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Herinrichtingsplannen stuiten op onwil bewoners   

De Votulastkrant neemt u dit jaar mee 
naar allerlei clubs in de wijk: groepjes 
wijkgenoten die het leuk, boeiend of 
spannend vinden om regelmatig samen 
iets te ondernemen. Dit keer: eten voor 
55-plussers in Buurtcentrum de Leeuw.

“Als hier iedere dag gekookt zou worden, 
zou ik hier iedere dag komen eten,” zegt 
een wijkbewoner van 86 jaar. Hij woont 
alleen, houdt niet van koken maar wel van 
lekker eten en gezelligheid. Vandaag zijn er 
22 buurtgenoten die samen eten, van aller-
lei leeftijden tussen de 55 en 90, iets meer 
vrouwen dan mannen.  Er zijn drie koks, de 
één maakt het voorgerecht: aspergesoep; 
de tweede het hoofdgerecht: rode bieten-
stamppot met een gehaktbal; en de derde 
is de toetjesspecialist: griesmeelpudding 
met slagroom en verse vruchten. Maar het 
is niet iedere keer Hollandse pot. Soms is er 
bijvoorbeeld nasi of chili con carne. Naast 

Tuinwijk krijgt geen eigen landgoed. 
De ideeën om van het gebied tussen de 
Kardinaal de Jongweg en de Keizersgracht 
een aaneengesloten gebied te maken met 
natuur, horeca, speelmogelijkheden en 
cultuur lijken niet uitgevoerd te gaan wor-
den. De bewoners zijn het de afgelopen 
maanden niet met elkaar eens geworden 
over de invulling van het gebied.
 
water door de wijk
“De negatieve toon heeft toch gewonnen,” 
stelt de voorzitter van de werkgroep Ingen-
houszplantsoen, Odette van der Heijden. Al
sinds 2008 zijn bewoners en ondernemers, 
in drie werkgroepen, bezig om het gebied 
tussen de Zaagmolenkade en het Van Ingen-
houszplantsoen leefbaarder te maken. “Wij 
zouden het gebied graag meer als eenheid 
zien. En als natuurlijk ontmoetingspunt voor 
de bewonders. Met fruitbomen, rozenperken, 
terrassen, noem maar op. En als samenhang-
end element de terugkeer van het Zwarte 
Water langs de Zaagmolenkade en Willem 
Arntzkade naar de Kardinaal de Jongweg.”

initiatief van bewoners
Op diverse avonden hebben buurtbewoners 
hun visie kunnen geven. “Dat maakte dit tra-
ject zo uniek,” vertelt Odette van der Heijden. 
“Het initiatief voor de plannen kwam echt 
van de bewoners. En de hele buurt mocht  
vervolgens meedenken.” De gemeente bleef 
op afstand. “Pas als de plannen gereed zou-
den zijn, zou de gemeente in beeld komen: 
die zou een besluit nemen over de door de 
bewoners opgestelde aanvragen.” 

weerstand
De inspraakavonden liepen echter anders  
dan de organisatoren hoopten: “Misschien 
waren we ook wel erg ambitieus en hebben 
we ons vergist in de weerstand van de be- 
woners. Het viel ons erg tegen dat veel be-
woners de ideeën wel aansprekend vonden, 
maar vrijwel niets wilden veranderen aan de 
bestaande situatie. Zodra het ging om bomen 
of parkeerplaatsen die moesten verdwijnen 
of zelfs een hondenuitlaatstrook  spraken be-
woners een veto uit.  Blijkbaar zagen ze goed 
voor zich wat ze zouden kwijtraken en waren 
zij, of wij, niet goed in staat om de vertaling 
te maken naar wat er voor terug zou komen.”
 
slingermuur
Wat de bewoners nu wel gaan aanvragen is 
onzeker. “Met de visie van de stadsarchitect 
Mariken van Nimwegen kan de gemeente de 
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de koks zijn er nog een paar vrijwilligers 
actief: twee gastvrouwen en iemand die de 
financiën regelt. 
     De verslaggever eet mee. “Hebben ze van-
daag extra lekker gekookt omdat het in de 
krant komt?” vraagt hij aan zijn tafelgenoot. 
“Nee, helemaal niet, het is altijd erg lekker.” 
De mevrouw die haar hele leven al griezelt 
van griesmeel, krijgt een kopje koffie als 

toetje, evenals de man die allergisch is voor 
melk. Tot slot een mooi motto: samen eten 
is eindeloos veel lekkerder dan het duurste 
diner in je eentje. 

