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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 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Fo
to

: A
n

n
a 

va
n

 K
o

o
ij

         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
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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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        Oproep
Wil je de singel ook zien opbloeien? Meld je dan aan voor de opruim-

ploeg bij Gerard van Wakeren. Het opruimen zal iedere derde woensdag 

van de maand van 10-12 uur zijn, dus neemt maar 2 uur per maand in 

beslag! Mail naar: gvwnoordwest@hotmail.com.

Bewoners met groene ideeën voor de singel kunnen contact opnemen 

met Wim Horst: w.horst@utrecht.nl.              

 

Komt het goed met Ondiep? Ho-

pelijk wel, maar er moet nog veel 

gebeuren. Vooral tussen de oor-

spronkelijke bewoners en de nieuw-

komers. En de gemeente moet over 

de brug komen om de plannen voor 

‘Groendiep’ en betaalbaar wonen af 

te maken.

Begin deze eeuw lieten Ondiepers 

duidelijk hun stem horen over de 

vernieuwing van de wijk. Slopen op 

zich was ok, maar dan wel zeven-

tig procent sociale en betaalbare 

huurwoningen daarvoor in de plaats 

voor huidige bewoners.Dit onder het 

motto: ‘Ondiep is een volksbuurt, 

daar kennen we elkaar en staan we 

klaar voor elkaar’. 

De gemeente en Mitros zetten de 

vernieuwing door. Renovatie naast 

nieuwbouw, want meer koopwonin-

gen zou leiden tot een betere buurt 

en er kwam een buurtcentrum met 

voorzieningen voor alle Ondiepers. 

Maar wat leverde het op?

Veel Ondiepers kwamen terug. 

Ze wilden graag dorps wonen in 

‘Groendiep’. In 2010 volgde de 

eerste kennismaking tussen nieuwe 

en oude bewoners. Leuk en gezellig. 

Samen aan de wijk bouwen. De tijd 

vliegt en je ziet welke kant het op 

gaat. Oude en nieuwe bewoners 

zien elkaar op het schoolplein, op de 

Plantage, bij de fitness, bij de voed-

selbank en misschien ook wel bij 

DHSC. Dat wat de bewoners in 2004 

is voorgehouden, een beter en mooi-

er Ondiep, komt eraan. Maar gaan 

de meer theoretisch ingestelde nieu-

we bewoners en de meer praktisch 

ingestelde Ondiepers ook samen aan 

het dorp bouwen? Of ontstaat er 

een verdeelde leefwereld? 

Een ding is wel duidelijk: we kunnen 

niet meer terug. Dit vraagt van ie-

dereen een inspanning, zeker van de 

de nieuwe beleidsmakers. Gelukkig 

hebben we het wijkbureau als voor-

uitgeschoven gemeentelijke post. 

Maar dat is zeker niet genoeg. De 

politiek zie je alleen als er verkiezin-

gen aan komen. En corporaties zijn 

drukker met zichzelf en de politiek 

dan met huurders.

 

Politiek en corporatie moeten besef-

fen dat Ondiep niet alleen op papier 

een dorp in de stad is. 

Passeer ‘s morgens vroeg de kruising Oudenoord – Warmoesstraat en 
kijk even naar rechts, dan zie je het bord ‘Verse belegde broodjes’ al 
buiten staan. Deze keer een kijkje bij Ten Have Verswinkel op de War-
moestraat.

Ondernemen in Noordwest

‘Even naar Hoefje’

‘‘In Ondiep kennen 
we elkaar en staan we 
klaar voor elkaar’’

WEGGEEFKOELKAST 2E DAALSEDIJK
Hebt u eten over? Weggooien is zon-

de! U kunt het vanaf nu kwijt in de 

‘solidariteitskoelkast’ van de Weg-

geefwinkel aan de 2e Daalsedijk. Het 

voedsel moet wel voorzien zijn van 

een etiket met datum. De koelkast 

staat op straat en is permanent voor 

iedereen te openen.

