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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

 ONMAATSCHAPPELIJKEN  
Woonscholen in Ondiep 

en Pijlsweerd

2   KLEUR IN NOORDWEST
Kindertekeningen shinen in 

de Esdoornstraat

 NOORDWEST ONDERNEMEN 
Ronald van Schaik wil nooit 

meer weg uit Pijlsweerd

 TALENT IN DE BUURT 
Van kedeng kedeng naar 

muziekles in coronatijd

2 3 4

Turn up  
    the bagel

 Wij trakteren je
        op een 2e tune (bagel) 
 Toscaans gratis!

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Geldig bij Bagels & Beans 
Amstersdamsestraatweg 302 Utrecht  

Golden     
      oldie!

Vijf jaar De Noordwester in beeld: alle covers op een rij

Vijf jaar de mooiste buurtkrant  

van Utrecht. Van Ivo tot het Wissel- 

spoorterrein, via de Rode Brug 

en het groen in de buurt, naar 

de Weerdsingel en de Straatweg. 

Noordwest op zijn mooist!

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! 

Ivo…een koe met een hangbuik?

  HISTORIE
Honderd jaar Ondiep

  KLEUR IN NOORDWEST
Het oude concept in een 
nieuw jasje

  INTERVIEW
Bakkerij Boonzaaijer al 
jaren succesvol

  AGENDA
Wat is er te doen in
onze buurt?

2 2 3 4

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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winter 2015

Vernieuwing Fruitbuurt gaat laatste fase in

  ZIJDEBALEN
Waar komt toch die 

naam vandaan?

  INTERVIEW
Osteopathie op de 

Straatweg 

  GROEN IN DE BUURT
Verstopte parel achter 

de Aldi

2 3 3   CULTUUR
Kruisbestuiving in 

Concordia
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zomer 2016

www.lawinecommunicatie.nl
06 16 61 62 85

Bij deze nieuwe huizen blijft het niet. 

In september van 2016 start ook de 

bouw van 28 appartementen op de 

hoek van de Laan van Chartroise en 

Morelstraat. Mensen die in de Fruit-

buurt woonden én een terugkeerur-

gentie hebben, krijgen voorrang voor 

de nieuwe eengezinswoningen en 

appartementen. Op de site van Mitros 

staat bij nieuwbouwprojecten meer 

informatie over deze nieuwe huizen 

en appartementen.

 

Tegelijkertijd start de bouw van 44 

eengezinswoningen en 36 appar-

tementen aan het Ondiep en de 

Morelstraat. Deze huizen gaat de pen-

sioenbeheerder MN in de vrije sector 

verhuren. Als laatste starten BAM en 

ontwikkelaar Zondag in oktober 2016 

met de bouw van 34 eengezinswonin-

gen (koop) aan de Laan van Chartroise 

en de Tomaatstraat.  

Voor meer info over deze 

koopwoningen kunt u contact 

opnemen met Nienke Schuitman 

van De Keizer Makelaars via tele-

foonnummer (030) 2759040 of via 

nieuwbouw@dekeizer.nl.

Bouwbedrijf BAM is in opdracht van Mitros gestart met de bouw van
57 eengezinswoningen (sociale huur), aan de Aardbeistraat en de Fram-
boosstraat. Eind 2017 is de Fruitbuurt 199 nieuwe huizen rijker. Als de 
laatste woning klaar is, is de vernieuwing van de Fruitbuurt een feit. Iets 
waar veel bewoners en omwonenden lang naar uit hebben gekeken. 
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Kijk op: www.denoordwester.com
en download de tarieven.

Of stuur een mail naar: 
adverteren@denoordwester.com

ADVERTEREN?

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid
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Hoe het zou kunnen zijn
De Straatweg kleurt zonning geel 

tijdens opnames voor de film Hoe 

het zou kunnen zijn van Matthijs 

Bosman.

         UITGELICHT! 
Eindelijk! De Monicahof in Pijlsweerd is nu nog aantrekkelijker én veiliger. Maakten bewoners tien jaar 

geleden al het eerste ontwerp, eind februari ging dan eindelijk de eerste schep de grond in om het plan uit 

te voeren. Op zondag 26 juni vond voor de twaalfde keer het jaarlijkse buurtfeest plaats en in de nu compleet 

vernieuwde buurttuin werden de winnaars van de traditionele taartenbakwedstrijd bekend gemaakt. Fo
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Huisartsen en Buurtteams slaan handen 
ineen voor jeugd in psychische nood

  NIEUWLICHT
Kartuizer monniken 

in Ondiep

  ONDERNEMEN
Spullen voor rituelen 

op de Straatweg 

  GROEN IN DE BUURT
Wisselspoorbijen slaan 

vleugels uit

2 3 3   BEKEND GEZICHT
Karel van den Berg 

uit Ondiep

4

1

De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd

Aa
n d

e b
ew

on
er

s v
an

 di
t a

dr
es

herfst 2016

Psychische klachten bij kinderen en 

jongeren gaan vaak samen met sociale 

en/of opvoedkundige problemen 

binnen het gezin. Nu gebeurt het vaak 

dat een kind of jongere met psychi-

sche problemen zowel bij de huisarts 

als bij het Buurtteam bekend is. In de 

aanpak werken deze professionals 

echter vaak niet optimaal samen. Door 

de handen ineen te slaan, kunnen 

huisartsen en de Buurtteams Jeugd 

en Gezin het betrokken kind en de 

ouders beter helpen.

ZORG DICHTBIJ
De huisartsen en Buurtteams Jeugd 

en Gezin overleggen met het gezin 

hoe ze het beste kunnen helpen. Ze 

luisteren goed naar de hulpvraag van 

het kind of de jongere en het gezin. 

In de behandeling proberen ze er op 

tijd bij te zijn en niet af te wachten tot 

Huisartspraktijken en de buurtteams Jeugd en Gezin in Utrecht gaan 
vanaf najaar 2016 nauwer samenwerken. Zij doen dit om goede basis-
zorg voor kinderen en jongeren met psychische klachten te organiseren. 
Dichtbij huis, met een vertrouwde persoon en in samenspraak met het 
gezin. Zij noemen dit project: Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ. De proef 
gaat van start in de wijken Ondiep, Binnenstad en Leidsche Rijn.

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

         UITGELICHT! 
Tijdens de beweegweek, eind september, openden de kinderen en leerkrachten van basis-

school De Boemerang in Ondiep op sportieve wijze twee drinkwatertappunten van Join The 

Pipe, op het Boerhaaveplein en in het Noordse Park, én een drinkwatertappunt in Kenia door 

mee te doen met de Kids Water Run van Jongerentheater Link in Speeltuin Noordse Park. 
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er iets gebeurt. De zorg is dicht bij het 

kind: goed bereikbaar, in een bekende 

omgeving en bij een vertrouwde pro-

fessional. Kind en ouder praten mee 

over het zorgtraject: zij bepalen zelf 

het tempo en de inhoud. Ze mogen 

ook zelf zeggen welke mensen uit hun 

omgeving ingeschakeld kunnen wor-

den en in hoeverre zij kunnen helpen.

START IN ONDIEP, BINNENSTAD EN 
LEIDSCHE RIJN
Vanaf najaar 2016 brengen huisart-

spraktijken en teams Jeugd & Gezin 

deze visie samen in praktijk. Ze doen 

dit eerst op proef in drie Utrechtse 

buurten: Ondiep, Binnenstad en 

Leidsche Rijn. Hier onderzoeken ze of 

de nieuwe aanpak gaat werken. En 

hoe ze dus op die manier de zorg voor 

Word medewerker!

Wij zoeken getalenteerde:
• schrijvers
• fotografen
• visual designers

Geïnteresseerd? stuur een mail naar: 
redactie@denoordwester.com

FAN VAN DE 
NOORWESTER?

Kijk op: www.denoordwester.com
en download de tarieven.

Of stuur een mail naar: 
adverteren@denoordwester.com

ADVERTEREN?

www.lawinecommunicatie.nl
06 16 61 62 85

kinderen en jongeren met psychische 

klachten kunnen verbeteren. Als het 

nodig is, schakelen ze hierbij ook 

andere deskundigen in. Als het in deze 

drie buurten in Utrecht goed werkt, 

willen ze het ook in andere buurten 

gaan doen.

 

Meer informatie over de visie of 

de proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ 

is te vinden via deze link: 

www.awtjutrecht.nl/projecten/

proeftuin-basiszorg-jeugd-ggz 
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Buurtoverleg is informeren en animeren

  NATUUR
Spreeuwen in de buurt

  KLEUR IN NOORDWEST
Muurschilderingen met

Utrecht in de hoofdrol

  INTERVIEW
Nieuwe pizzabar op 

de Plantage

2 2 3   AGENDA
Wat is er te doen in

onze buurt?

4

‘KleinNeude’ als voorbeeld voor 
de inrichting van de Straatweg

Door Thijs-Jan Lanning 

Als het aan de initiatiefgroep ligt, 

wordt het plein bij de Boorstraat een 

betere ruimte voor de bewoners van 

Pijlsweerd. Een plek waar bewoners 

zich in herkennen. “Graag sluiten we 

aan op het Bethlehempark waarvan 

je ziet dat het elk moment van de 

dag wordt gebruikt. Even in de zon 

zitten tijdens de lunch of als ouders je 

kinderen laten ravotten op de heuvel. 

Een succesvolle verandering door 

bewoners. Die lijn trekken we graag 

door naar het plein. Een kwalitatieve 

ruimte voor degenen die er het vaakst 

komen.”

VOORBEELD
‘Klein Neude’ heet het initiatief 

waarvoor ondernemers en een aantal 

bewoners in januari voor het eerst om 

de tafel zaten. De Zeeuw: “Dit gedeel-

te kan een voorbeeld worden voor 

de inrichting van de ASW. Openbare 

ruimte waar de bewoners gasten zijn, 

waar het prettig ondernemen is en 
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voorjaar 2016

“Laten we de lijn van de gedachte van het Bethlehempark doortrekken over de ASW naar het plein bij de 
Boorstraat en het parkje erachter.” Dit is wat initiatiefnemer Tom de Zeeuw dacht toen hij de plannen in zijn 
hoofd ontvouwde. Inmiddels zijn die doorontwikkeld tot een concreet project met de treffende werknaam 
‘KleinNeude’.

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

         UITGELICHT! 
Dankzij inspanningen van buurtbewoners staat de Roode Brug in de Hoogstraatbuurt sinds deze winter ’s avonds te pronken 

in het licht. Benieuwd waarom de brug ook wel de Rooie Brug wordt genoemd? Kijk op www.denoordwester.com

Door Thijs-Jan Lanning 

De één bezoekt een overleg omdat hij 

zich zorgen maakt over het verkeer in 

de buurt, de ander omdat hij wil we-

ten wat er met die nieuwbouw in de 

straat achter zijn huis gebeurt. De één 

komt met een kritische vraag, de an-

der gewoon om te horen wat er speelt 

in de buurt, een volgende wil graag 

melding maken van overlast in zijn 

leefomgeving. Dit is in een notendop 

waar een buurtoverleg voor dient.

Buurtoverleggen, om ze zo maar 

onder één noemer te scharen, zijn 

in de ongeveer vijftien jaar van hun 

bestaan uitgegroeid tot een sociaal 

bindmiddel. Ze informeren en anime-

ren. En ze groeien in populariteit en 

bekendheid. Tijdens een overleg gaan 

buurtbewoners in gesprek. Met elkaar, 

met gemeente, politie, woningcorpo-

raties, ondernemers en met iedereen 

die op dat moment iets van de ander 

wil weten. Soms is het een geanimeerd 

gesprek, soms lopen de gemoederen 

Ondiep Overlegt, Buurtoverleg Pijlsweerd en de Beheergroep Hoog-
straat zijn in de volksmond overleggen waar alle bewoners uit die 
buurt aan kunnen deelnemen. De onderwerpen hebben veelal te maken 
met veiligheid, leefbaarheid en vernieuwing of ontwikkeling van de 
woonomgeving.

Meer weten over de overleggen 

in de buurt, en dus over wat er 

speelt in de buurt? Bezoek een 

overleg. Stuur een mailtje naar 

sociaal makelaar Rob Steinebach: 

robsteinebach@mekaarutrecht.

nl en u ontvangt in de weken 

voor het Buurtoverleg een 

uitnodiging. In onze agenda op 

pagina 4 staan de eerstvolgende 

overleggen vermeld.

wat op. Maar wat vooral het belang 

is van de overleggen: ze verbinden 

bewoners, ondernemers en instanties 

met elkaar. Ze houden elkaar op de 

hoogte van wat er speelt in de buurt.

