
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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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

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.

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
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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. 



EXTRA GELD VOOR KINDEREN 
TOT 18 JAAR 
Utrecht krijgt van het Rijk €1,77 

miljoen extra financiële middelen 

voor kinderen in armoede. Het col-

lege wil dit bedrag gebruiken voor 

uitbreiding van het U-pas Kindpak-

ket. Kinderen met een U-pas kunnen 

straks schoolspullen, zoals agenda’s, 

schriften en pennen, aanschaffen 

met hun pas. Wanneer er tijdens 

het U-pasjaar nog budget over blijkt 

te zijn kan het budget ook worden 

ingezet voor tijdelijke acties, zoals 

het kopen van een winterjas. 

Voor veel kinderen in armoede is de 

aanschaf van sportattributen een 

drempel om bij een sportvereniging 

te gaan sporten. Het Utrechtse Sport-

fonds moet ervoor gaan zorgen dat 

deze drempel verdwijnt. Voor kin-

deren die opgroeien in armoede is 

zwemles vaak niet vanzelfsprekend. 

Om te zorgen dat meer kinderen 

aan het einde van het schoolzwem-

men een diploma A hebben is het 

voorstel om deze kinderen extra 

zwemlessen aan te bieden buiten 

de schooltijden. Zo wil de gemeen-

te kinderen laten meedoen in de 

samenleving en helpen hun talenten 

te ontwikkelen. 

Bij de Voorjaarsnota neemt de 

gemeenteraad een besluit over de 

inzet van deze gelden. Het streven is 

het uitgebreide U-pas kindpakket in 

juli 2017 te introduceren.

Zie ook de U-pas website:

www.u-pas.nl/kindpakket.html of 

neem contact op met de gemeente.  

SPOOKAANRIJDINGEN: LET OP!!
De afgelopen maanden zijn meer-

dere personen slachtoffer geworden 

van oplichters die een (spook)aanrij-

ding in scene zetten. De oplichters 

claimden dat het slachtoffer hen 

aangereden had met de auto. Hen 

werd verzocht direct contant de 

schade te vergoeden. 

ZES WINKELS OP STRAATWEG WORDEN 
WONINGEN
De WijkOntwikkelingsMaatschappij 

Noorwest (WOM) heeft drie winkels 

aangekocht waar voorheen Stichting 

Straat en Streetway 66 waren geves-

tigd. Samen met drie andere winkels 

worden deze getransformeerd naar 

zes begane grond-appartemen-

ten voor de vrije sector. De WOM 

realiseert dit in samenwerking met 

particuliere eigenaren. Het gaat om 

het gedeelte van de Amsterdamse-

straatweg  211 tot en met 221.

 

De WOM is verantwoordelijk voor 

de verbouwing van vijf winkels en 

de verwachting is dat de verbouwing 

voor in de herfst van dit jaar klaar 

is. Alle vijf de woningen worden na 

verbouwing te koop aangeboden. 

Naar alle waarschijnlijkheid is de 

sleuteloverdracht van het eerste 

koopappartement in september. 
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Noordwester
Nieuws

Door Toon Vernooij

De heren en bisschoppen van de stad 

Utrecht maakten er wel de dienst uit. 

Een eeuw later kwam er het St. An-

thoniegasthuis. Daar konden reizigers, 

zwervers, zieken en bejaarden tijdelijk 

onderdak krijgen. Het gasthuis 

bestond 400 jaar, maar er is behalve 

de naam niets meer van over. Aan de 

dijk stond in die tijd ook een herberg, 

het Loevenhout, een rustplaats voor 

reizigers die onderweg waren tussen 

Utrecht en de Zuiderzee. Ook daarvan 

is alleen nog de naam over: de Loe-

venhoutsedijk. 

Van platteland tot stadswijk

‘ROOIE’ BRUG
De eerste brug werd gebouwd in 

1541. Hij is gebouwd op kosten van de 

stad Utrecht, zodat mensen gemak-

kelijker het achterland van de Vecht 

konden bereiken. Waar de naam Rode 

Brug vandaan komt, weet niemand, 

want toen de brug voor het eerst zo 

werd genoemd - daarvoor had hij 

geen naam - was hij nog niet rood. 

De houten-niet rode-brug lag al op 

de huidige locatie, lang voordat dit 

gebied bebouwd was, en werd door 

boeren gebruikt om hun akkers te 

bereiken om daar aardappelen te 

kunnen rooien…

WITTE PAND
In de 19e eeuw hoorde de Rode 

Brugbuurt bij de gemeente Lauwe-

recht, die later werd opgeslokt door 

de groeiende stad. In die tijd was er 

zelfs een treinstation Vechtbrug op 

de lijn Utrecht – Amersfoort. Treinen 

stopten alleen op verzoek. Tot de jaren 

vijftig stond er in de buurt een kleine 

dakpannenfabriek, waar tien mensen 

werkten. Van de fabriek is alleen het 

“Witte Pand” aan de Anthoniedijk 

over. Het was de droogschuur van 

de fabriek, nu is het een cultureel 

centrum.

