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DE MOLEN GAAT WEER DRAAIEN

WIJK ALS WERKTERREIN 

Dat de ruim honderd jaar oude 
molen niet meer kon draaien was 
velen een doorn in het oog. De 
gemeente, eigenaar van de molen, 
besloot eindelijk geld uit te trekken 
om de molen weer draaiende te 
krijgen. Het is de tweede keer dat 
de uit 1913 stammende molen Rijn 
en Zon wordt gerestaureerd. Ook 
eind jaren zeventig onderging de 
molen na jaren van stilstand een 
renovatie.  
 
CRISISMOLEN
Dat de molen geregeld renovatie 
behoeft, is volgens molenaar Jan 
Wilten geen wonder. Hij noemt de 
molen een crisismolen: “Toen de 
molen gebouwd werd, kort voor de 
Eerste Wereldoorlog, was het crisis. 
De bouwmaterialen waren van 
lage kwaliteit: de stenen heeft de 
eigenaar, Korenvaar, op een koopje 
gekregen en zijn erg poreus. Als 
het regent komt het water naar 
binnenstromen. Het hout was 
‘gekeerd hout’, tweedehandsbalken 
waar de oude verbindingsgaten 
nog van te zien zijn. Ook bij de 
renovatie in de jaren zeventig was 
het crisis en was er weinig geld.”

Ruim 20 jaar geleden begon Mi-
chael van Rossum als schilder. Eerst 
bij verschillende schildersbedrijven, 
zes jaar geleden begon hij voor 
zichzelf. “Ik had meer behoefte aan 
vrijheid en ik wilde vaak meer kwa-
liteit leveren dan mijn werkgevers 
van me vroegen. Toen mijn vriendin 
eenmaal was afgestudeerd heb ik 
de stap gezet.” En de zaken gaan 
goed. In de zomer heeft hij zelfs 
twee schilders in dienst.

BEHOEFTE AAN EEN PRAATJE
Binnen Votulast werkt Michael 
vooral in Lauwerecht. Daar heeft 
hij zelf ook een paar jaar gewoond. 
“Ik kom hier altijd graag, want het 
is een hele levendige wijk. Als ik 
buiten op straat sta te schilderen 
schieten mensen je aan. Kennelijk 
hebben mensen op straat behoefte 
aan een praatje.” Vervelende ervarin-
gen heeft hij hier eigenlijk niet. “Het 
enige is dat sommigen hun fiets aan 
de steiger vastzetten. Daar ben ik 
dan niet zo blij mee.”

DE KOFFIE STAAT KLAAR
De mensen in deze wijk vindt 
hij een leuke mix van rasechte 
Utrechters, yuppen en alles wat 
ertussen zit. “Of ze veel van elkaar 
verschillen? Dat valt eigenlijk reuze 
mee. Bij de echte Utrechters kun je 
de ijskast in; ‘Hier jochie, pak maar 
wat je wilt’. Maar ook op andere 
adresjes kom ik nooit iets te kort. 
De koffie staat altijd klaar en bijna 
iedereen is gastvrij. En ik vind het 
ook opvallend dat we heel vaak de 
sleutel krijgen.” 

FRUITVLIEGJES
“In de winter schilder ik vooral bin-
nen, dan kom ik woningen tegen 
die echt vies zijn. Daar moet eerst 
een goede poetsbeurt doorheen, 
anders blijft de verf niet zitten. Of 

erger nog, plakken de fruitvliegjes 
in de natte verf. Soms heeft een stel 
onderling onenigheid over de kleur 
verf voor de muur. Daar komen ze 
dan meestal zelf samen wel uit, 
maar heel af en toe 
weet je 
dat de 
oorlog 
losbarst 
zodra je 
de deur 
achter 
je dicht 
doet….” 