Mee-eten? Bel mevr. de Heus (244 37 42) 
voor het eten op de tweede dinsdag van de 
maand en mevr. v.d. Berg (273 13 56) voor 
de derde donderdag in de maand. Kosten: 
€4,30 voor U-pashouders, €6,- zonder pas. 
Als je je eenmaal hebt opgegeven hoef je al-
leen nog maar te bellen wanneer je een keer 
niet kunt komen. Het kan zijn dat u op een 
wachtlijst komt want er is veel belangstel-
ling! rh

kosten berekenen. Dan wordt duidelijk wat 
het kost om bijvoorbeeld langs de Kardinaal 
de Jongweg een slingermuur aan te leggen 
zodat je tegen fruitbomen aankijkt en niet 
tegen auto’s. De volgende stap zou zijn dat 
de bewoners voor dit soort voorstellen een 
aanvraag indienen bij de gemeente.” 
 

gemiste kans
“Maar ik ben bang dat er alleen kleine zaken 
aangevraagd zullen worden. Veel bewoners 
gaat het kappen van één enkele boom al te 
ver. Voor hen is een boom heilig, hoe donker 
en zompig het park door de vele bomen ook 
is.” Zo ook het Willem van Noortplein. “De 

gemeente gaat waarschijnlijk het plein 
verkeersluwer maken.  Maar het lijkt niet 
te lukken om er een echt ontmoetingsplein 
voor de buurtbewoner van te maken. Geen 
cultuur en geen terras vanwege wat par-
keerplaatsen. Een gemiste kans.” nvdh

Adelaarstraat 86
(030) 271 71 59
www.servaashairandcare.nl

wij knippen van 10.00-20.00 uur!
Kom op vrijdag 10 juni je haar laten knippen met 50% KORTING. 
Doneer 25 cm van je haar, 
dan knippen wij het gratis!
Ook met de Saartje mascotte, make-up, L’ANZA stappen 
en handpakkingen steunt u Stichting Haarwensen.
Wij doneren 50 knipuren èn staarten vanaf 25 cm lang 
aan Stichting Haarwensen. www.haarwensen.nl
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Thies Timmerwerken

uw vakman in votulast

isolatieglas | houtrot-reparatie
goten | dakkapellen | ramen

deuren | kozijnen 

een mi l ieubewus te  onderneming

t  030 2718373 |  m  06  53479867

Gelegen tussen de Vogelenbuurt en Tuinwijk 
ligt een deel van de wijk Votulast waarin de 
straten vernoemd zijn naar bekende weten-
schappers. Hoewel, bekend? Als in een niet 
statistisch verantwoord onderzoek op straat 
gevraagd wordt naar de bekendheid van 
Von Humboldt dan komt niemand met het 
juiste antwoord. En dat is niet verwonderlijk 
omdat Alexander von Humboldt leefde van 
1769 tot 1859. Hij was een natuurvorser en 
ontdekkingsreiziger die vooral in Midden- en 
Zuid-Amerika onderzoek deed naar natuur-
verschijnselen. 

Van Wikipedia, de encyclopedie op internet, 
leren we dat Von Humboldt van 1799 tot 1804 
een expeditie naar Amerika maakt. Op de 
Canarische Eilanden onderzoekt Von Hum-
boldt de vulkaan Pico del Teide waarbij hij de 
temperatuur in de krater meet. Hij beklimt 
bergen in de Andes waarbij hij de relatie 
tussen hoogte en temperatuur bestudeert. 
De belangrijkste oceaanstroom in Zuid-
Amerika die hij bestudeert krijgt later zijn 
naam, de Humboldtstroom. Volgens Charles 
Darwin was Von Humboldt de belangrijkste 
wetenschappelijke ontdekkingsreiziger aller 
tijden. Voorwaar geen kleine eer.

