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REDACTIONEEL

Van en voor wie
is De Zuidwester?

GRATIS
NIEUWS OVER
JOUW WIJK

Een vraag die gesteld werd binnen onze
eigen redactie nadat recent Stichting De
Zuidwester is opgericht als officiële vorm
voor het financiële beheer, het leggen van
contacten in de wijk of met relevante partners, het opzetten van initiatieven van en
voor de wijkkrant, het werven van adverteerders én nog meer organisatorische taken. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Caroline Sarolea van Stichting
Al Amal, Abdelkader Tahriouri van stichting Attifa en Reijnder Jan Spits van woningcorporatie Portaal. Zij zullen zich vanaf de
zijlijn bezighouden met de concrete inhoud
van De Zuidwester, want daarin blijft de
redactie gewoon nieuws brengen vanuit en
over de wijk en dat wordt ons steeds vaker
ook aangereikt door bewoners en organisaties die aandacht willen voor hun straat of
buurt, hun initiatieven en activiteiten.
Er bereikt ons inmiddels bij iedere editie
zoveel nieuws, dat het vaak nog een moeilijke klus is om daar een goede selectie uit
te maken van informatieve, actuele én soms
ook kritische zaken en kwesties. Deze keer
bevat De Zuidwester een nabeschouwing
van de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Mirella Huys van Diversas vertelt over de
ontmoetingsdiners die zij verzorgt bij De
Boogh/De Paraplu in Transwijk en we staan
stil bij project IRIS, waarin zeven Europese steden samenwerken aan de duurzame
stadswijk van de toekomst en Kanaleneiland
Zuid doet mee! Maar er is meer nieuws zoals je zult zien. Veel leesplezier dus weer en
mocht je een interessant onderwerp voor de
wijkkrant hebben, neem gerust contact met
ons op!
Maurice Hengeveld
Hoofdredacteur
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Kijk ook online!
www.zuidwesterutrecht.nl
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MEEDOEN?
De Zuidwester wordt gemaakt door vrijwilligers, bewoners
uit de wijk. Vind jij het leuk om te schrijven of maak je
mooie foto’s? Of zou je wel een paar straten willen lopen
om de krant te bezorgen? Je bent welkom!
Geef je op via: redactie@zuidwesterutrecht.nl

Vijf favoriete plekken
Wellicht heb je haar gezicht al wel
eens gezien: Sara Niknam (19) was
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar op plek zes van Socialisten Utrecht en zij is in die tijd veel
in de weer geweest in onze buurt voor
de campagne. Sara: ‘Ik woon nu ongeveer een jaar op Kanaleneiland, ik
ben verhuisd vanuit Rotterdam voor
mijn studie. Ik volg de studie BSc
Liberal Arts and Sciences met de
hoofdrichting Natuurkunde aan de
Universiteit Utrecht. Ik heb het tot
nu toe erg naar mijn zin gehad in de
wijk, dus bij deze: mijn vijf tips in de
buurt!
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KRINGLOOP DE WIJKWINKEL
Net als elke andere student met een eigen plek
ben ik dol op de kringloop. Het is niet alleen
betaalbaarder, maar maakt het ook makkelijker om een woning in eigen smaak in te richten zonder dat het een rib uit m’n lijf hoeft te
kosten! Kringloop de Wijkwinkel is een grote zaak, met een uitgebreide selectie aan tech,
kleding, platen, boeken, meubels, et cetera.
Ik ben persoonlijk weer gebruik gaan maken
van oude dvd’s, gezien het wisselende en ergens toch wat te onbetrouwbare aanbod van
AWESOMESPACE
streamingsdiensten, en die waren hier gelukkig
Op de Marcopololaan zit, in een vrij nietsverook goedkoop op de kop te tikken! Kringloop
moedend oud GGD-gebouwtje, eigenlijk een
de Wijkwinkel is een gezellige kringloop en
grote retro-gaming genaamd stichting Awesowordt grotendeels gerund door vrijwilligers en
mespace. De ruimte is van binnen gevuld met
mensen met dagbesteding. Leuk om met vrienoude gameconsoles en andere nostalgische gaden een middagje te gaan snuffelen, handig als
ming- en popcultuur-gerelateerde dingen. Het
je nog meubilair nodig hebt.
wordt gerund door vrijwilligers en je kan op
woensdag- en vrijdagavonden tussen zeven en
elf gratis aanbellen om binnen te komen kijken.
PARK TRANSWIJK
Het is opgedeeld in verschillende themakamers Waarschijnlijk ook al bekend: Park Transwijk.
en er zit zelfs een bar die drankjes en snacks In Rotterdam ben ik aan de rand van de stad
verkoopt. Perfecte plek voor een leuk uitje met opgegroeid, met vrij veel groen. Nu, wonende
vrienden dus! Lees meer op hun eigen site:
in Zuidwest, mis ik dat groen wel een beetje.
www.awesomespace.nl
Gelukkig zit er een vrij centraal gelegen park
in onze wijk. Het is een fijne plek om te wandelen, fietsen, en om een rondje te lopen door
de kinderboerderij. Al ben ik uiteraard geen
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De vijver

Mijn mens doet het soms ook, maar dat is dan naar
iets waar weer bewegende dingen in zitten en geluid
uit komt - ze noemt het een teevee - ik snap er niets
van. Het heeft geen luchtjes en je kunt er niet overheen rollen, het is niet lekker warm en het smaakt
ook naar niets. Nee. Raar mens. Maar de kat? Die
kan uren zitten kijken. Soms zit ze op de vensterbank, maar soms ook gewoon op het kussen op de
grond. Maakt niet zo veel uit.
Thuis kan ik niet naar buiten kijken, omdat ik van
de kat niet op de vensterbank mag, maar gelukkig
ga ik een paar keer per dag naar buiten met baasje.
Die moet altijd lopen, hele einden en dat is vaak heel
erg leuk, maar ze heeft ook wel eens geen tijd om
overal te snuffelen. Maar ik heb wat verzonnen: de
vijver. De vijver in de wijk heeft spuitend water en
er zwemmen vogels in. Die moet ik natuurlijk goed
in de gaten houden, want die horen ín het water en
niet op de kant. Maar vanuit die vogels ben ik langzaam begonnen om mijn baasje te leren nietsdoen.

“Awesomespace is de perfecte plek voor een leuk uitje met vrienden”

LANGS DE ROOSEVELTBOULEVARD
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Kanaleneiland zit een uitgestrekte boulevard waar je
waarschijnlijk al bekend mee bent. Dit is een van
mijn favoriete plekken om ‘s avonds een wandeling te maken. Er is mooi zicht op de zonsondergang, er hangt een gezellige sfeer, en het is leuk
om er bootjes te kijken. Daarnaast bevindt zich
in het gras een variatie aan speeltuinen, sportplekken en -veldjes en zitplekken.

KATES COLUMN

In het huis van een kat
wonen, heeft zo zijn voordelen. Ze wil nog wel eens
mijn snuit schoonmaken of
ik kan een paar van haar brokjes
stiekem stelen, maar het allermooiste
is dat een kat extreem goed is in niets doen. Kijk, ik
ben een hond en van mezelf al best goed in luieren,
maar het echte niets doen en uren en uren ergens
naar staren, dat heeft de kat wel geperfectioneerd.

van Sara Niknam
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kind meer, blijft het leuk om geitjes te aaien,
lammetjes te kijken, een rondje te lopen langs
de knaagdieren en de varkentjes, et cetera. Mijn
partner is helaas een stuk minder van de dieren
dan ik, dus ik heb deze lente nog weinig lammetjes gezien. Voor mensen met kinderen (of mededierenliefhebbers!) is het uiteraard ook een
ideaal daguitje in de buurt. Verder is er ruimte
om te barbecueën, skaten, of om gewoon in het
zonnetje te picknicken. Er zit een flink meer in
het park met in het midden een eilandje voor de
vogels, dus ook leuk om gansjes te spotten (al
sissen ze soms eng, aldus mijn partner).

5

DE IKEA
Wat is er idealer dan op fietsafstand van de
IKEA wonen? Goedkoop uit eten of een snack
kunnen halen, makkelijk nieuwe meubels of decoratie kunnen kopen zonder extra te hoeven
betalen voor bezorging, of gewoon een rondje
lopen voor wat inspiratie. Ik ben zelf fan van de
plantenafdeling, ze hebben een groot assortiment en de prijzen zijn goed. De Ikea is tot verrassend laat open, dus leuk om ’s avonds langs te
gaan voor een winkeltripje en wat te eten.