“Ik vind het 
het aller-
mooiste als 
mensen blij 
zijn met het 

eindresultaat en je werk waarderen. 
Daar kan geen prijs tegenop.”
mt

HOOGRENDEMENTSWIEKEN
De huidige fokwieken - met een 
zeil - worden vervangen door wieken 
met jaloezieën. Wilten: “Dat zijn 
geavanceerde wieken met kleppen 
die zichzelf aanpassen aan de kracht 
van de wind. Dat levert een hoger 
rendement op, want bij de wieken 
met een zeil, moet de molenaar bij 
veranderde windkracht de molen 
stilzetten om het zeil aan te pas-
sen. En als een molen stilstaat, kan 
er niets mee verdiend worden.” Met 
de jaloeziewieken krijgt de molen 

“Ik heb bedankt voor de 
eer. Meerwerk vanwege 
gebreken die tijdens de 
bouw worden ontdekt, 
komt voor rekening van 
de bouwer. Dat kan ik als 
klein bedrijf niet opvan-
gen. En ik ken de molen 
als geen ander.”

het mechaniek uit haar beginjaren 
weer terug. “De molen is eind jaren 
veertig op hol geslagen, doordat 
de slecht onderhouden kleppen bij 
een storm dichtsloegen. Vervolgens 
vlogen de latten en balken door de 
wijk. De molen heeft toen dertig 
jaar stilgestaan en bij de restauratie 
in de jaren zeventig de goedkopere 
fokwieken gekregen.”

RESTAUREREN MET EPOXYHARS
Waarom restaureert Wilten, die ook 
molenbouwer is, de molen niet 

zelf? “Ik heb bedankt voor de eer. 
Meerwerk vanwege gebreken die 
tijdens de bouw worden ontdekt, 
komt voor rekening van de bou-
wer. Dat kan ik als klein bedrijf 
niet opvangen. En ik ken de molen 
als geen ander.” De opdracht is 
naar een grote bouwonderne-
ming gegaan zonder ervaring met 
de restauratie van molens. Bij de 
restauratie van ‘zijn’ molen zet 
Wilten wat kanttekeningen: “Som-
mige restaurateurs zetten tegen-
woordig het materiaal centraal. Ik 

vind het logisch om onderdelen 
te vervangen en zo het mechaniek 
in stand te houden. Monumen-
tenzorg wil dat de onderdelen zélf 
worden gerestaureerd. Ook bij 
deze restauratie: in plaats van rotte 
balken te vervangen door nieuwe, 
worden oude balken uitgefreesd 
en opgevuld met epoxyhars. Een 
dure oplossing, maar het ziet er 
wel oud uit. En dat terwijl het door 
de stijfheid van de hars niet goed 
is voor de molen als mechanisch 
bouwwerk.” nvdh

Votulast moet de komende tijd zijn vertrouwde beeld missen: de 
molen aan de Adelaarstraat zal eind juni worden ontdaan van zijn 
wieken en kap. De molenkap zal vervolgens elders worden gerestau-
reerd. De kap krijgt een nieuw wiekenkruis, waarna de molen weer 
moet kunnen draaien. De restauratie zal waarschijnlijk zes tot acht 
maanden gaan duren. Vreemd genoeg speelt de huidige bewoner, 
molenaar en molenbouwer Jan Wilten, geen rol bij de restauratie.

Dag in dag uit op straat in Votulast: dan leer je de buurt wel kennen. Wat 
maken ze mee, de mensen die werken op de straten in onze wijk?
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Het is snikheet. In speeltuin Noordse 
Park is het zwembad gevuld, er wordt 
druk gespetterd en geplonsd door 
het handjevol aanwezige kinderen. 
De speeltoestellen liggen er verlaten 
bij, niemand wil zijn billen branden 
op de glijbanen. Maar het is eigenlijk 
nooit druk in deze speeltuin. Waar in 
het Griftpark en Torteltuin op mooie 
dagen moeilijk een plekje te bemach-
tigen is op een bankje in – afhan-
kelijk van het weer – respectievelijk 
schaduw of zon, is er in het Noordse 
Park altijd ruimte genoeg om neer te 
strijken. 

