
Is er nog plek voor binding met de buurt?

  ZOMER IN NOORDWEST
Wie meert er aan in ons 

haventje?

 COLUMN 
3FM DJ bekijkt Utrecht 

het liefst van achter

 OUD ONTMOET NIEUW 
Hier gebeuren hele mooie 

dingen
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Ilja heeft passie voor 

film en fotografie
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Ik houd van wat nog hetzelfde is als 

toen ik naar de Ludgerschool ging en 

Moreno en Enrico bij IJssalon Roma 

al het lekkerste ijs schepten. Ik houd 

van het echte Utrecht dat er nog is en 

van al het nieuws dat er door nieuwe 

bewoners en ondernemers is geko-

men. Juist die mix maakt Noordwest 

zo aantrekkelijk.

 

NOORDWEST - In de 38 jaar die ik hier woon is er nogal wat gebeurd 
en veranderd. Van de wijk waar mijn schoolvriendinnen niet mochten 
komen spelen naar ‘een populaire wijk in opkomst’ op Funda. Waar je 
nog niet heel lang geleden goedkoop een huis kocht, maar nergens een 
biertje kon drinken, naar een wijk die voor veel Utrechters inmiddels al  
te duur is maar waar wel steeds meer te doen is buiten de deur. 

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

Onderdeel van de Toekomst
030 2412 630 | www.detoekomst.nl

Ondanks al die liefde heb ik ook zor-

gen. Is wonen in Noordwest straks nog 

met elk inkomen haalbaar? Is er nog 

plek voor binding met straat, buurt 

en wijk met die gekte op de woning-

markt? Kunnen buurten, zoals de de 

Lessepsbuurt en ’t Kleine Wijk, hun 

sterke identiteiten wel behouden? En 

goed onderwijs voor elk kind dat hier 

opgroeit. Nu al krijgen bewoners soms 

te horen dat er geen plek is. En daar 

komt het lerarentekort bij. Zorgen heb 

ik ook over de (verkeers)veiligheid. 

En dan zijn we ook nog eens de minst 

groene wijk van Utrecht. Kortom: er is 

nog genoeg te doen. 

Daarom was ik lid van de wijkraad 

Noordwest en vind ik het een eer om 

namens de gemeenteraad contactper-

soon voor onze wijk te zijn. Als PvdA 

zetten we ons hard in voor boven-

staande thema’s. Weet me te vinden 

als er iets speelt, wijkgebonden of in 

de hele stad.
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Noordwest is in ontwikkeling. Nieuwe wijken verrijzen, oude complexen herrij-

zen, bewoners gaan, andere komen. Veel positiefs, maar niet alles is rozengeur 

en maneschijn. Zo stelt de toename van de verkeersdrukte de buurt en de poli-

tiek voor grote vraagstukken en ook op het gebied van huisvesting wordt het 

steeds lastiger om evenwichtig te werk te gaan. Wij maken een rondje langs de 

raadfracties en laten hen hun licht schijnen op prangende kwesties in de buurt. 

Deze keer is het woord aan Hester Assen, raadslid voor de PVDA en woonachtig 

in Noordwest.

PRIKKELENDE
KWESTIES

Je kunt appen of bellen naar 

06 50 99 97 55 en mailen naar 

h.assen@raad.utrecht.nl 

Blijf er niet alleen mee zitten, 

het is voor ons ook belangrijk te 

horen wat er speelt. 

Ik draag het stokje over aan Quee-

ny Rajkowski, raadslid voor de VVD. 

Zij woont in de Hoogstraatbuurt en 

samen zijn wij in de gemeenteraad 

de enige raadsleden die in Noordwest 

wonen, dus waar het kan trekken we 

samen op, zoals bij de stankoverlast 

van de waterzuivering waar veel be-

woners last van hebben.

fo
to

:  
D

aa
n

 K
lo

m
p

         UITGELICHT! 
AMSTERDAMSESTRAATWEG - We zijn natuurlijk super trots op al die Kleur in Noordwest. En net nu we dachten dat wij met 

onze rubriek al het moois al hadden laten zien, verrasten Jan Is De Man en Deef Feed ons dit voorjaar met de spectaculaire 

boekenkast op de ASW. En dat de wereldpers dit prachtige werk oppikte, hebben ze geweten. Inmiddels verschenen er van 

de hand van Jan Heinsbroek dan ook al boekenkasten in Boulogne-sur-Mer en de Londense wijk Walthamstow.



