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 TRAINING VOOR KINDEREN
Stoere schildpadden en  

dappere dino’s

2  KLEUR IN NOORDWEST
Een cadeau aan de muur 

voor de buurt

 NOORDWEST THUIS BEST 
Liesbeth brengt licht  

in de buurt

2 3 4

‘Oude en nieuwe bewoners vormen samen de wijk’
In 2008 stond ze al in de eerste uitgave van Ondiep Exclusief. Het inter-
view met huisarts Anneke Kramer ging toen vooral over de start van 
Gezondheidscentrum Ondiep op het Boerhaaveplein. Veertien jaar later 
spreken we haar weer, samen met haar collega-huisarts en medeoprich-
ter Niek van der Grunt. Beide namen afgelopen jaar afscheid. Met hen 
blikken we terug op 37 jaar bevlogen praktijk houden in Ondiep.

Beide huisartsen zijn officieel in ruste, 

maar dat niets minder waar is, blijkt 

wel wanneer niemand binnen het ge-

zondheidscentrum in Ondiep vreemd 

opkijkt wanneer Anneke en Niek daar 

als vanouds rondlopen. Ondanks dat 

de twee huisartsen-pioniers al in 2021 

zijn gestopt met het actief uitoefenen 

van hun praktijk op het Boerhaave-

plein, zijn ze hier nog regelmatig te 

vinden als waarnemer en voor andere 

activiteiten waarbij hun inzet nog 

steeds zeer welkom is. Denk aan hulp 

aan Oekraïense vluchtelingen.

Tijdens hun actieve jaren beleefden ze 

de wijk in al haar haarvaten. Van best 

ruige buurt met alle problemen van 

Die verfrissende mix juichen wij  

natuurlijk wel toe.”

Idealisme was de belangrijkste reden 

voor de twee jonge artsen om in 1984 

in Hogelanden hun Praktijk Lauwe-

recht te beginnen. Niek: “Al tijdens 

onze studie wisten we dat we wilden 

gaan werken in min of meer achter-

standswijken. In deze buurt was geen 

huisartsenpraktijk te vinden. Op ver-

zoek van het buurtteam en buurthuis 

Stella Maris zijn wij toen samen daar 

begonnen. Huisartsenpraktijken waren 

in die tijd enorm groot en daarmee de 

afstand tot hulp ook. Toen dokter Pin-

to in Pijlsweerd stopte kregen wij er 

in een klap honderden patiënten bij.” 

Anneke: “Ons idee was toen al dat 

lichaam, geest en leefomgeving niet 

van elkaar zijn te scheiden. Vanuit dat 

besef wilden wij gaan werken.” 

Na vijf jaar moest de gezondheids-

situatie verbeterd zijn, vat Niek het 

dien tot de plek dat het nu is waar veel 

‘echte’ Ondiepers plaats hebben ge-

maakt voor jonge, welvarende gezin-

nen. Deze zogenaamde gentrificatie 

vindt alom plaats in Utrecht, en zeker 

in dit deel van de stad. Een ontwik-

keling waar Anneke en Niek niet met 

onverdeeld enthousiasme naar kijken. 

Tenminste als gentrificatie staat voor 

de komst van ‘yuppen’ die oorspron-

kelijke bewoners de stad uitjagen en 

weinig toevoegen aan de buurt. 

Niek: “Er is natuurlijk ook veel in-

stroom van jonge gezinnen die actief 

bijdragen aan de ontwikkeling buurt 

en daarmee zorgen voor een prettige 

en gezonde verandering van de wijk. 

idealisme van de twee samen. “Anders 

zouden we er mee stoppen.”  Rea-

listisch gezien liep het allemaal iets 

anders, want na jaren aan de Antho-

niedijk praktijk te hebben gehouden, 

ging in 2008 een wens in vervulling en 

opende Gezondheidscentrum Ondiep 

de deuren. “Het heeft wat voeten 

in de aarde gehad, maar uiteindelijk 

hebben we het dankzij de provincie 

voor elkaar gekregen hier onze prak-

tijk voort te zetten en een centrum te 

creëren waar we alle Ondiepers sneller 

konden helpen en doorverwijzen 

omdat we hier ook onderdak konden 

bieden aan apotheek, fysiotherapie en 

maatschappelijk werk.”