BENENKLUIF
De Benenkluif aan de Lauwerecht 

was een ander bedrijf. Beenderen uit 

het slachthuis werden er verwerkt tot 

allerlei producten, onder andere kunst-

De huidige Rode Brugbuurt ligt op een plek waar al heel lang mensen 
wonen. Waar nu de Anthoniedijk is, ontstond rond 1300 een kleine 
nederzetting, vlak langs de Vecht. Het gehucht lag een eind buiten de 
stadsmuren en hoorde bij een groter gebied: Hogelanden. 

Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd en Ondiep worden saaie, kale 
muren weer mooi. In De Noordwester tonen we juweeltjes uit de buurt. 
Op de muur van Lagenoord 20 vinden we muurschildering ‘De Wonde-
ren’ van Germa Borst.

Door Thijs-Jan Lanning

De bewoonster vond dat de blinde muur van haar huis wel wat vrolijker kon. Ze 

benaderde Germa Borst van ‘Muurschilderingenplus’ die vervolgens Boukje Loots-

ma van ‘Sprookjes van de 21ste eeuw’ inschakelde. Zo ontstond het muursprookje 

‘De Wonderen’. Het is een verbeelding van een eigentijds sprookje gebaseerd 

op een stukje geschiedenis van Pijlsweerd en gebaseerd op de familie Engelen, 

die vroeger het beheer voerde over de heerlijkheid Pijlsweert, en het voormalige 

vrouwenklooster Bethlehem. 

Borst: “Op deze manier gaat voor de bewoners de geschiedenis van de wijk leven 

en worden kale muren opgefleurd. Ik zou nog steeds graag een bordje met uitleg 

bij deze muurschildering geplaatst zien, want zonder het verhaal is de muurschil-

dering maar ‘half’ en minder goed te begrijpen. Ik hoop dat het verhaal erachter 

meer mensen bereikt en de muurschildering meer spreekt.”

In het klooster Bethlehem wonen nonnetjes en ze heten allemaal Maria. Bijzon-

der in dit klooster is dat aan de lopende band wonderen gebeuren. Alleen nonne-

tje Maria, bijgenaamd Stekkie, heeft nog geen wonder gezien. Met de hulp van 

een adelaar en een magische plant klimt ze naar de hemel. In de wolken staat het 

huis Pijlsweerd. Zal ze daar een wonder ervaren? 

mest. Maar de stank en het ongedier-

te waren niet te harden. In de jaren 

zestig werd het bedrijf tot opluchting 

van de bewoners verplaatst. Vanaf 

het eind van de 19e eeuw groeide de 

Rode Brugbuurt geleidelijk vast aan 

de stad. De Rode Brugbuurt had lang 

een slechte naam, er zouden louter 

criminelen wonen en volgens sommi-

ge Utrechters kon je je er ’s avonds 

beter niet vertonen. Tegenwoordig is 

het een levendige buurt dat een heel 

eigen karakter draagt.

In maart verscheen een leuk boekje 

over de geschiedenis van dit levendige 

stukje Utrecht. Alle bewoners van de 

Hoogstraatbuurt kunnen het boekje 

gratis afhalen bij buurthuis Stella 

Maris, Jagerskade 4, op werkdagen 

tussen 9.30 en 16.00 uur

KLEUR IN NOORDWEST 
‘DE WONDEREN’ 

De Rode Brugbuurt
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U kunt het sprookje gratis lezen op www.sprookjesvande21steeeuw.nl. 

Kom ook naar de
langste braderie  
van Nederland!
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NIET VOOR WATJES

(poster)



NOORDWESTER VERKEERSSPECIAL     PIJLSWEERD
De Verkeerswerkgroep Pijlsweerd 
bestaat al lang. Vele bewoners 
hebben zich in het verleden hard 
gemaakt voor een schoner, vrien-
delijker, veiliger Pijlsweerd. In de 
afgelopen jaren is er nieuw leven 
ingeblazen, en zijn we zeer actief 
geweest rondom de knijp Moni-
cabrug. Maar daar stopt het niet. 
Tijd voor een update. 

De Verkeerswerkgroep Pijlsweerd 

bestaat uit een groep actieve be-

woners uit de wijk die in hun vrije 

tijd proberen de wijk voor iedereen 

een stukje schoner, vriendelijker en 

verkeersveiliger te laten zijn. Zeven 

bewoners vormen de vaste kern, met 

daaromheen een grote groep met nog 

meer betrokken bewoners en onder-

nemers. 