HALSBANDPARKIETEN
Wie dichtbij de Vecht woont, heeft ze 

vast wel eens gehoord of gezien: hals-

bandparkieten, fraaie smaragdgroene 

papegaaien met een lange staart en 

knalrode snavel. Ze leven in groepen 

en maken behoorlijk veel lawaai. Nu 

hoor ik u zeggen: papegaaien? In 

Nederland? Die horen toch in de tro-

pen? En daar komen ze oorspronkelijk 

ook vandaan. Ze zijn ooit als huisdier 

hier terechtgekomen. Zeelieden en 

handelaren namen ze mee uit Azië. Ze 

ontsnapten regelmatig of eigenaren 

lieten ze los als ze op de herrieschop-

pers uitgekeken waren. 

MINISTRAALJAGERS
Ze hadden snel door dat in de buurt 

van mensen altijd wel voedsel was 

te vinden, waarmee ze de toen nog 

strenge winters konden overleven. 

Nu kunnen ze zich dankzij het op-

warmende klimaat prima op eigen 

kracht redden. Maar halsbandparkie-

ten wonen graag op plekken waar 

mensen wonen, vooral als er voldoen-

de bomen zijn met gaten om in te 

nestelen. In onze wijk vind je veel van 

Waar gaat de reis naar toe?  

“Op dit moment wachten wij tot de 

sluis opengaat en weer verder kunnen 

varen via de Vecht, Breukelen en zo 

verder naar Harderwijk. Onderweg 

maakt Claudia mooie foto’s met haar 

spiegelreflexcamera. We hoorden dat 

op de route via de Vecht een hoop 

mooie plekjes zijn om te bewonderen, 

dus onderweg stoppen wij waarschijn-

lijk nog wel even.” 

Waar komen jullie vandaan? 

“Wij komen uit Rotterdam en zijn 

gezellig met onze dieren vijf weken 

op vakantie met onze ‘Ark van Noach’. 

De laatste plaats waar we hebben 

aangemeerd was geloof ik ergens in 

Nieuwegein. Onze boot ‘Loire’ is een 

Waar komen jullie vandaan? 

“Wij zijn de afgelopen twee weken 

onderweg geweest richting de Bies-

bosch met onze boot genaamd ‘Grobi’. 

Vanuit daar gaat het nu terug richting 

de haven van Harderwijk.” 

Wat brengt jullie in Utrecht? 

“Nu zijn wij alleen op doortocht. Op 

de heenweg richting de Biesbosch 

zijn wij wel op verschillende plekken 

gestopt waaronder Utrecht en vonden 

het een hele leuke ervaring om door 

de grachten van Utrecht te varen. 

Ook hebben wij onder andere op de 

heenweg bij de Loosdrechtse plassen 

aangemeerd. We zijn de hele vakantie 

overal een nachtje gebleven.”
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Door Debby Jacobs

Waar komen jullie vandaan? 

“Afgelopen weekend lagen wij een 

dagje op de Loosdrechtse plassen, al-

leen was dit niet helemaal ons ding en 

vonden het iets te druk voor ons doen. 

Vanuit daar zijn wij naar het centrum 

gevaren en hebben hier de boot aan-

gelegd. We gaan zo de stad in en hier 

en daar wat plekken bezichtigen en 

daarna gezellig samen uit eten.” 

Wat brengt jullie in Utrecht? 

“We hebben speciaal een kleinere 

boot gekocht zodat we door de klei-

nere wateren, waaronder de grachten 

van Utrecht, konden varen. Dit vinden 

wij toch wel de mooiste routes en zo 

zie je de stad ook gelijk vanuit een 

ander oogpunt.”