Inmiddels werken er zo’n twintig 

mensen in het gezondheidscentrum 

en hebben de twee pioniers ruimte 

gemaakt voor hun opvolgers. Ze zijn 

blij dat de praktijk in goede handen is. 

Anneke: “Onze opvol-

gers zijn hier  

          UITGELICHT
BOERHAAVEPLEIN – De buurt nam eerder al afscheid van Anneke Kramer en Niek van de Grunt, maar op 2 september onthulden de voormalig 

huisartsen hun cadeau voor de buurt officieel: de prachtige muurschildering op de zijmuur van Gezondheidscentrum Ondiep. In het kader van 

hun afscheid en hun grote verdienste voor Ondiep de afgelopen decennia, gingen wij in gesprek met de twee pioniers in het voorpagina- 

interview van dit zomernummer. Meer over de muurschildering, het idee en de maker, vind je op pagina 2. Huishoudelijke mededeling: ook 

wij hebben te kampen met capaciteitsproblemen. Door een tekort aan bezorgers kan het zijn dat je deze krant later ontvangt dan gepland.

 LATEN ZIEN DAT HET KAN
Elias is oké met zichzelf
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opgeleid en hebben dezelfde band 

met de buurt en het werk als wij. 

Daarnaast zijn wij nog regelmatig  

in de buurt voor raad en daad.”

En wat betreft de gentrificatie van 

Noordwest? “Die moet niet verder 

doorgaan. Er moet een goede balans 

blijven tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’  

bewoners. En het is belangrijk dat  

ze samen de wijk gaan vormen. Onze  

opvolgers dragen daar graag aan bij.” 

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto: Aad van Vliet

Op 2 september is de prachtige 

muurschildering die Anneke en 

Niek ter ere van hun afscheid 

hebben aangeboden aan de buurt, 

officieel onthuld. Heb je de krant 

voor die datum in de bus dan kun 

je hierbij aanwezig zijn als buurt-

bewoner of patient.



 

We mogen elkaar best wat meer 

gedag zeggen. Tijdens mijn 

wekelijkse hardlooprondjes ben 

ik vaak de eerste (of enige) die 

iemand begroet. Ik maak er een 

sport van (naast het hardlopen 

dan) om zoveel mogelijk mensen 

gedag zeggen. De chagrijnige 

mensen zijn het leukst. Die weten 

niet hoe ze moeten reageren. 

De meeste mensen waarderen 

het. En het werkt twee kanten 

op: ik krijg er zelf ook een leu-

kere dag van. Maar wat doe je 

als je elkaar voor de tweede keer 

tegenkomt? De Fransen hebben 

daar iets op verzonnen! Ik zat 

laatst te scrollen door mijn Insta-

gram timeline toen ik een bericht 

tegenkwam van mijn vriend 

Timur. Hij was op vakantie in 

Frankrijk en stuitte daar op een 

grappig fenomeen: rebonjour of 

kort gezegd: re! 

Twee letters voor als je elkaar een 

tweede of derde keer tegenkomt. 

Zo handig! Want wat is er onge-

makkelijker dan elkaar nóg een 

keer tegenkomen en niet weten 

wat je dan moet zeggen? Dus 

laten we afspreken dat we elkaar, 

niet alleen tijdens het hardlo-

pen, maar altijd gedag zeggen. 

En als we elkaar dan nóg een 

keer tegenkomen, dan zeggen 

we gewoon… Ja wat zullen we 

daar eens voor bedenken. Heb jij 

een leuke, korte variant op Re? 

