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REDACTIONEEL

Weer volop
wijknieuws!

GRATIS
NIEUWS OVER
JOUW WIJK

Een wijkkrant maken, in een oplage van
10.000 exemplaren laten drukken en vervolgens huis-aan-huis laten verspreiden, biedt
nog geen garantie dat de inhoud ook gelezen
wordt. Bij menigeen belandt De Zuidwester
misschien wel op een stapel (vaak ongelezen) reclamefolders of het oud papier. Dat
zou jammer zijn natuurlijk omdat wij als
redactie ons best doen om relevant nieuws
te brengen en te verzorgen. Actueel, informatief, kritisch waar nodig en ook gewoon
leuk of gezellig, maar altijd over Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone.
En dat daar genoeg gebeurt blijkt ook deze
editie weer. Veel wijknieuws wordt ons inmiddels aangereikt door bewoners en organisaties die graag aandacht willen voor hun
straat of buurt, hun initiatieven en activiteiten. Wij zijn daar natuurlijk érg blij mee en
menen er de conclusie aan te mogen verbinden dat De Zuidwester dus ook wel degelijk
gelezen wordt.
Hopelijk is dat ook nu weer het geval, want
ook deze editie is de moeite waard. We
bezochten in Transwijk het bedrijfsverzamelgebouw De Pionier aan de Grebbeberglaan, Nienke Zeeman van welzijnsorganisatie DOCK deelt een prachtige ervaring, we
gaan in op de bouwwoede die ook in Zuidwest tot de nodige nieuwbouwplannen heeft
geleid, we spraken de (nieuwe) wijkwethouder Dennis de Vries, bewoner Nort Hesse
vertelt over het maandelijkse schoonmaakinitiatief in zijn buurt, project IRIS gaat weer
in op één van de programmaonderdelen,
Big Brothers Big Sisters presenteert zich en
er is sportnieuws. En dan is er natuurlijk
nog de informatieve vaste pagina van wijkbureau Zuidwest. Kortom, héél veel nieuws
en naar ons idee ook allemaal de moeite van
het lezen waard. Veel leesplezier dus weer
en mocht je zelf een interessant onderwerp
voor de wijkkrant hebben of willen adverteren, neem dan gerust contact met ons op!
Maurice Hengeveld
Hoofdredacteur
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FOTO MANON SAS

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 vragen aan

TEKST LAURA VERVAART FOTO’S MANON SAS

Hanna Marieke

KATES COLUMN

Fotoshoot
Met trots presenteren we de gloednieuwe rubriek : ‘Vijf
vragen aan ...’

s!
Snoepje

In deze rubriek stellen we vanaf nu iedere editie van De
Zuidwester vijf vragen aan een van de
bewoners van Kanaleneiland, Transwijk
of de Merwedekanaalzone.

De foto’s in de krant worden gemaakt door
een echte fotograaf en ik moest ook weer
eens op de foto. Zo nu en dan is het belangrijk om iets nieuws te maken, dus had
ik een fotoshoot! Nu maakt mijn baasje
regelmatig foto’s - of eigenlijk veel te veel,
maar ik krijg snoepjes en aaitjes er voor
terug – dus dat ben ik wel gewend. Maar
dit was toch anders. Eigenlijk veel leuker,
als ik heel eerlijk ben. Deze keer mocht ik
rennen, snoepjes eten, ik kreeg heeeeeeel
veel aaitjes, met de bal spelen en ze zeiden
constant dat ik het heel goed deed. Vind
ik eigenlijk ook wel een beetje, ik vind de
foto’s ook wel heel mooi, jij ook?

Even pa
uze

hoor...

De eer is deze eerste keer aan pianist
en zangeres Hanna
Marieke!
TEKST NICOLE NIBBELING FOTO RYANNE BIJL
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Oeps, volgens mij was dit de verkeerde
kant, hoewel ik wel een heel
mooie staart heb.
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WIL JE JEZELF KORT VOORSTELLEN?
‘Ik ben Hanna Marieke, geboren in Amsterdam, op mijn zeventiende ben ik aangenomen
op het conservatorium in Utrecht, toen ben ik
hierheen verhuisd. Nu woon ik sinds 3,5 jaar
op Kanaleneiland. Over mijn muziek zegggen
ze dat het melodische jazz is met avontuurlijke
elementen erin, en een beetje invloed van klassieke en gospel muziek. Mijn eigen mix dus eigenlijk! En ik schrijf er altijd verhalen omheen.
Vanuit inspiratie, met het thema van hoop of
schoonheid. Ik kijk heel erg naar de natuur wat
ik heel mooi vind en dat probeer ik te vatten in
jazz. Dat mensen iets meer van de natuur zien.
Dat het publiek ook gewoon geraakt kan worden door de verhalen die ik vertel als ik optreed
tussen de nummers door.’

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN ZUIDWEST
UTRECHT?
‘Op dit moment is de Rooseveltboulevard mijn
favoriete plek in de wereld. Maar stel dat ik ga
verhuizen, dan zoek ik wel weer een nieuwe
favoriete plek.’
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WAT VIND JE FIJN AAN UTRECHT?
‘Het is wat gemoedelijker, vriendelijker en kleiner dan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag.
Soms is dat wat intimiderender en te groot. Ik
houd wel van intieme settingen. Deze locatie
waar we nu zitten, is heel belangrijk geweest
voor mijn album. Tijdens corona zat ik veel
thuis en wandelde ik hier elke dag. Veel mensen
zijn hier vaak onderweg, dan zie je ze heel hard
fietsen van de ene naar de andere kant en dan
kijken zij alleen maar naar het asfalt. En dan
denk ik: kijk nou om je heen!’
2

Kijk! Ik heb de bal! Rennen!
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WAT IS IETS WAT JE ZOU WILLEN
VERANDEREN IN ONZE WIJK?
‘Goeie vraag. Het is een hele internationale
wijk, maar in mijn straat wonen alleen maar
Nederlanders. Ik voel wel een afstand tussen
bewoners. Een keer ging ik met buren een volleybalnet opzetten en op een gegeven moment
stonden we met wel dertig mensen van allerlei
nationaliteiten te volleyballen en dat vond ik zo
gaaf!’
TIPS VOOR ANDERE BEWONERS?
‘Ga af en toe aan het kanaal zitten zonder je telefoon of een boek, maar ga gewoon kijken naar
de natuur. Hoe de lucht verandert, de mensen
en beesten die voorbij komen. Neem een thermoskan koffie of thee mee. Dan zie je ineens dat
de boot ‘Marjan’ hier vaak ligt, een boot met een
hele NS trein erop, enorme cruiseschepen en afvalboten.’
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‘Ga af en toe aan het
kanaal zitten kijken hoe
de lucht verandert, de
mensen en beesten die
voorbij komen’
Hanna Marieke geeft
zondag 2 oktober een
(gratis) concert in het
Krachtstation.
inloop: 14:30 uur
aanvang: 15:00 uur

Lekker slokje water drinken.
Het is hard werken!

uffelen
ngrijk, maar sn
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Dit is nou niet
de meest charm
ante foto,
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k niet perfect

Tot de volgende keer!

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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IRIS Technische en duurzame
				
zaadjes planten

TEKST EN FOTO’S SELÉNE VAN DER POEL

Verrassende hotspot in Transwijk: Bedrijfsverzamelgebouw

De Pionier
TEKST EN FOTO MAURICE HENGEVELD

Op verschillende plekken
in Zuidwest zijn bedrijfsverzamelgebouwen en creatieve broedplaatsen te vinden. Denk aan Vechtclub
XL, De Stadstuin, Kanaal30,
Krachtstation en Dotslash.
Minder bekend voor velen is
De Pionier aan de Grebbeberglaan. Tijd dus voor een
kennismaking!

Vlnr: Friso Booij van Protofunk, Eline Koelen van Technotrend en Sterre Troostheide van Protofunk.