Meedoen of op de hoogte blijven? 
Sluit je aan! Praat mee! We zijn 

benieuwd naar je mening. Stuur 

een e-mail naar verkeerswerk-

groeppijlsweerd@gmail.com, 

twitter naar @vwgpijlsweerd of 

schiet ons aan op één van de vele 

bijeenkomsten: Gijsbert Croes, 

Ilse Harms, Bouwe van den Ende, 

Peter Lambooij, Gerbert Poppenk, 

Aad van Vliet en Pieter Wolbers.

Veel ontwikkelingen in en rondom Pijlsweerd
We hebben dit overzicht met zorg samengesteld. Waarschijnlijk zijn er 
al weer nieuwe ontwikkelingen op het moment dat je dit leest. Houd de 
website daarom in de gaten: www.verkeerswerkgroeppijlsweerd.nl.

 VERNIEUWING AMSTERDAMSESTRAATWEG 
De Amsterdamsestraatweg wordt de komende jaren vernieuwd op het stuk tus-

sen Paardenveld en de Marnixlaan. Doel is om meer ruimte aan fietser en voet-

ganger te geven, en de snelheid te verlagen naar 30 km/uur, zodat de Straatweg 

veiliger en aantrekkelijker wordt. Er liggen twee gemeentelijke ontwerpen ter 

inzage. Het college van burgemeester en wethouders beslist waarschijnlijk dit 

voorjaar welk plan wordt uitgevoerd, en in welke fasering.  

[Onze visie]

Wij zijn - samen met andere verkeerswerkgroepen - nauw bij de herinrichting van 

de Amsterdamsestraatweg betrokken en juichen verbeterde verkeersveiligheid 

en meer ruimte voor fietsers en voetgangers toe. We willen echter geen schijn-

veiligheid. Een limiet van 30 km/uur kan alleen gerealiseerd worden met de juiste 

inrichting, en als het aantal auto’s op de weg fors lager wordt. Hier ligt een flinke 

uitdaging, die volgens ons alleen kan worden opgepakt wanneer de gemeente 

en de raad over de grenzen van de Amsterdamsestraatweg durven te kijken. 

bijlage

‘Wij werken aan een 
veilig, leefbaar en 
gezond Pijlsweerd’

Kaatstraat
Oudenoord

Weerdsingel WZ
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Amsterdamsestraatweg

 NIEUW ‘KLEIN NEUDE’ PLEIN BIJ RESTAURANT GYS
Op de kruising van de Amsterdamsestraatweg en de Bethlehemweg wordt een 

plein gemaakt, met de werknaam ‘Klein Neude’. Het plein verbindt het groen op 

de Boorstraat met het Bethlehempark. Doel is om er een verblijfsruimte van te 

maken: een prettige plek voor wandelaars, ruimte voor terrassen en aantrekkelijk 

voor bewoners en ondernemers.  Ook de verkeersveiligheid verbetert: automobi-

listen die de wijk inrijden hebben in de nieuwe situatie beter zicht op het fiets- en 

voetpad. Fietsers uit de wijk kunnen de Amsterdamsestraatweg nu op een logi-

sche manier oversteken richting centrum of Boorstraat en voetgangers kunnen nu 

rustig langs de Amsterdamsestraatweg wandelen zonder opgeschrikt te worden 

door plots – over het voetpad – opduikende fietsers vanuit de Tiendstraat. 

[Onze visie]

Wij zijn erg blij met de voortvarendheid waarmee de gemeente de plannen voor 

het ‘Klein Neude’ plein heeft opgepakt. De gemeente heeft goed geluisterd naar 

de wensen van een groot aantal bewoners en ondernemers uit de wijk en heeft 

de voorstellen uit de wijk grotendeels overgenomen. Natuurlijk zal de nieuwe 

situatie voor sommige bewoners even wennen zijn, maar wij zijn er van overtuigd 

dat het de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de hele wijk sterk verbetert. 

Klein Neude is een geweldige opsteker voor Pijlsweerd! 
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Ik droom van optie A. Ik droom van 

een Straatweg waar ik kan flaneren. 

Waar ruimte is voor een praatje op 

straat. Met leuke kleine winkeltjes 

en fijne terrassen. Fietsers zwieren 

over de pleinen. Het is er veilig, ook 

’s avonds. Een echte metamorfose.

Word wakker! Bij zoveel auto’s zeg-

gen de verkeerswetten dat fietsers 

op een gescheiden fietspad moeten. 

Optie B dus. Je zult straks alleen met 

een duimstok het verschil kunnen 

zien met de huidige Straatweg. Zijn 

die paar extra centimeter fietspad al 

dat geld waard? 

Hou bewoners in Noordwest niet 

voor de gek. Stop de 1.7 mln euro 

nu liever in de pleinen en betere 

oversteekplaatsen met vergroening. 

Dat verlaagt de snelheid en vergroot 

direct de aantrekkelijkheid voor 

voetgangers en ondernemers. Het is 

een geweldige eerste stap die bouwt 

aan de toekomst. 