Eerst achter de vogels aan die op de kant waren om
ze te vertellen dat ze in het water hoorden en daarna steeds een beetje langer blijven kijken naar het
water. Meestal ging ik erbij zitten, soms lekker liggen. Maar mijn mens kwam nooit. Het is heel raar,
minimensen willen best in het gras spelen maar als
minimensen grote mensen worden, willen ze ineens
niet meer op het gras zonder dekentje. Terwijl dat
juist zo heerlijk zacht is. Soms ging ze dan op een
bankje zitten, maar dan is ze heel ver weg en dat is
niet gezellig. En toen vond ik de vijver.
De vijver heeft stenen die in treden naar het water
lopen die in de middag heerlijk warm zijn. Ik ben er
gewoon eens heen gewandeld en mijn mens ging gewoon mee. Ik ben gaan zitten en - je raadt het nooit
- mijn mens ging naast me zitten. Niet eens op een
stoel of een bankje. We luisteren dan samen naar
het water wat uit de fontein komt, ik krijg af en toe
een kriebel achter mijn oor en zo zitten we dan. Een
beetje te kijken en te luisteren. Naar de vogels in de
vijver en dat dankzij de kat die me dat geleerd heeft.

Kate neemt haar baasje, Laura Vervaart, een paar keer per dag mee uit wandelen in Transwijk en doet daar voor de Zuidwester verslag van.
DE ZUIDWESTER
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Verbetering leefbaarheid?

Qabila

Aanpak openbare ruimte zorgt voor minder parkeerplekken

Het kleine Dorp voor ouderen

TEKST REDACTIE FOTO MAURICE HENGEVELD

‘Veel bewoners zijn hier
boos over en protesteerden
bij de gemeente,
maar zonder gehoor
te vinden’

TEKST MAURICE HENGEVELD

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO PUCK ‘T HART

De gemeente Utrecht gaat zich samen met
een aantal partners in de woningbouwopgave
voor de stad extra inzetten om meer woningen en woonvormen voor ouderen te realiseren. Daarmee speelt ze in op de toenemende vergrijzing in Utrecht. De samenwerking
werd vastgelegd in het Actieplan Een (t)huis
voor ouderen. Daarin is afgesproken meer
woonruimte voor ouderen te creëren en de
leefomgeving senior-vriendelijk te maken.
Het actieplan is ondertekend door de gemeente, vertegenwoordigers van de ouderen zelf,
huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars,
beleggers, initiatiefnemers, corporaties en het
zorgkantoor.
De urgentie is groot, zo stelt de gemeente, want
ook Utrecht vergrijst. Het aantal 65-plussers
in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar
61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, ze worden ook steeds ouder en daarmee
neemt ook de vraag naar ondersteuning toe.
Woningen en woonomgeving moeten daarop
ingericht zijn. Ook omdat ouderen langer zelfstandig willen wonen.
Aan een woongemeenschap voor vitale senioren met een islamitische achtergrond wordt in
Utrecht onder de naam Qabila ook al enige tijd
gewerkt door Stichting Attifa. Qabila betekent
Het Kleine Dorp in het Arabisch. De omvangrijke Marokkaanse gemeenschap heeft behoefte
aan andere woonvormen voor en door senioren.
Vanuit exact dezelfde opvatting die we zien bij
autochtone Nederlandse senioren bestaat ook
onder migrantenouderen de wens actief te zijn
op hoge leeftijd, van betekenis te zijn voor men4

El Mahdi Boukaanoun en Abdelkader Tahrioui

sen die dichtbij staan en de samenleving in bre- ruimte voor nieuwe woningen, waaronder hodere zin, en om te genieten van het leven.
pelijk ook voor Qabila. Wij zetten ons graag in
om dit voor elkaar te krijgen. Er leeft onder ouATTIFA
deren met een migratieachtergrond een sterke
Attifa (Arabisch voor genegenheid), mede door behoefte aan zo’n woonvoorziening, maar de
Abdelkader Tahrioui opgericht in 2014 vanuit weg er naartoe is niet eenvoudig en ik heb me
de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht, biedt opgeworpen om daar een rol in te spelen. De
ondersteuning en levert zorg aan migrantenou- realisatie blijkt echter wel een behoorlijk langderen in de stad. Daarmee draagt de organisa- durig traject. “
tie bij aan een gelukkige en betekenisvolle oude
dag, maar ook aan het ontzorgen van familie en RUIM VIJFTIG GEÏNTERESSEERDEN
vrienden van deze ouderen. De diensten die At- Met het Actieplan Een (t)huis voor ouderen
tifa ontwikkelt en aanbiedt komen voort uit de van de gemeente en betrokken partners komt
Marokkaanse samenleving en zijn erop gericht er hopelijk meer zicht op realisatie. Abdelkader:
om de Marokkaanse senior een thuisgevoel te “We zijn blij met het actieplan en de steun die
bieden en zijn kracht om er voor de samenle- wethouder Kees Diepenveen daaraan heeft geving te zijn te versterken. De woongemeenschap geven. En ook Woonsaem, het kenniscentrum
die Attifa wil ontwikkelen moet ruimte bieden gemeenschappelijk wonen oudere migranten,
aan dertig huishoudens en behalve woonruim- helpt mee met de realisatie. Zij hebben de rete komt er ook een gezamenlijke woonkamer alisatie van diverse woongemeenschappen been een programma om mensen te stimuleren. geleid, zoals multiculturele woongemeenschap
Gezelligheid en zelfstandigheid gaan daarbij De Eijk in Hoofddorp.” Intussen zijn er al ruim
hand in hand. Desgewenst kunnen bewoners vijftig geïnteresseerden voor de woongroep,
gebruik maken van het dienstenpakket en de mensen van tussen de 60 en 82 jaar oud. De
zorg die Attifa biedt.
meeste van hen hebben een Marokkaanse achtergrond maar er is ook een aantal ouderen met
Wat is de huidige stand van zaken rond de tot- een Turkse, Afghaanse en Indiase achtergrond.
standkoming van Qabila? We vragen het Ab- Het gaat met name om echtparen, maar ook om
delkader Tahrioui. “Na ruim acht jaar zoeken alleenstaanden. De meesten van hen hebben een
hopen we zicht te krijgen op de realisatie van smalle beurs, dus de huurprijs kan niet te hoog
een woongemeenschap zoals wij die voor ogen worden. “We blijven ons inzetten voor de realihebben. Momenteel is Attifa actief in zowel satie van Qabila!” besluit Abdelkader.
Overvecht als op Kanaleneiland. Daar zitten we
in het Krachtstation aan de Amerikalaan. Op Attifa Kanaleneiland
Kanaleneiland worden de laatste jaren veel oude Krachtstation, Amerikalaan 199 Utrecht
flats gesloopt of vernieuwd en er komt geregeld 030-303 10 31, info@attifa.nl, www.attifa.nl
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Wat als de gemeente de openbare ruimte in
je buurt opnieuw inricht onder het mom van
verbetering van de leefbaarheid, maar je daar
als bewoner zo je twijfels over hebt?” Hoe ga je
daar mee om en worden je bezwaren en argumenten dan wel gehoord? Edward Neuteboom
vindt van niet en vertelt ons waarom.