Waar gaat de reis naar toe?  

“We blijven hier zo’n twee dagen en 

dan varen we weer verder via de Lek 

richting Culemborg, Wijk bij Duurste-

de, Rhenen, Wageningen, Arnhem 

en zo verder en dan eromheen via de 

IJssel met als eindpunt Zwolle. Vanuit 

daar varen we via de randmeren terug 

richting Monnickendam. Wij leggen 

overal zo’n een a twee dagen aan. 

Slapen en ontbijten, doen wij in onze 

Kajuit en overdag en in de avond slen-

teren wij lekker door de stad waar wij 

op dat moment zijn. Het is tenslotte 

vakantie!”

WEERDSINGEL WZ – De mooie zomer van 2019 ligt al weer achter ons, 
maar in de haven op de Weerdsingel is het nog volop nazomer.  Iedere 
dag liggen er nog volop bootjes en is het er gezellig. Zeker wanneer 
de zon achter de wolken vandaan komt en de bemanningen zich naar 
het dek begeven. Onze verslaggeefster Debby was benieuwd wat deze 
watertoeristen naar Utrecht brengt en waar ze vandaan komen. 

‘Leuk om in verschillende steden aan te meren’
Zomer in de haven…

 

Al ruim drie jaar woon ik met veel 

plezier in Pijlsweerd en sinds een 

halfjaar is dat plezier alleen maar 

groter geworden. Toen kwam Kimi 

namelijk bij me wonen. Kimi en ik 

kennen elkaar uit het dierenasiel 

en sindsdien zijn we beste vrienden 

en wonen we samen. Kimi zit altijd 

op me te wachten als ik thuiskom 

van m’n ochtendshow op 3FM en 

‘s avonds op de bank kijken we 

gezellig naar het journaal of RTV 

Utrecht. 

Maar door mijn kat Kimi ben ik zelf 

ook anders naar de wereld gaan 

kijken. En dan met name naar de 

wereld aan de achterkant van mijn 

huis. Dit is de kant waar Kimi naar 

buiten mag en sinds het moment 

dat ze voor het eerst zelf op 

ontdekking mocht in de tuin ben 

ik gefascineerd geraakt door het 

leven aan de achterkant.

Daar waar het leven aan de voor-

kant overzichtelijk en gestructu-

reerd lijkt te verlopen (ik woon in 

een rustige straat zoals ieder ander, 

met aan weerszijden geparkeerde 

auto’s en de huizen netjes opge-

lijnd naast elkaar) is het Utrecht 

van achteren pure chaos!

Er lijkt totaal geen lijn te zitten in 

de opbouw van de diverse tuinen, 

schuren en gangen aan het achter-

ste van onze stad. En dat is maar 

goed ook!

Uren kan ik vanaf mijn dakterras 

turen over de daken van mijn 

buren op zoek naar geheime 

halletjes, stiekeme dakterrassen, 

mysterieuze tuinen en roestige 

hekken. Het is de achterkant waar 

ik de echte schoonheid vind. En ik 

merk vaak dat wanneer ik te gast 

ben bij iemand anders thuis, ik 

het niet kan laten om even twee 

verdiepingen naar boven te gaan 

om daar het Utrecht van achteren 

te bewonderen! Het is een soort 

onontdekte geheime wereld, maar 

dan heel dichtbij. Moet je ook eens 

proberen!

door: Sander Hoogendoorn

Utrecht 
van achter

Column

‘Hier gebeuren hele mooie dingen’

NPO dj Sander Hoogendoorn 
woont in Pijlsweerd en is iedere 
werkdag van 06:00 tot 10:00 te 

horen op 3fm in de ochtend-
show Sander’s Vriendenteam
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Nieuwe bewoners en geboren en getogen Ondiepers, eigenlijk zit er 
helemaal niet zoveel verschil tussen. Dat blijkt wel als ze met elkaar in 
gesprek gaan over hun wijk. Bert en Tessa maken voor De Noordwester 
kennis met elkaar op zomaar een zondagochtend op de Morelstraat in 
Ondiep. 