Hoe werkt isolatie en ledverlichting? Wat doen
zonnepanelen en warmtepompen? Onze toekomst heeft veel techniek nodig terwijl steeds
minder jongeren kiezen voor technische
beroepen. Stichting Technotrend geeft
natuur- en technieklessen op scholen zodat
leerlingen niet alleen leren over duurzaamheid, maar ook techniek weer aantrekkelijk
wordt. Het Utrechtse Protofunk ontwikkelt
nu samen met leerlingen en Technotrend
een game waarin je Kanaleneiland kunt verduurzamen. Met de lessen en de game maken
leerlingen en bewoners op een leuke manier
kennis met duurzaamheid én technische beroepen. Dit wordt mogelijk gemaakt door
het Europese IRIS project, dat werkt aan een
duurzaam Kanaleneiland.
IS DUURZAAMHEID NIET GESNEDEN KOEK?
“In 2018 zijn IRIS duurzaamheids- en technieklessen opgezet voor de groepen 5 tot en met
8. Basisschoolleerlingen en hun ouders raakten
zo bekend met duurzame oplossingen van het
Europese IRIS project in hun wijk Kanaleneiland,” vertelt programmaleider Eline Koelen
van Stichting Technotrend. “Voor kinderen in
Kanaleneiland is duurzaamheid niet zo bekend.
Het gaat ons om het planten van zaadjes, want
de bijzondere lessen op school onthoud je!” Het
lesprogramma eindigt met de Energiemarkt,
waar leerlingen aan ouders vertellen welk beroep past bij 3D printen bijvoorbeeld. “Ze worden echt bewuster van wat mogelijk is. Komend
schooljaar hopen we bij nog meer basisscholen
aan de slag te kunnen.”
4

Rechts: Presentatie over ledverlichting met het LED-beestje tijdens de Energiemarkt.
Onder: Papieren test van de game

MEER DOORSTROOM NAAR TECHNIEK
Stichting Technotrend maakt en geeft nu lessen
op allerlei scholen, van basisschool tot technische beroepsopleidingen. “We willen vooral dat
leerlingen doorstromen naar technische beroepen,” legt Eline uit. Groepen 7 en 8 doen bijvoorbeeld technische workshops op het VMBO
Globe College. “Leerlingen zijn echt onder de
indruk en krijgen zin om naar het Globe College te gaan.” Daarnaast werkt Technotrend mee
aan de herziening van MBO Bouwkunde, zodat
de opleiding weer meer studenten trekt en duurzaamheid in het lesprogramma opneemt.
OPLOSSINGSGERICHT LEREN DENKEN
Met techniekdocent Denny van Beusichem van
het Globe College loopt nu ook het Technologie
en Toepassing-programma waarin leerlingen
uit het derde of vierde jaar aan de slag gaan met
echte opdrachtgevers. Woningcorporatie Bo-Ex
bijvoorbeeld moet veel flats in de wijk duurzaam
renoveren. Grote uitdaging is het goed informeren van bewoners zodat ze mee willen doen.
Leerlingen bedenken manieren om technische
oplossingen voor hen aantrekkelijker te maken.
Jongeren zijn de oplossingsdenkers van de toekomst en dat maakt deze lessen zo belangrijk.
GAME ALS LESMETHODE
Protofunk ging eerder dit jaar aan de slag met de
ontwerpvraag van Gemeente Utrecht om duurzame IRIS projecten in Kanaleneiland zichtbaar
te maken. Zo kan iedereen zien wat er in de wijk
gebeurt aan verduurzaming. Interactieontwerpers Friso Booij en Sterre Troostheide maken
nu een game voor lesprogramma’s van de ba-
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sisschool. “Zo kan het helpen bij de beroepskeuze en de voorbereiding voor de middelbare
school,” vertelt Friso. In de game ga je samen op
zoek naar de beste manier om Kanaleneiland zo
duurzaam mogelijk te maken. Je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame meters plaatsen. “We hebben ook gesproken met bewoners
over hun ervaringen en dat ingebouwd in het
spel,” aldus Friso. Net als in de echte wereld, zijn
grondstoffen en het geluksgevoel van bewoners
belangrijke succesfactoren.
LEERLINGEN ALS GAME ONTWIKKELAARS
Eerst werd een papieren prototype getest op basisschool Het Schateiland in Kanaleneiland, een
bordspel. “Leerlingen waren eerst teleurgesteld
omdat zij een computerspel hadden verwacht,
maar zo testen we eerst de opzet van het spel,”
vertelt Friso. Sterre herinnert zich vooral de goede sfeer: “Tijdens het spelen ontstond discussie,
leerlingen waren hartstikke betrokken!” “We
mochten terugkomen maar dan wel met een digitale game,” grapt Friso. In september testen zij
de game nog meerdere keren met leerlingen zodat het in de herfst klaar kan zijn. Sterre: “Door
rondes van ontwikkelen en testen wordt de game
steeds beter afgestemd op de leerlingen.” Daarna
kan iedereen de game spelen op de website van
de gemeente.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over het IRIS project,
neem contact op met Rianne Bakker:
rianne@energie-u.nl, 06-4600 1684 of kijk op
www.iris-utrecht.nl.
DE ZUIDWESTER

LEVEN IN DE WIJK
Wie wel eens over de Grebbeberglaan Transwijk in of uit fietst zal zich bij het zien van de (’s
avonds lichtgevende) geveltekst De Pionier op
nummer 15 wellicht hebben afgevraagd ‘wat zit
daar?’ Wij liepen er naar binnen en vernamen
van de vriendelijke receptiemedewerker Maarten dat De Pionier een bedrijfsverzamelgebouw
is van woningcorporatie Mitros. Met de tijdelijke herbestemming van dit oude schoolgebouw
van de Utrechtse Technische School (UTS) uit
1960 wil Mitros leegstand voorkomen en door
het te bestemming als bedrijfsverzamelgebouw
wat leven in de wijk brengen. Vooral in het gebouw, heerst daadwerkelijk een levendige sfeer.
Veel ondernemers en hun relaties zijn er in op
uiteenlopende gebieden druk in de weer. Communicatie, marketing, design, detachering, educatie, onderwijs, financiën, administratie, hospitality, ict, media, organisatieadvies, therapie,
coaching en zakelijke dienstverlening, je vindt
het allemaal bij De Pionier. En met alle circa 80
bedrijfsruimtes verhuurd is de locatie ook nog
eens waanzinnig populair.
PRETTIG SOORT CHEMIE
Jeroen Itter, sinds 2019 vastgoedmanager/accountmanager zakelijke verhuur bij Mitros ontvangt ons eind juli en geeft een rondleiding door
De Pionier, samen met technisch beheerder
Hennie van Dulst. Jeroen was niet betrokken bij
het opzetten van de formule, maar is er terecht
wel erg enthousiast over en trots op hoe dat
heeft uitgepakt. En ook Hennie praat met enthousiasme over de locatie en de huurders, die
hij nagenoeg allemaal goed kent. Vanaf de benedenverdieping van het gebouw wandelen we via
het trapportaal naar de verdiepingen en komen

onderweg onder andere langs de bedrijfsruimte van Eager People. Jeroen: “Ooit begonnen
als Mijn Student is Eager People één van onze
eerste huurders.” Vanwege de vakantieperiode
zijn niet in alle bedrijfsruimtes/-units, die variëren van 20 tot 475 m2, mensen aanwezig, maar
toch heerst er nog een prettig soort chemie. “Bij
aanvang was voor het concept van De Pionier
uitgegaan van circa vijftig units en huurders,
maar dat bleek al snel te weinig”, vertelt Hennie.
Jeroen vult aan: “Het concept bleek al snel populair en dus moesten we de plannen bijstellen.
De afgelopen jaren was er sprake van honderd
procent verhuur en zelfs tijdens de coronaperiode is er geen sprake geweest van leegstand. Dat
zegt genoeg over de populariteit!”
ORGANISCHE ONTWIKKELING
De bouw van de technische school begon in
1960 en al snel na de oplevering in 1961 voorzag
de UTS nijverheidsschool in een snel groeiende
vraag naar leerplaatsen. Destijds was zestig procent van de Utrechtse bevolking aangewezen op
de industrie en bouwvakken. In 1968 werd een
nieuwe vleugel aangebouwd en in datzelfde jaar
werd de straatnaam veranderd van Grebbelaan
naar Grebbeberglaan. Wanneer de UTS er precies ophield te bestaan is niet bekend, maar in
2010 werd het gebouw door Mitros strategisch
aangekocht om er op termijn woningen te kunnen ontwikkelen.
Tot die tijd kreeg het, na diverse ingrepen en
aanpassingen een ‘tijdelijke’ bestemming als
bedrijfsverzamelgebouw. Organische ontwikkeling vormde de basis van het concept en de
strategie, dat wil zeggen voor en door de ondernemers. Gebruikers van het eerste uur droegen
de ontwikkeling. Van het gebouw werd de structuur gehandhaafd en in het conceptontwerp
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werd uitgegaan van ateliers, bedrijfsruimte voor
makers en collectieve/publieke bestemmingen
op de begane grond, kantoren voor denkers en
creatieve bedrijvigheid in de theorie klaslokalen
op de verdiepingen.
DE SUCCESFORMULE
De succesformule van De Pionier zou in eerste
instantie tot 2024 worden voortgezet, maar inmiddels is dat verlengd naar eind 2027/begin
2028. De gemeente is nog bezig met een omgevingsonderzoek voor het betreffende gebied en
eventuele plannen van Mitros voor de locatie
moeten daar binnen passen. Voor huurders een
prettig vooruitzicht, maar wat tegenzit binnen
het huidige concept is het café restaurant op de
begane grond direct naast de ingang. Waar eerst
The Colour Kitchen gevestigd was als commerciële maatschappelijke hospitality organisatie
nam later De Eetplaneet die plek in als culinaire werkplaats met restaurant, bar, koffiehoek,
vergaderzalen en besloten terras bij mooi weer.
Maar begonnen ten tijde van corona moesten de
initiatiefnemers hun activiteiten door omstandigheden uiteindelijk per 1 augustus stoppen.
Daarmee begon voor Jeroen een uitdagende
zoektocht naar een passend nieuw horecaconcept voor De Pionier. “Het zou mooi zijn als
dat snel tot succes leidt”, stelt hij daarover. “Het
is werkelijk een prachtlocatie en zeer geschikt
voor horeca die aansluit op het concept van De
Pionier.” Op het moment van verschijnen van
deze editie van De Zuidwester is hij al in een ver
gevorderd stadium van onderhandelen met een
mogelijk nieuwe partij. Jeroen: “Niets is nog zeker, maar we gaan het zien.”
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WIJKBUREAU ZUIDWEST
Het wijkbureau van de Gemeente Utrecht
deelt iedere editie leuk en
belangrijk nieuws voor de wijk.