ASBAKKEN OP TAFEL
Hoe komt dat? Het is een grote, 
uitdagende speeltuin met gezellige 
kippen en konijnen, vlakbij onze wijk. 
Je kunt er makkelijk lopend komen 
via de spoorbrug over het water, of 
fietsend langs de Vecht.  Noordse 
Park trok tot voor kort wél een ander 
publiek dan eerder genoemde speel-
tuinen: partytenten, tafels met asbak-
ken, scooters en Utrechtse gezellig-
heid kenmerkten de sfeer rondom 
het speelhonk. Niet iedereen houdt 
daar natuurlijk van. Maar de speel-
tuin verandert. Er zijn inmiddels veel 
nieuwe mensen en partijen betrok-
ken bij het beheer en ontwikkeling 
van de speeltuin. Niet voor niks wordt 
het nieuwe logo een octopus. 

Eén van de ateliers wordt 
gehuurd door Mieke Kol-
dewee (danser en orga-
nisatiecoach) en Marieke 
Ploeg (organisatiekunste-
naar). In dezelfde week 
dat zij op internet zochten 
naar de mogelijkheden 
om samen een atelier 
te huren, organiseerde 
SWK030 een bezichtiging 
voor nieuwe huurders. 
Mieke en Marieke beslo-
ten bijna zonder overleg 
het huurcontract te teke-
nen. “We hadden allebei 
direct een klik met de 
ruimte.” Ze bedoelen het 
ruime en lichte klaslokaal 
dat zowel door de school 
als door BSO de Boshut werd gebruikt. De leeshoek van 
de BSO is nog intact en het prikbord vult inmiddels een 
hele wand.

IN BEWEGING BRENGEN
Mieke en Marieke volgden samen de opleiding Sociale 
Wetenschappen, waarna Marieke Beeldend Vormgeven 
aan de kunstacademie studeerde, en werkzaam was als 
directeur bij een welzijnsorganisatie. Mieke legde zich 
toe op haar passie voor dansen. Twee jaar geleden kruis-
ten hun paden zich weer en sindsdien werken ze samen 
door vanuit een kunstenaarsperspectief complexe orga-
nisatievraagstukken in beweging te brengen.

Het voormalige pand van de Dr. Bosschool aan de Ma-
ria van Reedestraat staat niet langer leeg. De klaslo-
kalen zijn gevuld met grafisch vormgevers, fotografen, 
kostuumontwerpers en schilders. Want sinds maart 
beheert ‘SWK030 creatieve huisvesting’ deze locatie. 
Deze stichting biedt kunstenaars, creatief onderne-
mers, kunstinstellingen en culturele organisaties een 
betaalbare werkruimte.

Amanda’s Bloemenwinkel, méér 
dan bloemen, staat er op de ramen. 
Amanda, geboren en getogen 
Utrechtse, wonend in de Vogelen-
buurt, is de eigenaresse van de 
bloemenwinkel.
En wat ‘meer dan bloemen’ be-
tekent wordt duidelijk als je door 
de winkel loopt. Naast bloemen 
verkoopt Amanda vazen en potten, 
vaste planten 
voor binnen en 
buiten, lijstjes en 
accessoires.

KAPPER OF IETS 
MET BLOEMEN 
 “Ik wilde vroe-
ger kapper wor-
den of iets met 
bloemen doen. 
Ik was als kind al 
bloemen aan het 
plukken en daar 
maakte ik dan 
mooie bossen 
van. Zo’n zes jaar 
geleden over-
leed mijn opa en 
de bloemen voor 
op het graf kocht 
mijn moeder in 
een bloemen-
winkel vlak bij 
de begraafplaats. 
Daar hing een 
advertentie op 
de deur dat ze 
personeel zochten. Daar heb ik op 
gesolliciteerd en zo kwam ik in de 
bloemenwinkel te werken van Tom 
den Daas. In Houten ben ik de oplei-
ding voor bloemiste gaan volgen en 
toen werd het tijd voor een eigen 
winkel. Begin dit jaar hebben we 
dit pand kunnen huren, lekker op 

loopafstand van mijn huis. Op 17 
april zijn we geopend.”

