meeste ouders toch 

bewust voor het concept Montesso-

rionderwijs. “Vaak kiezen ze ervoor 

omdat ze er vroeger zelf op hebben 

gezeten of gewoon op zoek zijn naar 

anders georganiseerd onderwijs. Bij 

ons staat voorop dat we kinderen zo 

zelfstandig mogelijk willen laten zijn. 

Geen vrijheid blijheid, maar kijken 

welke zelfstandigheid een kind aan 

kan. Hierbij volgen we drie pijlers die 

altijd terugkomen in ons concept: zorg 

voor de omgeving, zorg voor elkaar en 

zorg voor jezelf.” 

Tekst en foto’s: Thijs-Jan Lanning

Meer weten of een 

informatieochtend 

bezoeken? 

Scan de code!

Een tijdje woonde ze niet Pijlsweerd, 

maar na haar trouwen in Turkije kocht 

ze met haar man in 1996 een nieuw-

bouwwoning aan de Tiendstraat. Ze 

merkte goed dat het een andere wijk 

was geworden.  

Jesper landde bij toeval in Pijlsweerd. 

Hij was graag teruggekeerd naar 

Amsterdam, nadat hij in Zweden was 

afgestudeerd. Had een mooie studen-

tentijd gehad in de hoofdstad, al wilde 

hij niet terug naar de containerwoning 

pal naast de Bijlmerbajes waar het te 

vaak ‘feest’ was in zijn ogen. “Vriend-

jes van de gevangenen stonden dan 

om drie uur ’s nachts bij de gracht te 

schreeuwen. Je werd er wakker van en 

het was nou niet het publiek waar je 

makkelijk op afstapte.”

Inmiddels woont hij drie jaar in 

Utrecht en hij is nog steeds blij verrast. 

“Utrecht is eigenlijk de lieve ver-

sie van Amsterdam. Het is rustiger, 

minder toeristisch en je bent zo op 

Oudegracht.” Jesper woont samen 

met Maaike, heeft twee kinderen en 

is afgelopen zomer verhuisd van de 

Kerkweg naar de Zilvergeldstraat.   

Dat het in Pijlsweerd niet altijd zo lief 

was, daarvan kan Serife getuigen. 

Oud ontmoet nieuw in Pijlsweerd

TIENDSTRAAT - Negen jaar was Serife toen ze, vanuit Turkije, met haar 
zussen, broer en moeder in Pijlsweerd kwam wonen. Het was een blij 
weerzien met haar vader, die sinds 1964 als gastarbeider in Nederland 
werkte. De wieg van Jesper stond in het Groningse Zuidhorn, hij groei-
de op in Almere, studeerde in Amsterdam en werkte in het buitenland. 
Sinds een aantal jaren is hij verliefd op Pijlsweerd. Serife en Jesper ma-
ken voor De Noordwester kennis met elkaar op een prachtige avond. 

Vooral in het begin waren het roerige 

tijden. “Een mooi uitzicht, wil ieder-

een wel. Maar dicht bij de Amster-

damsestraatweg wonend, kreeg je bij 

tijd en wijle ook te maken met drugs, 

overlast en criminaliteit. Ze renden in 

die tijd regelmatig langs ons huis met 

de politie op de hielen.” Ook maakte 

ze een aantal inbraken mee. Wat was 

ze blij dat de buurvrouw de politie 

belde, die de inbreker pakte.  

Jesper maakte de narigheid niet mee. 

Toen hij met Maaike neerstreek drie-

hoog aan de Weerdsingel, keken ze 

uit over Pijlsweerd. “De vriendelijkheid 

en het buurtgevoel dat maakt dit een 

wijk met betrokken bewoners.  

Helemaal tijdens corona, toen velen 

thuis werkten en we ’s avonds voor  

de deur zaten, had je zo contact  

met elkaar.”  

Serife zou het geweldig vinden om 

een keer een buurtfeest te organise-

ren. Jesper is wel voor, ook nu hij in 

de Zilvergeldstraat woont. Zoiets kon 

hij zich niet voorstellen in Almere 

waar hij zijn jeugd doorbracht. Maar 

hier wel. “Er zijn best verschillen,  

maar met een buurtactiviteit creëer  

je samenhorigheid en je hoeft niet 

heel close te worden, als je elkaar 

maar begrijpt.”