Suggesties zijn welkom op de 

redactie. Fijne zomer!

P.S. nog even een verhuisbericht: 

vanaf 3 oktober ben ik van maan-

dag t/m donderdag te horen op 

Radio Veronica tussen 18:00 en 

21:00 uur (maar ik blijf gewoon 

in Pijlsweerd wonen hoor).

Re!
Column
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KLEUR IN NOORDWEST 
EEN CADEAU AAN DE BUURT
BOERHAAVEPLEIN – Anneke Kramer en Niek van de Grunt, de afscheidnemende 

huisartsen van de voorpagina, wilden graag en muurschildering aanbieden aan 

buurtbewoners, patiënten en het gezondheids-centrum. Hiervoor benaderden 

ze de kunstenaar waarmee wij deze rubriek in 2015 begonnen: Robert – Verf-

dokter – Brink. Twee weken werkte hij aan dit prachtige werk op zijmuur van 

het Gezondheidscentrum Ondiep. Om het werk voor elkaar te krijgen werd geld 

ingezameld en financierden Mitros en de gemeente Utrecht mee.

Bijna een jaar geleden werd de Verfdokter benaderd om een muurschildering aan 

te brengen op de zijgevel van het gezondheidscentrum. “Bij de verkenning op 

locatie viel me direct op dat de zijgevel onderbroken werd door drie kozijnen een 

brandtrap met twee deuren, een airco, en de tekst Apotheek aan de rechterzijde. 

Het gebouw oogde extra rommelig, omdat er meerdere kozijnen waren dichtge-

metseld in de loop der jaren met allerlei verschillende bakstenen.”

Robert koos ervoor om in zijn uiteindelijke ontwerp rekening te houden met 

het feit dat het gebouw in het verleden ook nog gediend heeft als klooster. 

Daarnaast besloot hij de ‘obstakels’ zo veel mogelijk te omarmen en de 

vormen deels de compositie te laten bepalen. “Ik was bang dat de 

brandtrap zou gaan overheersen en afleiden, maar deze valt 

nu sierlijk op zijn plek. De dille en kamille draaien in de 

vorm mee. Daarnaast zie je nog munt en salie in het werk 

en vind je de aesculaap terug, het symbool van genezing 

en medicijnen. Omdat er ook een fysiotherapeut in het 

pand zit, is ook een houten tekenpop meegenomen in het 

ontwerp. En met het klooster in mijn achterhoofd, heb ik 

het een klassieke uitstraling mee willen geven.”

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto: Merel van Kuijen

door: Sander Hoogendoorn

030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

Gratis creatieve 
workshop
DEMKAWEG - “Want Utrecht die 
is jarig en de vlaggen hangen uit” 
Zo heet het project dat Kunstlief-
de bedacht voor de viering van 
Utrecht 900 jaar stadsrechten. In 
tien Utrechtse wijken bedenken en 
maken bewoners een wijkvaandel. 
De tien vaandels vormen samen 
een bijzonder en persoonlijk por-
tret van de stad. Het kunstwerk 
is in november en december te 
bewonderen in het Stadskantoor.

WARMOESTRAAT - Hij is LHBTI-activist, bedenker van het grootste  
regenboogfietspad ter wereld en hulpverlener bij zelfmoordpreven-
tielijn 113. Daarnaast werkt duizendpoot en buurtgenoot Elias van 
Mourik (23) aan zijn allereerste EP. Zijn motivatie? ”Mensen laten zien 
dat het kan – het tegendeel bewijzen.”

‘Mensen laten zien dat het kan’ 

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

Sander Hoogendoorn is naast 
bewoner van Pijlsweerd, 
ook radio-dj. 

Twinkelende ogen, handen losjes 

in zijn schoot. Het is de ontspannen 

houding - zo eentje van iemand die 

weet wat hij wil – die Elias op een 

zonnige zomerochtend typeert. Een 

man met een missie, van wie het leven 

hem toelacht. Dat is zeker niet altijd 

zo geweest. 