LANGE DAGEN
Amanda koopt haar bloemen zelf 
in op de veiling in Ede. “Drie keer 
in de week gaat de wekker om half 
vijf en dan rijd ik met mijn bus naar 
de veiling om bloemen en planten 
te kopen. Dat doe ik zelf zodat ik 

precies weet wat 
ik in de winkel 
heb staan.” De 
winkel is vaak 
tot negen uur ’s 
avonds open dus 
Amanda maakt 
lange dagen. 
“Binnenkort 
komt mijn lera-
res uit Houten 
op bezoek om 
te kijken of ik 
een erkend 
leerbedrijf kan 
worden. Dan kan 
ik een stagiaire 
in dienst nemen 
zodat ik het 
werk een beetje 
kan verdelen.”

EENENTWINTIG 
Amanda is zeer 
tevreden over 
de locatie van 
de winkel: “Ik 
heb klanten uit 

de buurt natuurlijk maar ook uit 
Tuindorp en van de Amsterdam-
sestraatweg. Daar zit helemaal aan 
het eind pas een bloemist en dan 
ben ik dichterbij. De klanten ston-
den al voor deur toen ik nog niet 
eens open was.” Niet slecht voor een 
eenentwintigjarige. hjb

NIET ELKE DAG PATAT
Vrijwilligster Olga is zeven (!) dagen 
per week aanwezig in de keet : de 
speeltuin is elke dag open, en bij 
slecht weer kan er ook binnen wor-
den gespeeld. Henny, de vrijwilliger 
die vijf dagen per week de catering 
verzorgt zegt gekscherend: “Ik bak 
een paar keer per week patat, maar 
niet meer elke dag. Dat mag niet 
van Mevrouw Baan, want dat is niet 
goed voor de kinderen. Maar ze is 
verder niet zo heel streng hoor!” 
Janneke Baan van Stichting Me’Kaar 
verzorgt het sociale beheer van de 
speeltuin. “Het blijft zoeken waar de 
gezamenlijke noemer ligt, maar het 
mixt eigenlijk wel goed tot nu toe.” 
Medebeheerders van de keet zijn de 
mensen van Jongerentheater Link. 
Zij verzorgen twee keer per week 
activiteiten in het speelhonk.  ‘Speel-
theater’, zo noemen Saskia en Odak 
van Link dat.

BUURTMOESTUIN EN BOEKEN-
RUILKAST
In het midden van de speeltuin ligt 
een prachtige buurtmoestuin, die 
onderhouden wordt door acht buurt-
bewoners die twee keer per week bij 
elkaar komen. Beheerder Laci is de 
drijvende kracht achter de moestuin. 
Janneke: “Kinderen kunnen helpen 
met wieden en oogsten, of gewoon 

DANSEN
Mieke onderzoekt middels beweging organisatiedyna-
miek. “In het kantoor waar ik tot voor kort een bureau 
huurde kon ik niet zomaar gaan dansen, dat leidde de 
anderen teveel af. Hier kunnen we letterlijk en figuurlijk 
in beweging komen.” Marieke experimenteert met ruim-
telijke installaties die organisatie tastbaar maken. Haar 
huiskamer is daar niet langer geschikt voor.

EIGEN SPEELTUIN 
“Het is ook voor ons dé plek voor experiment, onze eigen 
speeltuin. De historie van het pand en een speelplein  
voor de deur, helpt daarbij. Het geeft letterlijk de ruimte 
om ons werk anders aan te pakken. En om onze klanten 
die ervaring ook te bieden,” vertelt Mieke. “Een ‘organisa-
tie-atelier’ roept meer vrijheid op om te rommelen, uit te 
zoeken, dingen te maken en weer weg te gooien dan  
een vergaderzaaltje in een wegrestaurant.” SM 

Mieke en Marieke nodigen organisaties van harte uit om 
met hen in gesprek te gaan, deel te nemen aan een open 
inloop- of inspiratie-atelier. www.organisatieatelier.com

kijken. Maar de buurtbewoners 
verzinnen ook activiteiten, zoals 
kruidenboter maken van eetbare 
bloemen, of broodjes bakken.” En 
dan is er nog de kersverse expo-
sitieruimte voor kunstenaars:  het 
getransformeerde dierenverblijf in 

het midden van de moestuin. Daar 
is ook een boekenruilkast tussen de 
kunst te vinden. Janneke: “Dat was 
samen met de expositieruimte een 
wens van de buurtbewoners. En er 
komt waarschijnlijk óók nog een 
foodsharingkast!” fk

https://www.facebook.com/ 
Speeltuinnoordsepark1
www.noordsepark.nl
www.jongerentheaterlink.nl