Uit de buurtoverleggen ontstaan 

vaak initiatieven die door een groep 

bewoners wordt opgepakt. De laat-

ste jaren lag dit op onderwerpen als 

verkeer, de amsterdamsestraatweg of 

op het ontwikkelen van een park of 

speelvoorziening. 

met het Bethlehempark als voorbeeld. 

Een verbinding over de straatweg, 

kort parkeren met blauwe schijf voor 

ondernemers, bredere stoepen en de 

mogelijkheid voor terrassen op dit 

gedeelte van de ASW, dat de meeste 

zonuren kent.

PARTICIPATIEPROJECT
Op de ASW is dit een eerste partici-

patieproject waarbij bewoners en on-

dernemers gezamenlijk streven naar 

een prettige omgeving om te leven 

en te ondernemen en het gesprek 

aangaan met de gemeente, die graag 

een faciliterende rol speelt.
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De Speler wordt weer echt buurthuis

  DRUKKERIJ LUMAX
Herinnering aan 

katholiek verleden

  HOT ROD
Passie voor oldtimers en 

tatoeages

  ONDERNEMEN
Even naar Hoefje

2 3 3   OUDE TIJDEN
Raad de straat

4
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Cora Bastiaansen

NIET WELKOM
De lift zou het toegankelijker maken 

voor minder validen, maar er wordt 

geklaagd dat die nog wel eens stuk is. 

Als je binnenkomt voel je je niet direct 

welkom: het rood schreeuwt je tege-

moet en de trappen zijn onprettig. Er 

is niemand om je te ontvangen of je 

wegwijs te maken, en ook ontbreken 

er informatieborden; waar moet je zijn 

voor de instanties, de sportschool, de 

koffieruimte?

ONTMOETINGEN
Dankzij betrokken buurtbewoners zijn 

er wel activiteiten. Er wordt gehand-

werkt en koffie gedronken, twee keer 

per week wordt er samen gekookt en 

gegeten. Er zijn cursussen: van yoga 

tot schilderen en volksdansen. 50/50, 

het restaurantje van het Leger des 

Heils dat er ooit zat, leek een plus-

punt. Maar in de buurt had niemand  

ervan gehoord: “Nooit geweten dat 

het bestond!” Te weinig ruchtbaar-

heid aan gegeven? Inmiddels is het 

vervangen door een dart café; daar is 

het vaak donker.

THEATER
De theaterzaal begon ooit als oe-

Op het eerste gezicht heeft Buurtcentrum De Speler alles wat een buurt 
nodig heeft: ruimtes om bij elkaar te komen, koffie te drinken, te verga-
deren of evenementen te organiseren. Het gebouw is kleurrijk en moet 
gastvrij zijn voor alle buurtbewoners. Is het dat ook?

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl 
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         UITGELICHT! 
De singel is bijna hersteld. In 2019 kunnen we misschien in de winter weer een 

volledig rondje schaatsen. Tot die tijd kan Utrecht genieten van de fontein en het 

uitzicht op Noordwest vanaf het nieuwe pop-up-terras. Meer hierover op pagina 3. Fo
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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

fenruimte voor Volksopera Ondiep, 

wat een daverend succes bleek en de 

nationale tv haalde. Daarna werd er 

nog wel eens een kledingruilbeurs ge-

organiseerd. Toen bloedde het dood… 

De zitplaatsen zijn niet erg comforta-

bel – linoleum trappen met kussentjes 

erop, niet voor alle leeftijden. Tegen-

woordig zit er de Stichting Desalniet-

temin, die activiteiten voor jongeren 

zou organiseren, maar ook daar valt 

weinig bedrijvigheid te bespeuren. 

De theaterzaal is via hen te huur voor 

€135 per dagdeel. 

BLOED PRIKKEN
Het was handig dat buurtbewoners 

hier dagelijks door Saltro bloed kon-

den laten prikken. De weinige die hier 

gebruik van maakten, waren verbaasd 

dat er niet meer promotie voor werd 

gemaakt. Per 1 februari wordt er 

alleen nog op dinsdag geprikt. Er was 

blijkbaar niet genoeg animo.

De Speler, bedoeld als bruisend 

hart van het nieuwe Ondiep, zit 

in een crisis. Maar de buurt kan 

ervan maken wat ze wil. Zo praten 

buurtbewoners met Me’kaar en 

de gemeente (en Mitros) over de 

toekomst van de buurthuisfunctie 

van het gebouw. Wil je meepraten 

en meebeslissen? 

Neem dan contact op met Kees 

Reijn: keesreijn@mekaarutrecht.nl, 

06 81 31 84 66.
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Onduidelijkheid over bouw in Monicahof

  DE RODE BRUGBUURT
Van platteland 

tot stadswijk

  STERKLINIEK OUDENOORD
Een familiebedrijf 

in de wijk

  JONG + OUD = GOUD
Matching ouderen 

en studenten

2 3 3   VREEDZAME KINDERRAAD 
Kinderen zorgen voor 

ontmoeting in Ondiep
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Door Thijs-Jan Lanning

OASE
Verscholen tussen Oudenoord, 

Weerdsingel Westzijde en Amsterdam-

sestraatweg ligt een oase van groen: 

de Monicahof. Op initiatief van bewo-

ners werd het park medio 2016 met 

belastinggeld ingrijpend gerenoveerd 

en kwam het in beheer van omwonen-

den. Kinderen hebben hier een veilige 

plek om te spelen en uit de verre om-

trek genieten mensen van het groen 

in een verder stenige wijk, waar op dit 

moment nog eens 1500 woningen in 

aanbouw zijn of komen.

AFBREUK
Volgens bewoners en gebruikers past 

een groot gebouw van zes verdiepin-

gen, met uitzicht op het park, niet 

in de omgeving en verandert het 

karakter daarmee in een woonpark. 

Volgens hen gaat het er niet om dàt er 

iets wordt gebouwd, maar het feit dat 

zo’n groot gebouw het hele park do-

mineert en niet past in de rond 1900 

gebouwde karakteristieke wijk. Zij vre-

zen dat dit ten koste gaat van de sfeer 

en uitstraling van de Monicahof en dit 

voorbeeld niet veel goeds betekent 

voor andere bouwprojecten in groene 

binnenterreinen elders in de stad. 

De bouw van een groot woon/werkgebouw van zes verdiepingen in de 
Monicahof in Pijlsweerd lijkt op losse schroeven te staan nu het Utrecht-
se college terug lijkt te komen op het ontwerpbesluit waarin de ge-
vraagde vergunning voor het bouwplan wordt verleend. Het is in ieder 
geval de hoop van veel omwonenden.
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DOOF
In december 2016 werd een protest-

brief, voorzien van 350 handteke-

ningen, tegen dit bouwplan geschre-

ven aan wethouder Paulus Jansen. 

Vervolgens werden later nog eens 

ruim vijftig zienswijzen ingediend. 

Het overgrote deel tekende bezwaren 

aan tegen het bouwplan. Wijkraad 

Noordwest diende ook een zienswijze 

in waarin met klem wordt geadviseerd 

af te zien van de definitieve toeken-

ning van het plan. Al eerder werd de 

Gemeente Utrecht bij het verlenen van 

een vergunning teruggefloten door 

de Raad van State. Desondanks bleef 

de gemeente doof voor argumenten 

tegen de bouw van zes appartemen-

ten en twee kantoorruimten.

NOODREM
Tot wethouder Paulus Jansen op 

vragen van GroenLinks, mede namens 

de Partij voor de Dieren, toezegde de 

antwoorden van het college op de 

zienswijzen te verspreiden in de raad, 

zodat eventueel de fracties die hier 

ernstig aan tillen aan de noodrem 

kunnen trekken als ze toch zien dat er 

met die antwoorden op ongewenste 

wijze wordt omgegaan. 

TOEZEGGING
Binnen de gemeente Utrecht vraagt 

men zich nu af wat deze toezegging 

nu voorstelt. Kan de gemeenteraad in-

breken op de afwijkingsbevoegdheid 

van het college? Of gaat het alleen om 

te bezien of het college de bezwaren 

netjes heeft behandeld? Hoe dan ook, 

de verwachting is dat het college eind 

mei/begin juni met een besluit naar 

buiten komt. Mocht het besluit alsnog 

positief uitvallen voor het bouwplan, 

dan is de verwachting dat een aantal 

bezwaarmakers dit weer aanvecht tot 

aan de Raad van State.

         UITGELICHT! 
Bewoners protesteren al geruime tijd tegen nieuwbouwplannen in de Monicahof. 

De eigenaar wil het verouderde gebouw dat aan het voetbalveldje grenst vervan-

gen voor een complex met twee kantoorruimtes en zes appartementen. Buurtbe-

woners zijn bang dat de bouw ten koste gaat van het parkje en het voetbalveld 

en vrezen voor inkijk en minder zon met de komst van het gebouw dat met twaalf 

meter ruim twee keer zo hoog is als het huidige. 

Buurtspeeltuinen: bewoners zijn aan zet

  DE OUDE PASTORIE
Mooie herinnering 

aan roerige jaren

  RIGAKIS
Authentieke Griekse 

producten in Utrecht

  NAPOLEONOVERLEG
Bewonersgroep wordt 

nieuw buurtoverleg

2 3 3   NOORDWEST THUIS BEST 

De familie Karsin helpt 

kansarme kinderen in Azië
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Door de redactie

De Gemeente Utrecht heeft onlangs 

het ‘Beleidskader speeltuinen 2018’ 

vastgesteld. Leek het er eerst op dat 

speeltuinen zelfstandig moesten wor-

den waarbij bewoners het bestuur van 

de speeltuinorganisatie moesten gaan 

vormen, is het uiteindelijk een recht 

geworden. De gemeente wil hiermee 

de betrokkenheid van bewoners bij 

de speeltuinen vergroten en verlangt 

meer eigen werkzaamheden van be-

woners. Wie wil mag verzelfstandigen.

Het bestuur van de speeltuin kan dan 

zelf bepalen welke medewerkers zij 

het (pedagogisch)werk laten uitvoe-

ren. Met een basisbudget van € 93.500 

per speeltuin kan men aan de slag met 

alle verantwoordelijkheden die daarbij 

horen. Openbare speelplaats de Kame-

leon aan de Balkstraat behoort daar 

niet toe. 

Pijlsweerd kent de Duizendpoot 

langs het spoor en de speeltuin in 

het Noordsepark. Daarnaast is er de 

Kameleon aan de Balkstraat. Deze 

laatste is een speelplaats, met een 

hek er omheen en als zodanig geen 

‘officiële’ speeltuin. In Ondiep ligt 

speeltuin de Speelboom. Deze ligt aan 

de Hortensiastraat/Egelantierstraat in 

de Bloemenbuurt. 

Bewoners en vrijwilligers moeten meer verantwoordelijkheid nemen 
voor de speeltuinen. De professional wordt behouden, daarbij komt dat 
bewoners het vertrouwen krijgen om een rol op pakken en hun kwali-
teiten en betrokkenheid zichtbaar in te zetten. Wie wil mag de speel-
tuin verzelfstandigen, met een eigen bestuur. 
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Na gesprekken met de speeltuinen in 

Noordwest, een bijeenkomst met vrij-

willigers en een enquête onder sociaal 

makelaars, schreef de Wijkraad Noord-

west een advies voor het college. Hier-

uit bleek onder meer dat vrijwilligers 

graag activiteiten organiseren voor 

kinderen, maar terugschrikken voor 

het dragen van verantwoordelijkheid. 

Ook blijkt er een tekort aan vrijwil-

ligers en voelen weinigen er voor 

kinderen te corrigeren, zeker als het 

gaat om kinderen van bekenden. So-

ciaal makelaars lijken als professionals 

en onafhankelijke partij onmisbaar te 

zijn in het verlenen van pedagogische 

ondersteuning.

Op het Noordsepark na, hebben de 

speeltuinen dus nog een lange weg 

te gaan naar verzelfstandiging. Voor 

Pijlsweerd en Ondiep zijn de sociaal 

makelaars onmisbaar. Niet alleen in de 

speeltuin, ook in de directe omgeving 

is samenlevingsopbouw zeer wenselijk. 

In de buurten waar de speeltuinen nu 

staan kunnen die in de huidige orga-

nisatorische vorm uitgroeien tot een 

belangrijk middelpunt van de buurt, 

met ondersteuning van de sociaal 

makelaars. 

Promoveer de Kameleon tot speeltuin. 