Hartje
van
Kanaleneiland
TEKST HANNAH JANSEN WIJKBUREAU ZUIDWEST
TEKST EN FOTO MAURICE HENGEVELD

INITIATIEF IN DE SPOTLIGHT:
HARTJE VAN KANALENEILAND
De meeste inwoners van Kanaleneiland kennen
Karim Enahachi wel. Hij is al jaren een actieve
vrijwilliger in de buurt en werkt als vrijwilliger
voor de Sayidina Ibrahim moskee. Sinds ongeveer een jaar is hij ook actief vanuit Hartje van
Kanaleneiland: een mini-buurtcentrum voor
jong en oud aan de Marshallaan. Karim begon
hier tijdens de coronacrisis met het maken van
voedselpakketten voor iedereen die het nodig
heeft. Tijdens de Ramadan deelden tientallen
vrijwilligers hier honderden maatlijden per dag
uit.

HANDHAVEN FOUTPARKEREN STANLEYLAAN
Op de Stanleylaan in Kanaleneiland wordt veel
foutgeparkeerd. Daarom gaan we extra handhaven. Parkeren voor een garagepoort, op een
oprit of op de stoep is verboden. Doe je dit toch?
Dan riskeer je een boete van € 95,-.
Melding doen van foutparkeren? Dit kan via
www.slimmelden.nl.

Hartje van Kanaleneiland was voorheen bekend
als Multihouse en zit aan de Marshallaan in
een pand van Portaal. Onlangs hebben zij met
verschillende andere enthousiastelingen uit de
buurt prachtige muurschilderingen gemaakt.
Hartje van Kanaleneiland wordt mede mogelijk
gemaakt met begeleiding van DOCK en finan- ENERGIETOESLAG
ciële bijdrages van Portaal en het Initiatieven- Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworfonds.
den. Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 800 voor
We delen hierbij ook graag de oproep van hoge energiekosten krijgen per huishouden. Ga
Karim: mocht je iemand kennen die houdbare naar www.utrecht.nl en zoek op ‘vergoeding
producten overheeft voor in de voedselpakket- energiekosten’.
ten, of wil je Hartje van Kanaleneiland op een
andere manier steunen, dan kan je contact opnemen met Karim. Zijn gegevens zijn bekend bij
het wijkbureau (mail: zuidwest@utrecht.nl).
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Kanaleneiland krijgt kleur!

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. Ook in het najaar
organiseren we weer wandelingen, meer info en
voor aanmelden kun je terecht bij het wijkbureau.
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met muurschildering van Samira Charroud

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
DENNIS DE VRIES
Dennis de Vries is de nieuwe wijkwethouder van
Zuidwest, dus ook van Kanaleneiland en Transwijk. Heb je vragen over of juist een idee voor je
wijk en wil je met Dennis in gesprek? Dat kan.
Het eerstvolgende wijkspreekuur vindt plaats
op dinsdag 4 oktober tussen 16.00 - 17.00 uur
in buurtcentrum De Paraplu in Transwijk. Kijk
op www.utrecht.nl/zuidwest voor meer info.

WIJKBUREAU ZUIDWEST
zuidwest@utrecht.nl of via: 14 030
Al-Masoedilaan 188
Loket op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur
ivm de coronamaatregelen.
Per mail en telefoon van 9.00- 17.00 uur.

DE ZUIDWESTER

Begin augustus startte de Utrechtse Samira Charroud (28) met de
realisatie van haar muurschildering op Kanaleneiland. De Gemeente
Utrecht bestaat dit jaar 900 jaar en heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor verschillende muurschilderingen in de stad. Samira kreeg
toestemming om op een muur van één van de Portaal-flats op de hoek
van de Cortezlaan met de Columbuslaan te schilderen. Binnen een
paar weken is de muurschildering klaar.

warm, bijzonder en ook vrolijk karakter geven. Dat moest anders, vonden
Ingelot en Esther en zij zochten contact met Karim Enahachi en Henk
Bouma, die via Hartje van Kanaleneiland en Huis van Vrede dicht bij de
bewoners van de wijk staan.

Het ontwerp is een ode aan het heerlijke eten van Kanaleneiland wat bij
de aangrenzende winkels wordt verkocht. De Marrokaanse, Surinaamse,
Arabische, Griekse en Turkse culturen stromen samen in deze winkels.
Nadat ook bewoners werden betrokken en er draagvlak bij hen werd op- De muurschildering geeft een subtiele knipoog aan de andere culturen die
gehaald kon Samira aan de slag. Portaal regelde de hoogwerker en een op Kanaleneiland woonachtig zijn met ook Nederlandse en Afrikaanse
coating voor het behoud. De muurschildering is een vrolijke afbeeldingen patronen. Zo vormen de vier beschilderde muurtjes samen een overkoedie zeker in de herfst en winter de buurt kan opfleuren. Samira heeft zich pelend geheel waarin zoveel mogelijk bewoners iets van zichzelf kunnen
laten inspireren door de vleermuizen die haar herinneren aan haar jeugd herkennen.
in Marokko. Met de gemeente is afgesproken dat de muurschildering minimaal vijf jaar blijft. Muurschilderingen kunnen een wijk enorm opvro- De muurschildering is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gelijken. Toen Portaal voor dit project benaderd werd door Marije Lieuwens meente Utrecht en mede met steun van woningcorporatie Portaal, Fairf
en Daan Drubbel van Stichting (Un)commissioned en project City Can- duurzame verf, welzijnsorganisatie DOCK en de stadsambassadeurs van
vas, ging men dan ook direct op zoek naar een geschikte gevel. De eerste Thirty030. En ook de helpende handen van mede-stadsambassadeurs
reacties zijn bijzonder positief, vernamen wij inmiddels, dus daarmee lijkt Sander Brouwer, Sophie van Haren en Emi Bos kwamen goed van pas.
het project nu al geslaagd! Uiteraard zijn we ook zelf al even gaan kijken. Tijdens de uitvoering heeft jong en oud meegeholpen en dat was precies
de bedoeling, omdat creatief bezig zijn helaas niet voor iedereen vanzelfAan de Marshalllaan ter hoogte van de Pearsonhof waren het Ingelot van sprekend is. Des te leuker dat er veel animo was voor dit initiatief in de
der Pol en Esther de Groot (stadsambassadeurs bij Thirty030), die eer- wijk. Veel buurtbewoners hebben nu een stukje van hun eigen vrolijke,
der al samen met buurtbewoners een muurschildering maakten. De gro- warme identiteit vereeuwigd in de muurschilderingen, en daarmee hun
te hoeveelheid overwegend grijze flatgebouwen vonden zij niet echt een buurt een stukje mooier gemaakt.
goede vertegenwoordiging van de verschillende culturen die de buurt een
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Bouwen, bouwen, bouwen
Meer woningen én meer groen in de wijk!
TEKST MAURICE HENGEVELD