komen verkeersdrempels en een plateau, een
vlakke verhoging van de weg. De indeling van
de straat blijft voor het grootste deel hetzelfde.’
De Trumanlaan krijgt volgens de gemeente een
nieuwe inrichting van de parkeervakken. ‘Deze
staan nu loodrecht op de rijbaan, maar liggen
straks recht (evenwijdig) langs de rijbaan. Doordat de weg hierdoor smaller wordt, zullen auto’s
Ruim een jaar geleden zorgde de herinrichting minder hard gaan. Daarnaast ontstaat er ruimte
van de Alexander de Grotelaan uiteindelijk voor nieuwe grotere bomen en groen.’
voor minder parkeerplaatsen. Datzelfde lijkt
nu te gebeuren op Kanaleneiland Noord-Noord PARKEERVAKKEN
(KENN). De herinrichting van drie straten ge- Klinkt positief, maar geeft volgens buurtbewobeurt volgens bewoners onder valse voorwend- ner Edward Neuteboom een onvolledig beeld
selen, want een kleine honderd parkeerplekken van de plannen en een verkeerde voorstelling
verdwijnen, stellen zij. Daardoor wordt de wijk van zaken. Edward: “De gemeente vermeldt
naar hun verwachting juist minder leefbaar en terecht dat er (een paar!) parkeervakken bijkoonveiliger door her en der op stoepen, straathoe- men, maar vergeet te vermelden dat er straks niet
ken en in groen geparkeerde auto’s. Veel bewo- meer buiten de vakken geparkeerd mag worden.
ners zijn hier boos over en protesteerden bij de Doordat de straten smaller worden verdwijnen
gemeente, maar zonder gehoor te vinden. Daar- alle parkeerplaatsen langs de stoep, buiten de
om werd een petitie gestart. Aan ons de vraag of vakken, maar wel legaal. Dat scheelt bijna hondat een artikel waard is. Nieuwsgierig naar het derd plekken en dat terwijl er nu al een tekort is
specifieke herinrichtingsproject vonden wij zelf en er al op de stoep en in het groen geparkeerd
vrij snel de plannen van gemeente Utrecht op wordt. De overlast zal dus toenemen en we vreutrecht.nl. En over die plannen maakten U in de zen gevaarlijke situaties. Bewoners vinden dat er
Wijk en DUIC.nl een nieuwsitem. Daarin echter sprake is van onbehoorlijk bestuur.” Slechts een
nauwelijks tot geen melding over de bezwaren klein deel van de buurt (drie deels leegstaande
van bewoners, dus onze interesse was gewekt.
flats) kreeg volgens Edward inspraak in de plannen, terwijl de hele buurt het effect zal merken.
BOMENKAP
“Sinds het bewuste inspraakmoment zijn meerBinnen project KENN zijn de laatste portiek- dere flats gerenoveerd en is de bewonerssamenflats opgeknapt en begin 2022 werd een begin stelling flink gewijzigd. De inspraak is dus niet
gemaakt met het herinrichten van de openbare representatief. De tellingen van parkeerdruk
ruimte als afronding van de aanpak. Op de web- waarop de plannen worden gebaseerd zijn uitsite spreekt de gemeente over ‘nieuwe bestrating gevoerd op het moment dat sommige flats geen parkeerplaatsen in de Adenauerlaan. Een heel of gedeeltelijk leeg stonden door renovatie
aantal bomen wordt gekapt of verplaatst, maar en geven dus een verkeerd beeld.”
er komen meer nieuwe bomen bij dan er gekapt
worden.’ Over het Attleeplantsoen valt te lezen “Tellingen van buurtbewoners wijzen uit dat
dat ‘de straat nieuw asfalt krijgt en nieuwe stoe- er nu al onvoldoende parkeerplekken zijn”,
pen. De weg wordt één meter smaller en bij de vervolgt Edward. “Maar onze tellingen en rekruising met het Attleeplantsoen en de moskee acties werden door de gemeente genegeerd en
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de herinrichting vindt plaats onder het mom
van verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, maar die gaan juist achteruit. De onjuiste
voorstelling van zaken past in het straatje van de
gemeente, maar ik noem het gewoon volksverlakkerij, waardoor het vertrouwen in de politiek
en het bestuur verder zal afnemen.” Een pittige
conclusie, maar ook op het artikel op DUIC.nl
kwam reactie van boze bewoners. “De gemeente Utrecht blijft haar bewoners minachten”, viel
daar onder andere te lezen. “Na bekendmaking
van de plannen hebben de bewoners zich op allerlei manieren verzet en zijn met constructieve
voorstellen gekomen. De gemeente geeft toe dat
er onvoldoende parkeergelegenheid is en dat
de parkeernorm nu al niet wordt gehaald, maar
houdt vast aan de plannen.”
PETITIE
Inmiddels is de petitie 273 keer ondertekend
en ook van moskeebezoekers ligt er een stapel
handtekeningen op papier. Edward: “We hebben twee gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de gemeente (een keer online en een
keer fysiek) en naar aanleiding daarvan zijn
nieuwe tellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat
de bewoners gelijk hebben en de parkeerdruk
veel hoger is dan waar men van uit ging bij het
maken van de plannen. Niettemin heeft de gemeente laten weten dat de plannen ongewijzigd
worden uitgevoerd.” Bewoners hebben daarop
de Utrechtse rekenkamer geïnformeerd over het
tekort schieten van de inspraak en het in hun
ogen onbehoorlijke bestuur én de griffie voor
een ‘burgeragendering’, zodat het probleem op
de agenda van de gemeenteraad komt en men
de kans krijgt om gemeenteraadsleden hierover
te informeren. Een gevoelige kwestie dus en de
moeite waard om te blijven volgen!
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WIJKBUREAU ZUIDWEST
Het wijkbureau van de Gemeente Utrecht
deelt iedere editie leuk en
belangrijk nieuws voor de wijk.

Groene vingers in de
Alexander de Grotelaan

Adem in, adem uit! Luchtkwaliteit Zuidwest

TEKST HANNAH JANSEN WIJKBUREAU ZUIDWEST

TEKST REDACTIE

GROENE VINGERS
De aardappels, wortels en radijzen schieten sinds
kort omhoog in de Alexander de Grotelaan.
Zo’n vijftien kinderen tuinieren hier samen met
buurtbewoner Roel en buurtpastor Titus in hun
buurtmoestuin. Een aantal kinderen heeft er een
eigen moestuinbak en een grote groep andere
kinderen helpt met watergeven. Drie kinderen
vormen het bestuur van de buurtmoestuin en
vergaderen regelmatig over wat er nodig is. “En
als iemand ergens onkruid ziet, dan geven we
dat meteen aan elkaar door en halen we het eruit.” Het is zo’n succes dat er zelfs een wachtlijst
is ontstaan. En wat is er nou het leukst aan zo’n
buurtmoestuin? “Dat andere kinderen er blij
van worden en dat je elkaar iets kunt leren”, roepen ze in koor. Zo leer je bovendien dat groente
niet uit de supermarkt komt, maar gewoon uit
de tuin. “Het is super leuk om zelf iets mee naar
huis te nemen voor in de salade!”
Belangrijkste tip voor startende buurtmoestuinen? Wees vriendelijk tegen je buren en maak
goede afspraken, aldus Ismail, Mohammed, Akram, Youssouf, Nassim, Bader, Achraf, Karim,
Mustafa, Wassim, Roel, Titus, Fatimah, Sirin
en Charif. De buurtmoestuin is mede mogelijk
gemaakt met een bijdrage uit het Initiatievenfonds.

-

Donderdag 16 juni om 15.30 uur
Donderdag 30 juni om 15.30 uur

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Meelopen?
Stuur een mail naar zuidwest@utrecht.nl en LINDA VOORTMAN
Een keer per maand houdt wijkwethouder Linvermeld datum + aantal deelnemers.
da Voortman wijkspreekuur. Heb je vragen over
of juist een idee voor je wijk en wil je met Linda
AANPAK VERNIEUWEN ADENAUERLAAN,
in gesprek? Dat kan. Kijk op www.utrecht.nl/
ATTLEEPLANTSOEN EN TRUMANLAAN
De plannen om deze drie straten in Kanalen- zuidwest wanneer het eerstvolgende spreekuur
eiland te vernieuwen zijn definitief. De werk- is.
zaamheden bestaan uit het vernieuwen van de
straat, de stoep, de parkeervakken, groen en het
vernieuwen van een speelplek. Ook wordt het
riool vernieuwd. Drempels en smallere straten,
zorgen voor langzamer verkeer. Ben je benieuwd
of heb je vragen? Kijk op www.utrecht.nl of mail
naar kenn@utrecht.nl.

Krijg jij ook groene kriebels en wil je aan de
slag? Vertel ons je idee en we denken graag met
je mee. Mail naar: zuidwest@utrecht.nl

6

Over de luchtkwaliteit in Utrecht Zuidwest
hoor of lees je eigenlijk niet heel veel. Toch
wordt er het nodige over luchtkwaliteit én
over luchtverontreiniging gecommuniceerd
en gepubliceerd, maar ja… waar? De Zuidwester zocht en vond na het nodige speurwerk
best heel wat informatie alleen werd niet echt
duidelijkheid wat die informatie precies zegt!
Hoe is het met de luchtkwaliteit en wie doet er
wat aan?

WIJKWANDELING MET HANS-PETER
Wil jij Kanaleneiland ontdekken of juist beter
leren kennen? Ga mee op een gezellige wijkwandeling door Kanaleneiland. Bewoner en Kanaleneilandkenner Hans-Peter Lassche neemt je
mee door de wijk en laat je de meest interessante
plekken zien. De wandeling duurt twee uur in
totaal en deelname is gratis.
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WIJKBUREAU ZUIDWEST
zuidwest@utrecht.nl of via: 14 030
Al-Masoedilaan 188
Loket op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
ivm de coronamaatregelen.
Per mail en telefoon van 9.00- 17.00 uur.