Hierdoor krijgt het de buurtfunc-

tie, die eerder het buurthuis had. 

Vernieuw de accommodatie, betrek 

nieuwe bewoners bij de speelplaats 

en de buurt en zorg voor goede 

pedagogische begeleiding. Verbind de 

bewoners uit oude kern aan de nieu-

welingen van Pijlsweerd. Via een echte 

speeltuin naar een prachtbuurt. 

         UITGELICHT! 
De Kameleon in de Balkstraat is een begrip en ontmoetingsplek voor kinderen en buurtbewoners. Een team van acht vrijwilligers 

draait de speeltuin vier dagen per week. De speelplaats zit in een tussenjaar. Het team is met ondersteuning van de sociaal make-

laar aan het onderzoeken hoe organisatie, speelplaats en plein vorm moet gaan krijgen. Droom: een nieuw gebouw, speelmoge-

lijkheden voor de hele kleine kinderen, meer groen, avontuurlijk spelen. Een ontmoetingsplek voor iedereen door iedereen. Meer 

informatie: in de speeltuin of neem contact op met Jolanda van den Berg, 0655990592,  jolandavandenberg@mekaarutrecht.nl
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Hoe worden we weer meedenkers?

  Het melkHuisje
Voor een paar centen 

snoep kopen

  marga’s stoffensHop
Marga neemt graag de 

tijd voor klanten

3 3   noordwest tHuis best 

Al vijftig jaar dol op 

Cliff Richard
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Door Thijs-Jan Lanning

In de aanloop naar de gemeenteraads-

verkiezingen debatteren de lokale po-

litieke partijen hierover. Wij vroegen 

de lijstrekkers van de huidige raads-

partijen hoe zij denken de inwoner 

van Noordwest weer een enthousiaste 

meedenker te laten worden.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

“Echte participatie is 

meedenken en mee-

beslissen. Wij willen de 

energie in de samenle-

ving beter benutten en aanjagen. Dit 

betekent concreet dat wij het initiatief 

vaker bij Utrechters gaan leggen 

in plaats van bij de ambtenaren en 

politici.”

Rick van der Zweth, PvdA

“Praten met bewoners 

wordt te vaak gezien 

als een ‘moetje’. Terwijl 

bewoners juist heel goed 

weten wat goed is voor hen en dus 

voor Utrecht. Betrek ze daarom bij 

besluitvorming, het is zonde die kennis 

niet te benutten.” 

Maarten van Ooijen, ChristenUnie 

“Waarom verhuist de 

Voedselbank in Ondiep 

telkens? Waarom is het 

verkeer gevaarlijk op de 

ASW? Komt hier ons antwoord? Nee, 

bewoners weten het! Oplossingen 

van buurtbewoners serieus nemen. 

Daarom willen wij een Plan van Aan-

pak voor elke buurt.”

De bewoner is betrokken bij zijn buurt en denk mee. Tenminste als het 
aan de Gemeente Utrecht ligt. Maar dan? Doet de gemeente iets met 
zijn ideeën? Heeft de bewoner de indruk van niet, dan ligt het gevaar 
van ‘participatiemoeheid’ op de loer. 
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Eva van Esch, Partij voor de Dieren

 “Een probleem aankaar-

ten bij de gemeenteraad? 

Kijk welke raadsleden dit 

onderwerp in hun dossier 

hebben. Mail of bel en vraag ze langs te 

komen. Dit werkt het best. Ik kijk altijd 

of ik op de koffie kan komen.”

Klaas Verschuure, D66 

“Utrechters weten goed 

wat ze willen. Daarom 

moeten bewoners zelf 

initiatieven kunnen nemen 

en altijd worden betrokken bij gemeen-

telijke plannen. Dat doen we al met de 

stadsgesprekken. Maar er kan nog meer. 

Bijvoorbeeld met buurtbudgetten.” 

Sander van Waveren, CDA 

“Vanuit de samenleving 

komen de mooiste initia-

tieven. Er zijn geweldige 

(buurt)verenigingen, clubs 

en organisaties in Ondiep en Pijls-

weerd. Die moeten de gemeente op 

maat ondersteunen.Dus niet vanuit 

de gemeente moeilijke processen 

bedenken of regels bepalen voor 

Noordwest.”

Heleen de Boer, GroenLinks

“De gemeente moet zo-

veel mogelijk verschillen-

de mensen vragen mee te 

denken, zodat niet altijd 

dezelfde mensen meepraten. Bijvoor-

beeld via loting. Vooraf moet duidelijk 

zijn wat er precies met hun ideeën 

gebeurt, waar mensen invloed op heb-

ben en waarop niet.”

Tim Schipper, SP

“Opgelegde participatie is 

vaak bezigheidstherapie, 

zeker als de speelruimte 

vooraf niet duidelijk is. 

Maar als bewoners zich organiseren en 

samen optrekken, dan kan er echt wat 

veranderen. Zij kunnen rekenen op de 

SP, in woord en daad.”

Dimitri Gilissen, VVD

“Iedereen moet zich 

thuis voelen in Ondiep 

en Pijlsweerd. Bewoners 

zijn ogen en oren van 

de buurt. Voorstellen om de buurt 

veiliger en leefbaarder te maken staan 

voor ons centraal bij de keuzes die de 

gemeente maakt.”

Tim Homan, Student & Starter

“Student & Starter denkt 

dat digitalisering veel 

kansen biedt om parti-

cipatie makkelijker en 

duidelijker te maken.”

Het Noordwest Verkiezingsdebat is 

op woensdag 21 februari in Geuzen-

kwartier, Laan van Chartroise 166. 

2   stella maris
‘Een buurt heeft een 

buurthuis nodig’

         uitgeliCHt! 
Onlangs werd het tweede heringerichte plein aan de Amsterdam-

sestraatweg feestelijk geopend door wijkwethouder Kees Diepeveen. 

Eerder al werd het Ludgerusplein heringericht. Op pagina 2 meer over 

de bijzondere gele hekken op de pleinen. Fo
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Op avontuur door Utrecht Noord

  WINTERSCHOOL
Op de trap proef je de 

schooljaren

 BBB HEALTH BOUTIQUE
Blijven zoeken naar 

verdieping

 BUURTWERKKAMER TOP
Ondersteunt en activeert 

bewoners

2 3 3  NOORDWEST THUIS BEST
Lister Hostel Hogelanden
4

1

De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd

Aa
n d

e b
ew

on
er

s v
an

 di
t a

dr
es

voorjaar 2018

Amsterdamsestraatweg 353 // 3551 CJ  Utrecht 
Tel: 030 - 24 42 485 // site: www.vanrumpt.com

18%

90%

72%

54%

36%

18%

90%

72%

54%

36%

18%

36%

54%

72%

90%

18%

36%

54%

72%

90%

wit

wit

SpecialistenSpecialisten

Specialisten

Specialisten

Specialisten

Specialisten

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Kim Platenkamp

ONDIEP
Elke wijk heeft zijn eigen festival-

hart en in Ondiep is dat de Plantage. 

Hier begint de dag met een heerlijke 

pannenkoekenbrunch. Daarnaast 

treden De Ondiepse Kanaries op en 

theatermaakster Eva van Manen (Het 

Huis Utrecht) laat jongeren uit Ondiep 

eigen geschreven teksten zingen. Hoe 

dat precies gaat klinken blijft een ver-

rassing tot 22 april. Het programma op 

de Plantage wordt gepresenteerd door 

rasechte Ondieper Bert van Lienden. 

Natuurlijk is zijn ‘bank’ ook onderdeel 

van het programma. 

LOPEND VUURTJE
Noordwaarts is de feestelijke kick-off 

van de wandelroute Lopend Vuurtje. 

Laat je verrassen door de boeiende 

verhalen van de wijk en zijn bewoners. 

Speciaal voor Noordwaarts worden de 

verhalen verteld door Ondiepers. Ook 

na 22 april blijft het Lopend Vuurtje 

bestaan. Aan de Amsterdamsestraat-

weg opent Alles-onder-één-dak. 

Een initiatief van Stichting MoHuKa, 

voedselbank Ondiep, Dierenvoedsel-

Culturele Zondagen komt naar Utrecht Noord. Dit keer geen programma 
in de binnenstad, maar in Ondiep, Zuilen en Overvecht! Het hele pro-
gramma is samengesteld met de bewoners en culturele initiatieven uit 
de wijken. Het wordt een Culturele Zondag waarbij wijkbewoners én 
Utrechters uit de andere wijken welkom zijn om kennis te maken met 
de parels in het noorden van de stad. Ga op avontuur en leer je eigen 
wijk of stad (opnieuw) kennen. 

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
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bank, Sociale Supermarkt en Buren 

voor Buren. Hun doel is om een sociale 

plek te creëren waar iedereen welkom 

is en iedereen terecht kan, voor advies, 

hulp, raad of gewoon even gezellig 

bijkletsen.

DICHTERSROUTE
Naast Ondiep zijn ook Zuilen en Over-

vecht onderdeel van Noordwaarts. Zui-

len wordt regelmatig omschreven als 

een ‘dichtersdorp’ of een ‘muziekwijk’. 

Dit is ook terug te zien op 22 april. 

Vanaf het festivalhart Vorstelijk Com-

plex start de Dichtersroute. Tijdens een 

wandeling door Zuilen dragen dichters 

uit de wijk teksten voor die geïnspi-

reerd zijn op de buurt. Ook is er ook 

veel muziek van Zuilense initiatieven. 

Zo gaat de SLOPERA in première. Een 

opera over de sloop en nieuwbouw in 

de buurt Mussen en Merels. Daarnaast 

is er een begin te horen van de nieuwe 

WerkspoorOpera die in 2019 plaats-

vindt. Zuilen heeft ook een eigen mu-

seum dat zeker niet mag ontbreken op 

deze Culturele Zondag. Gedurende de 

hele dag is in Museum van Zuilen een 

lezing te volgen over de transformatie 

van zelfstandige gemeente naar een 

wijk van Utrecht. 

OVERVECHT
Kom Overvecht zien, horen en proe-

ven! De grootste wijk van Utrecht 

barst van de jonge creatieve onder-

nemers. Het festivalhart is gelegen op 

het NPD-terrein naast Winkelcentrum 

Overvecht. In een festivalsfeer maak 

je kennis met Overvechts talent, zoals 

Jermain Bridgewater, Stut theater 

en theatergroep De Dochters. Bij 

buurtcentrum De Dreef presenteren 

Cultuurspot Overvecht, The Social 

Collective en Creative College hiphop, 

afrodance en muziek van jong talent 

uit de wijk. 

BAKFIETS VOL BOTTEN
In alle drie de wijken organiseert 

Architectuurcentrum Aorta een rond-

leiding waarin meer verteld wordt 

over de geschiedenis en bijzondere 

kenmerken van de wijk. Ook komt het 

Universiteitsmuseum naar Zuilen en 

Ondiep met een bakfiets vol botten. 

Kun je niet kiezen uit het program-

ma? Neem dan de Noordwaarts 

Route en bezoek alle drie de wijken. 

Bekijk het hele programma op:

www.culturelezondagen.nl.  

         UITGELICHT! 
Vanaf 22 april gaat er een Lopend Vuurtje door Ondiep. Tijdens deze 

interactieve wandelroute kun je je laten verrassen door boeiende 

verhalen over de wijk en zijn bewoners, zoals hier bij ‘Bad Ondiep’ 

van Teun Castelein aan de Boerhaavelaan. Fo
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22 APRIL IN NOORD WEST
ALLE ACTIVITEITEN GRATIS!

De gemeente komt naar u toe

  LOPEND VUURTJE
Wandelen langs bijzon-

dere plekken in Ondiep

 TERRE DES HOMMES
Nieuwe winkel op de 

Plantage

 ALLES ONDER 1 DAK
Ieder voor zich, maar

wel met elkaar

2 3 3  KINDEREN MET DE PEN
Jonge schrijvers dichten 

over hun buurt
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INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Rob Steinebach en Thijs-Jan Lanning 

IN HET KORT 
Utrecht gaat buurtgerichter werken. 

Er komt een gezamenlijke aanpak om 

schulden te verminderen en gezinnen 

uit de armoede te halen. Veiligheid 

krijgt een impuls door het versterken 

van en investeren in buurtbetrok-

kenheid. De komende jaren wordt 

alles op alles gezet om aan de vraag 

naar voldoende betaalbare (sociale) 

huurwoningen te voldoen. Het nieuwe 

college gaat alle mobiliteitsalternatie-

ven afwegen en stelt dat knippen in 

het uiterste geval een optie zijn. Een 

knip ergens op de route Adelaarstraat 

lijkt een onvermijdelijke maatregel. 