En er is veel vernoemd naar Von Humboldt. 
Lima in Peru heeft een Humboldt universi-
teit, in Arcate, Californië staat er ook een. 
In Californië is ook de Humboldt Bay en in 
Venezuela ligt de Pico Humboldt, een berg. 
Alleen al in de Verenigde Staten zijn 8 plaat-
sen die Humboldt heten. Er zijn bloemen 
naar hem vernoemd en er is een Humboldt- 
pinguïn. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. En dus ook een straat in Votulast, 
de ‘Van Humboldtstraat’. 

     Deze wordt aangelegd in het verlengde 
van de Kievitstraat. Tot 1914 loopt de straat 
tot de Menno van Coehoornstraat en is 
ongeveer een jaar de ‘Christiaan Huijgens-
straat’ genoemd. Na 1914 wordt de straat 
doorgetrokken tot het Willem van Noort-
plein en krijgt de huidige naam.
     De bouw van woningen is zoals gewoon-
lijk vanuit het centrum van de stad begon-
nen. Hier werd eigenlijk voor het eerst met 

De Votulastkrant online! 
Betrokken en kundig, duidelijke tarieven op de website.

Kliniek, Chirurgie, Röntgen, Echo, 
hd/ed, Laboratorium.

Lijsterstraat 92, 3514 te  Utrecht  
t 030-2730961

www.dierenkliniekdemolenutrecht.nl
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Verhalen van de straat
De redacteuren van de Votulastkrant gaan verhaal halen in hun  
eigen straat. Deze keer: De Van Humboldtstraat 

“We kijken er ontzettend naar uit om 
iets op te zetten wat helemaal van ons- 
zelf is, waar we onze passie in kwijt 
kunnen. Het is een enorme uitdaging.” 
Marianne van Meerendonk en Dick Hoe-
venaars uit de Lijsterstraat vertrokken 
op 15 april 2011 met hun kinderen Bent 
en Zeb naar Zuid-Frankrijk. 

Sinds kort zijn ze daar de eigenaars van 
camping La Tuque in de Lot. Het is een 
combinatie tussen een gezinscamping en 
een natuurcamping. Het ligt deels in het 
bos. Naast verschillende verhuuraccommo-
daties is er plaats voor 90 tenten. Het heeft 
onder andere een zwembad, tennisbaan, 
restaurant en een bar. De camping is direct 
klaar voor gebruik. Zelf gaan ze in het huis 
bij de camping wonen.

jeugdwens
“Voor mij is het een jeugdwens geweest 
om een camping in Frankrijk te hebben,” 
vertelt Dick. “Lange tijd verdween dat naar 
de achtergrond. Ik had een leuke, maar 
zware baan als cameraman. Dat was lastig 
te combineren met een gezin, daarom ben 
ik daar mee gestopt. Toen begon het idee 
van een eigen camping weer te kriebelen.” 
Marianne heeft vroeger een touroperating-
bedrijf gehad. ”Ik vond het heerlijk om zelf 
iets op te zetten. Op een gegeven moment 
moest ik stoppen met het bedrijf en heb ik 
verschillenden banen gehad. Maar hoe leuk 
die ook waren, de uitdaging om zelf iets op 
te zetten heb ik altijd gemist.” 

“Hebben jullie ook een website?” Die 
vraag kreeg onze redactie regelmatig. Tot 
nu toe moesten we die altijd ontkennend 
beantwoorden. Nu is het eindelijk zover: 
het antwoord is voortaan: “Ja”! De Votu-
lastkrant is online.
 
Norbert van der Hulst is al enkele jaren re-
dacteur bij de Votulastkrant. Samen met een 
webdesigner zette hij de site op. “Het duurde 
lang voordat de Votulastkrant met een site 
kwam, maar we hebben er dan ook lang over 
nagedacht om iets in de lucht te krijgen wat 
ook echt meerwaarde zou hebben voor de 
buurt. Het moest meer worden dan alleen 
een archief met oude kranten.” 