Tekst: Rob Steinebach

Foto: Thijs-Jan Lanning

Utrecht vangt veel vluchtelingen op. Om hen een zorgeloze avond te 
bieden en in een huiselijke sfeer mensen te ontmoeten, organiseert Eet 
Mee: Come & Eat. Nu er veel nieuwe bewoners zijn, zoeken ze extra 
eetadressen voor een gezellig etentje.

De makers van Thirty030 kregen voor 

de productie hulp vanuit de gemeente 

en ontvingen subsidies van het Initia-

tieven- en Ondernemersfonds. De stra-

ten van Utrecht vullen zich meer en 

meer met beschilderde kastjes, kunst 

en creativiteit. Ik kan niet wachten om 

tijdens m’n volgende wandeling door 

Noordwest nog meer van deze  

prachtexemplaren tegen te komen.

Tekst en foto’s: Thijs-Jan Lanning

Meer lezen over dit 

project en hoe je zelf 

een kastje laat be- 

schilderen? Kijk hier:

afgelopen zomer publiceerde kwam 

Noordwest er niet best uit. Je hoeft 

maar de Oudenoord over te steken 

vanuit het centrum op een hete dag 

en je voelt de temperatuur stijgen. 

De indruk is, dat hier vooral wordt 

gekozen voor grootschalige bouw 

en niet voor groen. “Groei is voor de 

gemeente geen doel op zich. Je moet 

kritisch kijken naar verdichting, sloop 

en nieuwbouw. Per wijk moet je kijken 

hoe de verhouding groen, wonen en 

voorzieningen is. Een gerichte wij-

kaanpak zie ik als een kans om bewo-

ners zelf te laten bedenken hoe we de 

wijk kunnen vergroenen. Ik hoop dat 

het eigenaarschap van het idee dat 

dan ontstaat, tot resultaat leidt.”

Dennis de Vries voelt zich als een vis 

in het water in zijn nieuwe baan en 

ziet het als een voorrecht om zich in te 

mogen zetten voor de bewoners van 

Noordwest. “Het is heel afwisselend. 

Het ene moment zit je te vergaderen 

en het volgende moment ben je in 

gesprek met jongeren in de wijk. Ik 

ben gevraagd voor deze baan omdat ik 

met mijn poten in de klei heb gestaan 

en de stad goed ken. En die ervaring 

pakt voor mij tot nu toe goed uit. 

Zeker in deze wijken, want die passen 

goed bij mij.”

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto’s: Aad van Vliet

NOORDWEST – In de binnenstad vind je ze al op veel plekken: elektri-
citeitskastjes die zijn opgefleurd door kunstenaars. Dit kunstproject 
‘Van Kastje naar Canvasje’ is hier een initiatief van Thirty030, een groep 
jonge Utrechters die met frisse ideeën de stad een toffere plek maken.

Wist je dat een kerstboom wel elf tot 

dertien jaar moet groeien om een 

hoogte van twee meter te bereiken? 

Toch zonde dat zo’n boom daarna in 

de verbrandingsoven belandt. En niet 

echt duurzaam. Gelukkig zijn er alter-

natieven! De Noordwester heeft ze op 

een rijtje gezet*:

1. Plant je boom na de kerst in je tuin 

(of een grote pot). Een kleine boom 

met een grote kluit heeft de meeste 

kans op overleven, dus let hier op met 

kopen.  Zet de boom tijdens de feest-

dagen niet in de buurt van de verwar-

ming en geef hem voldoende water.

2. Huur een boom. Op www.duurza-

me-kerstbomen.nl kun je een boom 

huren. Na gebruik kun je hem daar 

ook weer afleveren. Ga wel voor een 

Servische spar met kluit, want de 

populaire Nordmann bomen worden 

helaas alleen afgezaagd aangeboden. 