BUURTGERICHT WERKEN
Voor de stad zijn de plannen ambiti-

eus. Voor Noordwest is het nog niet 

heel duidelijk, al hebben een aantal 

onderwerpen ook betrekking op On-

diep en Pijlsweerd. Zo gaan gemeente-

medewerkers meer buurtgericht wer-

ken en ook de zichtbaarheid van het 

wijkbureau wordt versterkt. Utrechters 

worden in de buurt opgezocht en de 

gemeente zoekt aansluiting bij hun 

NOORDWEST – Eind mei werd het langverwachte coalitieakkoord ‘Ruim-
te voor Iedereen’ gepresenteerd. Zeven weken fietsten Groen Links, 
D66 en de ChristenUnie ervoor door Utrecht en spraken op verschillen-
de plekken met inwoners en ondernemers. U kunt er de komende jaren 
van genieten. De wijkwethouder voor Noordwest wordt Klaas Ver-
schuure (D66). Met onze Noordwester-bril op, zetten wij de boel eens 
op een rijtje.

alting uitvaarten
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leefwereld. U krijgt als bewoner de 

mogelijkheid om via buurtbudgetten 

zelf te beslissen over zaken in uw 

directe leefomgeving. 

ENERGIE EN WONEN
Ondiep en Pijlsweerd weten in 2021 

wanneer zij van het ‘gas’ worden af-

gesloten. Dan is een plan van aanpak 

gereed. Het nieuwe college geeft aan 

dat met de alternatieven de woon-

lasten voor huurders per saldo niet 

mogen stijgen. Er worden afspraken 

gemaakt over het omzetten van socia-

le huurwoningen naar het middenseg-

ment. Wel moet de voorraad sociale 

huurwoningen op peil blijven. 

VERKEER EN PARKEREN
Utrecht investeert structureel in de 

verbetering van de verkeersveiligheid. 

Er staat niets in het akkoord over de 

onveilige plekken in onze buurten. 

Wel ontsluit straks een fietstunnel 

bij de 1e Daalsedijk-Spijkerstraat, de 

woningen op het Wisselspoorterrein 

en ontlast het de ASW. Straatparkeren 

wordt duurder, daar waar de druk op 

de openbare ruimte groot is. Parkeer-

beleid wordt aangepast. Vanaf 2030 

wil Utrecht alleen nog vervoer zonder 

uitlaat in de milieuzone.

AANPAK ASW
De integrale aanpak van de Straatweg 

wordt voortgezet en er worden mid-

delen voor vrijgemaakt. De ontwik-

kelingen zijn hier voorzichtig positief, 

mede door de ingezette maatregelen, 

maar nog kwetsbaar en vragen een 

lange adem. 

ARMOEDEBELEID
Er komt een flinke impuls voor de 

armoede-aanpak en daarbij speciale 

aandacht voor  ondersteuning van 

kinderen in armoede. Onderzocht 

wordt of voor bepaalde groepen 

de inkomenstoeslag moet worden 

aangepast. De focus komt te liggen 

op voorkomen van schulden, het 

innoveren van schuldhulpverlening en 

op buurtgericht vroeg signaleren van 

schulden. Een verplichte tegenpresta-

tie voor bewoners in de bijstand komt 

er niet. Voedselbanken en vergelijkba-

re initiatieven in de stad krijgen meer 

zekerheid over gebruik van locaties 

tegen dragelijke lasten.  

WIJKPARTICIPATIE
Tenslotte wordt de wijkparticipatie 

vernieuwd. Zo zou u door loting lid 

kunnen worden van de wijkraad. 

Voordat dit gebeurt, doet het college 

een voorstel voor een stadsbrede her-

vorming waardoor een goede afspie-

geling van de wijk en van de buurten 

mogelijk wordt.

         UITGELICHT! 
PIJLSWEERD - Vanaf Het Noorderlicht is het prachtig om te zien hoe de buurt groeit en bloeit. Er wordt genoten en ge-

luierd, opgeknapt en nieuw gebouwd. Als dan binnenkort ook Zijdebalen af is en de stad daarmee nog completer, wordt 

het dan niet eens tijd de Oudenoord en de Kaatstraat mee te laten bloeien? Wij roepen het nieuwe gemeentebestuur op 

werk te maken van de politiek breed gesteunde transformatie van de Oudenoord van racebaan naar echte bomenlaan en 

daarmee ook hier werk te maken van veiligheid en schoonheid.
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CDA pleit voor snelle aanpak Oudenoord 

  MARKT IN ONDIEP
“Hier is de klant nog 

koning”

 COLUMN 
Gert van Es gaat terug 

naar de Thorbeckenlaan

 TALENT IN NOORDWEST  
Danseres Tegeist wil het 

gaan maken in Amerika

2 3 3  GROENE VINGERS
Frency is trots op háár 

moestuintje
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INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

In 2016 is door de gemeente een ‘ont-

wikkelkoers Oudenoord/Nijenoord’ 

vastgesteld en voor het eerste stuk, 

tussen Monicabrug en Kaatstraat is 

geld beschikbaar voor herinrichting. 

Helaas stelt het college van B&W en 

de coalitiepartijen telkens de uitvoe-

ring uit. Telkens wordt er een nieuw 

onderzoek bedacht. Eerst naar de hele 

Votulast-route (van Weerdsingel tot 

Kardinaal de Jongweg), nu een nieuw 

OUDENOORD - Verkeersdrukte is en blijft een vast onderwerp op de 
Utrechtse raadsagenda. Veel bewoners kunnen daarover meepraten, 
zeker die op de Oudenoord. Afgelopen jaren heeft de ‘knijp’ bij de 
Monicabrug gezorgd voor lange files in de spits. We voldoen weliswaar 
aan de luchtkwaliteitsnormen, maar dat alleen is onvoldoende.

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

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

onderzoek naar eenrichtingsverkeer 

op de Amsterdamsestraatweg.

De CDA-fractie maakt zich zorgen dat 

goede plannen blijven liggen terwijl 

jaar op jaar gezocht wordt naar nog 

betere oplossingen. Dan gebeurt er 

nooit wat. Daarom pleiten we voor 

een snelle herinrichting en opknap-

beurt voor het begin van de Ouden-

oord, dat is geen weggegooid geld, 

maar een goede basis voor verdere 

maatregelen in de toekomst!

Meer weten over dit onderwerp? 

Sander van Waveren is te bereiken 

via s.van.waveren@raad.utrecht.nl 

en 06-14367390.

CDA-fractievoorzitter Sander van 

Waveren nodigt PvdA-raadslid Hester 

Assen uit hier op deze plek een voor 

Noordwest prangend onderwerp voor 

het voetlicht te brengen en mee te 

denken aan een oplossing. 
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KAATSTRAAT - Het weinige groen op de Kaatstraat komt van de verkeerslichten. Terwijl Utrecht weer in bloei raakt, blijft 

deze straat in Pijlsweerd maar grauw en grijs. Maar er is een sprankje hoop: de woorden boom zijn op het trottoir gespoten 

aan de kant van Zijdebalen. Al heel lang geleden… Tot deze bomen er hopelijk een keer komen, moeten we het doen met 

het boompje dat liefdevol is geplant en wordt verzorgd door bewoners die smachten naar groen in hun buurt!

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. 

De aftrap is voor het CDA.

NETELIGE 
KWESTIES

Fo
to

: A
ad

 v
an

 V
lie

t

‘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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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.
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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 

Groene daken maken Ondiep nog cooler 

  TAALSCHOOL UTRECHT
Een baken van veiligheid 

in een nieuw land

 HUISWERKBEGELEIDING
Leerlingen in ontwikke-

ling ondersteunen is mooi

 DE KAMELEON  
Vrijwilligers nemen 

beheer in eigen handen

2 3 3  NOORDWEST THUIS BEST
Souhaila helpt bij 

buurtwerkkamer TOP
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INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Thijs-Jan Lanning

Begin november werd in Het Kleine 

Park aan de Kastanjestraat het glas 

geheven en een heerlijke ‘sedumtaart’ 

gegeten op dit succesvolle duurzame 

initiatief. De eerste serie groendaken 

waren aangelegd en dus was het tijd 

voor een feestje. “Bijna veertig buurt-

bewoners hebben een sedumdak laten 

aanleggen op hun schuur of uitbouw, 

of beide”, vertelt Marieke Schop-

meijer. Samen met Daniël van Heusden 

en Karoline Bozelie is zij initiatiefne-

mer van dit project.

DUURZAMER ONDIEP
De bewoners leveren op die manier 

volgens hen een bijdrage aan een 

duurzamer Ondiep. “Als buurtbewo-

ners willen we een bijdrage leveren 

aan het verbeteren van de beleving 

van de buurt én aan het bufferen van 

regenwater in het steenachtige On-

diep. Dat doen we door het aanleggen 

van groendaken op vlakke daken. In 

2017 is al een eerste inventarisatie ge-

daan onder bewoners. Daaruit bleek 

dat tientallen buren interesse hadden 

om een groendak aan te leggen. Ver-

volgens heeft een werkgroep het plan 

verder uitgewerkt: er zijn aanbiedin-

gen opgevraagd bij leveranciers en 

daarmee is een definitieve inventarisa-

tie van deelnemers gedaan.” 

HET KLEINE WIJK - In Ondiep is Noordwest weer een beetje groener 
gemaakt. Sinds deze herfst zijn verschillende daken in Het Kleine Wijk 
namelijk groen. Op initiatief van de gelijknamige bewonersvereniging 
hebben bewoners hun krachten gebundeld en gezamenlijk groene 
daken laten aanleggen. Inmiddels is zo’n 260 vierkante meter dak voor-
zien van sedumplantjes.
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INITIATIEF
Het initiatief was oorspronkelijk 

bedoeld voor bewoners van Het Kleine 

Wijk. Voor die woningen (en schuren) 

was namelijk bekend hoe ze gebouwd 

zijn. En het is natuurlijk belangrijk 

om zeker te weten dat het extra 

gewicht van het groendak gedragen 

kan worden door de dakconstructie. 

Hiervoor zijn berekeningen uitgevoerd 

door een constructeur. Vanwege een 

flink aantal geïnteresseerden in het 

blok Ondiep-Druifstraat is ook voor 

die schuren een berekening gemaakt. 

“Het groendak dat we hebben uitge-

kozen, past qua belasting bij wat de 

constructie aan gewicht kan dragen.”

De gemeente droeg aan het project 

bij met een subsidie; de rest van de 

kosten werden door de bewoners zelf 

betaald. Bewonersvereniging Het Klei-

ne Wijk heeft de organisatie van de 

gezamenlijk aanleg op zich genomen.

HET KLEINE WIJK
Het Kleine Wijk is een buurt in de wijk 

Ondiep in Utrecht. Het buurtje is in 

de periode 2007-2009 gesloopt en er 

zijn ruim honderd nieuwe woningen 

gebouwd. Vanaf de oplevering van de 

eerste nieuwe woningen vormen de 

bewoners een hechte sociale groep: 

een ‘dorp’ in de stad. De actieve bewo-

nersvereniging met zeer betrokken le-

den heeft hier zeker aan bijgedragen. 

De vereniging organiseert sociale eve-

nementen zoals burendag en onder-

neemt daarnaast veel initiatieven om 

Het Wijk te vergroenen. “Zo hebben 

we de gezamenlijke (speel)tuin zelf 

ontworpen en onderhouden we deze 

en diverse perken in de buurt.” 

TWEEDE RONDE
Ondertussen is in januari een tweede 

ronde ‘groendaken’ van start gegaan. 

“We krijgen veel positieve reacties van 

buurtgenoten op de groene daken. 

Mensen zien nu met eigen ogen hoe 

aantrekkelijk ze eruit zien. Op dit 

moment vragen we aanbiedingen op 

bij leveranciers. Zodra wij de beste 

aanbieding hebben geselecteerd, 

wordt een (prijs)voorstel gedaan aan 

de buren die interesse hebben. Dan 

gaan we weer subsidie aanvragen bij 

de gemeente. Als we die toegekend 

krijgen, wordt gestart met de aanleg 

van de tweede serie groendaken. 

Hiermee zijn we dan als het goed is 

aankomend najaar weer een aantal 

groendaken rijker en is Ondiep weer 

een stukje groener.”

Meer weten over groene daken in 

Ondiep? Overweeg je er zelf één 

aan te leggen? Kijk eens op: 

www.hetkleinewijk.nl/groendak/
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         UITGELICHT! 
In januari liet de winter zich van zijn mooiste kant zien in Ondiep. 