 

De koelkast stond er al bij wijze van 

experiment in de laatste week van 

2016. De Weggeefwinkel gaf aan 

dat ze eerst wilden zien of er wel 

eten gebracht zou worden en of de 

koelkast netjes zou blijven. Het was 

een succes en de weggeefkoelkast 

is blijven staan. Er wordt zowel eten 

gehaald als gebracht en de weggeef-

winkel gaat er dus nog een tijdje 

mee door. 

DE BRADERIE IS TERUG
In 2017 worden er, zoals u gewend 

was, weer twee grote braderieën 

gehouden, namelijk op Hemelvaarts-

dag (25 mei) en op zondag 3 septem-

ber. Ondernemers kunnen zich voor 

het huren van een stand aanmelden 

bij ondernemersvereniging Hart voor 

de Straatweg via:

info@amsterdamsestraatweg.nl 

OVERLAST OP STRAAT? 
BEL DE OVERLASTTELEFOON
Vuilniszakken op straat die er niet 

horen te staan? Overlast van jeugd? 

Auto’s die verkeerd geparkeerd 

staan? Bewoners en ondernemers in 

Noordwest kunnen rechtstreeks de 

meldkamer van Toezicht en Handha-

ving bellen. De handhavers pakken 

meldingen snel op. Rechtstreeks 

contact met meldkamer: 

06 - 38 62 14 96. De meldkamer is 

bereikbaar van maandag t/m zondag 

van 8.30 tot 22.30 uur. Je kunt bellen 

over: illegaal aangeboden (huis)af-

val, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag 

op straat, hinderlijke uitstallingen, 

graffiti, wildplassen, parkeeroverlast 

auto’s en fietsen, hondenoverlast.

Vorig jaar is de overlasttelefoon 

gestart als één van de maatregelen 

om overlast op de Amsterdamse-

straatweg slimmer en sneller op te 

pakken. De ervaringen zijn positief. 

De gemeente geeft het nummer nu 

vrij voor alle bewoners en onder-

nemers in Noordwest. Meldingen 

kunnen gaan over de Amsterdam-

sestraatweg, maar ook over andere 

buurten in de wijk. 

Je kunt ook meldingen doen via 

www.utrecht.nl/melding, 

via telefoonnummer 14 030 

of per email: bewonersmeldingen@

utrecht.nl. Ook deze meldingen pakt 

de gemeente snel op.
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door: Rob Steinebach

Ondiep, dorp 
in de stad…

Column

Rob Steinebach is Opbouwwerker in 
Ondiep en Pijlsweerd

Noordwester
Nieuws

kent sinds de tijd dat zij als kind een 

boodschap voor hun eigen moeder 

kwamen doen.

Sinds de komst van de grote super-

markten realiseerde de ondernemer 

zich dat hij iets extra’s moest doen om 

de omzet op peil te houden. “Toen be-

zocht ik in mijn nette pak de bedrijven 

in de omgeving met een mooie schaal 

met broodjes. Ik ben uw buurman, 

zei ik dan, zo’n mooie lunch kan ik u 

leveren.” 

Het ondernemen is Ten Have met de 

paplepel ingegoten; de familie had 

een kruidenierszaak in Zeist. “Mijn 

vader was op zoek naar een extra 

winkel, om daar een van zijn mede-

werkers in te zetten. Hier in de War-

moesstraat zou juist de opvolger van 

de oude heer Verhoef met pensioen 

gaan, dus dat kwam goed uit. Omdat 

het met die medewerker niet goed 

lukte, ben ik in de zaak gegaan. Een 

paar jaar was de bedoeling. Dertig jaar 

later zit ik er nog steeds!”

Ondanks dat de toeloop naar de 

winkel afneemt, gaan ouderen uit de 

buurt nog altijd graag naar ‘Hoefje’. 