dat nou eigenlijk goed uit? Ik hoor 

Chartrwase en Chartreuze.” Bert en 

zijn vrouw, die zich ook mengt in het 

gesprek, moeten lachen. “Nou, als je 

Chartrwase zegt, dan lig je er gelijk 

uit. Dan is het voor iedereen duidelijk 

dat je hier niet vandaan komt! Een 

echte Ondieper zegt Chartreuze. Dat 

heeft nog te maken met het oude 

klooster dat hier ooit was, genaamd 

Chartreuse.”

 

ONDIEP VOELT ALS EEN DORP
Voor Tessa voelde Ondiep gelijk aan 

als een dorp. Ze groeide op in Baarn, 

haar vriend in een dorp in Groningen. 

Ook voor hem voelt Ondiep aan als 

vanouds. “Ondiep is een beetje een 

dorp binnen de grote stad”, zegt ze. 

“Juist daardoor voelen we ons hier ex-

tra thuis.” Tessa ervaart dit ‘sociale, ge-

zellige en dorpse’ bijvoorbeeld bij de 

lokale slager, bakker en fietsenmaker. 

Verder is ze erg blij met de ligging, zo 

kort op het centrum maar ook dicht bij 

het groen. 

 

Oud en nieuw als winst voor de wijk

Bert en zijn vrouw hebben de wijk 

flink zien veranderen, maar zijn daar 

niet negatief over. “Je moet met de 

tijd mee gaan en sommige stukken zijn 

echt aan vernieuwing toe.” Ze zien 

de ontstane mix van bewoners met de 

komst van nieuwe jonge mensen als 

een aanwinst voor de wijk. Wel zien ze 

dat oude bewoners wiens woningen 

worden gesloopt, momenteel moeilijk 

weer een betaalbare woning terug 

vinden in Ondiep. De nieuwe huizen 

zijn vaak te duur. “Wat dat betreft is 

het wel begrijpelijk dat een deel van 

de oude bewoners niet zo positief is 

over de veranderingen”, aldus Bert. 

 

VOOROORDELEN
Iets waar Bert wel mee klaar is, zijn 
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Door Shannah Spoelstra

Bert is een geboren en getogen On-

dieper. Samen met zijn vrouw woont 

hij zelfs weer in zijn ouderlijk huis. 

“Wij gaan hier nooit meer weg, als 

het aan ons ligt.” Ook de dochters zijn 

in de buurt gebleven, eentje woont 

heel dichtbij, in Het Kleine Wijk. Bert 

is meer dan een rasechte Ondieper. 

Hij maakt reportages voor Ondiep tv 

en kent de wijk als zijn broekzak. “Ik 

houd er van om verhalen te verzame-

len en daarmee verbindingen te leg-

gen tussen het toen en nu. De wereld 

blijkt elke keer weer heel klein.” 

 

LAAN VAN CHARTROISE
Tessa woont bijna twee jaar samen 

met haar vriend in een van de nieuw-

bouwappartementen op de Laan 

van Chartroise. Tessa: “Hoe spreek je 

JOHN EN GREETJE DEKKER
MONNICKENDAM 

FRANK EN CLAUDIA MET DOCHTER KATRIN
HARDERWIJK 

RINO EN ROY MET PAPEGAAI DIVA, KATTEN 
SILKIE EN SWEETY DARLING EN HONDEN 
TJANGO EN BONNIE  |  ROTERDAM

die bomen langs de Vecht en langs 

de Royaards van den Hamkade en de 

Thorbeckelaan. Let er maar eens op. 

Als je schel gekwetter hoort, kijk dan 

eens goed. Tegen de avond zoeken 

halsbandparkieten elkaar op om in 

groepen in een geschikte boom te 

gaan slapen. Je ziet soms wel dertig 

vogels als een formatie knalgroene 

ministraaljagers laag over de daken 

scheren, luidkeels naar elkaar roe-

pend. Een prachtig gezicht! 