Wat biedt de site?
“Je kan artikelen per onderwerp teruglezen. 
Zo krijg je een goed beeld van de ontwik-
kelingen op dat gebied in de wijk. Denk bij-
voorbeeld aan informatie over de Talmalaan. 
Met één klik kun je nu zien welke artikelen 
er eerder over dit onderwerp verschenen 
zijn. Op het moment hebben we al 22 tref-
woorden, maar dat zullen er in de toekomst 
natuurlijk nog veel meer worden. Op die 
manier kun je als redactie ook dossiertjes 
opbouwen over onderwerpen waar we vaak 
over schrijven.”

Hoever gaat het archief terug?
 “In elk geval komen alle kranten vanaf begin 
2009 op de site te staan. We moeten nog even 
kijken of we oudere jaargangen ook nog voor 
een deel toe kunnen voegen.”

Wat kan je nog meer vinden op de site?
“Met een site kunnen we veel actueler zijn 
dan met de tweemaandelijkse papieren 
uitgave. De agenda kan nu continu worden 
aangepast, dus als er aankondigingen van 
activiteiten zijn kunnen deze direct geplaatst 

worden. En we kunnen nu met social media 
wat doen, door plaatsing van twitterbe-
richten over Votulast. We willen een echt 
platform zijn voor de wijk: als je wat wilt 
weten over deze wijk moet je bij ons zijn!  
We hopen op veel reacties.” 

Meer contact met buurtbewoners?
“Natuurlijk. We hopen dat het zo makke-
lijker wordt om te reageren op stukken, of 
onderwerpen aan te dragen voor de krant. 
Je kan een berichtje achterlaten met je me-
ning over een artikel en ook de reacties van 
anderen lezen. En er is een prikbord voor 
buurtbewoners.” 

Een prikbord?
“Daar is een website een goed medium voor. 
Vroeger hing je misschien een briefje op in 
de bibliotheek, maar dat mag nu niet meer. 

Nu kun je met je oproepjes bij ons terecht. 
Op die manier hopen we wijkbewoners bij 
elkaar te brengen. Misschien ben je op zoek 
naar een wandelmaatje, of iemand die het 
leuk vindt om in de vakantie op je konijn 
te passen. Of zoek je gewoon iemand om ’s 
ochtends eens gezellig koffie mee te drin-
ken. Het prikbord is niet voor commerciële 
advertenties. 
     Met de papieren krant probeerden we 
ook al het wijkgevoel te versterken, en dat 
proberen we met de website natuurlijk ook. 
Ga met zijn allen vooral kijken en laat van je 
horen! Laat zien dat je onderdeel uitmaakt 
van de wijk en gebruik daarvoor dit nieuwe 
platform.” fk

www.votulastkrant.nl

Zeb Hoevenaars, Marianne van Meerendonk, Bent Hoevenaars en Dick Hoevenaars.

In 1993 organiseerde een groepje buurt-
bewoners zich in Leefbaar Votulast. Niets 
politieks (de naam ‘Leefbaar’ werd door 
politieke partijen pas later gebruikt) maar 
wel om aandacht te vragen voor de leefbaar-
heid van de buurt. En met name het verkeer: 
de drukte, de herrie en de vervuiling. Henri 
Koopman en Tjeerd van Althuis vertellen 
over de geschiedenis en de huidige stand van 
zaken.

verkeersmaatregelen
Inmiddels is het achttien jaar later en zijn 
vele mogelijkheden om verkeer uit de wijk 
te weren de revue gepasseerd. Sommige 
plannen zijn uitgevoerd: verkeerslichten op 
het kruispunt bij de molen bijvoorbeeld. Er 
zijn ook plannen uitgevoerd en weer terug-
gedraaid, zoals het eenrichtingsverkeer op 
de Kaatstraat en de knip aan het eind van de 
Koekoekstraat. En er zijn een heleboel plan-
nen niet uitgevoerd. 
 