Het Rijk wil de gemeente Utrecht
een cofinanciering van 87,5 miljoen
euro bieden voor de versnelling van
de woningbouw in de komende drie
tot vijf jaar. De gemeente zelf investeert 105 miljoen euro, onder meer
voor de bouw van circa 6.200 nieuwe woningen in Utrecht Zuidwest.
Het gaat dan om Papendorp, Groenewoud én Kanaleneiland. Ook
moet de bereikbaarheid verbeterd
worden. Voor dit alles wordt 71,7
miljoen euro uitgetrokken door het
Rijk. Alles bij elkaar een flinke investering. We gingen vast eens op
zoek naar plannen voor herontwikkeling in ons verspreidingsgebied,
Kanaleneiland, Transwijk en ook
de Merwedekanaalzone natuurlijk.
Impressie Marco Polopark
Wie zich verdiept heeft in of betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk kent de belangrijkste punten daaruit, namelijk:
•

Diverse impressies
KRACHTSTATION AMERIKALAAN – KANALENEILAND
In mei stuurde Wijkbureau Zuidwest een Tweet
de wereld in met het bericht dat het Krachstation aan de Amerikalaan 199 verouderd is en dat
er een nieuw gebouw komt voor wonen, werken
en ontmoeten. Krachtstation Beheer B.V. wil het
gebouw en de naastgelegen parkeerstrook herontwikkelen tot een woongebouw met mogelijk niet-woonfuncties in de plint. Wij vonden
eerder al plannen voor herontwikkeling op de
webpagina van STATT, studio voor architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in Arnhem. Er
werd echter niet voor dat plan gekozen. Ook op
de website van KENK architecten vonden wij
een impressie van de mogelijk toekomstige versie van Krachstation als Stadsoase met een flink
bouwvolume. Informatie is te vinden op
www.krachtstation.com/nieuwbouw

Kanaleneiland en Transwijk worden (in
2040) groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest
van Utrecht;
• Naast een groot deel sociale huurwoningen
komen er meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw;
• Aan een klimaatbestendig Kanaleneiland en
Transwijk (in 2040) wordt gewerkt door opgeknapte flats, duurzame nieuwe gebouwen
en herinrichting van de openbare ruimte;
• Die openbare ruimte wordt steeds minder
ingericht voor auto’s en parkeren en steeds
meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten.
BERNADOTTELAAN 11-15 - KANALENEILAND
City Pads, eigenaar van de Bernadottelaan 11Met meer verschillende soorten (en hopelijk 15, wil de huidige gebouwen slopen en ruimte
ook betaalbare!) woningen in Zuidwest kunnen maken voor woningen voor studenten en starmensen vaker in hun eigen buurt blijven wonen ters, bedrijven en (zorg)voorzieningen. City
als hun leefsituatie verandert. Sommige bewo- Pads is eigenaar van dit voormalige kantoor van
ners maken zich daar zorgen over. Die zorgen de FIOD en het naastgelegen gebouw. De plankan de gemeente met de plannen niet direct nen zijn om de huidige bebouwing te slopen en
wegnemen, maar inzet is wel om de wijk ook be- tot aantrekkelijke nieuwbouw te komen. Tot die
taalbaar te houden voor mensen met een laag- tijd zijn de gebouwen gewoon in gebruik: de
of middeninkomen. Het aandeel sociale huur- tandarts blijft praktijk houden en in het voorwoningen blijft ongeveer gelijk en er zal door malige FIOD-deel is sinds kort de Stadstuin
herontwikkeling of nieuwbouw dus een flink gevestigd, die flexibele kantoorruimte aanbiedt
aantal nieuwe woningen worden toegevoegd.
aan bedrijven.
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Meer ruimte voor groen,
wandelen, fietsen en
ontmoeten
VAN HEUVEN GOEDHARTLAAN 2-4 – KANALENEILAND
Domvast Projectontwikkeling onderzoekt momenteel de haalbaarheid van bouwplannen aan
de Van Heuven Goedhartlaan. Men wil de twee
bestaande woongebouwen aan elkaar verbinden en zo meer woonruimte tussen de torens
creëren voor ongeveer vijftig extra studenten.
Het gebouw is ooit gebouwd als zusterflat voor
het Oudenrijn Ziekenhuis en werd een aantal
jaar geleden verbouwd om studenten te kunnen huisvesten. De huidige twee woongebouwen bieden plaats aan ongeveer 110 studenten.
Net als in de bestaande gebouwen gaat het om
een mix van onzelfstandige kamers (dus met
gedeeld sanitair en keuken) en zelfstandige kamers. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat ook de buitenruimte wordt aangepakt,
om het gebouw een vriendelijkere uitstraling te
geven. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor
meer groen op- en rond het gebouw.
LIVINGSTONELAAN 609 – KANALENEILAND
Projectontwikkelaar VOF Livingstonelaan (een
samenwerking tussen Slokker en Synchroon)
wil het gebouw slopen en er nieuwbouw van elf
tot twaalf verdiepingen realiseren met een mix
DE ZUIDWESTER

Impressie Krachtstation

van (570) studentenwoningen en onderwijsvoorzieningen met fietsenstalling. Ook moet
het aangrenzende groen een ‘opfrisbeurt’ krijgen. Net als bij de plannen voor de Europalaan/
Lanslaan wordt ook hier een link met de Merwedekanaalzone gemaakt, want onderdeel van
het plan is om ook hier geen of minimaal autogebruik toe te staan.

LOMANLAAN 103-105 - TRANSWIJK
Woningcorporatie Mitros wil nieuwe huurwoningen bouwen op de plek van het kantoorpand
aan de Lomanlaan 103-105 in Transwijk, ook
wel bekend als De Zusters. De sloop van het gebouw zou begin 2022 starten en de nieuwbouw
zou in 2025 klaar moeten zijn. De plek aan het
park Transwijk leent zich voor meer en betere
huurwoningen en Mitros wil 215 appartemenBENELUXLAAN 901-909 - KANALENEILAND
ten bouwen, vooral sociale huur. De gebouwen
Initiatiefnemer Huys te Voorn Vastgoed B.V. worden 14 en 16 verdiepingen hoog en daarmee
wil de bestaande kantoorgebouwen van Zorg hoger dan de bestaande bouw. Doelgroep voor
van de Zaak te slopen en er tweehonderd mid- de nieuw te bouwen woningen zijn ouderen uit
den huurappartementen (maximaal negentien de buurt, die graag in hun buurt of wijk willen
bouwlagen) realiseren met op de begane grond blijven wonen. Naast woningen komt op de beeen commerciële en maatschappelijke ruimte gane grond mogelijk ook horeca.
met een wijkgerichte functie en een inpandige
parkeerterrein. Het moet een plek worden waar
wonen, werken, ontmoeten, verblijven en gezondheidszorg samengaan.
MARCO POLOLAAN 111-113 - KANALENEILAND
Door vergrijzing en groei in Zuidwest is de behoefte aan gezondheidszorg, ouderenhuisvesting en verbetering van de leefbaarheid sterk
toegenomen. MPL Real Estate wil de bestaande bebouwing slopen en er een nieuw gezondheidscentrum realiseren van ongeveer 2.000
m2 met een sociaal maatschappelijke functie en
daarboven ongeveer 230 tot 241 appartementen
in de sociale, midden en vrije sector categorie
waarvan een deel bestemd is voor ouderen. Het
zou een verbetering van het zorgaanbod in de
wijk betekenen.

ciale, middel dure en vrije sector huurappartementen. Medio mei was er een eerste informatiebijeenkomst. Uit de intentieovereenkomst
blijkt dat een woonbestemming meer voor de
hand dan modernisering/ nieuwbouw van de
verouderde bedrijfsgebouwen. Ook is er vanuit
de gemeentelijke Hoogbouwvisie een aantal redenen om grotere bouwhoogte toe te staan. Het
rendabel(er) maken van de grondexploitatie is
er daar één van en het creëren van een ‘hoogstedelijk milieu’ ook. De ontwikkelingen in de
tegenover gelegen Merwedekanaalzone maken
volgens AVM Vastgoed een hoger bouwvolume
mogelijk met een extra hoogteaccent complementair aan de aangrenzende bebouwing aan
de Jo Wuthrichlaan en de MWKZ.