KREEFT
Naast halsbandparkieten zijn scholek-

sters zomaar wat nieuwkomers die de 

wijk kleur geven. En dan hebben we 

sinds kort ook kreeften in ons eigen 

Ondiep! Kreeften? Ja, Amerikaanse 

rivierkreeften om precies te zijn. 

Maar daarover misschien een 

volgende keer…

In de volgende editie meer over 

een andere nieuwkomer: 

de scholekster.

Nieuwkomers: de halsbandparkieten
Groen in de buurt

Voor echte natuur moet je de stad uit denken veel mensen. Maar in alle 
parken en plantsoenen van onze stad leven toch ook allerlei planten 
en dieren? Ze voelen zich er vaak net zo thuis als in de echte wildernis. 
Je zou dus kunnen zeggen dat die parken óók natuur zijn, stadsnatuur. 
Eksters, merels, huismussen en mezen horen bij de stadsnatuur zoals 
olifanten bij de Afrikaanse savanne. En net als die ‘wilde’ natuur is ook 
de stadsnatuur altijd in beweging. Planten en dieren verdwijnen soms, 
maar er komen ook nieuwe bij. 

“Utrecht van achteren 
is pure chaos!”

“Uren kan ik turen op 
zoek naar stiekeme 
dakterrassen en  
mysterieuze tuinen.” 

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

de negatieve vooroordelen die nog 

steeds bestaan over Ondiep. Ook Tessa 

herkent dit wel een beetje in haar 

prive-omgeving. “Natuurlijk heeft 

de wijk zijn geschiedenis, maar er 

gebeuren ook zoveel mooie dingen.” 

Van Volksopera tot Wesley Snijder 

die voedselpakketten uitdeelt, stuk 

voor stuk mooie initiatieven. Over dit 

laatste maakt Bert zich wel zorgen. “Er 

zijn te veel mensen in de wijk afhanke-

lijk van de voedselbank.” 

Oud ontmoet nieuw in Ondiep

OVERNAME
DOCK is een betrokken sociaalwerk-or-

ganisatie met als motto: de kracht van 

wij samen. Met de overname van alle 

uitvoerende medewerkers is begin dit 

jaar het werk overgenomen van M’e-

kaar. Medewerkers Liesbeth Meijns, 

Tamara Erkelens en Rob Steinebach, 

zijn gebleven. Zij gaan graag door met 

de ontwikkeling van Ondiep en Pijls-

weerd. U kunt bij hen aangeven wat 

goed zou kunnen zijn voor u en voor 

de wijken Ondiep en Pijlsweerd.  

SANDRA
DOCK-medewerkers luisteren en 

bieden ondersteuning. Er zijn volop 

mogelijkheden, vertelt Sandra van 

de Laar, manager van de wijk Noord-

west. “Bewoners kunnen hun talenten 

ontwikkelen, kansen benutten en het 

zou geweldig zijn als men het net iets 

beter krijgt.”

 

LIESBETH
“Buurthuis De Speler richt zich op jong 

en oud”, vertelt Liesbeth. “In de prach-

tige vernieuwde huiskamer kunnen 

buurtbewoners elkaar ontmoeten. Op 

maandag en donderdag kan voor een 

klein bedrag iedereen aanschuiven bij 

de lunch, op woensdagmiddag wordt 

er gekaart en zijn er beweeggroepen. 

Ook zangkoren oefenen hier en zwan-

gere vrouwen kunnen meedoen aan 

zwangerschaps-yoga. Geregeld zijn er 

activiteiten voor kinderen.” 

TAMARA
Ouderen wonen steeds langer op 

zichzelf en de dagen zijn soms wel 

erg lang. Tamara: “Het project Samen 

Utrecht maakt het mogelijk voor 

ouderen om in contact te komen 

met buurtbewoners die hen kunnen 

helpen, zodat ze langer zelfstandig 

kunnen wonen. Met beperkte midde-

len koppel ik mensen, waardoor het 

voor dat moment net iets aangenamer 

is en het gevoel van alleen zijn even er 

niet is.”  