Want de toekomst van Utrecht is 

3xSlim. In 2025 hebben we een sterk 

verbeterde Noordelijke Randweg 

Utrecht en als het aan ons ligt een 

extra aansluiting op de A2. Minder 

autokilometers binnen de stadsbou-

levard. Fietsers en voetgangers first. 

De visie is er, nu nog een slim plan 

om die visie gerealiseerd te krijgen. 

Optie A is geen droom, het is de 

bestemming van de transformatie 

die loopt via optie B. 

De tijd zal leren of we bij A komen.

‘‘Hou bewoners 
in Noordwest niet 
voor de gek”

Bijlage

door: Bouwe van den Ende

De visie is er, 
nu het slimme 
plan nog

Column

De Noordwester Verkeersspecial Pijlsweerd is gemaakt in samenwerking 

met de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd. De special is financieel mogelijk 

door een bijdrage uit het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. De 

inhoud is geschreven onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

Verkeerswerkgroep Pijlsweerd.

 HERINRICHTING OUDENOORD ZUID IN 2017?
De Oudenoord zuid is het stuk tussen de Kaatstraat en de Monicabrug dat sinds 

de knijp meer filevorming kent dan ooit. Bewoners klagen over asociaal rijge-

drag en voelen zich onveilig. De tijdelijke verkeersbarrière is geen visitekaartje. 

De Verkeerswerkgroep zet in op betere verkeersdoorstroming, veiliger en betere 

oversteekbaarheid voor wandelaars en vergroening. 

[Onze visie]

Wij zijn van mening dat de huidige situatie een onacceptabel resultaat van de 

knijp Monicabrug is. Er wordt op dit moment veelvuldig overlegd met politiek en 

ambtenaren om herinrichting van de Oudenoord zuid topprioriteit te geven. De 

schop moet de grond in. Liefst in 2017 nog. 

 HERINRICHTING KAATSTRAAT
Bewoners van de Kaatstraat vragen al jaren om vergroening en herinrichting. 

Door de knijp Monicabrug staan er meer files dan ooit. ‘In de zomer moet je de 

ramen dichthouden vanwege alle uitlaatgassen’, aldus een bewoner van appar-

tementencomplex De Elf Provinciën. Het gebouw aan Kaatstraat 1 wordt gemo-

derniseerd en gaat ‘De Korenschoof’ heten. De gemeente Utrecht en de pro-

jectontwikkelaar zijn in gesprek om – zodra het gebouw wordt opgeleverd – de 

Kaatstraat een frisse, groene aanblik te geven. 

[Onze visie]

Wij zijn van mening dat de herinrichting en vergroening veel te lang op zich 

hebben laten wachten, maar begrijpen dat er nu gewacht moet worden tot De 

Korenschoof wordt opgeleverd. We zijn in gesprek met de gemeente om haar 

beloftes dan na te komen. We gaan ervan uit dat er tegelijk ook een oplossing 

wordt gezocht voor de filevorming in de Kaatstraat. 

  VERKEERSDRUK EN OVERSTEEKBAARHEID OUDENOORD
Delen van het nieuwe Zijdebalen zijn inmiddels opgeleverd. Uiteindelijk zullen er 

in 2019 zo’n 500 nieuwe woningen zijn gebouwd. Daarmee wordt Pijlsweerd de 

meest dichtbevolkte wijk van Utrecht. 

[Onze visie]

We maken ons grote zorgen over de extra verkeers- en parkeerdruk die dit zal 

opleveren, en de slechte oversteekbaarheid van Oudenoord voor fietsers en voet-

gangers. Veel kinderen uit Pijlsweerd moeten de Oudenoord over om naar school 

te gaan. Wat een prachtige verkeersader in Pijlsweerd zou kunnen zijn, splijt de 

wijk in tweeën en heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. We blijven 

hier aandacht voor vragen bij gemeente en politiek.

 TOEKOMSTVERKENNING VERKEERSROUTE VOGELENBUURT
Wat heeft de route Adelaarstraat – Willem van Noort – Antonius Matthaeuslaan 

te maken met Pijlsweerd? Alles. De drukte over de Weerdsingel en Oudenoord 

wordt voor een flink deel veroorzaakt door automobilisten die ook door de Vo-

gelenbuurt en omgeving rijden. Door doorgaand verkeer door de Vogelenbuurt 

te weren, zal ook het verkeer in Pijlsweerd afnemen.

In het voorjaar wordt door de gemeente een kentekenonderzoek uitgevoerd 

om te onderzoeken hoeveel doorgaand verkeer er rijdt, en welke route wordt 

afgelegd. Met bewoners wordt tegelijk een toekomstplan uitgewerkt. De eerste 

resultaten worden rond zomer 2017 verwacht. De bedoeling van de gemeente 

is om uiterlijk in het voorjaar van 2018 een plan te presenteren aan het College 

van B&W.