“Niet zozeer om de boodschappen, 

maar om de ontmoeting. Laatst kwam 

hier een mevrouw van een paar 

straten verderop die vertelde dat zij 

haar nieuwe televisie niet aan de praat 

kreeg. Toen ik even tijd had, ben ik bij 

haar langsgegaan om op het goede 

knopje te drukken.” Zo heeft de buurt-

kruidenier dus ook een sociale functie. 

Ook voor een breed assortiment war-

me maaltijden kan men bij Ten Have’s 

Verswinkel terecht. “Indiase, Surinaam-

se of Indonesische buffetten, u zegt 

het maar. Daarvoor werk ik samen 

met andere bedrijven in Pijlsweerd en 

Ondiep. Zij bereiden de gerechten en 

ik lever ze bij de klant, compleet met 

serviesgoed, bestek en warmhoudpla-

ten. Eén van mijn klanten noemt mij 

een foodmakelaar. Dat vind ik wel een 

treffende beschrijving”.

Door Majne van de Merwe 

“Vanaf een uur of acht ben ik in de 

winkel en ben ik in de weer met het 

voorbereiden en bezorgen van lunch-

bestellingen van bedrijven.” Gerard 

ten Have is al sinds maart 1987 eige-

naar van Ten Have Verswinkel, maar in 

de buurt gaan veel mensen nog steeds 

naar ‘Hoefje’, zoals de buurtkruidenier 

als sinds de jaren ’40 wordt genoemd, 

toen de heer Verhoef er begon. “Vele 

generaties moeders stuurden hun 

kinderen ‘even naar Hoefje’,” lacht 

Ten Have die veel van die moeders al 

Door Toon Vernooij

LICHT
In de jaren twintig van de vorige eeuw 

liet de Katholieke Arbeidersvakbond 

het pand bouwen om er een eigen 

drukkerij in te vestigen. De naam 

‘Lumax’ betekent trouwens zoiets als 

‘licht’. Dat paste mooi bij het ideaal 

van de vakbond: licht brengen in 

Herinnering aan een katholiek verleden

de duistere omstandigheden van 

de arbeiders. Lumax heeft een rijke 

geschiedenis. De vakbond drukte er 

natuurlijk haar eigen vakbondsblad, 

maar er rolden ook talloze boeken en 

katholieke tijdschriften van de persen. 

SCHRIJVERS
Daar waren ook boeken van Utrechtse 

katholieke schrijvers bij. Een van hen 

was de dichter Jan Engelman. Een van 

zijn bekendste gedichten is ‘Over het 

gras’. Een fragment:

“Over het gras en over het water

dwaal ik achter de beminde

die ik vroeg en die ik later,

die ik nimmer, nimmer vinde.”

Engelman woonde tot een paar 

maanden voor zijn dood in Utrecht. 

Zijn gedichten stonden in het culturele 

tijdschrift De Gemeenschap. Daarin 

publiceerden veel jonge katholieke 

kunstenaars hun werk.

In de vorige eeuw leefden katholieken, protestanten, socialisten en 
liberalen eigenlijk apart van elkaar. Je praatte wel met je andersdenken-
de buren, maar als je katholiek was ging je naar een katholieke bakker, 
voetbalde je bij een katholieke club en las je een katholieke krant. Ver-
zuiling heette dat. Het Lumax-gebouw op de hoek van Ondiep Zuidzijde 
met de Mariëndaalstraat herinnert nog aan die tijd.

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

Door Thijs-Jan Lanning

Het kunstenaarsduo Berkman en Janssens maakte samen vele kunstwerken voor 

de openbare ruimte en is vooral bekend vanwege de tunnels die ze met kera-

miektegels verfraaien. Hun werk kom je op verschillende plekken in Utrecht 

tegen. Neem De Berenparade in de fietstunnels onder De Berenkuil, het Lied van 

de Nachtegalen in het peuterbadje in Park de Watertoren in Overvecht, Archime-

des in Wonderland in de fietstunnel aan de Archimedeslaan onder de A28 en in 

de onderdoorgang bij het Rietveld-Schröderhuis vinden we Sitting in Blue: mooie 

tegels met Rietveldmeubels erop.