Zie hier hoe groen de Laan van Engelswier, Leliestraat en Schutstraat 

nog mooier uitlicht.

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

2 3 3  JONG TALENT
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
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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.

Samen maken we de ASW sterker

  HONDEN EN BAASJES
Ontmoetingen op de 

grens tussen twee wijken

 ONDERNEMEN 
Dierenwinkel 

Natuurgenot

 COLUMN
Een Altijd Druk 

Honden Dier

2 3 3  GROEN OF GRIJS
Hoe zie jij de 

Oudenoord het liefst?
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INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

De Straatweg, aangelegd in 1812 door 

Napoleon als ‘Route Imperial’, is met 

haar vijf kilometer lengte een van de 

langste winkelstraten van Nederland. 

Dat koesteren we en daar mogen 

we trots op zijn. Alleen komt de 

Straatweg vaak slecht in het nieuws. 

Een kleine greep: criminaliteit, zoals 

illegaal gokken en mensenhandel, er 

wordt te hard en gevaarlijk gereden 

en er lopen vage, soms agressieve, 

types rond.

NOORDWEST - De Amsterdamsestraatweg: criminaliteit, verkeersop-
stoppingen aan de ene kant en hardwerkende ondernemers, speciaal-
zaken en de braderie aan de andere kant. De Straatweg leeft. Al lijkt de 
lokale politiek haar soms te zijn vergeten. Daarom is het extra belang-
rijk dat wij, als inwoners van Noordwest, de ondernemers daar steunen 
door er te winkelen of een avondje uit te gaan.

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.
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Na veel politiek gesoebat, is besloten 

om op een deel van de straat in te grij-

pen en om extra geld vrij te maken om 

het er groener en veiliger te maken. 

Helaas echter nog niet op de manier 

waarop ik het zou willen. Ik zou geld 

willen investeren voor een Straatweg 

die groen is, veilig voor iedereen en 

bereikbaar met alle vervoersmiddelen 

(dus ook de auto). We zijn er politiek 

nog niet, maar er is wat urgentie 

ontstaan. Voor mij is het belangrijk 

dat het karakter behouden blijft en 

dat er ruimte is voor ondernemers die 

hun steentje bijdragen aan een mooie 

Straatweg.

Gelukkig ontstaat er een kentering. Er 

komt leuke horeca bij, er wordt steeds 

meer in de wijk georganiseerd en de 

boekenkast van Jan Is De Man en Deef 

Feed gaat de wereld over. Juist daar-

om is dit het moment om alle onder-

nemers aan de Amsterdamsestraatweg 

een hart onder de riem te steken en 

de weg naar boven te stimuleren. Ga 

eens langs bij de vele speciaalzaken, 

laat je pasfoto hier maken, doe bood-

schappen bij de super en nodig jouw 

vrienden eens uit voor een bakkie aan 

de ASW in plaats van in de binnenstad. 
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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 Queeny Rajkowski, raadslid voor de VVD en woon-

achtig in de Hoogstraatbuurt.

PRIKKELENDE
KWESTIES

Samen maken wij de Straatweg, het 

bruisende hart van Noordwest, sterker 

en houden wij het gezellig en veilig 

voor iedereen.

Heb je vragen, tips of wil je dat ik een 

keer langskom om in gesprek te gaan? 

Stuur mij een berichtje! 06-23744664 

of q.rajkowski@raad.utrecht.nl. 

Ik draag het stokje over aan Janneke 

van der Heijden, gemeenteraadslid 

voor GroenLinks.

Samen met Hester Assen en bewo-

ners ben ik bezig om een oplossing 

te vinden voor de stank en overlast 

die de rioolwaterzuivering van 

tijd tot tijd bezorgt. Jij kunt ook 

helpen, door stank te melden: 

         UITGELICHT! 
Wie kent deze plak asfalt voor het markante gebouw van creatieve broedplaats LOU op Oudenoord 

330 niet? In de tijd van de vorige bewoner van het pand, de Hogeschool Utrecht, stond de parking 

door de week vol en in het weekend leeg. Tegenwoordig staan er soms veel auto’s, vaak is het hier 

leeg met hier en daar een auto. Maar hieraan komt volgend jaar een eind. Hoe? 

Lees verder op pagina 4 en vertel ons wat jij vindt van de plannen. 

0800 – 0225510 (24 uur bereik-

baar). Hoe meer meldingen, 

hoe sterker wij staan.
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Maar nog niet in de wijk Noordwest. 

De buurten Ondiep en Pijlsweerd ken 

ik dan ook vooral als enthousiaste 

bezoeker, bijvoorbeeld van het Karibu 

Café - en van de vele fietsritten naar 

mijn vriend in Maarssen. 

Ik leerde de wijk voor het eerst ken-

nen toen we met GroenLinks in 2017 

een campagnepand betrokken in de 

straat Ondiep-Zuidzijde. Een plek met 

veel vrijwilligers in een diverse wijk die 

continu in ontwikkeling is. Een wijk 

waarin veel verschillende bewoners, 

Met veel dank neem ik het estafettestokje over. Een eer, maar ik schrok 
ook even, want wat weet ik nu van de wijk NoordWest? Zelf woon ik 
vier jaar in de mooie stad Utrecht en ook al op drie verschillende plekken. 

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

Onderdeel van de Toekomst
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organisaties en bedrijven allemaal 

een plek hebben. Bijvoorbeeld het 

belang van de oma die wil genieten 

met haar kleinkinderen, het belang 

van de jonge werkende die snel naar 

het werk wil of de ondernemer die 

nuttige diensten en mooie producten 

wil aanbieden. In de stad leven al die 

mensen op hun eigen snelheid. En in 

Noordwest worden die verschillende 

snelheden van leven goed zichtbaar.

Ik zie de mensen in de stad graag als 

een zwerm spreeuwen. Iedere spreeuw 

in de zwerm let op de meest naaste 

spreeuwen. Zo houden alle spreeuwen 

elkaar in de gaten. Ze bewegen met 

elkaar mee, stemmen op elkaar af, 

nemen ruimte en geven die ook. Zo 

volgt de zwerm spreeuwen samen de 

route naar de plek van bestemming. 

Een mooi idee, dat wij als mensen 

ook in de stad Utrecht, in Ondiep en 

Pijlsweerd en ieder in de eigen straat 

op dit moment, op elkaar afstemmen. 

Zodat we samen de route vormgeven. 

Ik wens iedereen een heel mooi 2020, 

waarin je samen met de mensen om je 

heen kunt genieten van de reis naar 

jouw bestemming.
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         UITGELICHT! 
VLIERBOOMSTRAAT – De straat kwam in 2019 een aantal keren in het nieuws. Minder leuk nieuws, maar wist je dat de 

Vlierboomstraat ook al jaren in november al licht brengt in de duisternis? Het is zo’n straat in Utrecht waar saamhorigheid 

en gezelligheid hand in hand gaan. Vanuit Ondiep een heel gelukkig 2020 gewenst! 

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 Janneke van der Heijden, raadslid voor GroenLinks.

PRIKKELENDE
KWESTIES

Janneke heeft tijdens de feestda-

gen besloten om haar koers wat 

te veranderen en bij haar vriend 

in Maarssen te gaan wonen. “Een 

mooie keuze voor liefde. En tegelij-

kertijd vind ik het heel erg jammer 

dat ik nu al weer afscheid neem 

van de gemeenteraad. Gelukkig is 

Maarssen vlakbij en ik hoop dan 

ook velen van jullie te zien in de 

mooie stad Utrecht.” 

Het estafettestokje geeft ze door 

aan Corine van Dun, raadslid voor 

D66.

Janneke van der Heijden 

 HOI UTRECHT 

Douwe is een cadeautje 

binnen ons gezin

2   TIKKIE TERUG
Voetbal brengt 

ouderen bij elkaar

 ONDERNEMEN
Bij Deugniet staat de

koffie altijd klaar.

 COLUMN  
In het straatje van Kaatje 

de Prunus

2 3 3
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‘Ik zie kansen voor een vernieuwd Daalsepark’
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De bomen zijn niet veel ouder dan 

dat ik zelf ben. Als hun voormalige 

buurvrouw heb ik ze deels zien op-

groeien. Dat was in de tijd dat ik in de 

Vosstraat woonde, ongeveer veertig 

jaar geleden. De huizen in dat stukje 

Utrecht zijn gesloopt. Kantoren met 

veel werkgelegenheid zijn daarvoor 

in de plaats gekomen. Natuurlijk vind 

ik het ook niet fijn dat een aantal van 

mijn leeftijdsgenoten gekapt gaat 

worden. Maar in het voorstel van de 

gemeente is wel vastgelegd dat er veel 

groen zal blijven. 

Een aantal bomen in het Daalsepark gaat verdwijnen. Daarvoor in de 
plaats komen nieuwe woningen. Is het kappen van bomen een duivels 
dilemma voor gemeenteraadsleden of niet? Voor sommigen wel, voor 
anderen helemaal niet. D66 zit daar ergens tussen in. 

‘Elk nadeel heb se voordeel’, is een be-

kende uitspraak van van Johan Cruijff 

dat ik hier wel van toepassing vind. In 

de plaats van enkele gevelde bomen 

komen er op deze plek zo’n vijftig 

tot zeventig mooie woonplekken in 

het groen. En daarom steunen wij het 

voorstel om woningen te bouwen in 

het Daalsepark.

Er is sprake van het mogelijk afsluiten 

van de noordelijke tunnelbuis van de 

Daalsetunnel omdat er in de nabije 

toekomst waarschijnlijk minder auto’s 
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ZIJDEBALEN – Het jongste deel van Pijlsweerd is af. Luxe huizen en appartementen, sportscholen, horeca, (elektrische)auto’s 

en veel, heel veel fietsen bepalen het beeld tussen Vecht en Oudenoord. Maar waar het normaal gesproken een drukte van 

belang is in dit levendige stadsdeel, is het ook hier in deze coronatijd rustig. De fietsenvoorraad verraad nog een beetje 

hoe het ook kan zijn, maar voor nu is het ook hier even een dorp in de stad.

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 

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

Deze keer is het woord aan Corine van Dun, raadslid voor D66.

PRIKKELENDE
KWESTIES

 GROEN OF GRIJS? 

Reacties van lezers
2   ONDERNEMEN

BeLeef Kindercoaching

 CAR FULL OF DREAMS
Op weg naar Tokyo

 TALENT IN DE BUURT 
Liefde voor muziek

3 3 4

Corine van Dun, D66
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de binnenstad in en uit gaan rijden. In 

mijn ogen ligt daar een nieuwe kans 

voor de Initiatiefgroep Daalsepark 

om tot een vernieuwd Daalsepark te 

komen.

De wethouder is met bewoners in 

gesprek over de inrichting van de ‘Kop 

van de Amsterdamsestraatweg - Oude 

Daalstraat’, zoals het Daalsepark in 

‘gemeentetaal’ wordt genoemd. Als 

D66-gemeenteraadslid zit ik daar niet 

bij. Ik ga er wel vanuit dat er veel 

nieuwe huizen komen met nog veel 

oude bomen die wel blijven staan.

Vragen aan Corine? Bel: 06 53 92 

68 98 of c.van.dun@raad.utrecht.

nl. Volgende keer: Jan Wijmenga, 

raadslid voor de ChristenUnie.

Licht aan het eind van de tunnel?

1

De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd

Aa
n d

e b
ew

on
er

s v
an

 di
t a

dr
es

zomer 2020

Amsterdamsestraatweg 353 // 3551 CJ  Utrecht 
Tel: 030 - 24 42 485 // site: www.vanrumpt.com

18%

90%

72%

54%

36%

18%

90%

72%

54%

36%

18%

36%

54%

72%

90%

18%

36%

54%

72%

90%

wit

wit

SpecialistenSpecialisten

Specialisten

Specialisten

Specialisten

Specialisten

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Als ik e-mails of telefoontjes krijg van mensen uit Noordwest, gaat 
het vaak over verkeer. Over te veel verkeer, onveilige situaties en over 
stroperige procedures en een twijfelende gemeente. “Wanneer komt er 
nu een oplossing voor de Votulast-route?”, maar ook: “Sluit alsjeblieft 
de Straatweg niet af, anders komen mijn klanten niet meer.” 

Verkeer en Utrecht, het blijft ingewik-

keld: anderhalf jaar geleden trokken 

burgemeester en wethouders hun 

plannen voor de Straatweg in omdat 

die te veel problemen op andere 

plekken gaven. 