Sterker nog: het had niet veel ge-

scheeld of Elias had hier helemaal niet 

gezeten. Want als je het hem  

zeven jaar geleden – in de donkerste 

periode van zijn leven – had gevraagd, 

was hij hier niet meer geweest. Dan  

was hij weg, voorgoed verdwenen, 

nooit meer wakker geworden uit zijn 

slaap. ”Het leek me een heerlijke ge-

dachte: rust, niet meer ontwaken. Maar 

de twee keer dat ik een zelfmoordpo-

ging ondernam, deed ik dat wel. ‘Shit, 

ik ben er nog’, dacht ik toen.”  

Hij schudt zijn hoofd. “Gek hè? Terwijl 

ik nu juist heel blij ben dat ik leef.”

Wat hem geholpen heeft? Hij blijft 

even stil, kiest zijn woorden zorgvul-

dig. ”Er is geen duidelijk omslagpunt 

geweest, niet één moment wat mijn 

leven heeft doen veranderen. Wel 

kwam er een andere opleiding –  

de muziektheateropleiding waar ik 

me, in tegenstelling tot mijn mid-

delbare school, écht geaccepteerd 

voelde. Daar was het oké om anders 

te zijn, deed mijn geaardheid er niet 

meer toe”, zegt hij. “En dan was er 

natuurlijk mijn muziek. Dat heeft me 

enorm geholpen.”

Glimlachend schuift hij de mouw 

van zijn t-shirt omhoog. Langzaam 

worden zijn idolen zichtbaar. Tina 

Turner, zingend alsof haar leven ervan 

afhangt, Aretha Franklin, starend in 

de verte. Freddie Mercury, vastgelegd 

alsof hij midden in één van zijn optre-

dens stil is blijven staan. “En Harry Sty-

les, natuurlijk”, voegt Elias er wijzend 

aan toe. “Zo’n icoon. Androgyn, komt 

op voor lhbti-rechten. Hij werd eerst 

afgeschreven, maar bewijst nu het te-

gendeel. Precies wat ik ook wil doen.”

Hij wil bijdragen aan dat het anders 

gaat, vervolgt hij. Aan dat homo’s niet 

meer uitgescholden worden op straat, 

dat iedereen zich geaccepteerd voelt. 

Een missie die als een rode draad door 

zijn leven loopt. “Ik neem het mee in 

de gesprekken die ik voer bij 113, in 

mijn activisme, maar óók in de num-

mers die ik heb geschreven voor mijn 

EP. Ze zijn stuk voor stuk uplifting, 

maar hebben tegelijkertijd ook een 

dubbele lading. Eén nummer gaat 

bijvoorbeeld over zelfmoord de deur 

wijzen. Daarin put ik echt uit mijn 

eigen ervaring.”

Zijn eerste EP wordt rond oktober ge-

lanceerd. “Ik hoop dat het een succes 

wordt”, zegt Elias, terwijl hij nog één 

keer een blik op zijn tattoo’s werpt. 

“Hun dromen zijn uitgekomen. Mis-

schien lukt mij dat ook wel.”

Tekst: Mirjam Liefbroer

Foto: Aad van Vliet

In een workshop van 5 bijeenkom-

sten gaan we samen aan de slag. 

We praten over wat we belangrijk 

en bijzonder vinden in onze wijk en 

hoe we dit kunnen verbeelden in een 

eigen wijkvaandel. Kunstenaars Ineke 

Damen & Astrid Rubie van Kunstliefde 

begeleiden het maakproces.