In Noordwest vinden we hun werk terug onder de Marnixbrug. Aan de Vechtoe-

ver sieren sinds 2003 twee hazen onder de titel Sisters in Paradise de pijlers van 

de brug op 400 vierkante meter tegels. Aan beide zijden is een tegeltableau 

aangebracht. De kleuren en afbeeldingen van het keramiek zijn gebaseerd op de 

gevonden tegels van het voormalige Cisterciënzer klooster Mariëndael en de die-

ren die ooit te vinden waren aan de oever van de Vecht. Fietsers en wandelaars 

passeren hier een helder en vrolijk tafereel met dieren, omrand door tegels met 

Middeleeuwse motieven. Het kunstwerk kwam mede tot stand door de inzet van 

de Stichting Beheer Zuilense Vecht. Een buurtbewoner zocht hierop contact met 

Berkman en Janssens met als resultaat mooie blauwe en oranje tegeltableaus die 

de tunnel langs de Vecht nu al weer 15 jaar sieren. 

Wie langs het nieuwe stuk singel loopt, ziet dat daar veel gebeurt. De 
fundering voor het pop-up restaurant dat 1 april eindelijk zijn deuren 
opent, wordt gelegd en er zijn nog veel meer plannen.

Nieuwe singel: twee gezichten

liggen vol rommel. Eind vorig jaar 

werd de singel ook nog geteisterd 

door een penetrante rioollucht en 

vissterfte, veroorzaakt door een ver-

stopte leiding. Die leiding is inmiddels 

schoongemaakt en het vuile water 

is weggepompt. Volgens wethouder 

Everhardt laten metingen van begin 

januari zien dat het water weer 

voldoende zuurstofrijk is. Toch ziet 

het gebied rond de singel er geregeld 

verre van paradijselijk uit. 

Contact met de gemeente heeft be-

perkt resultaat gehad. Nu is het plan 

opgevat om in navolging van Wijk C 

een vrijwillige opruimploeg vanuit de 

buurt op te richten. De Wijk C-ploeg 

doet dit iedere eerste woensdag van 

de maand en de Noordwesterlingen 

zullen iedere derde woensdag van de 

maand aan de slag gaan. (Zie oproep)

Door Zoë Versteeg

Bewoner en tevens één van de initia-

tiefnemers, Ronald Trum, vertelt wat 

er allemaal op stapel staat: “In de 

lente wordt een fontein in de bocht 

van de singel aangelegd die niet al-

leen een eyecatcher zal zijn, maar ook 

broodnodige zuurstof aan het water 

zal toevoegen. Daarnaast worden op 

het Paardenveld drie grote Hollandse 

linden en vijf watercypressen aange-

plant, die elders moeten wijken.”

Tegen die tijd zijn eerder de aange-

legde oeverbeplanting - de kokos-

matten langs de Daalsesingel – en de 

vlinderstruiken, wilgen en bollen al 

een aardig stuk gegroeid, waardoor 

het gebied een groene long vormt 

voor onder andere Pijlsweerd en de 

Daalse buurt. Om de waterkant nog 

meer te verlevendigen, wordt er aan 

de Weerdsingel ter hoogte van num-

mer 12 een vierde vlonder met bank 

geplaatst en naast de Monicabrug 

een oude stadskraan heropgebouwd.

De plannen zijn prachtig, maar veel 

bewoners zijn gefrustreerd wanneer 

ze langs de singel wandelen. In het 

water drijft vaak troep en de oevers 

DE VOLKSKRANT
Vanaf de jaren dertig drukte Lumax 

ook de Volkskrant. Dat was toen de 

grootste katholieke krant in Ne-

derland. Daarmee begon een korte 

bloeiperiode voor de drukkerij. Die 

duurde tot kort na de oorlog, toen de 

Volkskrant naar Amsterdam vertrok. 