PLANNETJE 
Eind mei kreeg de gemeenteraad een 

heel pakket aan studies en – gelukkig 
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WEERDSINGEL WZ – Het is zomer in de stad. De haven op de Weerdsingel weer prettig gevuld met bootjes afkomstig uit 

alle windstreken. Het is fijn om te zien dat met de zomer ook het leven in coronatijd weer een beetje ‘als vanouds’ begint 

te worden. Nog even en de schippers kunnen hun koers ook richting Catharijnesingel inzetten want over een paar weken 

kan Utrecht weer trots zijn op een volledige singel. 

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 

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

Deze keer is het woord aan Jan Wijmenga, raadslid voor de Christenunie.

PRIKKELENDE
KWESTIES

 CORONACRISIS 

Hoe gaat het met onze

ondernemers?

2   VROEGER SMOEZELIG
Nu een brug als 

kunstwerk

 TELEURSTELLING
Lage verkeersambitie 

Noordwest

 NOORDWEST THUIS BEST
Raoul en Eva strijden voor 

hun woning

3 3 4

Jan Wijmenga, Christenunie
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door minder verkeer vanaf de Graadt 

van Roggenweg langs het Lombok-

plein toe te laten zal de verkeerssitua-

tie in Noordwest verbeteren. 

RUST IN DE STRAAT
Als gemeenteraadslid sta ik er soms 

van te kijken hoe lang het duurt voor 

we een stapje verder kunnen. Je zou 

bijna zelf de rapporten willen schrijven 

om er wat schot in te krijgen! Maar 

het gaat ook om veel geld (gemeen-

schapsgeld!) en grote belangen, dus 

zorgvuldigheid is ook wat waard. Ik 

hoop met veel van de lezers dat deze 

maatregelen nu snel genomen gaan 

– ook eindelijk wat maatregelen in het 

vooruitzicht. De meest opvallende is 

de ‘knip’ bij Hoog Catharijne. Verkeer 

kan dan niet meer van de Catharijne-

singel naar de Straatweg rijden. Geen 

nieuw idee overigens, want in 2013 

lag hier ook al een plannetje voor 

klaar. Het lijkt er nu toch eindelijk van 

te komen: minder verkeer door Noord-

west dat daar niet hoeft te zijn. Ook 

wij trakteren
   je graag!

Alsjeblieft,

Een 2e Goedemorgen    

     ontbijt gratis
Vrijplaats voor bagels, koffie & geluk.
Alles vers bereid, klaar terwijl je lacht.

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Amstersdamsestraatweg 302, Utrecht  
 

worden en dat ze een beetje rust in de 

straat brengen, zodat er meer ruimte 

komt voor fietsers en voetgangers. En 

voor meer groen! 

Jan is sinds 2009 (met enkele on-

derbrekingen) gemeenteraadslid 

en plaatsvervangend voorzitter van 

de gemeenteraad. Voor vragen en 

tips kun je hem mailen op j.wij-

menga@raad.utrecht.nl. 

Hij draagt het stokje voor de 

Noordwester over aan  

Tim Schipper (SP).

Renovatie? Bewoners, verenigt u!

1
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veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Aan het begin van deze eeuw was er een plan om 9.500 sociale huur-
woningen in de bestaande stad te slopen. Daarvoor in de plaats zouden 
3.000 sociale huurwoningen nieuw worden gebouwd. Voor de rest zou 
de voorraad gaan bestaan uit koop. Een grootschalig plan met als doel 
meer menging in de ‘moeilijke’ wijken te krijgen. 

Als SP vonden wij dat veel te rigou-

reus. Het betekende meteen ook de 

sloop van bestaande en sterke sociale 

structuren en al helemaal geen oplos-

sing voor het zware tekort aan sociale 

huur. Waar de mensen uit de sloopwo-

ningen heen moesten? “Die stoppen 

we achter de brug”, was het antwoord 

van het stadsbestuur destijds, doe-

lend op Leidsche Rijn. Onder meer het 

Kleine Wijk viel ten prooi aan deze 

sloopwoede. 
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WISSELSPOOR – Hier is Pijlsweerd ruig maar zeker niet saai. Er is altijd beweging. Overdag zijn er de motoren van Bruinsma, de sporters van Unscared Crossfit, kinderen die een balletje gooien op de  

petanquebaan of de medewerkers van de verschillende bedrijven daar. In de avond vind je er weer hele andere types onderweg met hun verfspuitbussen, of op hun fiets door het duister voor een potje  

PingPong met een drankje. Op het voormalig NS-terrein is altijd wat te doen. Aan de Ondiepse kant wordt overdag druk gebouwd. Want die ruige, kale, voor de één unheimische en voor de andere 

uitdagende vlakte in Noordwest aan het spoor, maakt plaats voor een nieuwe woonwijk. Nieuwbouw waarbinnen het karakteristieke industriële erfgoed zijn plaats behoudt.

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 

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

Deze keer is het woord aan Tim Schipper, raadslid en fractievoorzitter van de SP.

PRIKKELENDE
KWESTIES

 CORONACRISIS 

Hoe gaat het met onze

ondernemers? Deel 2

2   KLEUR IN NOORDWEST
De zusters hebben plaats-

gemaakt voor groen

 SPEELTUIN NOORDSEPARK
Mamacafé’s en 

driewielerraces

 TALENT IN DE BUURT
Mezzosopraan Rosina zingt 

in de Notendop

3 4

Tim Schipper (r), SP

nog eens wekenlang bezig hun huizen 

bewoonbaar te maken, waarvoor ze 

de schade slechts gedeeltelijk vergoed 

krijgen.

Uiteindelijk draait alles om geld. 

Eigenlijk moet iedereen bij zulke ver-

bouwingen naar een wisselwoning en 

pas terugkomen als alles echt klaar is. 

Maar ja, dan heb je recht op een on-

kostenvergoeding van zo’n 6.000 euro 

en dat hebben de corporaties er niet 

voor over. Bewoners trekken vaak pas 

aan de bel als het werk al is begonnen. 

Ik heb als raadslid veel noodkreten 

ontvangen en vele vragen gesteld 

aan het stadsbestuur. In het geval van 

Een groot deel van de plannen ging 

uiteindelijk niet door. Steeds meer lag 

het accent op renovatie. Dat is ook 

niet altijd een feest weten inmiddels 

de bewoners van de Bomenbuurt en 

complex Nijenoord. De corporaties 

beweren dat de werkzaamheden in 

bewoonde staat kunnen plaatsvin-

den, maar in de praktijk betekent 

het onleefbare herrie en stof. Na de 

herinrichting is veel nazorg nodig om 

fouten te herstellen en zijn mensen 

wij trakteren
   je graag!

Alsjeblieft,

Een 2e Goedemorgen    

     ontbijt gratis
Vrijplaats voor bagels, koffie & geluk.
Alles vers bereid, klaar terwijl je lacht.

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Amstersdamsestraatweg 302, Utrecht  
 

de Nijenoord ben ik met wethouder 

Diepeveen de buurt in geweest. Zijn 

conclusie was ook dat het zo niet kon. 

Nu nog de daad bij het woord, want 

op dit moment loopt ook de renovatie 

van complex 507 in Lombok volledig 

uit de hand. Meerdere bewoners daar 

stappen daarom nu naar de rechter.

Het is van het grootste belang dat 

bewoners van een renovatiecomplex 

zich vroegtijdig organiseren en daarbij 

professioneel worden begeleid, zodat 

ze ook met zijn allen ‘nee’ durven zeg-

gen. Als SP helpen we graag mee.

Tim is sinds 2005 gemeenteraadslid en 

probeert zo veel mogelijk de realiteit 

2

van buiten de raadszaal in te brengen 

door veelvuldige contacten met groe-

pen georganiseerde bewoners, maar 

ook met individuele burgers. 

Mail Tim voor vragen en tips: 

t.schipper@raad.utrecht.nl.  

Hij draagt het stokje voor de 

Noordwester over aan Mahmoud 

Sungur (DENK).

         UITGEDICHT....
Sinds 2017 mocht hij zich onze huisdichter noemen: de Man met de Pen. Zijn eerste gedicht verscheen in de voorjaarseditie van dat jaar. Nu bijna vier jaar later  

verruilt Jelle Pieters, de man achter de pen, Noordwest voor Bunnik. Zijn laatste werk voor deze jubileumeditie vind je op pagina 2 en gaat, hoe kan het ook anders, 

over ons boegbeeld Ivo. Jelle bedankt voor je mooie woorden de afgelopen jaren. En Ivo? Ja die straalt natuurlijk ook na vijf jaar weer gewoon op de voorpagina!  

Veel leesplezier en gefeliciteerd met 5 jaar De Noordwester! Fo
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de advertenties als in redactionele ar-

tikelen, uiteenlopende buurtbewoners 

komen aan het woord. De Noordwes-

ter is echt een middel geworden om 

iedereen te betrekken.” Ze vindt het 

dan ook niet gek dat vrijwel iedereen 

de krant kent. “Het is echt een icoon 

geworden in de buurt.”

REPRESENTATIE
Hoewel ze niet meer actief betrok-

ken is in de wijk, wordt de krant in 

huize Sarmo nog altijd gelezen. Haar 

man Bert is penningmeester van de 

krant. Delilah en Bert vinden wel dat 

er steeds opnieuw een gesprek moet 

plaatsvinden over de content van de 

krant. Delilah: “Is de krant representa-

tief voor oude én nieuwe bewoners? 

Vertelt het alle verhalen? Deze vraag 

moet elke keer weer gesteld worden.” 

Ze vindt het vijfjarig bestaan van de 

krant een mooi moment om weer eens 

een lezersonderzoek te starten. 

Tekst: Shannah Spoelstra 

Foto: Aad van Vliet

 

ONDIEP en PIJLSWEERD – Decem-

ber 2015. Daar lag hij opeens op de 

mat: De Noordwester, buurtkrant 

voor Ondiep en Pijlsweerd. Paard 

Ivo pontificaal op de cover; door de 

redactie bestempeld als iconisch ba-

ken van Noordwest, althans waar 

het deze twee buurten betreft. En 

ja, Zuilen is ook Noordwest, maar 

Zuilen is Zuilen en dat is goed. Daar 

hebben ze hun eigen media. 

We zijn alweer vijf jaar en 19 co-

vers verder en iconische Ivo siert, 

vanaf de Plantage, nog een keer de 

voorpagina van -misschien wel- de 

mooiste buurtkrant van Utrecht. In 

ieder geval van Noordwest dan.

Wij zijn als redactie enorm trots 

op de mooie krant die wij mogen 

maken. Vereerd zijn wij ook dat de 

krant als welkom wordt ervaren in 

de buurt, zowel bij oud als nieuw. 

De krant heeft hopelijk een vaste 

plek veroverd in de buurt en is 

daarmee hopelijk net zo’n icoon in 

Noordwest geworden als de water-

toren, de boekenkast, Wesley en 

Anton, de Straatweg en het spoor.  

‘Dat lustrumfeest 
gaat er komen!’
Ik wil iedereen die meewerkt, heeft 

meegewerkt of een bijdrage heeft 

geleverd aan de totstandkoming 

van deze prachtige buurtkrant har-

telijk danken en daarbij natuurlijk 

ook onze trouwe adverteerders en 

de gemeente Utrecht niet vergeten.  

Helaas zat een eerste lustrumfeest 

er dit jaar niet in, maar dat komt 

wel een keer in betere tijden.

Hester Assen, Cora Bastiaansen, 

Hans Berrens, Pascal Bier, Anita 

Brouns, Sebastiaan ter Burg, Kees 

Diepeveen, Corine van Dun, Gert 

van Es, Niva van de Geer, Janneke 

van der Heijden, Sander Hoogen-

doorn, Debby Jacobs, Bert de 

Kruijf, Mirjam Liefbroer, Susanne 

van der Lugt, Majne van de Mer-

we, Jelle Pieters, Kim Platenkamp, 

Klaas Verschuure, Leonie Paauwe, 

Queeny Rajkowski, Miryea Ruiz, 

Jos van Sambeek, Dellilah Sarmo, 

Tim Schipper, Hugo Schoute, Kaat 

Smulders, Shannah Spoelstra, Rob 

Steinebach, Babbe de Thouars, 

Guus Touker, Aad van Vliet, Toon 

Vernooij, Zoë Versteeg, Sander van 

Waveren, Susanne Woning, Jan 

Wijmenga, Marianne de Winter.

Zonder jullie hadden we nooit zo’n 

mooie krant kunnen maken.

En samen gaan we op voor de  

            volgende 5 jaar! Bedankt!