De intensieve samenwerking met de 

huisartsen wordt doorontwikkeld. 

Zij kunnen mensen op een (welzijns)

recept doorverwijzen naar Tamara. 

“Samen maken we een afspraak om 

kennis te maken met verschillende 

activiteiten. Op deze manier gingen 

bewoners al wandelen of werden ze 

deelnemer aan een eetgroepje of een 

creatieve activiteit. Ook met het buurt-

team is een intensief contact, waar-

door cliënten ook zijn aangesloten bij 

activiteiten.”

 

ROB
Sloop, nieuwbouw en renovatie heeft 

Ondiep en Pijlsweerd veranderd. 

Beide buurten zijn nog niet af. Rob 

Steinebach is al vele jaren een bekend 

gezicht bij tal van initiatieven. Hij ziet 

graag nog een aantal ontwikkelingen 

opgepakt worden, zoals het verduur-

zamen van woningen en het plaatsen 

van zonnepanelen. Genoeg daken 

om vol te leggen met zonnepanelen. 

Mitros is positief en heeft aan de 

bewonerswerkgroep De Stemvork On-

diep aangeven om de belangstelling te 

inventariseren. 

Voor meer informatie of deelne-

men aan activiteiten kunt u contact 

opnemen met Tamara 0639563944 

of Liesbeth 0624983453. En na-

tuurlijk is iedereen welkom om  de 

vernieuwde Speler te bekijken.

Buurthuis De Speler heeft na een verbouwing de deuren geopend op 
de begane grond. Hiermee ging een grote wens van buurtbewoners in 
vervulling. Daarnaast is de sociaal makel-organisatie die ook vanuit De 
Speler opereert, overgegaan naar DOCK Utrecht. 

Buurthuis en welzijn vernieuwd in Ondiep en Pijlsweerd
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Door: Toon Vernooij
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erfenis en is al zo’n 35 jaar in het bezit 

van onze familie. Toen wij de boot 

erfden hebben wij deze natuurlijk 

wat meer naar onze smaak geverfd en 

ingericht.” 

Wat brengt jullie in Utrecht?  

“Uiteraard vinden wij de stad mooi en 

natuurlijk zijn grachten. We hebben 

net even op de Amsterdamsestraat-

weg boodschappen gedaan en zullen 

denk ik zo even de stad in gaan. Wij 

zijn echte stadsmensen dus vinden het 

leuk om in verschillende binnensteden 

aan te meren.”

Waar gaat de reis naar toe?  

“We weten het nog niet helemaal 

zeker, we zoeken telkens een leuk 

plekje uit om aan te meren en zien 

gaandeweg een beetje waar we heen 

gaan. We willen sowieso richting oud 

Zuilen. Andere plekken waar we zeker 

heen willen zijn Volendam, Almere en 

IJmuiden.”

Ontmoet in de volgende editie 

honden en hun baasjes op de grens 

tussen Pijlsweerd en Ondiep.
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Sandra van Laar, Rob Steinebach en Liesbeth Meijns. Op de voorgrond Tamara Erkelens. fo
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Wat is er te doen in onze buurt?

Oude tijden

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke 
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep 
en Pijlsweerd en is een uitgave van Stichting 
Buurtkrant de Noordwester.
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adverteren@denoordwester.com,
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De Noordwester digitaal?
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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 Francis Venus (38) haar 
deur voor ons open. Zij woont in de Wolfstraat en werkt op de hoek 
van de 1e Daalsedijk en de Boorstraat in haar hondentrimsalon. 

Francis is geen onbekende in Pijls-

weerd. Of liever gezegd: op de 1e 

Daalsedijk, want ze is natuurlijk een 

‘1e Daalsedijker’ zoals dat heet. En dat 

kan ook haast niet anders; ze woont 

daar namelijk al haar hele leven. Net 

als haar ouders die, net als Francis, nog 

steeds in de Wolfstraat wonen. “Op 

een kort uitstapje naar Overvecht na, 

ben ik hier altijd gebleven, en ik wil 

ook niet anders. Dit is thuis, hier voel 

ik me veilig.”