MERWEDEKANAALZONE
Een geheel nieuwe stedelijk zone met circa
10.000 nieuwe woningen. Recent al opgeleverd
is Wilhelminawerf in deelgebied 4 aan het Merwedekanaal en momenteel wordt daar in snel
tempo de wijk Nieuwe Defensie gebouwd. En er
staat nog heel wat op de planning, zoals onder
ander te volgen is op de website van het autoluwe Merwede als deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. En ook in deelgebied 6, nu nog
HOEK EUROPALAAN 33-45/LANSLAAN 2-8 - TRANS- Business Eiland Utrecht, moet een nieuwe mix
WIJK
van wonen en werken ontstaan. Aan de EenAVM Vastgoed & Ontwikkeling B.V., eigenaar drachtlaan 10 wordt momenteel al gewerkt aan
van het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek de bouw van het wooncomplex Concorde met
van de Europalaan (nr 33-45) en de Lanslaan onder andere een vijftien verdiepingen tellende
(nr 2-8) in Transwijk wil de gebouwen graag woontoren.
slopen en ruimte maken voor een mix van so-

Groener, beter bereikbaar
en goed verbonden met
de rest van Utrecht;
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TEKST EN FOTO’S MAURICE HENGEVELD

“De Wijkproeverij is
een middel en mag wat
ons betreft een jaarlijks
terugkerend evenement
blijven!”

Utrecht 900
Feest mee t/m 11 november!

Wat is er te doen in de wijk?

Wijkproeverij

We naderen de herfst, maar nog niet allemaal binnen gaan zitten! De
komende tijd kunnen we naar diverse Utrecht 900 evenementen en pas
op 11 november, Sint Maarten, is het spetterende eindfeest. Lees wat je
de komende tijd allemaal kunt beleven!

brengt overzicht in het aanbod
Eind juni ging er een uitnodiging naar diverse
bewonersgroepen en organisaties in de wijk
om vooraf te overleggen over de Wijkproeverij, die inmiddels op dinsdagmiddag 6 september heeft plaatsgevonden. Welzijnsorganisatie
DOCK wil graag dat wijkbewoners weten wat
bewonersgroepen, zzp’ers en andere organisaties en instellingen in de wijk voor hen kunnen
betekenen op het gebied van dienstverlening,
informatie en activiteiten.

woners blijkt het stopzetten van de activiteitenagenda echter wel een gemis en met onder andere
de Wijkproeverij proberen we die groep toch te
bedienen met overzicht in het aanbod van organisaties en activiteiten in de buurt. Meer mensen dan je denkt zijn, na wat corona heeft veroorzaakt, op die organisaties aangewezen voor
hun informatie over activiteiten en diensten in
de wijk.”

“Leuk om te weten is dat de
wijkkrant ooit is begonnen
vanuit DOCK als een
activiteitenagenda
voor de wijk”

De Wijkproeverij is dan ook bedoeld om met
partners uit de wijk een programma en informatiemarkt aan te bieden waar organisaties en
bewonersgroepen zich kunnen presenteren.
Graag wilde DOCK vooraf van bewoners horen
waar zij behoefte aan hebben en het programma samen met hen opstellen en vormgeven. Dat
gebeurde op 5 juli in Buurtcentrum Hart van
Noord aan de Geallieerdenlaan, waar onder andere ideeën werden uitgewisseld over wat nodig
is in de wijk en hoe je bewoners bereikt die mis- Met het programma ‘Samen in de Stad’ richt
schien niet zo digitaal vaardig zijn.
DOCK zich vanuit een preventieve benadering
op het langer thuis blijven wonen van 60-plusEn 6 september was het dus zover, bij Hart van sers. Dinie: “We werken daarbij samen met beNoord werden bewoners ontvangen met een woners en wijkorganisaties aan verbinding en
hapje en een drankje om zich te laten informe- ook aan de versterking van het zorg- en hulpren over wat er in de buurt allemaal te doen en netwerk in de wijk. De Wijkproeverij is daarbij
te beleven valt! Het aanbod was behoorlijk di- een middel en mag wat ons betreft een jaarlijks
vers en de opkomst hoog. Ook De Zuidwester terugkerend evenement blijven!” De editie afgewas aanwezig en sprak onder andere met sociaal lopen 6 september bij Hart van Noord liet duidemakelaars en organisatoren Emilia Hernández lijk zien wat het belang is van de Wijkproeverij.
Pedrero en Dinie Hennevelt van DOCK. Emi- Deelnemende organisaties waren onder andere
lia: “Leuk om te weten is dat de wijkkrant ooit de Bibliotheek, NOOM (Netwerk van Organisais begonnen vanuit de voorganger van DOCK ties van Oudere Migranten), Paraplu (voorheen
als een activiteiten en diensten agenda voor de Boogh voor mensen met hersenletsel die willen
wijk, maar dat de krant in de loop der tijd een re-integreren én wijk-ontmoetingscentrum),
andere meer inhoudelijke invulling kreeg, die het Wijk Informatie steunpunt, U-Centraal
ook zeer gewaardeerd wordt. Voor veel wijkbe- (voor vragen of zorgen over wonen, (mantel)
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zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld sociaal contact), Lady Fit, Sport Utrecht,
Gezondheidscentrum Oog in Al, Volksgezondheid Utrecht WMO, Wijkbureau Zuid West,
Power by Peers (voor begeleiding naar ondernemerschap), NiZU (Netwerk informele Zorg
Utrecht) en By Bosshardt. Daarnaast waren ook
bewonersgroepen en zzp’ers aanwezig om zich
te presenteren en werden er diverse workshops
gegeven.
Ook Ingeborg Hornsveld, gemeenteraadslid
voor GroenLinks kwam nog even langs voor een
kennismaking en een vragenrondje. Wat daarbij
onder andere ter sprake kwam was of een dergelijke ontmoeting met de lokale politiek wellicht
vaker in de buurt moest plaatsvinden. Na afloop
kregen bezoekers nog een pakket mee dat werd
aangeboden door de Utrechtse Armoedecoalitie samen met DOCK. Daarin ook wat leuke
(financiële) verrassingen. In alle opzichten bijzonder geslaagd in de opzet en hopelijk een terugkerend evenement!
			

ACTIVITEITEN IN ZUIDWEST
Natuurlijk kun je de prachtige afsluiting van Utrecht 900 meemaken
tijdens de XL ‘Parade Zonder Muren,’ de extra grote lichtgevende stoet
van de Sint Maarten Parade.
Wandel of fiets langs de prachtige muurschildering aan de Columbuslaan
van City Canvas: een initiatief dat jonge Utrechtse kunstenaars podium
biedt om met hun talenten lege muren om te toveren tot kunstwerken.
Vrouwen vormen een belangrijke schakel in de geschiedenis van Utrecht
en dit is de inspiratie voor het programma ‘Women’s Voices Utrecht,’ op
10 november. Kom zelf mee zingen of van Utrechtse artiesten genieten
tijdens voorstellingen!
HANG DE POSTER OP!
Laat aan iedereen zien dat ook jij de 900ste verjaardag van Utrecht viert
en haal een GRATIS poster op bij de Utrecht winkel VVV op Domplein 9.
De winkel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Wil je zelf een leuke activiteit uitkiezen bekijk dan
www.utrecht900.nl