Ronald is thuis in de Lubro-broodfabriek
door: : Thijs-Jan Lanning

Van een iconisch 
paard tot een 
rode brug

Column

materialen kwamen terug: een kluis 

doet nu dienst als reprohok en een 

houten vloer werd een muur. Er zit 

wellicht één nadeel aan de ruimte zelf 

inrichten. “We hebben nu slechts twee 

toiletten,” vertelt Ronald lachend. 

“Zonde van de vierkante meters, 

vond ik.”

Hoewel Ronald dolblij is met zijn nieu-

we onderkomen, had hij vijfentwintig 

jaar geleden nooit gedacht zijn eigen 

kantoor te hebben. “Toen we startten, 

waren we simpelweg drie jongens die 

kriebels kregen van de nieuwe wereld, 

het internet. Ieder jaar hadden we een 

3

ZIJDEBALEN – De voormalige fabriek van de Luxe Brood- en Banket-
bakkerij (Lubro) heeft sinds april een nieuwe bewoner: het creatieve 
bedrijf Kaliber Interactive. Eigenaar Ronald van Schaik (49) fantaseerde 
al zo’n vijftien jaar over werken in de oude fabriek aan de Zeedijk. Nu is 
die droom werkelijkheid geworden: “Toen ik las over Zijdebalen en de 
renovatie van de fabriek, was ik direct verkocht. ‘Dit is fantastisch, hier 
moeten we zijn’, dacht ik. En het klopt: ik wil hier nooit meer weg.” 

Het is moeilijk de ruimte van Kaliber 

Interactive, een digitaal bureau voor 

‘intensieve interactie’, in één woord te 

vatten. Is het een museum, creatieve 

broedplaats, of toch een kantoor? Met 

een skate-ramp in het midden van de 

werkvloer, drie verdiepingen vol kekke 

gadgets, historische meubels en twee 

graffitikunstwerken van de Utrechtse 

KBTR, is het eigenlijk een beetje van 

alles in één. Een bewuste keuze, ver-

telt Ronald trots. “We wilden dat het 

kantoor zou voelen als een soort club-

huis, een plek waar je samenkomt, je 

je thuis voelt en waar je de deur open 

kunt zetten voor anderen.”

Strakke muren worden afgewisseld 

door betonnen pilaren, waar de graf-

fiti uit eerdere tijden nog op te zien 

is. De inrichting zoals hij nu is, kwam 

er niet zomaar. Ronald: “Ik heb veel 

gesnuffeld naar de historie van Lubro. 

Ben gaan tekenen en heb ook het 

team om input gevraagd. Veel van 

deze ideeën zijn uiteindelijk in het 

gebouw verwerkt.”

“In dit gebouw heb je eigenlijk twee 

geschiedenissen: die van de broodbak-

evaluatiemoment. ‘Zullen we dan nog 

maar een jaar?’, zeiden we dan tegen 

elkaar. Het antwoord was altijd ‘ja’.” 

Tien jaar geleden werd Ronald van 

Schaik volledig eigenaar van de zaak. 

Het bedrijf zat toen nog in Papendorp. 

“Als ik het dan toch voor het zeggen 

krijg, dacht ik, dan wil ik terug naar 

de stad. We hebben veel met de stad 

Utrecht en het talent hier, maar de 

verbinding is lastig te realiseren vanaf 

die kant van het kanaal. En daarbij: in 

Papendorp regent het altijd. Het is er 

altijd grijs. We zijn dus blij dat we nu 

in dit prachtige pand zitten.”

Tekst: Mirjam Liefbroer / Foto: Aad van Vliet

kerij en die van het junkie toevluchts-

oord. Na de sluiting van de fabriek in 

2004 was dit namelijk een vrij duistere 

plek – het was heel rauw en industri-

eel. Dat zie je nu ook nog terug.”

Zo is er een open vloer, zijn er focus-

plekken en ‘vlamhokken’. Veel oude 

KLEUR IN NOORDWEST 
DRAKEN EN DUIKBOTEN 
ESDOORNSTRAAT – We zouden deze rubriek bijna Jan in Noordwest 
kunnen noemen. Want weer is een prachtig werk van Jan Heinsbroek, 
te bewonderen op pagina 2. Deze keer parkeerde hij zijn hoogwerker 
in de Esdoornstraat in de Tweede Daalsebuurt (Ondiep). Om daar in een 
paar dagen tijd weer een muur om te toveren tot een vrolijke noot in 
de buurt. Net als de beroemde schilderingen op de Amsterdamsestraat-
weg is ook dit werk weer geheel tot stand gekomen op initiatief en met 
input van de buurt.

Deze keer ontstond het werk dankzij de bijdrage van tientallen kinderen uit de 

buurt. Zij leverden tekeningen in bij Jan, die hij vervolgens weer samen tot een 

prachtige muurschildering verwerkte waarin de fantasie van kinderen prachtig 

tot uiting komt. Draken, duikboten, bergen, raketten, huizen met armen en be-

nen, eenhoorns, alles komt voorbij in dit vrolijke werk. 

En dat is precies wat Jan wil dat het is. “Buurtbewoners wilden iets toevoegen 

aan de buurt, kinderen komen hun eigen tekeningen bekijken en een grauwe 

muur brengt nu kleur in de buurt. Vrolijkheid en levendigheid. Mooier kan het 

niet toch?” 

Tekst: Thijs-Jan Lanning / Foto’s: Aad van Vliet en Thijs-Jan Lanning

Thijs-Jan is naast hoofdredacteur van 
de Noordwester ook journalist/tekst-
schrijver en eigenaar van  
Lawine Communcatie.

030-737 02 02
WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

Toen Delilah zo’n zeven jaar geleden 

als ‘nieuwe’ bewoner in Ondiep kwam, 

besloot ze zich in te zetten voor bewo-

nersorganisatie Ondiep Nu. Deze hield 

zich bezig met de herstructurering 

van Ondiep en de maatschappelijke 

kwesties die daarmee gepaard gin-

gen. “Er was toen nog echt een kloof 

tussen oude en nieuwe Ondiepers. Ik 

was aanvankelijk de enige ‘nieuwe’ 

bewoner bij de bewonersoverleggen.’ 

Die tweedeling ziet ze nu minder: “Ik 

denk dat het ondertussen een gegeven 

is dat de wijk diverser is geworden.” 

DRAAGVLAK
Samen met andere actieve buurtbewo-

ners ontstond het idee om weer een 

wijkkrant op te starten om mensen 

met elkaar te verbinden en op de 

hoogte te stellen wat er in hun wijk 

gebeurt. Om erachter te komen of hier 

behoefte aan was en wat die dan pre-

cies inhield, interviewden Delilah en 

Toon Vernooij (voormalig medewerker 

van De Noordwester, red.) verschillen-

de sleutelfiguren in de wijk. Daaruit 

bleek dat er veel draagvlak was voor 

het opstarten van een nieuwe krant. Er 

werd een bewonersbijeenkomst in de 

betrokken buurten georganiseerd om 

te kijken wie eraan mee wilde werken. 

Vanuit de gemeente klonk ondertus-

sen het geluid dat ze het liefst zagen 

dat er een gezamenlijke krant kwam, 

in plaats van losse krantjes.

MOOIE KRANT
Er werd een bestuur opgericht en er 

was snel een team gevormd dat de 

krant ging maken. “We hadden geluk, 

want er waren een aantal mensen 

enthousiast die in hun professione-

le leven al veel ervaring hadden met 

journalistiek. Daarom ziet de krant 

er ook echt mooi uit. Het hele proces 

om tot een nieuwe krant te komen is 

eigenlijk heel organisch verlopen. Ook 

over de naam én het logo was ieder-

een het snel eens.”

PROCES
De goede aanpak vanaf de start, heeft 

volgens Delilah echt zijn vruchten 

afgeworpen. “Lokale ondernemers 

krijgen een podium, zowel met betaal-

‘De krant is een icoon geworden in de buurt’ 

Vijf jaar geleden, in december 2015, kwam de eerste editie uit van 
de Noordwester. Nadat de papieren wijkkranten Ondiep Exclusief en 
NieuwsPijl waren opgeheven, besloot een aantal betrokken bewoners 
dat er een nieuwe krant moest komen. Eén van de initiatiefnemers  
was Delilah Sarmo.
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GEZOCHT BESTUURSLEDEN
De afgelopen twee jaar heeft speel-

plaats de Kameleon forse stappen 

gemaakt. Zo is de vrijwilligerspool 

uitgebreid naar acht leden en stelt 

een heus kernteam de speelplaats 

open van dinsdag tot en met zon-

dag, is een bewonersgroep druk be-

zig met plannen voor herinrichting 

en wordt de communicatie steeds 

professioneler.

 

Nu worden nieuwe bestuursleden 

gezocht om de groep organise-

rende en stille krachten groter te 

maken. Herken jij je hierin: zin om 

te besturen, 2 tot 4 vergaderingen 

per jaar, netwerk in de gemeente 

Utrecht, binding met Pijlsweerd, cre-

eren van een plek die aansluit bij de 

bewoners, goed met cijfers, nieuw 

stedelijk leven? Reageer dan naar 

info@speeltuinpijlsweerd.nl. Je hoeft 

dus niet aan alle voorwaarden te 

voldoen, als een van de punten jou 

aanspreekt, reageer gerust. 

  

CORONA-LOKET 
In het Lumaxgebouw is een coro-

na-loket voor ondernemers van de 

Amsterdamsestraatweg geopend. 

Bent u ondernemer en hebt u bij-

voorbeeld hulp nodig bij aanvragen 

van een regeling? Kom dan langs. 

Het loket is elke woensdag tussen 

9.00 en 12.00 geopend. Gemeente 

en ondernemersvereniging #ASW030 

helpen graag. U kunt ook bellen 

naar 14 030 of kijk op www.utrecht.

nl/hulpvoorondernemers

Noordwester
Nieuws Woonscholen in Ondiep en Pijlsweerd

NOORDWEST - Vanaf 1923 tot eind jaren ‘70 had je in Ondiep en Pijls-
weerd een aantal zogenoemde woonscholen. Het waren wooncom-
plexen voor ‘onmaatschappelijken’. OndiepTV maakte een documentai-
re over deze bijzondere geschiedenis. Daarin kijken oud-bewoners van 
de woonscholen, stadshistoricus Bettina van Santen en socioloog Frits 
van Wel terug op hoe men destijds omging met ‘onmaatschappelijken’.

HEROPVOEDEN
Mensen waarvan men vond dat ze niet 

tussen de gewone mensen konden 

wonen, werden geplaatst in de woon-

scholen, met als doel hen te leren wo-

nen en te heropvoeden. De bewoners 

stonden er veelal onder toezicht. Het 

was een initiatief van de gemeente en 

sociale partners als het Rode Kruis en 

het Leger des Heils. 

KROTBEWONERS
De meeste bewoners kwamen uit Wijk 

C. Deze volksbuurt bestond in de 19e 

eeuw veelal uit krotachtige wonin-

gen die na de woningwet van 1902, 

gesloopt werden. De meeste bewoners 

werden verhuisd naar de nieuwe soci-

ale woningbouw die de gemeente liet 

verrijzen in Ondiep. Een deel van de 

voormalige krotbewoners vond de ge-

meente echter niet geschikt voor zulke 

keurige nieuwe huizen. Ze verwaar-

loosden hun woning en droegen de 

huur niet regelmatig af. Hun gedrag 

werd als ontoelaatbaar, onmaatschap-

pelijk of asociaal bestempeld. Voor 

hen werden een soort tussenwoningen 

gebouwd waar ze het wonen zouden 

kunnen leren: de woonscholen. Het 

ging eigenlijk om mensen die heel  

erg arm waren en geen andere 

keus hadden.

OPZICHTERSECHTPAAR
In eerste instantie hield een opzich-

tersechtpaar de gezinnen in de gaten. 

Zij zagen erop toe dat bewoners elke 

week naar het badhuis gingen en 

boden maatschappelijke activiteiten 

aan zoals naaicursussen. Vanaf de 

jaren zestig werd een heel apparaat 

opgezet met psychologen, psychia-

ters, verpleegsters en maatschappelijk 

werkers. De toenmalige directeur van 

de Stichting Volkswoningen sprak over 

de wooncomplexen als een ziekenhuis 

waar hele gezinnen genezen moesten 

worden. Bewoners werden, al dan 

niet gedwongen, geholpen met hun 

huishouden, het opvoeden van de kin-

deren en hun financiën.  