Ben jij een wijkbewoner die het leuk 

vindt om creatief de handen uit de 

mouwen te steken? Meld je dan aan 

en doe mee! Deelname is gratis. Work-

shops vinden plaats op 5 donderdag-

middagen: 8, 15, 22 en 29 september 

en 6 oktober van 13.00 tot 16.00 uur in 

Stadsatelier Maliegilde, Demkaweg 27, 

3555 HW, Utrecht. 

Meedoen? Mail Ineke Damen:  

lidwinamaria@outlook.com

‘Laten we afspreken 
elkaar altijd gedag 
te zeggen’

Elias van Mourik is oké met zichzelf

Speciaal voor de kinderen uit groep 1 

en 2 zullen Stoere Schildpadden-trai-

ners Willy en Carolien twaalf weken 

lang een groep van zes kinderen leren 

dat de scheiding niet hun schuld is. 

Dat ze echt niet de enige zijn met ge-

scheiden ouders en dat het helemaal 

niet erg is om over je leuke en minder 

leuke gevoelens te praten met papa 

en mama. Dit doen ze met oefenin-

gen, ontspannen spelletjes en onder 

begeleiding van de coole handpoppen 

Sam en Rex.

Aster, Manon en Maartje zijn de Dap-

pere Dino-trainers in de wijk. Ze zijn 

er speciaal voor de kinderen uit groep 

3 en 4 en zij zullen net als Willy en Ca-

rolien hun best doen om de kinderen 

vaardigheden bij te brengen die nodig 

zijn na de veranderde thuissituatie.

Dit team supertrainers van de JGZ, 

DOCK Utrecht en het Buurtteam 

begint vanaf oktober dit jaar met 

het helpen van kinderen die geschei-

den ouders hebben. “We kunnen 

ons voorstellen dat het voor jullie als 

ouders best spannend kan zijn om 

je zoon of dochter aan te melden 

voor de training. Toch een beetje 

nieuwsgierig wat we voor je kunnen 

betekenen? Kijk dan online naar de 

wetenschappelijk bewezen trainin-

gen Stoere Schildpadden en Dappere 

Dino’s of neem contact op. Deelname 

is gratis, er is geen indicatie nodig en 

er worden geen kind/gezinsgegevens 

geregistreerd.” 

Tekst: Dot van de Kant

Meer info en aanmelden:

opgroeien@utrecht.nl. Het aantal 

plekken is beperkt, dus wacht niet 

te lang.

Milou van 5 woont de ene week bij papa en de andere week bij mama. 
Sinds haar ouders niet meer bij elkaar zijn heeft ze veel last van 
boze buien en lijkt soms wel een ander kind. Is ze bij haar vader dan 
schreeuwt ze dat ze mama mist en is ze bij haar moeder, dan wil ze bij 
papa zijn. Haar broer Ziggy van 7 laat geen ander gedrag zien dan voor 
de scheiding. Toch vragen ouders zich regelmatig af welke impact de 
scheiding op hem heeft. 

Stoere schildpadden 
en dappere dino’s

Ook in de zomer kun je genieten van 

een stamppotje. Lekker en voordelig. 

Zeker als hij is gemaakt door onze 

 eigen chef uit restaurant De Uithoek.  

Tip vooraf van Coby: serveren met  

een lekker stukje vlees, vis of vege- 

tarische variant. 

DEZE KEER HEBBEN WE NODIG: 
aardappelpuree, bosuitjes, blikje 

mais, (diepvries)doperwtjes, een paar 

wortels, knoflook, zout en peper, 

ui, paprika, tomaten (of puree). De 

hoeveelheden kun je zelf het best een 

Zomerse stamppot van Coby
beetje inschatten, afhankelijk van de 

hoeveelheid mee-eters. “In de Uithoek 

zaten er laatst twaalf te genieten van 

dit potje!” 

AAN DE SLAG: 
fruit in een pannetje de fijngesne-

den ui, knoflook, stukjes paprika en 

dunne plakjes wortel. Voeg daar een 

paar tomaten of tomatenpuree aan 

toe en laat het even lekker sudderen. 

Breng dit sausje op smaak naar wens 

met zout en peper. Let op: sudder dit 

geheel tot saus, niet tot jus!