SAMENWERKING VERKEERSWERKGROEPEN UTRECHT 
Er zijn veel meer actieve verkeerswerkgroepen in Utrecht, niet alleen in Pijls-

weerd en Ondiep. Onderling hebben we veel contact. In de afgelopen maanden 

zijn er gesprekken gevoerd om ook samen een visie te ontwikkelen over een 

schoner, veiliger en verkeersvriendelijker Utrecht. We verwachten dat we rond 

de zomer eerste resultaten zullen delen met bewoners en politiek in Utrecht. 

Bouwe van den Ende is 
architect en lid van het 
kernteam Verkeerswerk-
groep Pijlsweerd.
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Hang de poster met de balonnen voor je raam en win 1 van de 5 

rijkgevulde boodschappentassen met producten van De Straatweg!

 

Daar staat het starre stramme paard

dat grauw in gietijzer gegoten

in zijn lijf zit opgesloten.

Lijdzaam hangen hoofd en staart

 

naar de stenen van de straat.

Zijn symboliek en zelfs zijn grootte

is iedereen stilaan ontschoten.

Men doet alsof hij niet bestaat.

 

Terwijl hij aan de klinkers graast

dolen dromen in hem rond

van dat hij loskomt van de grond

 

en als een ‘s nachts ontsnapte slaaf

briesend door de straatweg raast,

van vlees en bloed de stad uit draaft.

Het is druk in de kliniek. Zeven paar kraaloogjes van patiëntjes kijken 
ons aan. We zijn in het zorgverblijf van de dierenartsenpraktijk op de 
hoek Oudenoord-Warmoesstraat, dertig jaar geleden opgezet door 
dierenarts Jan Peter van ‘t Hoff. Intussen heeft zoon Mark de dagelijkse 
leiding. Een echt familiebedrijf in de wijk dus.

Ondernemen in Noordwest: Sterkliniek Oudenoord

Een familiebedrijf in de wijk
door: Jelle Pieters

Ivo
Gedicht

dieren’ er wel in”, vertelt Van ‘t Hoff. 

“Er waren immers altijd dieren in huis, 

ook wel dieren waar het baasje niet 

meer voor kon of wilde zorgen. Ik doe 

dat zelf ook wel eens. Werk en privé 

lopen door elkaar.”

Het is een grote kliniek daar aan de 

Oudenoord. De ingang geeft direct 

toegang tot de wachtkamer. Daarach-

ter bevindt zich de eerste spreekkamer, 

waar dieren een eerste onderzoek 

ondergaan. Er is ook nog een tweede 

spreekkamer, onder andere geschikt 

voor gebitsbehandelingen. “Dat doen 

we niet in de operatiekamer, met het 

oog op de strikte hygiëne.”

Die operatiekamer is van alle mo-

gelijke apparatuur voorzien: een 

anesthesietoren, een pompinstallatie 

voor infusen en een camera-installatie 

voor kijkoperaties. Van ’t Hoff: “Veel 

operaties kunnen we tegenwoordig 

met behulp van zo’n camera doen. We 

kunnen daarmee hygiënischer, over-

zichtelijker en sneller werken.” 

De dierenartsen voeren bijna alle ope-

raties uit. Af en toe wordt een patiënt 

doorverwezen naar een specialist op 

De Uithof (Universiteit) of Leidsche Rijn 

(specialistenkliniek), omdat die beter 

is uitgerust voor bepaalde behandelin-

gen of daar meer ervaring mee heeft. 

Die afweging wordt samen met de 

eigenaar van het dier gemaakt. 

De kliniek wordt het meest bezocht 

door baasjes met een hond of een kat. 

“Gezelschapsdieren en af en toe ook 

een konijntje of een cavia. We werken 

namelijk samen met de knaagdie-

renopvang Knaag & Co.” Patiënten 

komen hoofdzakelijk uit de omliggen-

de buurt, maar mensen die verhuisd 

zijn, blijven meestal ook komen met 

hun dier.

De dieren worden patiëntjes genoemd. 

Maar volgens Van ’t Hoff zijn ze veel 

meer dan dat. Wat voor de arts een 

simpele behandeling is, kan voor de 

eigenaar van het dier heel erg belang-

rijk zijn. “Sommige behandelingen of 

ingrepen zijn kostbaar, maar helpen 

het dier er wél bovenop. Je kiest dan 

nooit voor inslapen als goedkoopste 

oplossing. Liever spreek je met de eige-

naar een goede betalingsregeling af. 

Het gebeurt ook wel eens dat iemand 

koste wat het kost wil doorbehande-

len. In beide gevallen neem je dan de 

tijd voor een goed gesprek.”