VIER WOONSCHOLEN
Ondiep en Pijlsweerd kenden vier 

woonscholen: de Hooipoort, het Hout-

plein, het Anthonieplein en ‘Ondiep 

XIII’. Ze hadden al snel een slechte 

naam in de omliggende buurten. Ook 

na de sloop van de complexen in de 

jaren 70 hadden de ex-bewoners nog 

lang last van het stigma ‘asociaal’. En 

De Onmaatschappelijken

Delilah Sarmo stond mede aan de wieg van De Noordwester

Buug Kalter vertelt over zijn jeugd op het Anthonieplein (scène uit de documentaire)

Jan in actie

tot vandaag is er nog veel schaamte 

over het feit dat men daar gewoond 

heeft. Terwijl veel bewoners ook heel 

positief terugkijken op de gemeen-

schappelijkheid en solidariteit die er 

onderling was.

NAGESPREKKEN
De documentaire wordt binnenkort 

vertoond in het Zimihc theater Zuilen 

en het Muziekhuis Utrecht. Bij de 

vertoningen worden nagesprekken 

gehouden over de invloed van de 

woonscholen op de wijk Ondiep/Pijls-

weerd en over hoe we tegenwoordig 

omgaan met mensen die het hoofd 

moeilijk boven water kunnen houden. 

In verband met de huidige corona-

maatregelen waren de exacte data 

nog niet bekend bij het ter perse gaan 

van de NoordWester. Houd daarom de 

website uindewijk.com in de gaten. 

Tekst: Babbe de Thouars. 

Foto’s: Het Utrechts Archief en 

Babbe de Thouars

De documentaire wordt na de  

vertoningen in de wijk ook  

vertoond bij RTV Utrecht en wordt 

opgenomen in de collectie van het 

Volksbuurtmuseum. Eerdere korte 

reportages zijn te zien op  

OndiepTV. Zoek op ‘Woonscholen’ 

op https://uindewijk.com/ondiep-tv.

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

Het oude Houtplein

Ondernemen in NW: Kaliber Interactive

    Gedicht
Ivo (2)

De stad is als een wezen met een 

hart

dat sluimerend kan suizen, luid kan 

bonzen,

waar straten zoals aders bloed doen 

gonzen,

waar warmte woont naast eeuwen- 

oude smart.

In iedere bewoner huist een flard

van haar gezicht (dat dus zoals het 

onze

kan lijden, lonken, bulderlachen, 

fronzen).

Soms oogt ze vief en kwiek, soms 

diep verward.

Moe van haar waakzaamheid en 

stadse zonden

ben ik naar een plaats op zoek  

gegaan

waar onbewogen kalmte wordt 

bewaard

en heb een wijkplaats in mijn wijk 

gevonden:

een kunstwerk dat je ziel zoet stil 

doet staan,

een tijdloos en in brons gegoten 

paard.

           De man met de Pen
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Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

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

OUDE PIJLSWEERDSTRAAT - Achter elke voordeur in Ondiep en Pijls-
weerd wonen of werken mensen. Ieder met zijn eigen verhaal. In de 
Noordwester nemen we een kijkje bij de mens achter de voordeur. 
Deze keer deed moppentapper en singer-songwriter Gerard van der 
Steen (66) zijn deur voor ons open op de Oude Pijlsweerdstraat. 

“Ik ging naar de winkel om mijn eerste 

gitaar te kopen. De verkoper pakte er 

één om aan mij te laten zien. Ik zei: 

‘Meneer, die gitaar is kapot. Er zit een 

gat in.’” Zomaar een voorbeeld van de 

vele moppen die Gerard op zijn reper-

toire heeft staan. Elke woensdagavond 

eet hij bij buurthuis De Uithoek aan de 

Tweede Daalsedijk. Als het aan Gerard 

ligt, staat er Hollandse kost op het 

menu: andijviestamppot, erwtensoep, 

hachee, hutspot, boerenkool en zuur-

kool. Hij brengt sfeer met zijn grappen 

en zijn gitaar waarop hij, meestal, 

zelfgeschreven liedjes speelt. 

Zo maakte hij jaren geleden het 

nummer ‘Kleine Jimmy’, een ode aan 

zijn zoon die zijn naam dankt aan de 

grote gitarist Jimi Hendrix. “Het gaat 

over dat gevoel dat je als volwassene 

hebt wanneer je kleine kinderen ziet 

spelen. Ik zag Jimmy op de schommel 

zitten in de speeltuin bij ons achter en 

ik dacht: was ik zelf nog maar zo klein. 

Zorgeloos. Het leven lacht je toe. Kin-

deren hebben nog geen last van alle 

problemen in de wereld. Er kwam een 

soort jaloezie in me naar boven en dat 

inspireerde tot dit lied.”

Gerards muziek bleef niet onopge-

merkt. ‘s Zondags zingt hij Hollandse 

liedjes voor senioren uit de buurt en 

hij zong al delen van zijn nummers 

voor Ondiep TV. “Die kwamen met 

een cameraploeg om het op te ne-

men. Verder vind ik het leuk om voor 

mensen op te treden op verjaardagen 

en feestjes. Ik mocht ook een keer op-

treden in Tivoli. Talent on Stage heette 

dat. De driehonderd man in de zaal 

gaven me een donderend applaus. ” 

Ook de afgelopen tijd, die soms moei-

lijk was, zat Gerard niet stil. Hij schreef 

er een nummer over op de wijs van 

Marina van Rocco Granata. “Corona, 

corona, corona. Het leek zo veraf. Nu 

dichtbij. Corona, corona, corona. Mis-

schien raakt het jou, treft het mij.”

Tekst: Leonie Paauwe 

Foto: Aad van Vliet

Een aantal van Gerards nummers 

zijn te beluisteren via YouTube. 

Zoek bijvoorbeeld op de nummers 

‘Kleine Jimmy’ en ‘Gokkast’. 

Noordwest Thuis Best

Zijn muziekleraar was klassiek opge-

leid, maar had ook elektrische gitaren. 

“Hij nam me vaak mee naar bandjes 

waarin oud-leerlingen van hem speel-

den. Op de middelbare school speelde 

ik in schoolbandjes.” Stray Cats en 

The Police maakten hem pas echt 

enthousiast. Ondanks dat zijn leraar 

het afraadde, meldde hij zich toch aan 

voor het conservatorium. Hij kwam 

door de strenge selectie en voltooide 

de studie. “Mijn leraar wist hoe moei-

lijk het was om ervan te leven. Maar je 

krijgt wel les van de besten en vijf jaar 

de tijd om fulltime ermee bezig te zijn 

en beter te worden.”

“Later speelde ik af en toe in een 

bandje met Jan-Willem Rozenboom, 

de pianist van Guus Meeuwis.” Guus 

Meeuwis brak in 1995 door met 

Kedeng-kedeng, wat als een grap 

begon, maar bleek in te slaan. In 2003 

werd Stefan erbij gevraagd. “We 

hadden toen nog wel een ‘kedeng 

kedeng-imago’, maar het is in de loop 

der jaren leuker geworden. In het be-

gin dacht ik: het zal wel bij een tourtje 

blijven, maar ik ben blijven hangen. 

Het is net familie.”

Van Kedeng kedeng naar muziekles in coronatijd

Met muziekgroep Trapperdetrap, nu 

de Liedjesatlas, maakt Stefan cd’s met 

kinderliedjes uit de hele wereld, ver-

taald door kinderboekenschrijver Koos 

Meinderts. “Met een zanger ga ik 

langs scholen en in elke klas zitten wel 

kinderen met ouders of voorouders uit 

Suriname of Marokko.” Bovendien zit 

Stefan in de huisband van het Amster-

damse Concertgebouw waarmee ze, 

met een regisseuse, een verhaal om 

de liedjes heen maken en dan scholen 

uitnodigen.

Talent in de buurt

In deze coronatijd is het moeilijk. In 

Tilburg speelde Guus Meeuwis met 

zijn band nog 42 concerten voor 400 

man. “Mensen mogen niet klappen en 

meezingen, en ze moeten op hun stoel 

blijven zitten. Maar zo hebben we het 

wel 2,5 maand kunnen volhouden.”

Stefan treedt ook solo op, dan ben je, 

zo zegt hij, makkelijk inzetbaar. En hij 

zou graag wat meer willen schrijven. 

Na het conservatorium gaf hij met veel 

plezier les op muziekscholen en nu 

komt dat lesgeven weer van pas.

Tekst: Cora Bastiaansen / Foto: Aad van Vliet

Interesse? www.gitaarles030.nl 

(ook les op afstand)

Oude tijden

‘oude en afgeleefde luiden’. De naam 

van de Gasthuismolenburg herinnert 

nog aan het gasthuis. 

Wat, net als een oorlog met IJssel-

stein, ook nooit meer zal gebeuren, is 

HOOGSTRAATBUURT - De Rode-
brugbuurt kent een rijke historie. 
We pikken er twee zaken uit die 
je tegenwoordig voor onmogelijk 
houdt. De eerste gaat over het 
St. Anthoniegasthuis, in de 15de 
eeuw gebouwd aan het begin 
van de Anthoniedijk, aan de rand 
van een gebied dat toen Pyls-
waard heette. 

Het gasthuis bood onderdak aan reizi-

gers en zwervers en als je te laat was 

om Utrecht binnen te komen door de 

Weerdpoort, kon je er de nacht door-

brengen. Het gebouw werd verwoest 

in 1515 tijdens een oorlog tussen 

Utrecht en IJsselstein maar daarna 

weer herbouwd en uiteindelijk in 1817 

gesloopt. De laatste jaren woonden er 

te zien op de foto: een enthousiaste 

menigte, op de been vanwege de ope-

ning van de nieuwe buslijn 6 tussen 

het Centraal station en de Rodebrug  

in 1925. Tekst: Jos van Sambeek

Foto: Het Utrechts Archief

OPPENHEIMPLEIN – Voor zijn ouders was het een dingetje: je koos een 
sport én een instrument. De sport werd voetbal, het instrument de 
gitaar. Inmiddels is Stefan Blankestijn (49) al 17 jaar gitarist in de band 
van Guus Meeuwis, geeft hij gitaarles en woont hij in Ondiep. 

Speelplaats
De Kameleon

Winter geopend !!

Dinsdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur.

Langzaam verandert de speelplek in een
gezellige kerst en wintertuin.

Je vindt ons op de Balkstraat in Pijlsweerd.

Winter Wonderland

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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De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com 
en download de pdf.
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Nadat we aardig wegwijs zijn gemaakt 

in de Surinaamse keuken, neemt Coby 

ons deze keer mee naar… Ja naar waar 

eigenlijk? Dit gerecht vindt iedereen 

en overal eigenlijk wel lekker!

In huis hebben of halen voor 4-6 personen: 
750 gram rund-, varkens- of lamsvlees, 

1 dikke prei, 2 uien, 1 knolselderij, 1 

winterpeen, 4 tomaten (of een blikje 

tomatenpuree), 3 laurierbladeren, 

zout, peper, zakje stoofvleeskruiden 

(of 1 eetlepel 5 spices kruiden), blikje 

kikkererwten, blikje kidneybonen, 

blikje mais, blikje doperwten, 2 bouil-

lonblokjes (smaak naar keuze)

Aan de slag: vlees in stukjes aanbraden 

met de kruiden (40 minuten) en in 

tweede pan alle gesneden groente 

Koken met Coby: Stoofpotje
met dezelfde kruiden roerbakken. 

Daarna alle blikgroente en bouillon-

blokjes erbij, goed doorroeren en in 

zijn geheel aan het vlees toevoegen. 

Beker water erbij, goed roeren en op 

laag pitje laten sudderen (15 minuten).

Lekker met stoofpeertjes, aardappels, 

rijst of aardappelpuree. 

Eet smakelijk!

Wat is er te doen in onze buurt?
Vanwege corona is het helaas niet 

mogelijk om de bewonersoverleggen 

op de gebruikelijke manier te orga-

niseren. Sommige overleggen vinden 

digitaal plaats, anderen zijn voorlopig 

komen te vervallen. 

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD IN MAART 2021
Op dinsdag 2 maart om 20.00 uur 

vindt het buurtoverleg Pijlsweerd di-

gitaal plaats. Mail naar rsteinebach@

dock.nl voor meer informatie en het 

ontvangen van de uitnodiging.

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Op het spreekuur van Wijkwethouder 

Klaas Verschuure kun je terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. De 

datum van het volgende spreekuur 

vind je op www.utrecht.nl/noordwest. 

Meld je vantevoren aan op de website 

of mail naar: noordwest@utrecht.nl.