De katholieke drukkerij hield in de 

jaren zeventig definitief op te bestaan 

en werd overgenomen door een 

ander bedrijf. 

Ondertussen was Ondiep uitgegroeid 

tot een drukke woonwijk. Voor een 

groot lawaaiig bedrijf was tussen de 

huizen eigenlijk geen plaats meer. In 

1998 viel het doek en kwam het Lu-

max-gebouw leeg te staan. Het pand 

werd gekocht door een projectont-

wikkelaar die het wilde slopen om er 

woningen neer te zetten. Gelukkig 

ging dat niet door. Familie van een 

vroegere directeur van Lumax wist het 

gebouw van de sloop te redden. 

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
De gemeente zag de historische waar-

de van het pand en nam het over om 

er een bedrijfsverzamelgebouw van te 

maken. In 2004 werd het Lumax-ge-

bouw officieel weer in gebruik geno-

men. Beginnende en kleine onderne-

mers kunnen er kantoorruimte huren. 

Zo bleef een mooi pand voor de stad 

en voor Ondiep behouden.

Meer weten over Lumax? Lees dan 

het boek ‘Lumax. De katholieke 

vakbondsdrukkerij in Utrecht. 

Utrechtse stadsgeschiedenissen, nr. 

3. Utrecht, 2005. Het is verkrijgbaar 

via uitgeverij Mattrijs en is geschre-

ven door Bettina van Santen.

KLEUR IN NOORDWEST 
SISTERS IN PARADISE

Voormalig drukkerij Lumax

Groen in de buurt: fontein singel komt terug 
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Nooit helemaal klaar met sleutelen
“Als je niet kunt sleutelen moet je geen oldtimer kopen”, zegt Rei-
nier Rieder vlak voor hij de motorkap van zijn hot rod omhoog doet. 
Iedereen die de Amsterdamsestraatweg inrijdt, heeft ‘m wel eens zien 
staan: de mooie grijze oldtimer die glimt als een spiegel. Of je hebt 
Reinier vast een keer voorbij horen rijden met zijn ronkende knalpijp.

Door Susanne Woning 

SKIN ART
Hij bezoekt dan Gerard van Luijn, 

goede vriend en eigenaar van tattoo- 

en piercingshop Skin Art aan het 

begin van de Amsterdamsestraatweg. 

Bekend terrein voor Reinier, want 

al woont hij nu in Ameide, hij werd 

geboren in de Otterstraat. “Door mijn 

vader kwam ik al vroeg in aanra-

king met motoren en auto’s, Hij was 

monteur en had zelf een motor. Mijn 

vijf broers en ik zaten op motorcross 

en reden later ook allemaal op een 

originele Harley Davidson.”

HOT ROD
Naast deze klassieke motor heeft 

Reinier nog een Mercedes uit 1952, 

die al op veel bruiloften de show stal. 

En natuurlijk de opvallende hot rod: 

”Het is een Fiat Balilla 508 uit 1949. Hij 

stond met Italiaans kenteken weg te 

roesten in een garage onder een pand 

dat Gerard huurde. Ik zag er direct een 

hot rod in en heb hem gekocht. Het 

viel niet mee om de wagen in Neder-

land geregistreerd te krijgen, maar na 

uitgebreide navraag in Italië – waar 

men heel verbaasd was dat deze oude 

auto nog bestond – lukte het om de 

papieren in orde te krijgen.”

OUD BED
Samen met zijn kameraad Kevin 

werkte Reinier drie jaar lang aan het 

restaureren en ombouwen van de Balil-

la: “Hij was oranje en zat vol roest, dus 

er moest nieuwe lak op. We hebben 

het oude Fiat-motorblok vervangen, 

daarna stuur- en rembekrachtiging en 

verwarming toegevoegd. De spat-

borden komen van een Ford en een 

aanhanger, het stuur is van een Nissan 

en de stoelen komen uit een Smart.” 