“Het is een mooi vak, maar heus niet 

altijd rozengeur en maneschijn, want 

je bent behalve dierenarts ook nog 

ondernemer, psycholoog of advocaat.” 

Door Majne van de Merwe 

“Wat voor opleiding ik zou gaan 

volgen, was nooit zo nadrukkelijk on-

derwerp van gesprek, al zat ‘iets met 

Matching ouderen en studenten
Jong+Oud=Goud heet het project 

waarbij Stichting SeniorenStudent 

studenten aan senioren koppelt voor 

hulp en gezelligheid om senioren te 

ondersteunen in het onafhankelijk en 

gelukkig ouder worden. Na succes in 

Amsterdam, breidt het project dit jaar 

uit naar Rotterdam en Utrecht.
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Op dit moment zitten er vertegen-

woordigers van de Amsterdamsestraat-

weg, de Acaciastraat, de Kleine Wijk, 

de Laan van Chartroise, de Royaards 

van den Hamkade en de Loevenhout-

sedijk in de werkgroep. Ieder van ons 

heeft iets met het verkeer en verbe-

teren van de leefbaarheid in Ondiep. 

Ook heeft iedereen een eigen achter-

ban, zodat uit allerlei delen van de 

wijk informatie gehaald kan worden. 

Het doel van de verkeerswerkgroep 

is om positief, maar wel kritisch, te 

kijken naar ontwikkelingen in en om 

Ondiep. De verkeerswerkgroep vindt 

dat onveilige situaties/knelpunten op-

gelost moeten worden en doorgaand 

verkeer aan banden wordt gelegd. 

Daarnaast is de werkgroep bezig met 

het opbouwen van relaties met andere 

verkeerswerkgroepen om de wijk heen 

en worden contacten gelegd met de 

verkeersmedewerkers van de gemeen-

te en politieke partijen. Daarmee 

hopen wij een bijdrage te leveren 

aan het beleid en de daadwerkelijke 

uitvoering van verkeersplannen.

Tijdens Ondiep Overlegt op 8 juni 

wordt het verkeer in Ondiep uitge-

breid besproken.

Contact:

www.verkeerswerkgroepondiep.nl

info@verkeerswerkgroepondiep.nl

Verkeerswerkgroep 
Ondiep stelt zich voor
De Verkeerswerkgroep Ondiep is weer gestart! Uit verschillende delen 
van de wijk, komen mensen samen om na te denken over het verkeer 
in de wijk en de impact op de veiligheid en leefbaarheid.

www.lawinecommunicatie.nl
06 16 61 62 85

Verkeer vanuit Noord Utrecht (bij-

voorbeeld vanaf de A2) gaat via de 

Royaards van den Hamkade of Laan 

van Chartroise richting de binnenstad. 

Of men gaat vanaf de Amsterdamse-

straatweg via de Acaciastraat en de 

Ahornstraat naar de Oudenoord.

Doorgaand verkeer vanuit de binnen-

stad gaat nu vaak via de Oudenoord, 

Nijenoord naar de Acaciastraat rich-

ting de Amsterdamsestraatweg, of via 

de Loevenhoutsedijk naar Overvecht. 

Dit terwijl er goede alternatieven zijn 

om het centrum te verlaten.

Vanaf de Marnixlaan wordt of de 

Royaards van den Hamkade of de Laan 

van Chartroise richting  Loevenhoutse-

dijk genomen om de stoplichten op de 

Marnixlaan / Brailledreef te omzeilen.

De straat Ondiep wordt gebruikt vanaf 

de Amsterdamsestraatweg naar de 

Laan van Chartroise om de stoplichten 

op de Marnixlaan te omzeilen.

Mocht u nog andere routes kennen 

die als sluiproute dienen, horen wij 

dat graag!

                                                         

 

 

 

Informatiebijeenkomst Buurtcamping Noordse Park 
Maandag 15 mei  19.00 uur Speeltuin Noordse Park (Lagenoord 28a) 
 
Het is  weer zo ver, De Buurtcamping Noordse Park 2017 komt er aan! Dit jaar zal de 
camping plaatsvinden van 7- 9 juli. Dit is het eerste weekend van de zomervakantie. Ben 
jij er dit jaar bij?  
 
Voor De Buurtcamping Noordse Park zoeken we mensen die het leuk vinden om te helpen. 
Om te bouwen, verven, organiseren, promoten, sporten, koken, knutselen, dansen, zingen 
en meer. Heb je een leuk idee voor op de camping? Een nieuw kunstwerk? Wil je bankjes 
maken? Hou jij van overzicht houden? Kinderen schminken? Een zeskamp organiseren?  
DOE MEE!  

Maandag 15 mei hebben we om 19.00 uur een bijeenkomst in Speeltuin Noordse Park 
met meer informatie en ruimte voor vragen. Iedereen is welkom! Neem dus vooral ook je 
buren & vrienden mee! 