Kook ondertussen de aardappelpuree 

gaar en voeg hier de blikjes groente 

en een paar lepels van de saus aan toe. 

En klaar is kees. Opscheppen en een 

flinke lepel jus er over van je gekozen 

vlees/vis/vegavariant. Heerlijk en een-

voudig en je kunt er natuurlijk altijd je 

eigen draai aan geven. Zo is het heer-

lijk om er een hand rauwe spinazie 

doorheen te stampen. Of varieer naar 

eigen keuze. Eet smakelijk!

Recept: Coby Stiesri

Proeven? Coby kookt iedere week 

in buurthuis De Uithoek op de  

2e Daalsedijk Buurtagenda
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
Bestaat al meer dan tien jaar. Het is 

een overleg dat georganiseerd wordt 

door bewoners, voor bewoners van 

Pijlsweerd. We organiseren het overleg 

vier keer per jaar in EKKO aan de  

Bemuurde Weerd Westzijde.  

De volgende bijeenkomsten zijn  

gepland op: 13 september en  

29 november 2022.

Als u uw emailadres doorgeeft via 

info@buurtoverlegpijlsweerd.nl 

dan ontvangt u een uitnodiging, de 

notulen en ontvangt u af en toe een 

enquête om uw mening te geven.

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Hier kun je terecht met vragen  

en ideeën over onze wijk.  

Info en aanmelden:  

www.utrecht.nl/noordwest.

Speeltuin zoekt bestuursleden

Een heerlijke speeltuin midden in 

Utrecht. Met steeds meer groen, kleu-

rige bloemen en bijtjes die zoemen 

en steeds meer speeluitdaging voor 

ieder kind (inclusief minder mobiele 

kinderen). 

Gedreven door een team van enthou-

siaste medewerkers en vrijwilligers. 

Ooit beheerd door de gemeente, is 

sinds een jaar of vier deze plek nu 

in zelfbeheer. De drie vrijwilligers 

die als bestuur acteren, kunnen hulp 

goed gebruiken en zijn op zoek naar: 

een penningmeester, een secretaris 

en algemeen bestuursleden voor PR, 

communicatie, fondsenwerving, HR of 

projectmanagement. 

Aanmelden of meer informatie?  

mail Grace Torres Tobar: 

torrestobar@gmail.com

Beste buurtgenoot,

Dank je wel voor je briefje. Fijn dat je me eraan 
herinnert dat ik dit wel, of dat niet moet doen. 
Alleen mag ik op mijn briefje aangeven dat een 
positief briefje vaak beter werkt?  
Begin bijvoorbeeld eens zo: ‘Beste buren, wat 
hebben we een mooie straat hè?’. 

Een briefje van deze strekking zouden we hier 
kunnen plaatsen. Hij zou zo maar passen tussen 
de interessante hoeveelheid briefjes die wij zo 
tijdens een rondgang door de wijk tegenkomen. 
Van beleefde verzoeken, tot streng vermanende 
boodschappen. Soms proef je de frustratie, soms 
lees je hele ruzies terug. En soms is gewoon de 
bel kapot en moet je kloppen. Wij verzamelden er 
een paar. Lees en geniet, of huiver….

En om met ons briefje verder te gaan: het zou 
zo leuk zijn als we allemaal lieve briefjes  
ophingen en jullie ons daarvan foto’s opsturen! 
Mail ze ons naar: redactie@denoordwester.com

Zeg het met briefjes

Nieuw bij De Speler: de Rob Steinebank!

Welkom op de enige echte Rob Steinebank. Op 8 september 
wordt hij door Rob zelf officieel in gebruik genomen!

Nieuwsgierig naar Elias’ muziek? 