Reinier wijst naar de motorkap: “Daar 

zit zelfs een stukje frame van een oud 

bed van Gerard in verwerkt.”

DECIBEL
Klussen aan auto’s is Reiniers grootste 

hobby, maar voorlopig begint hij niet 

aan nieuwe projecten: “Als ik ergens 

kom waar mooie oldtimers staan die 

opgeknapt moeten worden, maakt 

mijn hart een sprongetje. Maar ik ben 

nog druk met aanpassingen aan mijn 

Mercedes. Ook wil ik eerst een paar 

vrienden helpen met hun oldtimers.” 

Nadat hij nog eventjes heeft laten ho-

ren hoeveel decibel de uitlaat produ-

ceert, zegt hij met een kleine glimlach: 

“Eigenlijk ben je nooit helemaal klaar 

met sleutelen.”

www.lawinecommunicatie.nl
06 16 61 62 85

www.amsterdamsestra
atweg.nl

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

Of stuur een mail naar: 
adverteren@denoordwester.com

ADVERTEREN?
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Pijlsweerd ‘Hot Rod’
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Gasthuismolenbrug 
krijgt metamorfose

Noordwest Thuis Best

 

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

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

Bestuur
Cora Bastiaansen (Ondiep), Bert de Kruijf 
(Ondiep), Jos van Sambeek (Pijlsweerd)
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“Het getuigt van minachting voor de prachtige plek in de stad zoals de 
Gasthuismolenbrug er nu bij ligt’.” Die uitspraak deed kunstenaar Hans 
van Lunteren. Hij is door vier bewonerscommissies en de gemeente 
Utrecht gevraagd om de Gasthuismolenbrug een fris uiterlijk te geven. 

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met zijn eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noordwest? 
Deze keer namen we een kijkje bij Lya Bekink van de Loevenhoutsedijk.

Door Linda van Roon

DOORN IN HET OOG
De spoorbrug, gelegen tussen de 

Roode Brug en de David van Mollem-

brug, wordt al tijden ontsierd door 

graffiti, duivenpoep en zwerfafval. 

Veel bewoners is dat een doorn in 

het oog. “Al jaren zijn we bezig om 

geld te krijgen om de spoorbrug op 

te knappen”, zeggen de leden van 

de bewonerscommissies. Nu gaat het 

dan eindelijk gebeuren. De Gemeente 

Utrecht en NUON hebben een bedrag 

beschikbaar gesteld om de spoorbrug 

weer in al haar glorie te laten zien.

METAMORFOSE
De spoorbrug dateert van 1938 en is 

ontworpen door Utrechtse architect 

Sybold van Ravesteyn (1889 – 1983), 

die onder andere ook het historische 

Centraal Station in Utrecht ontwierp. 

Door de metamorfose ontstaat een 

prachtige spoorbrug van ‘beton met 

cirkels en krullen’, de typische kenmer-

ken van de architect. Deze oorspron-

kelijke aspecten willen de initiatiefne-

mers weer benadrukken.

KUNSTZINNIGE VERLICHTING
Voordat het vaarseizoen begint, wordt 

de brug gerepareerd en schoonge-

maakt. In een volgende fase wordt  ‘de 

poort naar de stad’ weer een lust voor 

het oog door gebruik te maken van 

kleuraccenten, natuurlijke materialen 

en duurzame kunstzinnige verlichting, 

die de onderdoorgang een veiliger 

gevoel geeft. Zo wordt de Gasthuis-

molenbrug weer een fraaie verbinding 

tussen de vier aangrenzende buurten. 

Het volgende plan is er een fietsstraat 

van te maken. 