3. Koop een kunstboom van hoge 

kwaliteit. Een kunstboom moet mini-

maal tien jaar meegaan om duurzamer 

te zijn dan een levende boom. Er wor-

den ook veel tweedehands kunstbo-

men aangeboden op Marktplaats.

4. Maak zelf een kerstboom van 

bijvoorbeeld afvalhout. Of versier 

een grote kamerplant. Kerstlichtjes 

maken alles feestelijk! Mocht je niet 

zo creatief zijn, online worden er veel 

mooie alternatieven aangeboden, 

zoals op www.tiny-trees.nl. Soms lijkt 

het een grote investering, maar drie 

jaar op een rij een kerstboom kopen is 

duurder.

* met dank aan milieudefensie.nl

Iedere januari is het weer een treurige aanblik: overal in Utrecht bergen 
met afgedankte kerstbomen. Een paar weken lang heeft zo’n boom in 
vol ornaat mogen schitteren in de huiskamer om daarna uitgedroogd 
en kaal bij het afval te belanden.

De kerstbomen blues

Zo trof Judieke deze leuke briefjes 

aan op de deur van Eethuis Milan op 

de Amsterdamsestraatweg. “Het was 

een reactie op een bericht van Milan 

zelf, waarin hij schreef dat ze wegens 

lichamelijk letsel tijdelijk gesloten 

waren. Na dit briefje volgden nog 

drie beterschapskaarten die ook op 

de deur werden geplakt. Leuk dat het 

briefje een aanstekelijk effect heeft 

Blik op straat
Leuke briefjes, vrolijke vlaggetjes, mooi beschilderde kliko’s, een 
vreemd verkeersbord, stapels afval naast de afvalbak… Zie jij iets wat je 
opvalt in de buurt, iets waar je vrolijk van wordt, van in de lach schiet, 
of je aan ergert? Jouw blik op straat is waar het hier om gaat.

gehad! Gelukkig is Milan sinds deze 

week weer open. Wij gaan gauw  

roti halen!” 

Dat je ook op andere manieren kunt 

laten zien dat je ergens zin in hebt, 

laten deze buren in de straat Ondiep 

wel zien: hier wordt deze dagen heer-

lijk samen voetbal gekeken! Best uniek 

in een tijd waarin de stad niet bepaald 

oranje kleurt. Maar misschien is dat 

gewoon een kwestie van tijd. Verbon-

denheid in de buurt, doet ons in ieder 

geval wel goed. 

Zie je of plaats je zelf, ook zo’n 

leuk briefje, of zie je een andere 

leuke uiting in je buurt? Maak een 

foto en stuur hem op! Mail naar:

redactie@denoordwester.com
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>> Vervolg interview met wethouder Dennis de Vries

Soms blijft het bij een etentje, vaak 

ook komen er langer durende contac-

ten uit voort. De etentjes zijn waar-

devol voor deelnemers: eetadressen 

vinden het fijn om van betekenis te 

kunnen zijn en gasten zijn blij met 

deze kans op sociale contacten en 

om te zien hoe mensen hier leven. Wil 

jij ook eetadres zijn? Eet Mee maakt 

graag een match voor je. Daarbij wordt 

rekening gehouden met je wensen en 

mogelijkheden. Aanmelden kan via 

www.eetmee.nl/hoe-het-werkt/ 

come-and-eat/ of 030-2213498.
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KLIMAATVERANDERING
Door de klimaatverandering neemt 

het aantal dagen met extreem hoge 

temperaturen verder toe, met alle ne-

gatieve gevolgen voor de gezondheid 

en het welzijn van bewoners in de 

stad. Wijken die door veel betegeling 

en weinig groen kwetsbaar zijn voor 

hittestress, zoals Ondiep en Pijlsweerd, 

ondervinden hier steeds meer last van. 

Om dit te voorkomen moeten er meer 

bomen en openbaar groen geplant 

worden in de wijk. Grote bomen met 

Hittestress in de stad
(Te weinig) Groen in de buurt!