sluipverkeer
Vorig jaar vroeg de bewonersgroep aandacht 
voor de milieunorm. Hoeveel verkeer komt  
er precies door de Adelaarstraat en hoe ver- 
vuilend is dat? De meetpaal van het verkeers- 
telpunt van de dienst verkeershandhaving 
in de Willem van Noortstraat mat van 2005 
tot 2008 ruim 9000 voertuigen per etmaal. 
De helft daarvan kwam via de Kaatstraat en 
verliet de wijk via de Kardinaal de Jongweg: 
sluipverkeer dus. Al dat verkeer heeft in-
vloed op de luchtkwaliteit.

Frisse lucht in Votulast 
“Schone lucht, een bereikbare stad en duurzame groei. Dat willen we bereiken met 
het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU)” schrijft de gemeente Utrecht. “Het plan 
streeft naar beperkingen van het verkeer en het college draagt het een warm hart toe,” 
aldus Henri Koopman. “Maar helaas is er in de praktijk nog niet veel van te zien,” 
voegt Tjeerd van Althuis eraan toe.

stikstofdioxide
Het niveau van stikstofdioxide (no2) in 
de Kaatstraat en de Adelaarstraat is in het 
najaar van 2009 gemeten. Leefbaar Votulast 
kreeg hiervoor subsidie van de gemeente 
en wijkbureau Noordoost. De wettelijke 
maximaal toegestane vervuiling van 40 mi-
crogram no2 werd in Adelaarstraat, Willem 
van Noortstraat en Pieter Nieuwlandstraat 
overschreden. De resultaten van deze me-
tingen zijn naast de berekeningen van de 
gemeente gelegd. Leefbaar Votulast geeft 
in het rapport zelf al aan dat het vergelijken 
van de eigen metingen met de cijfers van 
de gemeente lastig is: de gemeente baseert 
de cijfers op berekeningen en prognoses en 
niet op metingen. 

snuffelpalen
Afgelopen oktober is het rapport over de 
metingen aangeboden aan wethouder 
Lintmeijer van Verkeer. Leefbaar Votulast 
heeft een prettig gesprek met hem gehad. 
Het eerste kwartaal van 2011 zou er een plan 
zijn. Daar wacht Leefbaar Votulast nog op.
Eén aanbeveling die Leefbaar Votulast in 
het rapport deed wordt inmiddels wel in 
praktijk gebracht: er is een gemeentelijk 
meetnet, gecoördineerd door ggd Am-
sterdam. Door de stad heen zijn 53 buisjes 
geplaatst die de stikstofdioxide in de lucht 
meten. In Votulast staan ‘snuffelpalen’ op 
de Kardinaal de Jongweg en in het Grift-
park. Leefbaar Votulast is blij: “Eindelijk 
een objectieve meting.” 

In 2015 moet aan de Europese normen voor 
luchtkwaliteit worden voldaan. Om de 
lucht in de Adelaarstraat schoner te krijgen 
ontwikkelt de gemeente een plan om een 
knip te maken bij het Paardenveld. Votu-
last is dan bereikbaar via de Amsterdam-
sestraatweg.  

meepraten
Koopman en Van Althuis geven aan dat het 
belangrijk is dat bewoners van zich laten 
horen als ze zich zorgen maken, of zich 
ergeren aan de stank of de herrie. 
     Wilt u iets melden of meedenken over 
de verkeerssituatie in Votulast dan kunt u 
mailen naar Tjeerd  van Althuis:  
t.van.althuis@hccnet.nl  mv

favoriet
Uiteindelijk hebben ze ongeveer vier jaar 
naar deze camping gezocht. “Het is lastig, 
want je wilt een camping die goed bij je 
past. Na drie jaar zoeken hebben we een 
pauze ingelast. We zijn met z’n allen zes 
maanden op reis gegaan, naar Afrika en 
Azië. In de laatste maand besloten we om 
nog tot de winter door te zoeken naar een 
camping. De koffers waren nauwelijks uit-
gepakt, toen Dick alweer op weg was naar 
Frankrijk om een aantal campings te be-
kijken. Er zaten twee goede kandidaten bij, 
waaronder La Tuque. In de zomer hebben 
we een weekje op beide campings gestaan. 
Uiteindelijk is het deze geworden. Bent en 
Zeb waren daar erg blij mee, want dit was 
hun favoriet.” Uiteindelijk heeft het nog 
even geduurd voordat alles rond was, maar 
sinds 15 april is de camping van hen. 