DE ZUIDWESTER

ren te beïnvloeden, waarbij meer effect te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Het RIVM geeft adviezen over
een gezondere leefomgeving voor onder andere de gemeente Utrecht. Daarbij gaat het om
de invloed van milieufactoren en de fysieke en
sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving.
Het RIVM stelt combinaties voor van maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht, met voorstellen
Dat luchtverontreiniging slecht is voor je ge- voor maatregelen aan de gemeente die risico’s
zondheid hoeven wij niemand meer uit te leg- voor de gezondheid van Utrechtse inwoners op
gen. Het is een belangrijke oorzaak van gezond- een effectieve manier verkleinen of de gezondheidsverlies. In de provincie Utrecht draagt heid van inwoners bevorderen. Per wijk worluchtverontreiniging circa 3,8 procent bij aan den maatregelen voorgesteld die inhaken op de
de totale ziektelast. Dit Milieugezondheidsrisico kansrijke thema’s van die wijk.
(MGR) geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. FIJNSTOF
De provincie Utrecht maakt daarom elk jaar Uiteraard wordt ook in Zuidwest stilgestaan bij
een Rapportage Luchtkwaliteit. Die rapportage de luchtkwaliteit. Moeizaam weliswaar, want
geeft aan wat de luchtkwaliteit was, of er (drei- luchtvervuiling blijft niet hangen bij de bron,
gende) normoverschrijdingen waren, hoe groot maar wordt door de wind verdund en verspreid
de blootstelling was aan luchtverontreiniging en en houdt zich dus niet aan gemeente-, provinwat de prognose is voor de toekomst. Er wordt cie- of zelfs landsgrenzen. De (inter)nationale
gerapporteerd over fijnstof, de fijnere fractie van luchtverontreiniging bepaalt voor een belangfijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast wordt stil- rijk deel hoe hoog lokale concentraties fijnstof
gestaan bij het proces om de luchtkwaliteit sa- zijn. De invloed van lokale bronnen is zelfs relamen met betrokken partners verder te verbete- tief klein, maar verkeer is verantwoordelijk voor
ren en toe te werken naar de advieswaarden van bijna driekwart van de stikstofdioxide-uitstoot
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
in de provincie. Dichtbij een drukke weg is de
concentratie hoog en op grotere afstand van die
Bij het creëren van een gezonde leefomgeving weg daalt de concentratie snel. Kanaleneiland,
spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een sa- Transwijk en de Merwedekanaalzone hebben te
menhangende aanpak is nodig om deze facto- maken met behoorlijk wat verkeersdrukte rondDE ZUIDWESTER									

om, zoals op de A12 in het zuiden, de A2 in het
westen, de Beneluxlaan en de Europalaan dwars
door het gebied én de Martin Luther Kinglaan
in het noorden. Allemaal drukke routes met dus
flink wat uitstoot van uitlaatgassen, de grootste
bron van vervuiling in de wijk!
HOE METEN ZE?
Kracht van Utrecht is bijzonder kritisch over
hoe de luchtvervuiling wordt gemeten en de
schade die ingeademde lucht aanricht bij omwonenden. Rijkswaterstaat beperkt die schade
of gevolgen namelijk enigszins door het met
een metingsmodel te koppelen aan de Europese
normen voor luchtverontreiniging. Maar zelfs
als daaraan wordt voldaan sterven er in Utrecht
dagelijks een of twee mensen aan de gevolgen
van luchtvervuiling door verkeer. Dat lijkt er
volgens Kracht van Utrecht echter minder toe te
doen, maar toerekenen naar de Europese norm
en zo vaststellen dat de luchtvervuiling aan die
norm voldoet, voorkomt dat er maatregelen
getroffen (moeten) worden om de gezondheid
van bewoners te beschermen. Het doet er in het
gehanteerde Nederlandse systeem niet toe of de
werkelijke luchtvervuiling aan de norm voldoet;
als het model maar uitrekent dat de lucht schoon
genoeg is. Een ietwat ingewikkeld verhaal, dat
wordt toegelicht op de website van Kracht van
Utrecht! De vraag blijft dus eigenlijk gewoon:
‘Wie doet er wat aan?’
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Kanaleneiland Zuid
Europese koploper

Woningcorporatie
Bo-Ex verduurzaamt
woningen samen
met bewoner
en IRIS

duurzame energie en elektrisch vervoer

TEKST MAURICE HENGEVELD

Overzicht verbruik met Toon®,
slimme thermostaat van Eneco.
Flat in de steigers vanwege verduurzaming aan
Alexander de Grotelaan.
Laadpaal en deelauto bij het Krachtstation.

Gerenoveerde woningen aan de Alexander de Grotelaan
Woningcorporaties zoals Bo-Ex verduurzamen de komende jaren hun woningen. Alles
wat helpt om dit doel te bereiken ziet Bo-Ex
als een kans. Daarom is de woningcorporatie
partner in het Europese IRIS project, waarin
verschillende Europese steden slimme oplossingen ontwikkelen om steden te verduurzamen. IRIS is in Utrecht actief in de wijken
Kanaleneiland Zuid en Overvecht en Martijn
Broekman van Bo-Ex geeft een inkijkje wat
de Utrechtse woningcorporatie hier doet met
IRIS.

We brachten het eerder al onder de aandacht in De Zuidwester,
project IRIS. Binnen dit project wordt met Europese subsidie
gewerkt aan het verduurzamen van woongebieden in een aantal Europese steden, waaronder Utrecht én wel op Kanaleneiland en Overvecht. IRIS ging van start in 2018 en loopt nog
tot april 2023. Over de voortgang binnen het project worden
we bijgepraat door Arno Peekel, projectmanager van IRIS.
Bo-Ex, Utrecht Sustainability Institute, Universiteit Utrecht, HKU, LomboXnet, We Drive
Solar, Eneco, netbeheerder Stedin, Qbuzz en Civity. Samen met bewoners werkt IRIS in Utrecht
aan duidelijke resultaten:
• De renovatie van vier flats (192 sociale huurwoningen) van Bo-Ex op Kanaleneiland
Zuid naar (bijna) energieneutrale woningen;
• De inzet van elektrische deelauto’s en de introductie van elektrische bussen op Kanaleneiland Zuid, die rijden op lokaal opgewekte
duurzame energie;
• De plaatsing van de slimme thermostaat
Toon® van Eneco in woningen, zodat er
energie bespaard wordt;
• Het vergroten van de veiligheid in de wijk
met een slim zebrapad dat oplicht bij een
overstekende voetganger. Dit idee werd verkozen tot het beste idee tijdens een co-creatie sessie met bewoners en is uitgevoerd
door Gemeente Utrecht,
In elke stad werken kennisinstellingen zoals de
universiteiten en hogescholen samen met over- • Het monitoren van de veiligheid van de omgeving met slimme straatverlichting dat geheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In Utrecht zijn dat naast de gemeente zelf
luid, CO2 en fijnstof in de wijk meet en op
als projectcoördinator ook woningcorporatie
afstand wordt bestuurd,
Binnen het internationale Horizon2020 subsidieproject IRIS Smart Cities werken zeven steden samen aan gezonde, betaalbare en fijne gebieden en plekken voor bewoners en daarmee
aan een betere planeet. IRIS staat voor ‘Integrated and Replicable solutions for co-creation In
Sustainable cities.’ Dit betekent dat samen met
bewoners gezocht wordt naar passende duurzame oplossingen die in iedere stad gebruikt
kunnen worden. Het project draait in Utrecht
vooral om oplossingen voor de verduurzaming
van energie en mobiliteit met inzet van ICT en
met betrokkenheid van bewoners. Utrecht is net
als Gothenburg (Zweden) en Nice (Frankrijk)
een zogenoemde Lighthouse City en daarmee
één van de drie voortrekkers van het Europese
IRIS-project. De andere vier steden zijn zogenoemde volgsteden, die de bedachte oplossingen graag zo snel mogelijk willen overnemen.

•

•

De ontwikkeling van een ICT-platform met
open data. Deze data zijn binnenkort te zien
in een online versie van de stad die samen
met bewoners wordt ontwikkeld zodat zij
zien wat er gebeurt in hun wijk;
Het organiseren van sessies met bewoners
en het betrekken van bewoners, scholen en
scholieren bij het verduurzamen van de wijk.

MEER INFORMATIE
In komende edities van de Zuidwester vertelt
IRIS graag meer over verschillende onderdelen
van het project, zoals de werkzaamheden van
Bo-Ex in deze editie. Voor meer informatie,
neem contact op met projectleider bewonersparticipatie en IRIS vanuit Energie-U:
Rianne Bakker
rianne@energie-u.nl
06-4600 1684
www.iris-utrecht.nl

DUURZAME FLATRENOVATIES
Met hulp van het IRIS project zijn 96 woningen aan de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland gerenoveerd. Martijn Broekman: “Het
is een ingrijpende gebeurtenis voor bewoners,
daarom bundelen we zoveel mogelijk werkzaamheden zodat alles in één keer klaar is. Daar
voegen we verbeteringen aan toe zoals het verhogen van inbraakwerendheid, brandveiligheid en energieprestatie.” Het energieverbruik

FOTO MANON SAS
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DE KRACHT VAN INNOVATIE
“Zo’n zes à zeven jaar geleden werden we gevraagd mee te doen aan het onderzoeksproject”,
vertelt Martijn Broekman, projectmanager bij
Bo-Ex. Meedoen aan onderzoeksprojecten is
niet zonder risico en vergt
investering, niet alle woningcorporaties doen
dit. Maar voor Bo-Ex
is het juist belangrijk.
“Woningcorporaties
hebben een enorme
opgave en we zijn er
nog lang niet. Alle initiatieven die ons of de buitenwereld kunnen helpen om die volgende
stap in de energietransitie te zetten zijn zeer
welkom.” Maar wat levert het dan op? “Met een
project zoals IRIS doen we veel kennis op. Goede punten van de aanpak in flats nemen we dan
weer mee naar andere flats”, vertelt Martijn.