Ook haar werk speelt zich af in de 

Daalsebuurt. Sinds bijna drie jaar is 

Francis de trotse eigenaar van ‘Hon-

dentrimsalon Francis’ op de Boorstraat 

111a. Na jarenlang in de horeca te 

hebben gewerkt, stortte ze zich in 

2016 op haar grote hobby en liefde: 

de Dwergkees. En dan vooral op het 

trimmen er van. 

In 2016 rondde ze de opleiding 

daarvoor met succes af en in februari 

2017 opende ze haar salon. “Al tijdens 

mijn opleiding specialiseerde ik mezelf 

het nieuws vanwege eigenwijs slacht-

vee dat de benen nam. Dat was altijd 

tevergeefs want óf de beesten werden 

gevangen en alsnog geslacht, óf ze 

sneuvelden door een politiekogel als 

Alleen de drie panden links van 
het Openbaar Slachthuis aan 
de Amsterdamsestraatweg zijn 
overeind gebleven. De prent is 
uit de beginjaren van wat toen 
het 118 jaar geleden open ging 
nog keurig het abattoir werd 
genoemd. 

Door: Jos van Sambeek 

Het slachthuis was door de jaren 

heen een bedrijf van belang en 

speelde een belangrijke rol in de ver-

betering van de voedselhygiëne in 

Utrecht en omstreken. Het was ook 

een soort voedselbank, want mensen 

met weinig geld konden er jarenlang 

bij een speciaal loket vlees kopen, dat 

nog net niet bedorven was. 

Het slachthuis kwam ook regelmatig in 

Door Thijs-Jan Lanning

Dat Ilja op deze plek zijn verhaal doet, 

hebben we aan hem zelf te danken. 

Vol ambitie en lef trok hij namelijk 

zelf aan de bel en meldde zich aan als 

jongste medewerker van deze krant. 

Dan moet je wel talent hebben en dus 

gingen wij met hem in gesprek op een 

van zijn favoriete locaties in de buurt: 

de Monicahof. “Ik kom hier dagelijks. 

Ik denk al wel tien jaar.”

Een jaar geleden sloeg het foto-en 

videovirus toe bij Ilja en sindsdien zijn 

hij en zijn camera onafscheidelijk. “Ik 

probeer veel foto’s en vooral video’s 

te maken in de buurt. Dat doe ik hier, 

maar ook bij mij in de staat. Eigenlijk 

in heel Pijlsweerd wel. Ik stel dan 

allerlei vragen en maak daar film-

pjes van die ik vervolgens zelf weer 

monteer. Daarna plaats ik ze op mijn 

YouTube-kanaal. Ik heb al honderd 

abonnees.”

Als de brugklasser van het Unic-college 

geen huiswerk heeft is hij buiten te 

vinden in zijn geliefde buurt waar hij 

Ilja heeft passie voor film en fotografie

met heel veel plezier woont. “Ik zit 

niet graag binnen, al moet ik daar na-

tuurlijk wel mijn materiaal monteren.” 

Maar het liefst is hij buiten. “Ik vind 

het erg leuk om mensen die bewegen 

te filmen, bijvoorbeeld freerunners 

want dat is ook mijn sport. Met mijn 

stabilizer kan ik met ze mee rennen en 

gelijk filmen.”

MONICAHOF – 11 jaar is hij pas, maar nu al weet Ilja van Heugten al 
precies wat hij wil: met de camera aan de slag. Het liefst doet hij dat 
in Pijlsweerd, de buurt waar hij is geboren en getogen. De natuur, de 
mensen, de gebouwen om hem heen, niets ontsnapt aan zijn foto- 
en videocamera. Droom op korte termijn? “Aan de slag voor De 
Noordwester!” 