Luister via Spotify: Mister E
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Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

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

Jaren geleden was het een grasveld, 

omringd door grote bomen en her 

en der wat bankjes en verouderde 

speeltoestellen. Maar het werd vooral 

gebruikt door hangjongeren met glas, 

peuken en andere rommel als resul-

taat en bewoners die er grofvuil en 

vuilniszakken dumpten. Ouders met 

jonge kinderen kwamen er niet graag. 

Tot de buurt in actie kwam. 

Een groep buurtbewoners deed een 

aanvraag uit het Leefbaarheidsbudget 

en maakte samen met de gemeente 

plannen voor de herinrichting van het 

park. Sociaal makelaar Rob Steinebach 

organiseerde de vergaderingen. Héél 

veel vergaderingen en met discussies 

die soms hoog opliepen. Want: moest 

Van niemandsland tot collectieve voortuin
Groen in de buurt

binnen de kortste keren vernield of in 

de fik gezet. In 1991 was het immers 

ook zo gegaan. 

Uiteindelijk is het gelukt. Dankzij de 

inspanningen van actieve buurtbewo-

ners zoals Natasja van Eijk en Hugo 

Schoute werd het klimrek met de rode 

touwen vernieuwd, houten speeltoe-

stellen bijgeplaatst en kwamen er 

nieuwe struiken en bloembollen. Een 

heel proces dus om het voor elkaar 

te krijgen, maar niet onmogelijk tipt 

Natasja medebuurtbewoners die hun 

buurtgroen ook willen opknappen.

“Betrek een grote groep buurtbewo-

ners bij je plannen, bijvoorbeeld door 

flyers in de hele buurt te verspreiden. 

Zorg ook voor steun van de gemeen-

te op verschillende niveaus, zowel de 

wijkbureaumedewerker als wijkma-

nager of wijkwethouder. En om de 

gemeente te laten zien dat je zelf ook 

wilt investeren in een fijnere buurt, 

kun je met een groep buurtbewoners 

alvast beginnen met iets kleins, zoals 

een schoonmaakactie.”

 

Wat is er nou het meest veranderd? 

Buurtbewoner Menno van den Bergh 

noemt meteen: “De gebruikers van 

het park. Veel meer ouders met jonge 

kinderen, studenten, sporters, en 

buurtbewoners komen picknicken 

in het gras. De sfeer is veel prettiger 

geworden, omdat buurtbewoners nu 

ervaren dat het hún park is. Het is van 

een niemandsland veranderd in een 

collectieve voortuin.” 

Tekst: Jasmijn Vrooland

Openingsfoto: Aad van Vliet
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het een speeltuin worden, of een 

park? Mocht er een zwembad komen, 

of een vuurplaats? Buurtbewoners die 

vroegen om houten speeltoestellen 

die elders in de stad ook verschenen, 

de gemeente die daar weer anders 

over dacht want niet ‘hufterproof’ en 

KRUISWEG – Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of 
werken mensen. Ieder met een eigen verhaal. In de Noordwester nemen 
we een kijkje bij de mens achter de deur. Deze keer deed Liesbeth van 
der Heide (43) haar deur op de Kruisweg in Pijlsweerd voor ons open.

De geboren en getogen Friezin woont 

inmiddels alweer zestien jaar op de 

Kruisweg. In die tijd heeft ze de buurt 

zien opknappen. De supermarkt, fijne 

restaurantjes en het park zijn om de 

hoek en er zijn veel appartementen 

bijgebouwd, wat de buurt levendiger 

maakt. Sinds een paar jaar is er ook 

een buurtapp, waarin de buurtbewo-

ners niet alleen informatie uitwisselen 

over pakketjes, maar ook plannen  

maken om taart te eten of borrels 

organiseren. “Het gezegde ‘beter 

een goede buur dan een verre vriend’ 

is hier echt van toepassing. Je kunt 

gemakkelijk bij elkaar binnenlopen of 

met elkaar eten.”

Die binding tussen buurtgenoten is 

iets waar Liesbeth graag aan bijdraagt. 