Kanaleneiland Noord

SCHOON
TEKST NORT HESSE FOTO KRISTINA VAN DER MOLEN

Misschien heb je ze wel gezien, buurtbewoners in gele hesjes. Prikkers in de ene hand en (volle) vuilniszakken in de andere. Het gaat
om het initiatief ‘Kanaleneiland Noord Schoon’, een maandelijkse
‘schoonmaakbeurt’ voor Kanaleneiland Noord. Initiatiefnemers
Kristina van der Molen en Karim Ennahachi zijn razend enthousiast en vertellen er samen graag meer over
“In 2020 zijn wij elkaar tegengekomen bij de Rijnbaan.” Kristina was
vrijwillig afval aan het prikken en Karim vertelde al langer op verschillende fronten actief te zijn in de wijk. ”We vonden het jammer
dat de wijk zo snel vies wordt en wilden daar wat aan doen. Na de
kennismaking hebben we besloten de handen ineen te slaan en een
grotere, maandelijkse schoonmaakactie op te zetten. Met nieuwe bewoners van Kanaleneiland-Noord en mensen die er al langer wonen.
Samen voor Kanaleneiland.”
WAT IS HET DOEL VAN DEZE ACTIE (BUITEN DE WIJK SCHOONMAKEN)?
“Naast de wijk schoonmaken, het creëren van verbinding tussen verschillende bewoners. We willen ontmoeting en gezelligheid faciliteren. Door deze ontmoetingen zijn er diverse samenwerkingsverbanden buiten de schoonmaakactie om ontstaan, en dat is geweldig om
te zien! Door de handen ineen te slaan komen we verder dan alleen.”
WAAR ZIJN JULLIE TE VINDEN TIJDENS DE ACTIE?
Wij starten bij het Attleeplantsoen aan de kop van de Pearsonlaan
(tegenover de moskee) en na een kleine opening gaan we in groepjes
uiteen met knijpers, handschoenen en hesjes. Tot op heden richten
we ons vooral op Kanaleneiland-Noord, vanuit de gedachte dat het
fijn is om lekker dicht bij huis vrijwilligerswerk te doen.
WANNEER IS DE ACTIE KANALENEILAND NOORD SCHOON?
Elke eerste zaterdag van de maand. Om zo veel mogelijk buren aan te
spreken, gaan we de ene keer van 10.00-12.00 uur en de andere keer
van 14.00-16.00 uur (dus om en om). Elke keer sluiten we samen af
met koffie, thee en iets lekkers.
VOOR WIE IS DE ACTIE BEDOELD (EN WIE DOEN ERAAN MEE)?
De actie is bedoeld voor bewoners van Kanaleneiland-Noord, maar
iedereen die wil helpen is van harte welkom! Jong én oud. We hebben namelijk ook kinderknijpers, handschoenen en hesjes voor de
jongere schoonmaakhelden onder ons.
HOE DOE JE MEE AAN DE ACTIE?
Je hoeft je niet aan te melden voor de actie, je kunt gewoon aansluiten als je mee wil doen. Als je vragen hebt, kun je terecht bij Karim:
06-3933 0074.
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WIJKSPREEKUREN
De eerstvolgende wijkspreekuren staan gepland op de volgende momenten (onder
voorbehoud, check de website van de gemeente Utrecht voor eventuele wijzigingen):
Dinsdag 4 oktober
16.00 - 17.00 uur
Woensdag 9 november
16.00 - 17.00 uur
Woensdag 7 december
16.00 - 17.00 uur
Wijkbureau Zuidwest
Al-Masoedilaan 188. Afspraak maken:
mail: zuidwest@utrecht.nl of bel: 14 030

Er zullen ook momenten zijn waarop jij het
ergens helemaal niet mee eens bent, maar beleid wel moet verdedigen vanuit jouw rol als
wethouder. Hoe ga je daar dan mee om?
‘Die momenten zullen ongetwijfeld ook gaan
komen. Het voordeel van Utrecht is, als je kijkt
naar de coalitie van de PvdA, ChristenUnie, Student&Starter, Groenlinks, D66, dat het wel partijen zijn die redelijk aan dezelfde kant zitten. En
je moet altijd compromissen sluiten. Daar mag
je ook eerlijk over zijn. Ik geloof wel dat mensen
die eerlijkheid kunnen waarderen. Dat is ook
politiek. Je hebt grote idealen, die kun je nooit
voor honderd procent waarmaken en daar moet
je dan ook open en eerlijk over zijn en geen valse
verwachtingen scheppen.’

TEKST NICOLE NIBBERING FOTO’S BAS VAN SETTEN

‘Er zijn al genoeg mensen die roepen vanaf de zijkant’

wijkwethouder Dennis de Vries
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart koos Utrecht voor politieke partijen in de linkse en progressieve hoek. Na een paar weken onderhandelen werd
het nieuwe college van wethouders gevormd. GroenLinks, D66, PvdA, Student
& Starter en ChristenUnie staan nu aan het roer van de gemeente Utrecht,
samen natuurlijk met burgemeester Sharon Dijksma. Iedere wethouder heeft
een eigen portefeuille met onderwerpen en wijken onder zijn/haar hoede de
komende jaren. Ook Zuidwest Utrecht heeft een nieuwe wijkwethouder! Na
een paar fijne jaren met Linda Voortman (nog steeds wethouder, o.a. van Werk
en Inkomen) neemt PvdA’er Dennis de Vries het stokje van haar over. Tijd voor
een kennismaking met deze enthousiaste, nieuwe aanwinst voor de Utrechtse
gemeentepolitiek.
Waarom ben je wethouder geworden?
‘Het is een beetje gek gelopen. Ik heb altijd voor
de klas gestaan, later gewerkt als schoolleider en
de afgelopen jaren was ik directeur van Stichting
Vreedzaam. Dus ik had een politiek neutrale rol
in de stad. Mensen wisten wel dat ik lid ben van
de Partij van de Arbeid, maar ik had nooit de
ambitie om wethouder te worden. Tijdens de
onderhandelingen voor het coalitieakkoord
werd ik opgebeld door Rick van der Zweth, de
fractievoorzitter van de PvdA en die zei: ‘Joh
Dennis, we zoeken nog een wethouder en we
hebben overleg gehad in de fractie en meerdere

malen is jouw naam genoemd. Sta je daar voor
open?’ Toen werd de vraag gesteld en moest ik
eigenlijk heel snel een besluit gaan nemen. Nou
ja, toen is het balletje gaan rollen. En nu ineens
ben ik wethouder. En om even terug te komen
op jouw vraag: ik heb wel hele grote idealen. Ik
ken deze stad heel goed. Ik gelijke kansen heel
belangrijk. Dit staat ook heel prominent genoemd in ons coalitieakkoord. Net als betaalbaar wonen. De verschillen in onze samenleving
zijn alleen maar groter geworden de afgelopen
jaren. Er zijn al genoeg mensen die roepen vanaf
de zijlijn. Als wethouder kun je er ook echt wat
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aan doen. Dat is ook de reden dat ik al actief was
voor een politieke partij. Dus die idealen hoop
ik mee te nemen en uit te dragen in mijn rol als
wethouder.’
Daarop aanhakend, bij jouw presentatie als
wethouder zei je: ‘Ik heb een activistische inslag’. Op welke manier komt dat tot uiting in
jouw werk?
‘Ik vind het belangrijk om aanspreekbaar te zijn.
Dat mensen mij kennen en dat ze weten dat ze
bij mij terecht kunnen als er wat is. Ik wil ook
zichtbaar zijn in de wijk, als wijkwethouder. Dan
kun je bijvoorbeeld kijken naar het spreekuur
dat we gaan organiseren. [ ]Ik heb wel eens dat
mensen tegen me zeggen: ‘Zo Dennis, jij bent
fel.’ Als iets in mijn beleving niet rechtvaardig is,
dan merk ik dat mensen nu ineens wel naar me
luisteren die dat vroeger niet deden, nu ik wethouder ben. Je hebt ineens een heel ander podium, dus ik probeer daar ook wel op een positieve manier gebruik van te maken. Dat is ook een
manier waarop je activistisch zou kunnen zijn.
DE ZUIDWESTER