dorpje 
Hoewel Marianne en Dick erg uitkijken 
naar het nieuwe avontuur vinden ze het 
ook wel moeilijk om hun buurt achter 
te laten. “We wonen al ruim twintig jaar 
aan het pleintje in de Lijsterstraat. Dat is 
eigenlijk een dorpje op zich. Iedereen kent 
elkaar. Ons hele leven vindt plaats in deze 
buurt. De school en vriendjes van Bent en 
Zeb, onze vrienden, de eetclub, feestjes 
enzovoorts. Onze buren zijn ook echt onze 
vrienden.” Bent en Zeb zullen de buurt ook 
heel erg missen. “Vooral het huis en het 
pleintje en de bomen, de speeltuin en de 
tuin en de vijver en hun vriendjes Tim en 
Job.” Maar zij komen gelukkig wel langs 
op de camping in Frankrijk waar ze samen 
kunnen spelen. mt 

     Wil je Marianne, Dick, Bent en Zeb op- 
     zoeken in Frankrijk, dan kan dat. Informatie     
     over de camping is te vinden op  
     www.la-tuque.info.

stadsplanning gewerkt. Ruime tuinen, veel 
groen en brede straten. Helaas is de Van 
Humboldtstraat wat achtergebleven met 
het groen. De originele bouwtekeningen 
zijn nog in te zien bij het Utrechts Archief, 
waarbij duidelijk te zien is dat per huis 
keuzes voor een serre of dakkapel moge-
lijk waren.  Een prachtige foto op www.
hetutrechtsarchief.nl geeft de laatste fase 
van de bouw te zien. Het betreft de huizen 
aan de oostkant van de straat. De straat is 
nog niet bestraat en er zit nog geen glas 
in de ramen. Een bouwvakker komt met 
een kruiwagen een voordeur uit. Het pand 
waar nu pizzeria Nefertiti zit is nog niet 
gebouwd. De laatste huizen komen in 1927 
gereed. Een mooi beeld van het begin van 
een straat vernoemd naar een roemrucht 
ontdekkingsreiziger. hjb

030 - 238 00 38
Petra BranderhorstHiske Alting Annemieke Zwanenburg

kinderopvang in de buurt
voor kinderen van 0 tot 12 in Utrecht

KDV Nijntje bestaat 40 jaar!
Kom je naar het feest?
(zie Votulastladder - achterpagina)



kopij
     Nummer 4 van 2011 verschijnt half juni.
     Deadline voor het indienen van ideeën      
     of activiteiten is 20 mei 2011.
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EXCURSIE Natuur in Votulast 

Stadsnatuur. Zo wordt het verschijnsel 
genoemd van spontane vestiging in en 
aanpassing van planten en dieren aan het 
stedelijk gebied. De studie van deze natuur 
en de interactie met de mens wordt stads- 
ecologie genoemd. West-Berlijn vormt 
mogelijk de bakermat van de stedelijke eco-
logie. De daar werkende biologen konden 
tijdens het IJzeren Gordijn geen kant op en 
moesten zich noodgedwongen beperken tot 
het bestuderen van het stedelijk gebied. Dat 
heeft veel belangstelling en draagvlak voor 
natuur in de stad opgeleverd. Natuur in de 
stad is erg belangrijk voor de mens, bijvoor-
beeld in relatie tot rust, ontspanning en 

sociaal aspect
“Het gaat niet alleen om de planten in de 
tuin,” vertelt Denise.“Naast de voldoening 
van de groei van de planten en bijdragen 
aan de mooie tuin, is er ook een belang-
rijk sociaal aspect wat me zo aanspreekt. 
We zijn met een vaste groep mensen, 
elke donderdagochtend werk ik met twee 
anderen en een betaalde kracht in de tuin. 
We komen elke week, ook als het regent en 
ook in de winter. Als de zon schijnt drinken 
we thee in de tuin. We praten veel. Deze 
contacten zijn me heel dierbaar.” 
 