Hopelijk tot dan! 
Xenia, Jasper, Eva & Anne - Team De Buurtcamping Noordse Park 

Ps. Komt deze bijeenkomst jou niet uit?  

- Op woensdag 31 mei hebben wij van 13:00 – 15:00 uur een picknick in het 
Noordse Park! Kom gezellig langs!  

- Op donderdag 8 Juni hebben wij weer een vrijwilligersbijeenkomst in Speeltuin 
Noordse Park 

Contact: anne@debuurtcamping.nl – 0616427574 
Facebook.com/debuurtcampingnoordsepark 
 
* Op www.debuurtcamping.nl/noordsepark vind je meer informatie over De Buurtcamping! 

 

 

 

Naast hulp aan ouderen, biedt het 

project studenten ervaring in een maat-

schappelijke functie. In 2015 en 2016 

maakte de stichting meer dan honderd 

matches in Amsterdam. Vanwege het 

succes breidt het project dit jaar uit 

naar vijfhonderd in Amsterdam, Rot-

terdam en Utrecht. Elk koppel is uniek. 

De match wordt gemaakt op basis van 

interesses, achtergrond en motivatie.

Bent of kent u een senior die zich 

wil inschrijven? Of ben je een 

student die vrijwilliger wil worden? 

Kij kop: www.stichtingseniorenstu-

dent.nl/projecten/jong-oud-goud.

Een belangrijke maatregel om de wijk veiliger te maken is het verkeer, 
dat niet in Ondiep hoeft te zijn, om de wijk heen te laten rijden. Het 
is daarom cruciaal om te weten wat de (sluip)routes zijn door de wijk. 
Hieronder de vier meest beruchte sluiproutesroutes:

delicatessen
   

Echte Griekse feta
(of biologische olijfolie, of wijn, 

of heerlijke tijm-honing…)
   

vind je op 
Amsterdamsestraatweg 88 

ma-vr 09:00 - 18:00
za 9:00 - 17:00

7-9 juli
3

Caroline (23) en Toos (80) bezoeken wekelijks de markt en ze 
drinken thuis een kop koffie met bonbons van de snoepkraam.

Charlotte (26) heeft van Ton (90) leren knobbelen, ze spreken 
over veel onderwerpen en Charlotte helpt Ton met de computer.

Lisa (23) helpt Anne Marie (67) met computeren  en
ze wandelen veel samen in parken en botanische tuinen.



Kinderen zorgen voor 
ontmoeting in Ondiep

Buurtinitiatief

4

Ieder jaar kiezen kinderen van de Vreedzame Kinderraad Noordwest 
een thema voor het verbeteren van de buurt. Dit jaar werd dit ‘ontmoe-
ting’. Twee betrokken kinderen komen van de Rietendakschool. 
Zij startten onder begeleiding van een projectcoördinator van Stichting 
Move en studenten van De Kindercommissie van het Rode Kruis een 
project om ontmoeting in Ondiep te stimuleren.

Door Miryea Ruiz

Eerst vond een ontmoeting plaatst 

tussen de kinderen en de studenten. 

Om goed te kunnen samenwerken, 

leerden zij elkaar in meerdere bijeen-

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 13 juni en 12 september, 

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 29 mei en 18 september, 

19.30 uur in buurthuis Stella Maris, 

Jagerskade 4. Meer info: bc-hoog-

straat.nl en facebook.com/groups/

HoogstraatEO.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 15 juni en 7 september, 

20.00 uur in buurthuis Geuzenkwar-

tier, Laan van Chartroise 166. 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 15 mei en 26 juni van 

18.30-19.30 uur in wijkbureau Noord-

west, Amsterdamsestraatweg 283. 

Meld je van te voren aan via tel 14 030 

of via noordwest@utrecht.nl

PUBQUIZ MET SPRINGKUSSEN

De Snorfabriek organiseert maan-

delijkse de pubquiz Witte Gij´t. Veel 

vragen met humor over de raarste 

weetjes: van vragen over Utrecht 

tot het paringsritueel van de eend: 

iedereen kan winnen. Neem je (klein)

kinderen gezellig mee, want voor hen 

is er een springkussen en knutselac-

tiviteiten met oppas. Locatie en tijd: 

Snorfabriek, 2de Daalsedijk 14A; elke 

laatste zaterdagmiddag van de maand 

van 15.30 tot 17.30 uur.

Vooraf inschrijven is aan te raden. 

Meer info: pubquizwittegijt.nl of 

facebook.com/PubquizWitteGijt

BEWEGEN VOOR OUDEREN

Bent u niet meer zo piep, en wilt u 

nog wel fit en gezond blijven? Doe 

dan mee met de beweeggroep in De 

Speler. Een ervaren docent begeleidt 

de groep. Wekelijks op woensdag van 

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

Op de foto hiernaast zijn ze de singel 

aan het dempen, maar het water is 

inmiddels terug. Wat voorgoed verdwe-

nen is, zijn de huizen in het midden van 

de foto. Op die plek ligt inmiddels de 

kop van de Amsterdamsestraatweg en 

het pleintje voor de De Pijlstaart. 