zoals in Overvecht, maar dat willen we ook in
andere wijken en dat willen we onder andere in
deze wijk. Dat gaat over: hoe ga je gezamenlijk
met opvoeders de wijk een beetje beter maken?
Hoe ga je met jongeren werken, met de wijkagent, met onderwijs? Zodat er een samenhangend pedagogisch klimaat ontstaat in de wijk.
Dat heb ik altijd al gedaan. Dus die expertise en
die kennis kan ik nu meenemen in mijn rol als
wijkwethouder specifiek in deze wijk. [ ]
Er is vaak een hoge in- en uitstroom in een wijk
als Kanaleneiland. Veel mensen wonen er maar
kort, en verhuizen weer. Hoe je met elkaar samenleeft, dat is cultuur. Dus je moet heel goed
kijken hoe je nieuwe mensen in de wijk meeneemt in je cultuur. In het coalitieakkoord gaan
we de komende vier jaar aan de slag, maar ik
Mensen vinden politiek snel saai, willen het durf wel te zeggen dat je na vier jaar pas begint.
liever over iets gezelligs hebben.
Je moet die structuur in de wijk op orde krijgen,
‘Mensen denken snel: politiek is Den Haag. een gezamenlijke visie moet ontstaan.’
En ik vind ook dat ze daar niet altijd het goede voorbeeld geven. Terwijl ik hier in Utrecht
ervaar dat het totaal anders is. De persoonlijke
relaties zijn oké als wethouders onder elkaar.
Het gaat ook over de plantenbakken hier, het
gaat over de inrichting van de wijk, over hoe we
hier gaan verbouwen, over woningen die ineens
dubbel zoveel geld kosten, vinden we het oké dat
de wijk zo verandert? Dat is allemaal politiek!
Wat ik ook wel belangrijk vind. Mensen worden
soms cynisch. ‘Zij bepalen alles maar’, ‘ze zijn er
toch niet voor mij’, en dan denk ik maar even
aan wat ik kinderen altijd leerde in het onderwijs: ik kan wél mijn wereld veranderen. Als jij
er iets van vindt: ga er dan iets aan doen. Ik ben
nu toevallig wethouder, maar jij kunt als bewo- Je noemde al even dat er veel mensen komen
ner ook iets doen. Je kunt bijvoorbeeld je wijk en gaan. Wat ik zelf een interessant thema
schoner houden door af en toe te gaan prikken vind, is de sociale cohesie in de wijk. Er koin de wijk. Niet alleen maar roepen maar ook men yuppen wonen, de huurprijzen gaan hard
wat gaan doen.’
omhoog. Mensen leven langs elkaar heen.
Hoe kun je ervoor zorgen dat de verschillende
Als we dan even een bruggetje maken naar groepen elkaar tegenkomen en voelen dat we
de wijk waar we nu zitten, Zuidwest Utrecht. samen in deze wijk wonen?
Hoe ben je nu de wijkwethouder van Zuidwest ‘Daar zijn verschillende manieren voor: topUtrecht geworden?
down en bottum-up. Bottomup: het Krachtsta‘In de onderhandelingen wordt wel een beetje tion is een heel mooi initiatief waar heel veel
gekeken naar wat de kwaliteiten zijn die een wet- groepen vanuit een ondernemersgeest elkaar
houder met zich meeneemt. Mijn ervaring ligt ontmoeten. Dat is heel mooi, dat bruist. Topin Vreedzame wijken. We hebben de wijkaanpak down: je zou als gemeente een aanpak kunnen

‘Ik heb hier een tijdje
gewoond aan de Peltlaan
in Kanaleneiland. Ik vind
die diversiteit leuk, ik hou
ervan om me te
verwonderen.’
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maken. Mensen gaan niet uit zichzelf iets met
elkaar doen, mensen blijven vaak met elkaar in
dezelfde groep. Het begint al bij onderwijs. Ik
hoor verhalen van schoolleiders, die vertellen
dat hun school geen afspiegeling is van de wijk.
Sommige ouders fietsen met de bakfiets naar
Oog in Al en brengen hun kind daarnaartoe. En
dat kun je als gemeente reguleren. In het verleden was dat een gegeven, sinds vorig jaar wordt
het aanmeldbeleid voor basisscholen in Utrecht
centraal geregeld. Vanuit het centrale aanmeldpunt kunnen we kijken hoe we die verdeling
doen.’
We hebben het gehad over verbeterpunten van
de wijk. Maar wat vind je nou echt mooi aan
Zuidwest Utrecht?
‘Ik heb hier een tijdje gewoond aan de Peltlaan
in Kanaleneiland. Ik vind die diversiteit leuk, ik
hou ervan om me te verwonderen. Het zit in van
alles, in eten, in drinken, in mensen ontmoeten.
Dus als je mij vraagt, wat vind je nou mooi? De
mensen in de wijk.’
Waar kunnen bewoners terecht die ideeën,
plannen of vragen hebben?
‘We hebben ook de komende vier jaar weer elke
maand een wijkspreekuur waar bewoners met
vragen bij mij terecht kunnen. Dat is een vast
moment waarop bewoners met een vraag terecht
kunnen. Daarbuiten kunnen mensen natuurlijk
ook altijd terecht bij het wijkbureau. Ik kan helaas niet altijd alles direct oplossen. Maar ik kan
het wel aanhoren, dat is ook heel belangrijk dat
mensen weten: ik word gehoord. Want dat gebeurt vaak helemaal niet. En ik kan je misschien
verder helpen naar iemand anders die daar een
weg in weet.’

‘Ik kan wél mijn wereld
veranderen!’
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Google’s poëzie (Repair Café)
TEKST NIENKE ZEEMAN (DOCK)

Big Brothers Big Sisters
TEKST PUCK ’T HART FOTO SUZANNE ALTING

Sinds kort zit deze mooie stichting op Kanaleneiland. Een stichting
die zich inzet voor kwetsbare kinderen van zes tot achttien jaar die
wonen in gezinnen die rondkomen van een minimuminkomen. Als
vrijwilliger spreek je als ‘big brother’ of ‘big sister’ wekelijks af met
je ‘little’ om samen wat leuks te ondernemen. Dat kan een uurtje
knutselen zijn, naar een speeltuin, een potje voetballen etc.
Projectleider Fleur van IJperen en directeur Monique de Broekert zijn
twee zeer bevlogen medewerkers van Big Brothers Big Sisters Utrecht
(BBBS). Fleur: “De wekelijkse regelmaat is erg belangrijk, blijkt ook
uit onderzoek. BBBS is enorm gegroeid en we hebben afgelopen jaar
tachtig actieve matches gemaakt. Ook hebben we ons evaluatie-systeem verbeterd waardoor er veel beter inzicht is in de ontwikkelling
van de littles en hoe we het als stichting doen. De impact van de bigs
op de littles is enorm en dat kunnen we goed meten. Je maakt echt
verschil. Sommige verlegen kinderen durven ineens veel meer, of gaan
ineens praten op school.”
Monique: “Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, is helaas nog altijd erg hoog. Acht procent van de kinderen groeit op in armoede, dat is een op de twaalf kinderen. Die kunnen wel een steuntje
in de rug gebruiken. Dit programma gaat voornamelijk om persoonlijke aandacht. Daarnaast werken we intensief samen met een aantal
organisaties, zoals Stichting Leergeld, de Armoedecoalitie, Netwerk
Gelijke Kansen, Stichting Zinnig, etc. om te zorgen dat de kinderen
precies de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”
VRIJWILLIGERS NODIG!
Wil jij ook iets betekenen in het leven van een kind? BBBS is altijd op
zoek naar vrijwilligers! Je wordt goed en professioneel ondersteund,
je kunt altijd bij iemand terecht om tips te vragen of bij te praten. Je
neemt deel aan een training en er zijn regelmatig uitjes. Kan je wekelijks een uurtje missen? Vergroot dan de wereld van een kind, en dat
van jezelf…. Maak het verschil!

In reparatiecafé de Werkplaats aan de Amerikalaan op Kanaleneiland kunnen buurtbewoners hun eigen fiets komen repareren of iets
maken van hout. Ze kunnen er ook Nederlands oefenen, even breken
met de sleur van het Asielzoekerscentrum, hulp krijgen bij het invullen van een formulier dat ze niet begrijpen, hun zorgen vergeten en
vriendelijke mensen tegenkomen die ze niet kunnen verstaan, maar
wel graag helpen. Het is een plek waar je naar toe komt omdat je daar
zin in hebt, waar je wat doet of maakt en waar je vandaan gaat met een
glimlach. Als je niet glimlacht, dan komt iemand achter je aan om te
vragen wat er aan scheelt en of we nog iets voor je kunnen betekenen.
Als je niet weet of en hoeveel je zal doneren, als dank voor de hulp,
dan zegt Hilal: “Alles wat uit je hand komt is goed.” Daarna zegt Abdulatif: “Vijf euro.”
Het is een liefdevolle plek waar veel gelachen wordt, ook al verstaan we
elkaar soms dus helemaal niet goed. Een plek waar we nog steeds de mensen missen die verhuisd zijn, verdwenen of uitgezet. “Nôtre maman en
Hollande” kreeg ik van een Senegalees vanuit Italië per Whatsapp. “Stel
me gerust over jou” krijg ik als ik een keer afwezig ben. Of een plaatje van
een bloeiende sering of een roos in een theekopje met Arabische tekst.
“Goedenavond. Ik wil u de status van een halve maan vertaler uitleggen.”
Of “Tmini voor je zoon, moge hij in orde zijn. Beterschaap.” Die poëzie
ontroert me. Ik stuur berichten terug, die ik door Google in het Arabisch
laat vertalen. Voor de zekerheid vertaal ik het ook weer terug naar het
Nederlands om te zien of er nog ongeveer staat wat ik schreef. Dan waag
ik het er maar op, verzend het bericht en hoop er het beste van. “Stel me
gerust over jou, ik ben bezig met jou, de eigenaar van het beste hart, het
meest prachtige en delicate wezen.”
Een meneer uit Syrië, die slecht ter been is, kreeg van de vrijwilligers een
fiets, die ze van verschillende wrakken voor hem in elkaar hebben gezet.
Hij gaat verhuizen van het AZC naar een woning in Amsterdam om wat
meer bewegingsvrijheid te hebben zolang hij wacht op de komst van zijn
vrouw en kinderen. Pas als die er zijn kan hij aan zijn been geopereerd
worden, omdat zijn vrouw dan voor hem kan zorgen. Het is zijn laatste
keer bij ons. Ik geef hem een plantje voor in zijn nieuwe huis. Hij is zichtbaar ontroerd door alles wat iedereen tegen hem zegt en voor hem wenst.
Dan pakt hij zijn telefoon, tikt wat in en laat mij de vertaling van Google
lezen: “vandaag ga ik jou deponeren.” Hij neemt afscheid van me met een
fijne handdruk en een wat onhandige halve omhelzing. Als hij buiten
dag zegt tegen de mannen zie ik vochtige ogen en afgewende gezichten.
Er wordt hard gelachen, want een goeie grap kan nooit kwaad op zo’n
moment, in een mannengezelschap. Ik denk aan Fisherman’s Friend. We
zwaaien hem uit, hij fietst zijn nieuwe leven tegemoet, met een plastic
tasje van de Action met reserve fietslampjes aan zijn stuur.