Door Thijs-Jan Lanning 

Zelf ziet ze zich niet als ‘die dame met 

dat hondje’. Toch zien de bewoners 

van de Hoogstraatbuurt haar vaak met 

haar Jack Russell Betsy door de wijk lo-

pen waar haar wieg stond. Lya Bekink 

werd in 1956 geboren bij de Roode 

Brug op de Hogelanden Westzijde 8 

en 7, in het huis van haar grootouders. 

Haar opa had daar een leerwinkel en 

oma een schoenenwinkel. 

Haar eerste jaren woonde ze met haar 

ouders in de Chrysantstraat, maar ze 

groeide op in De Bilt. Vaak was ze 

te vinden in de Hoogstraatbuurt om 

bij haar beide oma’s op bezoek te 

gaan. Daar woonden nog veel meer 

familieleden. Zowel van vaders als van 

moeders kant. “Zo hebben mijn ou-

ders elkaar leren kennen bij de familie 

Van de Brink, buren van mijn oma. 

Iedereen kent elkaar in zo’n buurt.”

“Mijn oma (van de winkels), woonde 

aan ‘de goede kant van de Roode 

Brug’, zoals ze dat zelf zei. Mijn ande-

re oma woonde aan de overkant op 

de Jagerskade, naast de kaasboerderij, 

waar nu het Vechthuis is. Het oude 

huis is afgebroken. Onbewoonbaar 

was dat. Mijn opa was schillenboer.” 

Op haar negentiende trouwde ze en 

keerde ze terug naar haar geboorte-

grond. “Toen hebben we de schoe-

nenwinkel naast mijn oma verbouwd 

tot woonhuis. Daar hebben we drie 

jaar gewoond. Heel krap, dus toen ik 

zwanger was, werd het tijd om te ver-

huizen. Op de dag van de verhuizing 

moest mijn man Johan examen doen 

en werd ’s avonds mijn zoon geboren. 

Het was een hectische dag, zeg maar.” 

Na een uitstap van 24 jaar in Soest, 

woont ze nu weer met haar man 

Johan in de buurt waar ze geboren 

is. En werkt ze al weer drie jaar in die 

andere bekende Utrechtse volksbuurt: 

Wijk-C, in het Volksbuurtmuseum. 

“Ik kijk vanuit ons huis nu op alle 

geboortehuizen van mijn familieleden 

inclusief dat van mijzelf en dat van 

mijn vader. En het grappige is dat 

mijn zoon nu weer in De Bilt naast 

mijn oude kleuterschool woont. Dus 

overal waar ik kom, kom ik mijn 

geschiedenis tegen.”

BUURTOVERLEGGEN

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 7 maart, 20.00 uur in EKKO, 

Bemuurde Weerd Westzijde 3.

ONDIEP OVERLEGT

Donderdag 8 juni 19.30 uur in 

De Speler, Thorbeckelaan 18c.

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 6 maart, 19.30 uur in 

buurthuis Stella Maris, Jagerskade 4.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 16 maart en 20 april, 

20.00 uur in buurthuis geuzenkwartier, 

Laan van Chartroise 166. Zie voor de 

agenda; www.wijkraadnoordwest.nl 

ONZE WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Kees Diepeveen houdt 

maandelijks spreekuur in Noordwest. 

Je kunt hier terecht met vragen en 

ideeën over onze wijk. Het spreekuur 

is op maandag 13 februari en maan-

dag 13 maart van 18.30-19.30 uur in 

wijkbureau Noordwest, Amsterdam-

sestraatweg 283. Meld je van te voren 

aan, zodat hij zich kan voorbereiden 

op je vragen/ideeën. Dit kan via tel 14 

030 of via noordwest@utrecht.nl.

ACTIVITEITEN

HUISKAMER MET LUNCH

In buurthuis De Speler (Thorbeckelaan 

18c, 1e etage) kunt u tweemaal per 

week samenkomen met buurtbewo-

ners in de huiskamer en genieten van 

een heerlijke lunch. Dinsdag van 11.30 

tot 13.00 uur en donderdag van 11.00 

tot 13.30 uur. Kosten € 1 per keer. 