OVER DE GRENS

Lang zat hier een raadselachtig restaurant dat nooit open was. Nu staat 
het op de hoek van de Adelaarstraat en de Gruttersdijk, schuin tegenover 
de molen, vol met kleurrijke bloemen en planten. Hier is half april Amanda 
haar bloemenwinkel begonnen. En zij is gelukkig wel vaak open.

KUNST IN KLASLOKALEN

AMANDA ZET  
DE BLOEMETJES BUITEN  

“Jongens, kom mij snel helpen met de 
was binnenhalen. Het gaat regenen 
en dan worden de lakens zwart!” Ik 
hoor het mijn moeder nog roepen. 
Het was 1936, ik was 6 en woonde 
met mijn vader, moeder en jongere 
broertje in de Pieter Nieuwlandstraat. 
Vaak zat de lucht vol roet door de  
grote bergen kolen bij de Gemeente-
lijke Gasfabriek.  

HET GASPIKKIE EN DE BENENKLUIF
Aan het eind van de straat, richting de 
Blauwkapelseweg liep het ‘Gaspikkie’, 
het spoor waarover de treinen met 
steenkool en cokes de poort van de 
fabriek in- en uitreden. Als de wind 
verkeerd stond rook je óf de stank van 
de gasfabriek óf die van de ‘Benen-
kluif’, de chemische (beenzwart-) 
fabriek achter het Lauwerecht. Hier 
werden de botten van het slachthuis 
verbrand om lijm te maken. Dit stonk 
vreselijk. Mijn moeder kon hier flink 
over mopperen en wij moesten dan 
gauw de ramen dicht doen. 

GASMUNTEN KOPEN
Voor de warmte in huis hadden wij 
een haard die gestookt werd op 
antraciet, een soort kolen. Om de 
zoveel tijd kwam de kolenboer met 
zijn paard en wagen en kochten we 
een mud kolen (70 kg). Koken de-
den we op gas. Voor 1 gulden kocht 
je bij de gasfabriek een munt die je 
in de gasmeterteller moest doen. 
Dan had je ongeveer 2 weken gas 
voor het fornuis. Een gulden was 
veel geld toen want mijn vader ver-
diende in die tijd zo’n vijftien gulden 
per week bij de Galeries Modernes, 
op de hoek van de Oudegracht 

De vader van ons redactielid Lon-
neke de Roovere woonde vroeger 
vlak bij de Gasfabriek. Als klein jo-
chie woonde en speelde hij daar. 
Voor deze krant besloot ze hem te 
vragen naar zijn herinneringen over 
die tijd. Dit is zijn verhaal.

OPGROEIEN ROND DE GASFABRIEK  

VOTULAST, ONS EIGEN STUKJE STAD. BEGRENSD DOOR WEGEN EN WATER. WE MIJMEREN 
OVER HET GRIFTPARK IN DE ZOMER EN ZIEN OVERAL ‘ONZE’ MOLEN BOVENUIT TORENEN. 
MAAR ALS JE LANGS DIE DENKBEELDIGE GRENS FIETST, RIJDT OF VAART, IS ER AAN DE 
OVERKANT ÓÓK VEEL MOOIS TE ZIEN. WAT LIGT ER ACHTER KARDINAAL DE JONGWEG, 
BLAUWKAPELSEWEG, SINGEL EN VECHT? DE VOTULASTKRANT VERRUIMT VOOR ÉÉN 
KEER HAAR BLIK EN ZOEKT DE GRENS OP.

en de Lange Viestraat. Op een dag 
stuurde mijn moeder me met een  
gulden op pad voor een gasmunt. 
Trots  liep ik langs de lange muur  
over de Blauwkapelseweg naar het 
gasfabriek kantoor op de Kleine 
Singel. Maar hoe vreselijk, bij het 
poortgebouw bleek dat ik mijn gul- 
den was verloren. Ik durfde niet naar 
huis want ik moest hem vinden. 
Daarom liep ik drie keer de hele weg 
langs en gelukkig, uiteindelijk vond ik 
de gulden in een perkje. Dolblij kwam 
ik thuis met de gasmunt maar kreeg 
van mijn moeder wel de wind van 
voren. Zij was erg ongerust geweest.