Het stationsgebied levert duidelijk de 

meeste hittestress op, maar ook in de 

wijken in Noordwest Utrecht kleurt 

een aantal straten van oranje naar 

diep donkerrood. Dat betekent, dat de 

gevoelstemperatuur bij een luchttem-

peratuur van 32 graden op veel plek-

ken in de wijk oploopt tot 40 graden. 

Met name rond de Oudenoord en de 

Amsterdamsestraatweg is de hitte 

extra goed voelbaar. De brede straten 

en stoepen houden veel warmte vast 

en er is weinig schaduw en koelte van 

bomen. In het Coalitieakkoord schrijft 

de gemeente, dat zij de komende vier 

jaar 45 hectare extra groen wil aan-

planten in de stad. Er wordt gezocht 

naar ruimte voor extra plantsoenen 

langs de Amsterdamsestraatweg en  

de Oudenoord. 

Wandelend door onze wijk, kan ik nog 

veel meer straten aanwijzen die daar 

ruimte voor hebben. Neem bijvoor-

beeld de Ahornstraat, de stoepen daar 

zijn een prachtplek om een groen lint 

aan te leggen over de hele lengte van 

de straat. Je kunt daar in één klap 500 

vierkante meter extra groen aanplan-

ten. Neem je de Omloop erbij dan 

kom je aan een vierkante kilometer! 

Bij deze nodig ik de wijkwethouder 

uit om eens samen door de wijk te 

wandelen om al die plekken in kaart 

te brengen die nog wat groen kunnen 

gebruiken. Stel je eens voor, dat onze 

wijk de groenste van Utrecht wordt!  

Tekst: Jasmijn Vrooland

Foto: Thijs-Jan Lanning

Amsterdamsestraatweg 346 | 030 - 320 32 10 
post@toplach.nl | www.toplach.nl

een brede en dichte kroon produceren 

de meeste schaduw en hebben daar-

door het grootste positieve effect op 

de gevoelstemperatuur.

GEVOELSTEMPERATUUR
De gemeente publiceerde deze zomer 

een digitale kaart waarop je kunt zien 

wat de gevoelstemperatuur in de stad 

is op een hete zomerdag. Die gevoels-

temperatuur verschilt per wijk en per 

straat, afhankelijk van hoeveel scha-

duw, groen en water er in de buurt is. 

AMSTERDAMSESTRAATWEG – Achter elke voordeur wonen of wer-
ken mensen. Ieder met een eigen verhaal. In De Noordwester nemen 
we een kijkje bij de mens achter de deur. Deze keer deed beheerder 
Jan-Willem van Holland het hek van de dierenweide in het Julianapark 
voor ons open.

De dierenweide van het Julianapark 

heeft er sinds kort een opvallende 

nieuwe bewoner bijgekregen: een wit 

damhert. Het sierlijke, lichtbeige dier 

valt meteen op tussen de andere,  

bruinere damherten. 

“Een wit damhert is echt iets bijzon-

ders, er zijn er in Nederland minder 

dan vijftig van”, vertelt Jan-Willem, 

bestuurslid van de Stichting Dierenwei-

de Julianapark en sinds vier jaar ver-

antwoordelijk voor het beheer van de 

dierenweide. Hij is dan ook bijzonder 

trots op deze aanwinst, die het prima 

naar zijn zin heeft tussen de andere 

dieren. Het is de voorlopige kroon op 

drie jaar hard werken om de weide na 

jaren van verwaarlozing weer in een 

goede staat terug te brengen.

Het Julianapark is voor de bewoners 

van Ondiep en Zuilen een welkome 

plek om te wandelen, te joggen of  

gewoon op een bankje te genieten 

van het groen. Bezoekers komen 

op hun wandeling bijna vanzelf de 

centraal gelegen dierenweide met 

zijn bewoners tegen. Je kunt de die-

ren natuurlijk bewonderen door de 

omheining rondom de weide, maar 

bezoekers zijn ook welkom op het ter-

rein achter de ingang van de dieren-

weide tot aan de dranghekken, waar 

je vaak nog wat dichter bij de dieren 

kunt komen. En bijzondere dieren zijn 

er genoeg, zegt Jan-Willem. Er lopen 

Vietnamese kippen rond, pauwen, 

ganzen, eenden, bruine, zwarte en 

witte alpaca’s, geiten, varkens en dus 

ook een complete kudde damherten. 