Rechts op de foto is nog het oude 

schoolgebouw te zien op de plek van 

De Pijlstraat. Daarnaast het inmiddels 

witgepleisterde O-café en het witte 

pand links op de foto staat nog altijd op 

de hoek van de Amsterdamsestraatweg 

en de Oude Daalstraat. 

Weten hoe de straat heet die vanaf 

de Weerdsingel WZ langs het huidige 

O-café en De Pijlstaart liep naar de 

Otterstraat? Kijk op www.facebook. 

com/buurtkrantdenoordwester.

Oude tijden

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke buurt-
krant voor en door mensen uit Ondiep en 
Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per 
jaar en is een uitgave van Stichting Buurt-
krant de Noordwester.
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komsten beter kennen. Zo gaven de 

kinderen de studenten een rondlei-

ding door hun buurt en organiseerden 

de studenten een uitstapje naar het 

studentenleven. Hierbij bezochten de 

kinderen Universiteit Utrecht, waar zij 

een hoorcollege over Humanitair Oor-

logsrecht van het Rode Kruis en een 

mini-EHBO-cursus kregen. Vervolgens 

gingen de kinderen aan de slag met 

de vraag hoe het thema het best toe-

gepast wordt in hun eigen buurt. Bij 

projecten van Move is het belangrijk 

dat kinderen zelf met ideeën komen.

Kinderen vinden het belangrijk dat er 

meer gelegenheden komen om kinde-

ren van andere basisscholen te leren 

kennen. Na het bekijken van alle idee-

en, besloten ze een gezellige dag met 

activiteiten te organiseren. Hiermee 

hopen ze ook anderen te inspireren 

en er vaker sociale evenementen in de 

buurt plaatsvinden.

Op woensdag 31 mei kunnen leerlin-

gen van basisscholen diverse work-

shops volgen, die door kinderen van 

de Rietendakschool worden gegeven. 

Deze vinden plaats binnen en rondom 

buurthuis De Speler van 11.00 tot 

13.00 uur. Vanaf 13.30 uur zijn familie 

en vrienden van harte welkom om 

een kijkje te nemen bij de feestelijke 

afsluiting.

Stichting Move laat kinderen hun 

mogelijkheden in de maatschappij 

ontdekken.. Dit doen zij door kinderen 

te koppelen aan studenten. In een 

kortlopend project leren ze elkaars 

leefwereld kennen en bedenken de 

kinderen hoe ze hun eigen buurt 

kunnen verbeteren. Studenten helpen 

deze plannen te realiseren en geven 

zo samen met de kinderen hun buurt 

een boost. Op deze manier ontdekken 

kinderen dat zij de wereld kunnen 

veranderen.

13.30-14.15 uur en 14.30-15.15 uur in 

De Speler, Thorbeckelaan 18c. 

Kosten € 3,50. Interesse? Bel Henk de 

Kogel: 030-2437795.

KOFFIE-INLOOP EN SCHILDEREN

In de ontmoetingsruimte van buurt-

huis De Uithoek kunt u elke werkdag 

tussen 9.00-12.00 uur terecht voor 

een kopje koffie/thee en een gezellig 

praatje. Op elke dinsdag tussen 10.00-

13.00 uur kunt u ook komen tekenen 

en schilderen: in een ongedwongen 

sfeer werkt u aan uw eigen schilderij 

(gratis). De Uithoek, 2e Daalsedijk 2. 

          Oproep
Peter Vermeulen verzamelt infor-

matie over zijn oude woonwijk. 

Vooral over de 1e Daalsedijk en de 

Bellesini-school wil hij meer weten. 

Ook informatie over dhr. Vis, oud 

bestuurslid van de buurtvereniging 

die woonde op Knipstraat 38 bis, is 

welkom. Alles gebruikt hij voor zijn 

site: www.knipstraat.jimdo.com. 

De eerste opruimochtend afgelopen 19 april was een succes! Vier dappere vrijwilligers 

gingen de strijd aan met het afval rond de singel en zorgden er onder andere voor dat het 

lokale ‘wildlife’ niet tussen het plastic hoeft te vertoeven. Inmiddels hebben meer mensen 

zich aangemeld en is het groepje uitgegroeid tot negen Pijlsweerders! Het volgende opruim-

moment is op vrijdag 19 mei. Tijd wordt nog bekend gemaakt. 

Meedoen? Meld je aan op: gvwnoordwest@hotmail.com. (inclusief koffie ;-)

Kun je Peter Vermeulen helpen? 

Mail: peter@vermeulenweb.de.
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