Van 24 t/m 26 juli wordt het Noordse Park  
omgetoverd tot De Buurtcamping!
Op de camping ben je de hele dag heerlijk buiten en is 
iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we 
er per slot van rekening allemaal even knullig uit… Je 
groet de buurman, praat over koetjes en kalfjes en helpt 
elkaar een handje. Door samen de camping op te bou-
wen en activiteiten te organiseren leren buurtbewoners 

tijdens een ontspannen vakantie elkaar beter kennen. 
Drie dagen lang is het park een klein gemoedelijk dorpje 
midden in de grote stad. Bewoond door alle types die 
de stad rijk is: van yuppen tot daklozen, van Drenten tot 
Surinamers, van muurbloempjes tot druktemakers en 
van zuigelingen tot senioren. Wil je meer weten over de 
buurtcamping? www.debuurtcamping.nl

 Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg 

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl
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RINGSLANGEN VANGEN OP DE 
EZELSDIJK
Spelen deden we meestal in het 
Ingenhouszplantsoen. Op het bankje 
bij het monument zaten de oud-
jes en op verzoek van de moeders 
hielden zij dan een oogje in het zeil. 
Ook ging ik met mijn vriendjes naar 
de Ezelsdijk om ringslangen te van-
gen. Deze dijk lag op de plek waar 
nu de spoorlijn naar het Spoorweg-
museum loopt.

KINDERTIJD VOORBIJ
In 1938 verhuisden wij naar de 
Bellamystraat. Gasmunten kopen 
hoefde niet meer want daar had-
den we stadsverwarming. Het was 
een groot huis en mijn broertje en 
ik sliepen in het souterrain. Terug-
kijkend had ik een fijne kindertijd. 
Helaas was deze in 1940 van de ene 
op de andere dag voorbij.”
F. de Roovere / ldr



VOTULASTLADDER

 

De klapstoelconcerten zijn weer 
begonnen!
Zondagochtend 11.30 op het Koe-
koeksplein: 28 juni, 5 juli, 23 en 30 
augustus en 6 september. Neem je 
eigen (klap)stoel mee!
www.facebook.com/Klapstoelcon-
certen

Zondag 12 juli - Rommelmarkt in 
Buurthuis de Leeuw
De rommelmarkt is van 10.00-16.00 
uur. Er zijn nog enkele plaatsen, dus 
kom staan met al je spulletjes; ook 
eigengemaakte artikelen zijn wel-
kom. Een plaatsje kost 5 euro + 10 
euro borg. Carla Diroen: cdiroen@
xmsnet.nl / 06-40171719

Rommelmarkt 
Dit jaar voor de 10e! keer rom-
melmarkt op het Willem van 
Noortplein. De rommelmarkt zal dit 
jaar plaats vinden op zaterdag 12 
september. Wie helpt er mee!? 
Neem contact op met Liesbeth ten 
Cate tel: 030-2523766 of
liecat@hetnet.nl
 
In Between Café Utrecht Noord-
oost 
Op donderdag 25 juni 2015 starten 
we in Buurtcentrum de Leeuw van 
9.30-12.00 uur (daarna iedere 4e 
donderdag van de maand). Het is 
toegankelijk voor en door iedereen 
die op zoek is naar werk (een baan 
of opdracht). Heb je behoefte aan 
inspiratie en een steuntje in de 
rug? Kom dan netwerken, meedoen 
aan gratis workshops, je cv laten 
scannen en je verhaal delen. Voor 
vragen: 06-39884866 (dinsdag en 
donderdag van 12.00-17.00 uur)