DE ZUIDWESTER

is verminderd door isolatie, een nieuw ventilatiesysteem en een hybride warmtepomp met
warmteterugwinning. Zonnepanelen op daken
wekken duurzame energie op. Je kunt zo zelf
zonnestroom opwekken met het zonnepanelenproject van Bo-Ex. Het resultaat mag er zijn: de
flats zijn van energielabel C of D naar label A of
A+ gegaan. Na deze flats werkt Bo-Ex momenteel ook aan de renovatie van twee gelijke flats
aan de Columbuslaan. Voor beide flats is nu genoeg draagvlak gehaald onder bewoners om te
verduurzamen. De huidige hoge energieprijzen
maken het voor bewoners ook aantrekkelijker
om in te stemmen met het plan om te verduurzamen.
HULP BIJ VERDUURZAMING
We vragen Martijn wat bewoners van de renovatie vinden. “Een renovatie is net een kleine
verhuizing. Veel bewoners zitten daar niet op
te wachten. Maar zodra het stof is neergedaald,
zijn de meesten hartstikke blij met hun nieuwe
woning”. De energiebesparing hangt wel af van
hoe je het huis gebruikt. Martijn: “Bewoners
krijgen bij de sleuteloverdracht uitleg hoe alles
werkt maar dat blijft vaak niet hangen. Daarom
gaan Energiecoaches een paar maanden later
nog eens bij bewoners langs.” Na de oplevering
bespaarde een gemiddeld gezin enkele tientjes
per maand. Sinds de energieprijzen fors zijn gestegen zal dat geen directe geldbesparing meer
opleveren, maar moet je nagaan hoe hoog de rekening was geweest zonder deze verbeteringen!

bewonersconsulent hebben we uitgedacht hoe
je bewoners het beste kunt benaderen. Er kwamen leuke ideeën uit. Maar vooral langs deuren
gaan en het directe contact werd door bewoners
gewaardeerd.” Uit enquêtes blijkt dat de meeste
bewoners tevreden zijn met de Toon®. Bovendien hoef je geen abonnement te hebben waardoor het ook echt gratis is en blijft.
STROOM ZONNEPANELEN GELIJK GEBRUIKEN
In tegenstelling tot wisselstroom wat normaal
gesproken uit het stopcontact komt, wekken
zonnepanelen gelijkstroom op. De omzetting naar wisselstroom kost energie. Als je gelijkstroom direct kunt gebruiken, levert dat dus
een energiebesparing op. Een toepassing is er
zeker volgens Martijn: “Sommige apparaten
worden nu aangepast voor wisselstroom terwijl ze eigenlijk beter werken op gelijkstroom.”
Binnenkort start Bo-Ex met IRIS een uitgebreide proef en zoekt nog zeven huurwoningen die
mee willen doen. Woningen krijgen aangepaste
verlichtingspunten en een accu voor opslag van
gelijkstroom. “We denken ook over het aanbieden van apparatuur geschikt voor gelijkstroom
zoals een stofzuiger.” Hiermee hoopt Bo-Ex nog
meer energie te kunnen besparen.

STEEDS SNELLER VERDUURZAMEN
“We hebben veel geleerd van dit IRIS project
en andere projecten. Deuren gaan open die
normaal gesloten blijven door zo’n langdurige
samenwerking met partijen als de Gemeente
Utrecht, Eneco en netbeheerder Stedin.” Bo-Ex
SLIMME THERMOSTAAT ALS ENERGIEHULPJE
doet nu ook mee in het onlangs gestarte EuroBo-Ex plaatst ook gratis slimme thermosta- pese ARV project. Het doel is verouderde hoogten in gerenoveerde woningen, de Toon® van bouwflats snel en makkelijk te verduurzamen.
Eneco. Hiermee regel je de temperatuur in de “Uiteindelijk doen we dit om onze huurder te
woning en zie je direct het energieverbruik en kunnen bedienen. Want daar doen we het alle-opwek. “De Toon® draagt bij aan bewustwor- maal voor!”
ding en dat helpt om meer energie te besparen.
Verbruik komt tot leven met de Toon®.” aldus
Martijn. IRIS heeft gezorgd voor de financiële
ruimte en het traject er omheen. “Samen met
het Utrecht Sustainability Institute, HKU en een
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Hoera!

Utrecht is jarig!
En dat vieren we met een feestelijk programma door en voor Utrechters.

Het programma van Utrecht 900 is bekend! We vieren 900 jaar Utrecht
met honderden activiteiten, in alle tien wijken van de stad. Wat je allemaal kunt beleven tijdens het vijf maanden durende verjaardagsfeest?
We geven je een voorproefje van het U900 programma.

Diversas Diner
Koken en lekker eten als verbinding

DIVERSAS, VAN BIJKERSHOEKLAAN 10
maandag en donderdag vanaf 17.00 uur inloop
6 euro, opgeven voor 13.00 uur bij:
Mirella Huĳs: 06 4938 9093
mirella@diversas.nl
www.diversas.nl

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO MANON SAS

Op maandagen en donderdagen wordt er bij
‘Boogh Utrecht De Paraplu’ aan de Van Bijnkershoeklaan in Transwijk een betaalbaar, gezond en afwisselend driegangendiner gekookt
voor uiteenlopende gasten. Het diner wordt
verzorgd door Diversas, de eenmanszaak van
Mirella Huijs. Na ruim elf jaar in de psychiatrie en verslavingszorg gewerkt te hebben
startte zij in 2011 een cateringbedrijf waar
mensen met deze achtergrond terecht kunnen
voor dagbesteding. Als zelfstandig ondernemer verbindt ze het zakelijke en sociale aspect
binnen haar werk op een creatieve en eigenwijze manier.
‘Boogh Utrecht De Paraplu’ is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners enerzijds en mensen
met hersenletsel in het bijzonder. Het gebouw
aan de Van Bijnkershoeklaan heeft een tuin
waar groenten en fruit verbouwd worden en een
terras. Vrijwilligers en deskundige medewerkers
werken er nauw samen. Dagelijks kunnen mensen er terecht voor activiteiten op het gebied van
welzijn, creativiteit, scholing, ontmoeting, lotgenotencontact, training en behandeling. Diversas werkt met deze organisatie samen en kookt
twee keer per week een driegangendiner voor de
buurt en bezoekers van de Boogh. Hoe we ons
dat allemaal moeten voorstellen, vragen we aan
Mirella tijdens de voorbereidende werkzaam-

heden voor één van de diners. “Verbinden staat
centraal hier”, begint Mirella haar verhaal. “Er is
zowel sprake van arbeidsmatige activering, zoals
dat officieel heet, als van sociale prestatie. De arbeidsmatige activering vertaalt zich in dagbesteding in de vorm van culinaire werkzaamheden
door een redelijk vast keukenteam, dat dus twee
keer per week een heerlijke maaltijd verzorgt.
De sociale prestatie zit hem in de ontvangst van
een soms kwetsbare groep eters vanuit de wijk
én daarbuiten.”
“We zijn geopend geweest tijdens bijna de gehele coronaperiode”, vervolgt Mirella. “Dat was
goed, omdat de dagbesteding daarmee door kon
gaan en voor de gasten om weer even eruit te
zijn. Het was ook pittig om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Op een gegeven moment
kwamen er rond de 20-25 gasten. Nu veel andere plekken weer open zijn, loopt het aantal
gasten wat terug. Ruimte dus voor nieuwe mensen! Desondanks is er op een gemiddelde avond
genoeg animo vanuit anderen en zit het hier
doorgaans redelijk vol.” Ook de avond dat wij
aanschuiven zitten er vijftien gasten aan tafel en
wordt er door het drie man/vrouw sterke keukenteam een heerlijk driegangen diner bereid
en aangeboden. “Normaal is ons keukenteam
net iets groter, maar ook hier hebben we momenteel soms met zieken te maken.” De avond