“Ik vind het belangrijk dat er iets 

sociaals is in de wijk, een plek waar 

mensen bij elkaar komen. Zelf ben ik 

veel bezig met meditatie. Ik denk dat 

samen mediteren bijvoorbeeld heel 

heilzaam kan zijn voor de buurt, om-

dat het ervoor zorgt dat we ons meer 

ontspannen en present voelen. Nor-

maal gesproken is je geest een sprin-

gerig aapje dat van de ene naar de 

andere tak gaat. Als je mediteert, ga 

je zien hoe dat aapje werkt en word jij 

meester over je geest in plaats van dat 

je geest meester is over jou.” 

Met die gedachte begon Liesbeth in 

2015 met het geven van meditatieles-

sen in het gebouw van kinderdagver-

blijf Kikeboo dat ’s avonds leegstond. 

Ze gaf haar buurtinitiatief de meer-

duidige naam ‘Buurtverlichting’. Voor 

wie de lantaarns aan de Amsterdam-

sestraatweg niet genoeg licht boden, 

was er de verlichting van meditatie. 

Na afloop van de sessies was er altijd 

ruimte voor thee en een praatje, iets 

wat bijdroeg aan haar binding met de 

buurt. Haar initiatief verwierf haar na-

melijk wat bekendheid. Het komt nog 

steeds regelmatig voor dat ze door de 

supermarkt loopt en mensen haar her-

kennen van de meditatielessen. 

Inmiddels is Liesbeth gekwalificeerd 

leraar Zijnsoriëntatie. Ze verplaatste 

haar lessen naar een ander deel van 

Utrecht en ze bedacht er een andere 

naam voor. Haar leerruimte “De Wak-

kerkusser” ligt nu verborgen achter de 

poort van het voormalige St. Nicolaas-

klooster aan de Doelenstraat. De leer-

ruimte mag dan een verhuizing achter 

de rug hebben, maar zelf verhuizen 

doet ze voorlopig niet. “Het is een fij-

ne buurt, waar ik met heel veel plezier 

woon. Ik wil hier nog lang niet weg.”

Tekst: Leonie Paauwe

Foto: Merel van Kuijen

Noordwest Thuis BestOude tijden

derkerk als enige nog in gebruik als 

gebedshuis want het is tegenwoordig 

een moskee. Grappig verschil met 

vroeger: voetballen op de velden aan 

de Thorbeckelaan mocht vroeger op 

ROYAARDS VAN DEN HAMKADE - 
Hier een fraaie prent van een kerk 
in aanbouw, precies honderd jaar 
geleden. Het kerkgebouw staat 
er nog steeds en heeft dezelfde 
vorm als het houten skelet op de 
foto. Herkent u ‘m al? Juist: het is 
de voormalige Noorderkerk aan 
de Royaards van den Hamkade, 
toen die nog echt een kade langs 
het water was. 

De Noorderkerk was een van de vier 

gereformeerde windrichtingenkerken 

in Utrecht. De Oosterkerk aan de Ma-

liebaan en Zuiderkerk aan de Kromme 

Rijn zijn gesloopt en de Westerkerk 

aan de Catharijnekade is tegenwoor-

dig het trendy Bunkhotel. Kortom: van 

de oorspronkelijke vier is de Noor-

zondagochtend pas als de dienst in  

de Noorderkerk was afgelopen.  

Nu maakt het niets meer uit.

Tekst: Jos van Sambeek

Foto: Utrechts Archief 
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SCHUTSTRAAT - Het Rode Touwenpark wordt het wel genoemd, het 
park tussen de Schutstraat en de Laan van Engelswier met daarin zo 
kenmerkend het grote klimrek gemaakt van rode touwen. En natuurlijk 
met de rondscharrelende buurtkippen. Wat ooit een vervallen overlast 
gevende hangplek was, is nu een vredige groene oase waar jong en 
oud van geniet. Dankzij de buurt. 

Park omstreeks 1968 met zicht op de Leliestraat