Bootcamp met vrouwen

SV Utrecht United op dreef!

In het kader van de viering van het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht
waren en zijn vrouwen van Kanaleneiland onder het motto Stad zonder
muren in de gelegenheid om mee te doen met de heerlijke bootcamps in
de natuur op Kanaleneiland. Klarita-Fit verzorgde en verzorgt sportieve
evenementen die voor elke vrouw haalbaar zijn. Het gaat dan om 30 min
bootcamp - 15 min lichte cardio - 15 min bovenlichaam trainen - 15 min
onderlichaam trainen - 10 min cardio - 5 min stretching/cooling down.
Met deze oefeningen bouwen deelnemers kracht en conditie op en vergroten ze hun weerbaarheid. Na de oefeningen worden tevens adviezen
gegeven over gezondheid, voeding en sport.

Na een moeizame start tijdens de Coronaperiode komt SV Utrecht
United inmiddels in beter vaarwater. De voetbalclub op Papendorp,
net over de Prins Clausbrug links, heeft zich versterkt met Achmed
Achahbar als en technisch coördinator. Hij zal de komende seizoenen samen met de club gaan bouwen aan een inclusieve voetbalvereniging. Ook is inmiddels Maria Vanenburg actief als trainer van het
nieuwe eerste elftal.

IN DE NATUUR OP KANALENEILAND

Er komen nog twee bootcamps op:
•
27 september bij de Prins Clausbrug 19.00 - 22.00 uur
•
4 oktober bij het FDC-centre 19.00 - 22.00 uur
Meer informatie vind je op ontdek-utrecht.nl of op klarita-fit.nl.

MET ACHMED ACHAHBAR ALS EN TECHNISCH COÖRDINATOR

Met een gedeelde visie over inclusief voetbal, het belang van sport en
spel voor de jeugd op Kanaleneiland en de wijken daaromheen hebben
Utrecht United en Achmed Achabar begin juni een intentieverklaring
ondertekend om de komende jaren een bloeiende en voor iedereen
toegankelijke vereniging op te zetten. Achmed gaat zorgdragen voor
het technische hart van de vereniging, hij heeft zelf een verleden in het
(betaalde) voetbal, waar hij via Elinkwijk, FC Utrecht, FC Den Bosch,
Dordrecht en FC Oss zijn sporen heeft verdiend. Met zijn brede netwerk en ervaring wil hij graag meebouwen aan deze nieuwe club. Mario
Vanenburg is inmiddels actief als trainer van het nieuwe eerste elftal,
dat bestaat uit spelers die voorheen bij Brederodes en Faya Lobi speelden en heel graag samen als eerste elftal wilden optreden. Het komende
seizoen wordt er gespeeld op de zaterdag met het eerste en een O23
elftal, op de zondag is het vriendenteam actief.
Naast samenwerking met Achmed en Mario is SV Utrecht United sinds
enkele maanden actief aan de slag met Peuterprofs in Hart van Noord.
Kinderen in de leeftijd van twee en drie jaar leren er hun eerste motorische en pedagogieke vaardigheden leren met veel aandacht voor de
sociale component, ook voor de ouders, waarna zij in de leeftijd van
vier tot zeven jaar de eerste stapjes maken naar het echte voetbal en
daarna hopelijk aan willen en/of kunnen sluiten bij de vereniging. En
er wordt gewerkt aan een samenwerking met Alleen Jij bepaalt en het
Globe college met enkele teams van jongeren van twaalf tot achttien
jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO om hen een gestructureerde vrijetijdsbesteding te
bieden. Daarmee wil SV Utrecht United zorgen voor een positieve ontwikkeling van jongeren door hen kennis te laten maken met sport. Een
soortgelijk project draait ook op Overvecht.

BIG BROTHERS BIG SISTERS
Vliegend Hertlaan 4c,
3526 KT Utrecht
www.bbbsutrecht.nl
Projectcoordinator:
Fleur van IJperen: 06-3014 4884
fleur@bbbsutrecht.nl

< Foto: Mario Vanenburg als trainer eerste elftal
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Boekennieuws

TEKST ERICA VAN HALL MEDEWERKER BIBLIOTHEEK UTRECHT

Voetballeeshoek
in Bibliotheek Kanaleneiland
Van 26 september tot en met 5 november staat in Bibliotheek Kanaleneiland een heuse voetballeeshoek! Je vindt er boeken voor voetballers, sterspelers en FC Utrecht fans. En een echt
FC Utrecht-shirt, sjaals en zitzakken. In de voetballeeshoek kun je chillen en lekker lezen, want
verhalen en voetbal, dat gaat heel goed samen.
Met de voetballeeshoek steunt FC Utrecht de bibliotheekcampagne ‘Wie
dit leest… kan ook een boek lezen’, om de leesvaardigheid en het leesplezier van Utrechtse kinderen te vergroten. De afgelopen vier maanden
stond de leeshoek in Bibliotheek Overvecht en Bibliotheek Neude. Sander
van de Streek, speler van FC Utrecht, opende de voetballeeshoek Neude. Sander leest zelf ook graag, vooral spannende boeken. Hij leest zijn
kinderen, 1 en 3 jaar oud, elke avond voor. Woezel en Pip, nijntje, Het
hoogste huis van de straat (voor de giraf). (Voor)lezen vindt hij heel leuk
en belangrijk: “Ze vinden het heel leuk. De boekjes van nijntje rijmen en
de oudste vult de zinnetjes zelf aan.”
VOETBALLEN EN VERHALEN
Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht, is blij met de voetballeeshoek: “Voetballen en verhalen, dat gaat heel goed samen. Er zijn zulke leuke en interessante boeken voor kinderen geschreven over voetbal. Daarom zijn we blij met deze voetbalhoek in de bieb. Kom lekker lezen!”
VANUIT HET HART
FC Utrecht wil als club, in het hart van de provincie, een bijdrage kunnen leveren aan een vitaler
Utrecht. De club is oprecht betrokken en maakt de verbinding in wijk, stad en regio. De ondersteuning van de bibliotheekcampagne ‘Wie dit leest … kan ook een boek lezen’ is onderdeel van het
Vanuit het hart-programma. In dit kader is FC Utrecht ook een van de meer dan 40 ondertekenaars
van het Leesoffensief Utrecht.
WIE DIT LEEST
Een kwart van de kinderen dreigt laaggeletterd van school te komen. Van jongs af aan lezen helpt
dit te voorkomen. Met de campagne ‘Wie dit leest … kan ook een boek lezen’ wil Bibliotheek
Utrecht alle kinderen van Utrecht gratis lid maken van de bibliotheek en stimuleren om meer te
lezen. In deze campagne werkt Bibliotheek Utrecht samen met meer partners in de stad.
Kom lekker chillen en lezen in de voetballeeshoek. Veel leesplezier!

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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