meer dan alleen groene vingers
Denise heeft een leuke geschiedenis met 
de Votulastkrant, ze was zelf jarenlang be-
zorger. “Toen we in 1992 ons huis kochten, 
grapte de toenmalige bewoner dat ik ook 

haar baantje als bezorger van de Votulast-
krant moest overnemen. Ik vond het wel 
een leuk idee, zo leerde ik ook de buurt 
beter kennen. Jarenlang heb ik de krant 
rondgebracht, pas een paar jaar geleden 
ben ik ermee gestopt. Ik vind dat als je deel 
uitmaakt van een gemeenschap of een club, 
dat je daar ook je steentje aan moet bijdra-
gen.  Ik sta ook achter de bar bij de tennis-
club en de voetbalclub.  Dat maakt je meer 
verbonden.” Naast vrijwilliger bij het Grift-
park is Denise ook actief als explicateur in 
het Louis Hartlooper Complex. In die rol 
leidt ze elke film die gespeeld wordt kort in 
met een zelfgeschreven verhaaltje. “Het is 
een ultieme tegenstelling. Hier met mijn 
handen werken in de aarde, daar met mijn 
hoofd bezig in de cultuur en de kunst.  Een 
mooie afwisseling die nooit verveelt.” br

gezondheid. Maar ook voor het behoud van 
biodiversiteit. Daarom werken in diverse 
steden stadsecologen. Ook bij de gemeente 
Utrecht zijn ecologen in dienst. 

Tijdens de excursie op zaterdag 4 juni 
gaan we onder leiding van ecoloog Floris 
Brekelmans de stadsnatuur van Votulast 
ontdekken. We gaan op zoek naar zeldzame 
varens in straatputten, gierzwaluwen onder 
dakpannen en vissen in het Zwarte Water. 
Aanmelden is verplicht en kan via info@vo-
tulastkrant.nl . Er is ruimte voor maximaal 
15 deelnemers. fb

Veel activiteiten in de wijk worden 
gedaan door vrijwilligers. Wie zijn dat 
en waarom doen ze dit werk? Deze 
keer: Denise Cremers, vrijwilliger bij de 
groentetuin van Griftsteede. Elke don-
derdagochtend werkt ze samen met een 
aantal anderen in de tuin. De Votulast-
krant vroeg haar naar de mooie kanten 
van het vrijwilligerswerk. 

“Dit is mijn derde lente hier. Ik hou ervan 
om lekker met mijn handen te werken en 
ik ben graag buiten. De meeste grond is 
uitgegeven als schooltuintje of tuintje van 
ouders die met hun kind tuinieren. Als de 
kinderen hun schooltuintje niet helemaal 
kunnen bijhouden springen wij in. We 
onderhouden de randen van de tuinen, 
zaaien daar bloemen, schoffelen en wieden. 
We maken elk jaar aan het einde van het sei-
zoen de tuintjes schoon, en in het voorjaar 
spannen we draden en maken we paden die 
als afscheiding dienen.” 

blotevoetenpad
“Ik heb ook meegewerkt aan de aanleg van 
het Blotevoetenpad, dat is een pad met 
allerlei verschillende ondergronden die je 
onder je voeten kunt voelen. We houden 
ons alleen bezig met het groen en de rots-
tuin; de dieren worden door andere mensen 
verzorgd. Het is heerlijk om in het voorjaar 
de planten uit de grond te zien schieten. En 
ik maak de seizoenswisselingen zo bewust 
mee. Het zien groeien van de planten is al 
een beloning, en het is nog heerlijker om 
wat overgebleven groenten of verse onbe-
spoten kruiden mee te nemen aan het einde 
van de werkdag.”