10 MEI/JUNI 2022							

bij Boogh Utrecht De Paraplu verloopt gezellig
en alle aanwezigen genieten zichtbaar van het
diner en van elkaars gezelschap. Iedereen gaat
zichtbaar tevreden naar huis en het bescheiden
keukenteam mag best heel trots zijn op zichzelf.
Mirella werkte eerder voor en/of bij de collectieve broedplaats Eiland8, bij het 3G centrum,
bij Resto VanHarte en bij Bij Bosshardt van het
Leger des Heils, allemaal op Kanaleneiland. Mirella: “Mijn eerste klus was in september 2011
voor 150 gasten. Bloednerveus was ik en er gingen ook wel wat dingen mis, maar toch was het
een geslaagde opdracht. Al doende leert men.”
Diversas biedt dagbesteding en passende begeleiding aan mensen met een bepaalde afstand
tot de arbeidsmarkt. Met enthousiasme, zorg
en passie zetten Mirella en haar medewerkers
graag iets moois neer: van kleurrijke duurzame gerechten uit de wereldkeuken tot culinaire
evenementen! Ook probeert ze voedselverspilling tegen te gaan door drie keer per week op
verschillende plekken overgebleven voedsel op
te halen dat anders mogelijk in de prullenbak
verdwijnt. Het wisselende aanbod maakt dat het
niet van tevoren bekend is hoe het driegangendiner eruit gaat zien. “Maar het lukt altijd om
onze gasten wat lekkers voor te schotelen”, besluit Mirella. En dat kunnen we alleen maar bevestigen!
DE ZUIDWESTER

Het bijzondere verjaardagsfeest begint op de Stadsdag (2 juni 2022) en
duurt tot en met Sint-Maarten (11 november 2022). Onze stad bruist van
de activiteiten door en voor Utrechters! Ga bijvoorbeeld kijken naar de
Groate Utreg Kwis en test ook hoe goed jij ons stadsie kent. Geniet van
een live optreden door stadsmuzikanten, die langs de wijken touren en
van elk optreden een feestje maken. Laat je verwonderen door Paleis Lofen, de historische geboorteplek van onze stadsrechten, die vanaf 3 juni
voor het eerst de deuren opent voor alle Utrechters.
VIER MEE, FEEST MEE!
In de agenda van Utrecht 900 Jaar staan bijna 200 feestelijke, inspirerende
en sportieve activiteiten met als thema ‘Stad zonder muren’. En dat worden er nog veel meer, dus dat belooft wat! Om alvast in de stemming te
komen tippen we een paar activiteiten bij jou in de wijk.
We beginnen met Grounding, een initiatief van drie Utrechtse fotografen, die bewoners zowel in beeld als bij elkaar brengen om elkaar te laten
ontmoeten onder het genot van lekker eten.
Met Amazing Grace breken Utrechtse vmbo-leerlingen zingend de muren af rondom sociale klasse, afkomst en kunstdisciplines.
En ‘Utrecht ontmoet’ brengt Utrechters uit alle windstreken bij elkaar
tijdens Wereldse Taalwandelingen in vijf wijken van de stad.
Meer? Zoek naar een leuke activiteit in een van de tien wijken van Utrecht
in de U900 Agenda op www.utrecht900.nl. En volg U900 op Instagram
en Facebook voor de laatste nieuwtjes.

Pablo Serinyà en zijn partner Liane voor het werk van Narcis Serinyà
TEKST EN FOTO MAURICE HENGEVELD

Serinyà Gallery
Imposante kunst aan de Kanaalweg

Een aantal jaren terug startte Pablo Serinyà met een kunstgalerij
in Leerdam om daar de schilderijen van zijn in 2020 overleden
vader Narcís Serinyà Gonzalez onder de aandacht te brengen van
een breder publiek. Als non-profit eenmanszaak heeft Pablo zich
met de galerij als doel gesteld om elk schilderij dat hij van zijn
vader heeft geërfd een waardige bestemming te geven. Een impressie van dat werk is te zien op de foto bij dit item. De moeite
van een bezoek waard denken wij!
Narcís Serinyà Gonzalez werd in 1944 geboren in Barcelona als zoon
van kledingpatroon tekenaar Siset Serinyà Sayol en moeder Maria
Luz Gonzalez Villar. In 1954 werd zijn broer Juan geboren en Narcís
groeide tot zijn 16de jaar op in Barcelona. Tijdens het regime van
generaal Franco vertrok het gezin naar Venezuela en vestigde zich
in hoofdstad Caracas. Op zijn 21ste kreeg Narcis heimwee naar zijn
geboortestad en besloot zelfstandig terug te keren naar Barcelona.
Hij bouwde hier een nieuw leven op en ging studeren aan de Escuela
de Bellas Artes. In 1968 besloot hij samen met drie studiegenoten de
Tarot Groep op te richten. Zij gaven het kunstenaarsblad Tarot uit en
het geld dat zij daarmee verdienden werd gebruikt voor materialen,
exposities en promotie.
In 1973 trouwde Narcis met een Nederlandse vrouw en kreeg met
haar twee zoons, Marcel en Pablo. Rond 1975 startte Narcis met een
selecte groep vrienden een reclamebureau wat resulteerde in een
zeer succesvol bedrijf. In 1985 stapte hij echter uit het zakenleven om
zich volledig op zijn passie te richten, het schilderen van natuur en
poëzie op canvasdoek. Dat imposante, abstracte en kleurrijke werk
is nu dus te zien in Serinyà Gallery. Voorheen nog gevestigd in Leerdam is Pablo inmiddels naar Utrecht verhuisd en sindsdien is zijn
doel in positieve zin een beetje uit de hand gelopen. Inmiddels heeft
hij sinds december 2021 een prachtig pand van 600m2 tot zijn beschikking aan de Kanaalweg 14 in de Merwedekanaalzone, geopend
op zaterdagen en zondagen van 10:00 tot 18:00 uur of op afspraak.
Voor meer informatie, zie www.serinyagallery.com
Kanaalweg 14 Utrecht
Open: doordeweeks op afspraak
Zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur.
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Vragen over deelfietsen

Gemeenteraadsverkiezingen

Business Eiland Utrecht

hoe heeft Zuidwest Utrecht gekozen?

TEKST REDACTIE FOTOBEELD NOORDESLUIS 10 IN WESTRAVEN HANS DINKELBERG

TEKST NICOLE NIBBERING FOTO’S ADAM AHARRAM

De grootste nieuwe partij in de raad is Volt
(5,7%, zevende partij). Wat deze uitslag precies
betekent voor de formatie van de coalitie in de
gemeenteraad, is op het moment van schrijven
nog niet bekend. Het is nog even afwachten dus!
ZUIDWEST UTRECHT
De Zuidwester zoomt natuurlijk graag in op de
uitslag in onze wijk, Zuidwest Utrecht. Wat opvalt is dat de uitslag in de wijk goed vergelijkbaar is met die van geheel Utrecht, ‘we’ vallen
dus niet uit de toon! Meest opvallend is dat de
partij DENK in Zuidwest een stuk hoger scoort
(8,6%) dan gemiddeld in heel Utrecht bij elkaar
(3,5%). De uitslag van de andere partijen is ongeveer hetzelfde. Wel is de opkomst in Zuidwest
erg laag (45,7%), vergeleken met de rest van
Utrecht. Alleen in Noordwest (43,7%) en Overvecht (35,2%) zien we nog minder stemmers.
Het lijkt alweer lang geleden dat de stembureaus open waren en we konden stemmen voor
de partijen in onze gemeenteraad. In de vorige
edities van De Zuidwester blikten we terug op
eerdere gemeenteraadsverkiezingen en vooruit op wat er deze keer te kiezen viel; en nu
is het tijd om het resultaat te bekijken! Hoe
heeft u, de bewoners van (Zuidwest) Utrecht,
gekozen?

WIJKWETHOUDER
Linda Voortman is op dit moment nog de zittende wijkwethouder van Zuidwest Utrecht.
Wie haar opvolger zal worden is nog niet bekend. Maar we hopen de gelukkige te spreken
voor een bijdrage in de volgende editie! Daarbij
gaan we graag ook nog nader in op het beleid
voor de komende jaren en wat er op dat gebied
te verwachten valt.

ADAM AHARRAM WINT ZILVEREN CAMERA!
‘Vrijheid om te kunnen stemmen’, dat was het
thema van de fotoserie waarmee Adam Aharram (11) uit Kanaleneiland in april de Zilveren Camera Junior won. Samen met zijn klas
BBA van Montessorischool Oog in Al, deed
Adam mee aan de fotowedstrijd die werd georganiseerd door Museum Hilversum. We
zijn trots dat we een van zijn foto’s mogen afdrukken in De Zuidwester!