En in de grote volières zitten zo’n 400 

à 500 verschillende vogels. Direct ach-

ter de ingang vind je bovendien een 

gezellig winkeltje. 

Bij het beheer heeft Jan-Willem onder-

steuning van een enthousiaste groep 

vrijwilligers, die dagelijks meehelpt 

met het voeren, het schoonhouden 

van de verblijven en met uiteenlopen-

de klusjes. Daarbij staat eigenlijk maar 

één doel voorop: de dierenweide voor 

toekomstige generaties wijkbewo-

ners behouden. En dat lijkt bijzonder 

goed te lukken. Na ons gesprek komen 

de eerste bezoekers met uitgelaten 

kinderen al binnenlopen. Dat mogen 

er als het aan Jan-Willem ligt best nog 

wat meer worden.

Tekst en foto: Toon Vernooij

Noordwest Thuis BestOude tijden

de 1e Daalsedijk zat in die tijd, bij de 

Oude Daalstraat, een bocht naar rechts 

richting het spoor, en daar weer een 

bocht linksaf naar het Leidseveer. De 

huizen aan de kant van het Leidseveer 

(rechts op de foto) bleven nog tot be-

DAALSETUNNEL - Iedere Utrech-
ter kent dit betonnen fiets- en 
voetgangersbruggetje bij de 
Daalsetunnel. Maar druk ge-
bruikt? Niet bepaald. In de jaren 
na de aanleg in 1969 was dat 
waarschijnlijk anders. Want toen 
de Daalsetunnel werd gebouwd, 
raakten de Nieuwe Daalstraat en 
de 1e Daalsedijk doorsneden door 
de nieuwe weg tussen het Paar-
denveld en het Westplein. 

In de Nieuwe Daalstraat, die in het 

verlengde van de 1e Daalsedijk en het 

Leidseveer liep (de huizen staan links 

op de foto), kwam een oversteek. In 

gin jaren ‘80 staan dus de verbinding 

over de drukke vierbaansweg was best 

handig, als je bij je nieuwe buren een 

kopje suiker wilde lenen. 

Tekst: Jos van Sambeek

Foto: Utrechts Archief, T. Rijnberk
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AHORNSTRAAT - Afgelopen zomer hebben we weer een aantal hitte-
records gevestigd. Toch was dit een van de koelste zomers van de rest 
van ons leven, schreef Jelmer Mommers in de Correspondent. Jasmijn 
Vrooland is adviseur duurzame mobiliteit en checkt voor De Noordwes-
ter regelmatig de stand van het groen in onze buurt. Deze keer nam ze 
het fenomeen hittestress in onze buurt onder de loep.

Gusto Casa
Gusto Casa
Aankoop
Verkoop
Taxaties
Styling

Uw makelaar in Noordwest!
info@gustocasa.nl  |   1e Daalsedijk 228 3513 TJ Utrecht  |  www.gustocasa.nl  |  030 251 32 50

Buurtagenda
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
Bestaat al meer dan tien jaar. Het 

is een overleg dat vier keer per jaar 

georganiseerd wordt door bewoners, 

voor bewoners van Pijlsweerd.  

De volgende bijeenkomsten zijn  

gepland op: 8 maart 2023 met 

wijkwethouder Dennis de Vries,  

27 juni 2023 en 27 oktober 2023  

om 20.00 uur in EKKO Bemuurde 

Weerd Westzijde 3. 

Info en aanmelding mailinglijst:  

info@buurtoverlegpijlsweerd.nl

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER 
Op het spreekuur van Wijkwethouder 

Dennis de Vries kun je terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. Meld 

je van tevoren aan, zodat hij zich kan 

voorbereiden op de vragen.  

Voor meer info en aanmelden ga naar: 

www.utrecht.nl/noordwest.

Wit damhert in Julianapark

Genoeg ruimte voor groen op de Ahornstraat

Concept van de redactie