In de ladder staan wijkactiviteiten die in 
mei en juni plaatsvinden. De volgende 
wijkkrant verschijnt half juni. Organi-
seert u in juni t/m september een buurtac-
tiviteit? Laat het ons vóór 20 mei  weten, 
dan nemen we een aankondiging op in de 
volgende agenda. 

Jubileumfeest Kinderdagverblijf Nijntje
Kinderdagverblijf Nijntje bestaat 40 jaar! 
Voor de kinderen, ouders en medewerkers 
is er een feestweek gepland, maar ook met 
de mensen van vroeger willen we het vieren. 
Had jij in het verleden een band met Nijntje? 
Dan ben je welkom op:
zondagmiddag 15 mei van 12.00 tot 14.00 uur op 
de Adriaen Beyerkade 150.
Wij vinden het fijn om van tevoren te weten 
wie er komen, dus stuur even een mailtje 
naar nijntje@ludens.nl of bel ons: 030-273 39 
99. Hopelijk gaan we er samen een gezellig 
feestje van maken. Actuele informatie is te 
vinden op www.ludens.nl.

Par Ti Tuur
Zangkoor Par Ti Tuur, o.l.v. Marijke van der 
Ouderaa,  is op zoek naar mannen die graag 
hun stemmen willen laten horen als tenor, 
bas of bariton.
     Par Ti Tuur brengt een zeer gevarieerd 
muziekaanbod, veelal lichte muziek.
     Wees welkom op iedere dinsdagavond, 
van 20.00 – 22.00 uur in het Wevehuis, Weve-
laan 4 te Utrecht. Informatie via tel. 030-2711156 
of mail e.dix@casema.nl.

Even stil zijn….
Dat kan iedere eerste zondag van de maand 
van 10.30-11.30 uur bij Gerda v/d Vlist in Tuin-
wijk!  Bijdrage: €3,-.
Data: 1 mei en 5 juni en dan weer in september.
Aan bod komen: ontspanningsoefeningen, 
(stil)zitten, loopmeditatie en evt. mooie 
teksten en mantra’s. Zie voor meer info en het 
adres: www.fuega.nl , of bel 06-30288624

Wekelijks HeerlijkZingen
Elke dinsdag is er van 19.30 uur tot 21.30 uur de 
wekelijkse zangavond HeerlijkZingen in de 
kleine gymzaal van de Koekoekschool.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te 
zingen met liederen rond de hele wereld ge-
combineerd met stemexpressie en klankim-
provisaties. Op een ontspannen manier kan 
iedereen zijn eigen stem verkennen, genieten 
van de samenzang en de kracht en verbin-
ding ervaren die het zingen geeft.
     Elke avond vormt een afgesloten geheel. 
Zangervaring is niet nodig. Welkom is ieder-
een met zin in zingen. Een losse avond kost 
15 euro, reductie met strippenkaart. Meer 
info op www.heerlijkzingen.nl

Wil je leren drummen?
Beginnende drummers, met of zonder erva-
ring, kunnen nu leren drummen!
De drumlessen vinden plaats in Buurtcen-
trum de Leeuw. De eerste les (proefles) is gra-
tis. De privé-lessen duren een half uur en zijn 
(in overleg) op de volgende dagen en tijden:
     Ma. 19.30 tot 21.30 uur
     Wo. 13.30 tot 17.30 uur  
     of van 19.30 tot 21.30 uur
     Vr. 14.30 - 16.30 uur
Ben je geïnteresseerd en enthousiast geraakt 
en wil je meer weten, stuur dan een mailtje 
naar: drums.bart@hotmail.com

De helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in de stad. De mens heeft daar-
mee definitief bos en savanne verruild voor een leefgebied van steen en beton. We ko-
men steeds verder van de natuur af te staan. Maar het zal nooit lukken om definitief 
van die natuur af te komen. Want tot midden in de stad in voegjes en spleetjes, onder 
dakpannen en in stadssingels, wemelt het van de plantjes en beestjes. Waar de mens 
is, is natuur. Ook in Votulast. Dat gaan we zien tijdens de excursie op zaterdag 4 juni.