GEMEENTE UTRECHT
Laten we beginnen bij de uitslag in de hele gemeente Utrecht. GroenLinks behaalde de meeste stemmen en is daarmee de grootste partij
geworden (18,5% van de stemmen), gevolgd
door D66 (16,3%) en daarna de VVD (9,4%).
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Als ondernemersvereniging maakt Business
Eiland Utrecht zich al geruime tijd sterk voor
een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark met zowel de auto als het OV, vermindering van de mobiliteitskosten voor werkgevers
en werknemers én voldoende goede parkeerfaciliteiten. Onder andere het organiseren en
coördineren van (duurzame) mobiliteitsinitiatieven voor het gebied speelt daarbij een
rol, zoals de opkomst van smart mobility en
Mobility as a Service (MaaS). Ook investeerde
de ondernemersvereniging in het opstartjaar
behoorlijk in het deelfietsensysteem van Donkey Republic. Geheel onverwacht en zonder
overleg gaf de gemeente Utrecht echter aan
om per 31 december 2021 vrij abrupt met die
aanbieder te stoppen.
ONVERWACHT STOPGEZET
Business Eiland Utrecht zou drie jaar meedoen
aan het deelfietsensysteem, maar na een jaar
werd het zonder communicatie naar de ondernemersvereniging toe stopgezet. Dat alles in
een periode van drie weken met weinig organisatiegraad rond kerst en oud & nieuw. Daardoor konden zeventig leden vrij onverwacht
geen fiets meer meenemen en moest men via
via vernemen wat er speelde. Eerder bleek uit
een nieuwsbericht van 25 juni 2021 op DUIC.
nl nog dat de gemeente Utrecht vergunningen
had verstrekt aan diverse aanbieders van (elektrische) deelfietsen en -scooters. Donkey Republic mocht bijvoorbeeld zeshonderd deelfietsen
plaatsen, Tier Mobility vijfhonderd elektrische
deelfietsen en driehonderd elektrische scooters
en Cargoroo honderd elektrische bakfietsen in
verschillende wijken. Met de uitbreiding van

helaas gestopt en partijen hopen dat er snel een
goed alternatief wordt gevonden. Ondanks de
coronapandemie verliep het initiatief namelijk
erg succesvol en het bestuur van de ondernemersvereniging heeft dan ook de intentie de
deelfietsen weer terug te brengen op het bedrijventerrein, zodra er door Ecotransferium, een
PLAN VAN AANPAK VOLGT
RTV Utrecht wist 8 december 2021 te melden dat oplossing is gevonden en/of door de gemeente
de vergunning van/voor Donkey Republic door een vergunning is verleend aan een nieuwe aande gemeente per 31 december 2021 zou worden bieder. Vooralsnog deelt de gemeente informaingetrokken omdat het bedrijf zijn afspraken tie over aanbieders van (elektrische) deelfietsen
niet nakwam. Het aantal fietsen op straat bleef en -scooters op de speciale webpagina www.
te laag omdat het aanbod in Utrecht minder utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/deelverrendabel bleek dan aanvankelijk werd verwacht. voer/deelfietsen-en-deelbromfietsen/
Wethouder Mobiliteit Lot van Hooijdonk informeerde de gemeenteraad daarover per brief GENOEG DEELFIETSEN OM DE HOEK
van 8 december 2021 en stelt dat de markt voor Opmerkelijk in dit geval is dat wij werden getipt
deelmobiliteit de komende jaren volwassen zal dat zich aan de Noordersluis 10 in Westraven,
worden. Ook kondigde zij aan in januari te star- net iets zuidelijker dan Business Eiland Utrecht
ten met een campagne om inwoners te informe- en voorbij de A12 de/een opslaglocatie bevindt
ren en te stimuleren om gebruik te maken van van TIER Mobility Netherlands, een andere
deelvervoer. Met een probeerregeling kunnen zich razendsnel verspreidende aanbieder van
Utrechters gratis of met korting kennismaken deelfietsen en -scooters in de stad. TIER is een
met de verschillende vervoermiddelen. Tevens toonaangevende aanbieder van deelvervoer en
komt de wethouder op verzoek van de raad ook is inmiddels is heel wat Europese steden te vinmet een uitgebreid plan van aanpak op het ge- den met haar klimaatneutrale elektrische deelbied van deelmobiliteit als onderdeel van het voertuigen. Het bedrijf werd in 2018 opgericht
en is sinds oktober 2021 actief in Utrecht. We
Mobiliteitsplan 2040.
werden over de locatie getipt door Hans Dinkelberg uit Rivierenwijk, die er recent langs fietste
OP ZOEK NAAR NIEUWE AANBIEDER
Uitvoerder van het deelfietseninitiatief op Busi- en de foto bij dit artikel maakte! Bedankt Hans!
ness Eiland Utrecht, te weten Ecotransferium Maar of de fietsen van TIER al gesignaleerd zijn
is momenteel in overleg met de gemeente op op Business Eiland Utrecht is ons nog niet bezoek naar een nieuwe aanbieder voor deelfiet- kend …
sen in het gebied voor 2022. Het initiatief om
deelfietsen gratis beschikbaar te maken voor
werknemers op het bedrijventerrein is nu dus
het aanbod hoopte de gemeente dat (nog!) meer
mensen gebruik zullen maken van deze duurzame manier van vervoer. Er werd zelfs uitgegaan
van het idee dat deelvervoer ruimte bespaart in
de openbare omgeving.
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Graffitifun
TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO MANON SAS

SPORTPAGINA
populair op Kanaleneiland

Stichting
BalanceBuddy
Stichting BalanceBuddy is een organisatie die
zich inzet voor de gezondheid van kinderen
mede in Kanaleneiland. Binnen dit project
worden getrainde leefstijlmaatjes gekoppeld
aan gezinnen waarbinnen het kind hulp kan
gebruiken met meer bewegen, gezonder eten
en/of met het krijgen van meer zelfvertrouwen. Raha coördineert de stichting in Utrecht,
waaronder in Kanaleneiland. Noa heeft de
stichting vier jaar geleden opgericht en pakt
de landelijke coördinatie op. Raha en Noa stelden elkaar eens een paar goede vragen.
NAAM: NOA TROLLMANN
Functie: Voorzitter Landelijk Bestuur en oprichtster van Stichting BalanceBuddy
Hobby’s: Basketballen, koken, mooie gesprekken met familie en vrienden voeren, fitnessen,
dichten en op het terras in het zonnetje zitten
Favoriete eten: Oei, ik vind héél veel lekker! Het
eerste wat mij nu te binnen schiet zijn de Vietnamese spring rolls welke ik laatst met mijn bestuur gegeten heb. Dat pindasausje erbij is ook
zo lekker. Verder ben ik dol op mango en avocado.

“Beste Redactie, graag zou ik met jullie een artikel willen verzorgen over mijn bedrijf Graffitifun, dat is uitgegroeid tot één van de grootste graffitiaanbieders in Europa. Graag hoor
ik wat de mogelijkheden zijn.” Met dat verzoek benaderde Michel Steers ons al eind februari dit jaar. Zijn idee leek ons wel leuk voor
De Zuidwester en dus zochten wij Michel op
bij de ‘graffitibrug’ achter IKEA op Kanaleneiland, waar hij en zijn team al ruim vijftien
jaar (!!!) graffitiworkshops geven, ook wel
bekend op Google als de ‘Graffitifun Hall of
Fame Utrecht’.
De workshops van Graffitifun vinden plaats onder de Galecopperbrug, waarover het verkeer
van de A12 nogal luid dendert, en zijn vooral
voor de jeugd. Ze zijn dan ook erg populair bij
kinderfeestjes. “Wij leren ze niet alleen de kunst”,
licht Michel toe, “maar ook wat er gebeurt als je
op een willekeurige muur in je wijk of buurt een
muur volspuit, de boetes en het respect hiervoor. Zo proberen we om graffiti van de straat te
houden. We betekenen dus ook echt iets voor de
buurt en zijn daar een bekende.” In de afgelopen
coronaperiode en door alle ingestelde maatregelen en lockdowns raakte de loop er behoorlijk
uit, maar inmiddels zijn Michel en zijn team
flink bezig om de draad weer op te pakken. “De
loop zit er al weer behoorlijk in, maar uiteraard

kunnen we alle aandacht gebruiken! We werken
door heel Nederland op verschillende eigen locaties en zelfs internationaal voor grote en bekende klanten”, stelt Michel. Graffitifun is al jaren
de beste aanbieder van graffitiworkshops in de
Benelux. Een professioneel, enthousiast en ervaren team van ruim 32 artiesten houdt de boel
draaiende. Dat zorgt er ook voor dat er eigenlijk
nooit een workshop uitvalt, omdat het team gewoon altijd doordraait! Inmiddels was aandacht
voor Graffitifun op onder andere RTVUtrecht,
RTL4, RTLXL, RTLZ, De Telegraaf Amsterdam, SBS6, Hart van Nederland, NPO, NED3,
Zapptv, op radio FRESH FM en VIDEOLAND!
“Daar zijn we best heel trots op!”, stelt Michel.

soms elke dag wat anders te vinden is. Kinderen vinden onze workshops écht helemaal top
en wij bieden de uitgebreide en aantrekkelijke
graffitikinderfeestjes tegen leuke prijzen. Dat
kan omdat we dit allemaal doen als hobby naast
een fulltime baan. Maar het team bestaat wel uit
professionele graffitiartiesten. Kortom, echt een
aanrader om eens bij ons te boeken en het zelf
te doen!” En wij van De Zuidwester kunnen dat
alleen maar beamen, nadat we de deelnemers
die middag hebben gevraagd naar hun beleving.
Voornamelijk kinderen en hun ouders, maar
ook één groep volwassenen uitten zich allemaal
bijzonder enthousiast. Gaan dus!