Jong talent in de buurt

in dit ras. Maar daarnaast is het ook 

wel eens fijn om je te kunnen storten 

op een ander soort. Dus leef ik me 

af en toe graag uit op bijvoorbeeld 

een Labradoodle. Ik moet dan weer 

nadenken en die automatische piloot 

kan dan even uit.”

Dat het goed gaat met haar salon is te 

zien aan haar agenda. Daarin is geen 

gaatje meer te vinden. Klanten komen 

uit heel Nederland en zelfs België 

hun Dwergkeesjes brengen. Ondanks 

dat Francis soms zelfs klanten moet 

weigeren, betekent dit succes niet dat 

we bang moeten zijn haar uit de wijk 

te verliezen vanwege uitbreiding. “Ik 

blijf altijd hier wonen en werken. En 

uit deze winkel ga ik alleen weg als ik 

vanuit een groter huis kan gaan wer-

ken. Maar dan wel in deze buurt!”

verse jus. Na je ontbijt kun je binnen 

aan het werk. Of natuurlijk lekker 

buiten blijven zitten! 

Open: ma-vr 8.30-18.00 uur

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 26 november om 20.00 uur 

in het gebouw van LOU, Oudenoord 

330 (voormalig Concordia/Hogeschool 

Utrecht-gebouw). 

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 16 oktober om 19.30 uur 

in De Speler, Thorbeckelaan 18c. 

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 25 november om 19.30 uur 

in Stella Maris, Jagerskade 4. 

NAPOLEON OVERLEG

Buurtoverleg voor bewoners en onder-

nemers van de Amsterdamsestraatweg 

e.o. Woensdag 30 oktober om 

19.30 uur. De locatie wordt nog 

bekend gemaakt

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 10 oktober om 20.00 uur 

in buurthuis Geuzenkwartier, Laan 

van Chartroise 166. Agenda: 

www.wijkraadnoordwest.nl 

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Klaas Verschuure 

houdt geregeld spreekuur in Noord-

west. Je kunt hier terecht met vragen 

en ideeën over onze wijk. Meld je van 

te voren aan, zodat hij zich kan voor-

bereiden op de vragen. De eerstvol-

gende spreekuren zijn op:

 28 oktober in buurthuis de Beatrix, 

Beatrixlaan 2; 25 november in Het 

Huis, Boorstraat 107 en 16 december 

van 18:30 tot 19:30 uur in Buurthuis de 

Beatrix.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. 

Noordwest Thuis Best
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De camera om Ilja’s nek laat zien dat 

hij zijn hobby serieus neemt. “Ik wil 

hier in de toekomst graag mijn werk 

van maken. Cameraman lijkt me wel 

wat. Maar eerst wil ik het vak leren 

van een echte fotograaf, zoals mijn 

buurman Aad van Vliet. En dan op-

drachten proberen te regelen. Het lijkt 

me leuk om dan bij De Noordwester te 

beginnen.” 

Ken jij, of ben jij ook een talentvol 

buurtbewonertje? Mail ons dan: 

redactie@denoordwester.com
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Utrecht aan zee
door: Jelle Pieters

Over slechts een jaar of tien denk ik

dat Utrecht door een overschot aan mensen

zal overstromen buiten alle grenzen,

zoals sardientjes in een piepklein blik.

Dan moet je, als je ‘t simpelweg vertikt

te wonen in de drukte, gaan forenzen

en je een schaarse boom of 

groenstrook wensen

in Soest, Vianen, Doorn of Kamerik.

Maar als we met z’n allen nou verkassen

naar een eiland ergens in de zee

waar Utrecht afgemeten op zou passen...

en niemand hoeft zijn thuis écht te verlaten,

want we nemen alle parken, straten,

de stad zoals ie nu is met ons mee.

Stut Theater presenteert:

BuitenGewoon

Dit najaar op tournee door Utrecht
Toegang vanaf €5 via www.stut.nl

Zoiets heeft u nog nooit gezien!

ze een gevaar vormden voor de omge-

ving. De plek van het slachthuis heeft 

tegenwoordig een zeer plantaardige 

naam: de Plantage.
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Francis maakt Sir Bobby weer tiptop!
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