BUURTFITNESS VOOR VROUWEN 

In buurthuis De Uithoek (2de Daal-

sedijk 2b) kunnen vrouwen sporten 

in vaste groepen, voor weinig geld. 

Er zijn twaalf groepen in de week 

die begeleid worden door getrainde 

vrijwilligsters. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Liesbeth 

Meijns, sociaal makelaar Me’kaar, 

tel. 06 24 98 34 53, liesbethmeijns@

mekaarutrecht.nl. Zie ook: 

www.buurthuisdeuithoek.nl

SENIOREN HELPEN DE JUF EN MEESTER

Bent u 55+ en vindt u het leuk om als 

vrijwilliger te helpen op de basis-

Wat is er te doen in onze buurt?
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Door Jos van Sambeek

Ondiep en Pijlsweerd hebben een 

rijke historie. Ondiep werd gebouwd 

vanaf de jaren twintig van de vorige 

eeuw en Pijlsweerd was eeuwenlang 

een gebied met veel hoveniers. Vanaf 

ruim een eeuw geleden werd het 

een woonwijk. Veel van de geschie-

denis van beide buurten is bewaard 

gebleven in de vorm van foto’s, die 

onder meer terug te vinden zijn in Het 

Utrechts Archief. In de Noordwester 

deze keer twee foto’s, gemaakt op 6 

mei 1945 (links) en ergens in 1947. Op 

de foto uit 1945 staan mensen bij een 

kruidenier in de rij voor gratis Zweeds 

wittebrood. Op de andere foto staat 

het trotse personeel van de toen net 

in het zelfde pand geopende Centra 

Levensmiddelenwinkel. 

Oude tijden

De vraag is: in welke straat in Ondiep 

of Pijlsweerd zijn deze foto’s ge-

maakt. Het antwoord vindt u op onze 

facebookpagina (www.facebook.

com/buurtkrantdenoordwester). 

Natuurlijk spelen bij Lieve & Bouwe! 
We hebben direct opvang beschikbaar.
Meer weten: www.ludens.nl of ip@ludens.nl
Teameider: Stephanie Dogger, 030 - 820 07 60

ook opvang op
wisselende dagen

Lieve & Bouwe
Lieven de Keylaan 2

Utrecht (Zuilen)

kinderdagverblijf

school? Stichting Leergaloos kop-

pelt senioren aan een basisschool 

in hun eigen buurt. Dat leidt tot 

uitwisseling, nieuwe ervaringen 

en plezier. U biedt wekelijks een 

paar uur ondersteuning aan de 

leerkracht. Voorlezen, rekenen, 

handvaardigheid? U kunt zelf 

aangeven bij welke activiteiten u 

graag wilt ondersteunen. 

Meer informatie vindt u op: 

www.leergaloos.nl. Meedoen? 

Meldt u aan voor een vrijblijvend 

gesprek. Bel: 06 27 07 06 11,

Of mail naar:  info@leergaloos.nl

Medewerkers deze editie
Majne van de Merwe (Ondiep), Toon 
Vernooij (Ondiep), Marianne de Winter 
(Ondiep), Susanne Woning (Pijlsweerd), Rob 
Steinebach, Linda van Roon, Zoë Versteeg 
(Pijlsweerd), Jos van Sambeek (Pijlsweerd)

Advies
Rob Steinebach van stichting Mekaar

Vormgeving 
Zoë Versteeg (Pijlsweerd)

Fotografie
Aad van Vliet (Pijlsweerd), Thijs-Jan
Lanning (Pijlsweerd), Majne van de Merwe 
(Ondiep), Ossip van Duivenbode

Drukwerk
True Colours
Oplage: 11.000

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

Adverteren?
adverteren@denoordwester.com
Of kijk op onze Facebookpagina.

De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com 
en download de pdf.

fo
to

: a
an

g
el

ev
er

d
 d

o
o

r 
Ly

a 
B

ek
in

g
 