Graffitifun:
GEWOON EEN KEER KIJKEN
www.graffitifun.nl, www.personal-artist.nl
Maar het beste beeld van wat Graffitifun con- info@graffitifun.nl , 06-15828701.
creet te bieden heeft krijg je toch door er ge- instagram @graffitifun (feestjes en winacties!)
woon een keer te gaan kijken en dat deden we
afgelopen 9 april gedurende een drukke middag
met veel groepjes die volop bezig waren met
het luisteren naar de instructies, het maken van
schetsen, het spuiten van hun eigen ontwerp op
een eveneens eigen paneeltje en na de workshop
op een echte graffitimuur. De betonnen draagconstructie van de stalen tuibrug is één langgerekt graffiti schouwspel. “Niet alles is van ons”,
stelt Michel, “maar uiteraard hebben ook wij
daaraan bijgedragen. Het is een legale plek waar
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NAAM: RAHA MARYAM HESHMATIKHAH
Functie: Voorzitter Stedelijk Bestuur Utrecht
Hobby’s: Sporten, yoga, schilderen en in het
park zitten met een goed boek terwijl de zon
heerlijk schijnt!
Favoriete gerecht: Omdat ik een Iraanse achtergrond heb kan ik maar één antwoord geven:
ghorme sabzi! Dat is een heerlijk groentestoof- in belandde. Soortgelijke complimenten zijn
je dat met rijst geserveerd wordt (probeer het voor mij een enorme drijfveer om mijzelf vol in
vooral als je het nog niet kent!)
te zetten voor de stichting en haar vrijwilligers.
Vrijwilligers die stuk voor stuk complimenten
*RAHA INTERVIEWT NOA*
verdienen, zonder hen hielpen we nu niet zoveel
1)
Vertel eens Noa, waarom ben je
gezinnen.
Stichting BalanceBuddy eigenlijk
gestart?
3)
Waar zie jij BalanceBuddy verder over
Ongeveer vier jaar geleden kwam ik via een stavijf jaar?
ge in Utrecht in contact met kinderen die hulp Over vijf jaar hoop ik dat we ondanks de geplankregen met hun overgewicht. Hierna bleef het de uitbreiding onze warme werkcultuur hebben
gevoel aan mij knagen dat ik meer wilde bete- kunnen behouden. Verder geloof ik dat wij op
kenen voor deze kinderen. Daar heb ik werk van spelende wijze kinderen blijven helpen, waarbij
gemaakt. Het resultaat? Stichting BalanceBud- we meegaan met de tijd.
dy! Een leefstijlmaatjesproject waar ik vroeger
ook graag gebruik van zou hebben gemaakt.
*NOA INTERVIEWT RAHA*
2)

Wat is het mooiste compliment dat je
met de stichting hebt ontvangen?
Och, dit werk is zo mooi! Vooral de hartverwarmende complimenten van en over kinderen
doen mij veel, bijvoorbeeld over hoe blij ze zijn
nu ze meer zelfvertrouwen hebben en lekkerder
in hun vel zitten.
Verder vind ik het van vrijwilligers prachtig
om te horen dat zij de werkomgeving als prettig hebben ervaren en veel geleerd hebben. Een
van de stagiaires omschreef haar stage bij Stichting BalanceBuddy als ‘een warm bad’ waar ze

1)

Hoe vond jij het om de gezinnen te 		
ontmoeten die we helpen?
Dat is een goede vraag… Enerzijds vond ik het
mooi om een kijkje te nemen in de praktijk,
wat mij nóg meer motivatie gaf voor Stichting
BalanceBuddy. Anderzijds voelde ik dat ik zelf
persoonlijk erg graag wilde helpen. Ik moest
steeds een stapje terugzetten en beseffen dat ik
niet álles kan doen.
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2)

Wanneer vind jij dat een match tussen
een gezin en maatje geslaagd is?
Wat belangrijk is, is dat iedereen zich comfortabel voelt, dat het maatje en het kind goed met
elkaar omgaan en er allebei plezier aan beleven.
Dit is mega belangrijk en alleen op die manier
kunnen we iets bereiken.
3)

Als je terugkijkt op je bestuursjaar 		
waar ben je het meest trots op?
Een makkelijke vraag! Ik ben super trots op
de sportactiviteit die wij hebben georganiseerd
voor kinderen die uit Afghanistan moesten evacueren vorig jaar. Met verschillende sponsoren
hebben wij een middag heel leuk kunnen sporten met de kinderen en samen een hele leuke,
gezonde lunch gemaakt. Zelf spreek ik Farsi, dus
kon ik ook een beetje met de kinderen praten.
Ondanks dat ik emotioneel werd, was het een
heel leuke middag met veel blije kinderen!
AANMELDEN?
Aanmelden voor gezinnen kan op:
www.balancebuddy.nu/kind-aanmelden
Bestuursleden kunnen hun motivatie en CV
mailen naar: voorzitter@balancebuddy.nu

MEI/JUNI 2022

15

Boekennieuws

TEKST MARC CONRAADS COLLECTIESPECIALIST BIBLIOTHEEK UTRECHT

Een boot, een tram en Rotterdam
Het worden spannende weken. Bloedspannende weken… In juni vinden namelijk de Spannende Boeken Weken plaats. Op 9 juni wordt in Bibliotheek Neude de Gouden Strop – de prijs
voor het beste Nederlandse spannende boek uit het afgelopen jaar - uitgereikt op de Avond van
het spannende boek. Er zijn acht genomineerde boeken die nog kans maken op die prijs. En ik
wil die allemaal lezen. Ik ben nu bezig aan het derde boek. Hieronder wat ik er van vind.
1.
ORAKEL - THOMAS OLDE HEUVELT:
Een echte horrorthriller. Twee tieners vinden een achttiende-eeuws zeilschip in een weiland. Eén
van hen gaat kijken en gaat een luik binnen. En komt er niet meer uit… Het begin van nog veel
meer ellende. Een mysterieus verhaal vol bovennatuurlijke elementen. Intrigerend concept, spannend opgeschreven. De auteur is bekend van de bestseller “Hex” en dit is ook weer een pakkend
boek. Aanrader.
2.
DE RUSSISCHE CONNECTIE – GERRIT BARENDRECHT
Een historische thriller, vervolg op “De Parijse connectie”. Amsterdam, 1889. In hartje Amsterdam
vindt een bomaanslag op een tram plaats. Rechercheur Julius Katz gaat samen met journaliste Ida
(zeer ongebruikelijk in die tijd, een vrouwelijke journalist) op onderzoek uit en infiltreert in een
anarchistische cel. Je ruikt de stank in de sloppenwijken van de hoofdstad, de enorme armoede is
voelbaar. En het einde is superspannend, kan zo verfilmd worden. Ook een aanrader, ik ga zeker
het eerste deel uit deze serie lezen!
3. LENOIR – BAS HAAN
Een thriller die zich afspeelt binnen de Rotterdamse drugswereld. Rechercheur Jacob Lenoir
komt bij bewustzijn met een pistool in zijn hand.
Naast hem ligt het lichaam van zijn zwager, een
topadvocaat. Wat is er gebeurd? Een best wel
rauw boek met veel geweld, corruptie en couleur locale. Het debuut van onderzoeksjournalist Bas Haan. Een lekker weglezende thriller,
wel met wat clichés.
Drie spannende boeken tot nu toe. Wat mij betreft allemaal kanshebbers op de hoofdprijs, met
een lichte voorkeur voor “de Russische connectie”. Maar ik moet er nog vijf lezen. Ik heb dus
nog wat te doen. We gaan op 9 juni zien of één
van deze drie het gaat winnen!

Openingstijden:
maandag
14:00 - 18:00 uur
di/wo/do/vr 10:00 - 18:00 uur
zaterdag
12:00 - 17:00 uur
zondag/Hemelvaart/Pinksteren gesloten
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Wie veel leest, leert veel nieuwe woorden.
Kinderen die een kwartier per dag lezen,
leren 1.000 nieuwe woorden in een jaar.
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