De Leeuw Dag  
Op 4 juli vieren we in Buurtcen-
trum de Leeuw met de buurt dat 
er veel nieuwe initiatieven bij zijn 
gekomen, dat de Leeuw een eigen 
website heeft gekregen en alle 
andere mooie activiteiten die er 
plaatsvinden in de Leeuw.
Tussen 10.00-14.00 is er heel veel 
leuks de beleven in de Leeuw.
Wil je bijdragen aan deze dag, meld 
je aan bij Fleur en Eva: 
deleeuw@thesocialfirm.nl

   

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in juli, augustus en septem-
ber plaatsvinden. De volgende 
wijkkrant verschijnt eind septem-
ber. Organiseert u in oktober of 
november een buurtactiviteit? 
Laat het ons vóór 2 september 
weten, dan nemen we een aan-
kondiging op in de volgende 
agenda. Of plaats uw bericht zelf 
rechtstreeks op het prikbord van  
www.votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook:  
www.facebook.com/Votulastkrant

25 JAAR MIRAKELTJES IN DE MERELSTRAAT     

OUD & NU
HOE ZAG VOTULAST ER VROEGER UIT? DIT JAAR GAAN WE IN ONZE VOTULAST 
TIJDMACHINE ZES KEER TERUG NAAR EEN HERKENBAAR PUNT IN DE BUURT EN 
LATEN WE JE ZIEN WAT ER IS VERANDERD. DIT KEER: EEN SCHEEPSTIMMERWERFJE 
ACHTER DE MOLEN AAN DE GRUTTERSDIJK.

Afgelopen jaren zagen ze de wijk veranderen, 
maar bleef hun werkplezier onverminderd groot. 
Fysiotherapeuten Wobbe Wolters, Babs Carton en 
Monique van Giezen vieren dit jaar een feestje. 
Hun praktijk op de Merelstraat bestaat 25 jaar.  

De praktijk valt niet zo op in het straatbeeld. “De 
komst van de winkels hier tegenover heeft de leven-
digheid vergroot,” vertelt Monique. “Maar er zijn altijd 
mensen die hier al jaren boodschappen doen en onze 
praktijk nooit opgemerkt hebben.” 

VOTULAST VROEGER
Het was Wobbe die vijfentwintig jaar geleden de 
praktijk op de Merelstraat opende. Votulast was toen 
in minder goede staat dan nu. Veel slechte woningen 
maakten de buurt niet erg aantrekkelijk als vesti-
gingsplaats. Toch durfde Wobbe het aan en patiënten 
wisten zijn praktijk al snel te vinden. Een jaar later nam 
ook Babs haar intrek in de praktijk en enkele jaren 
later sloot ook Monique zich aan. Omdat er twee be-
handelkamers zijn, hebben ze verschillende werkdagen 
en zijn ze er nooit alle drie tegelijkertijd. 

DIRECT RESULTAAT
In de praktijk worden meer disciplines beoefend dan 
alleen de ‘klassieke’ fysiotherapie. Wobbe: “Wij wer-
ken als enige drie gecertificeerde Mulligan-concept-
therapeuten in Utrecht. Dit concept is een vorm van 
manuele therapie met aangepaste grepen. Het is een 
pijnvrije werkwijze waarin de patiënt zelf actief meebe-
weegt en waarbij er vaak direct resultaat is. Patiënten 
spreken van kleine mirakeltjes, zo blij verrast zijn ze 
dat hun klachten zo snel oplosbaar blijken.” 

DE TRAP IN PLAATS VAN DE LIFT
Monique: “Naast deze Mulliganmethode hebben we 
meer specialisaties. Wobbe en ik zijn ook beiden 
geschoold in de haptonomie waarbij de beleving van 
klachten ook wordt meegenomen in de behandeling. 
Iedere patiënt krijgt bij ons altijd een behandeling op 
maat. Omdat we van zoveel markten thuis zijn, kunnen 
we putten uit veel ervaring en werkwijzen.”
Babs: “Ook de ‘klassieke’ fysiotherapeutische behan-

Op de foto (afkomstig van het 
Utrechts Archief) zien we het 
scheepstimmerwerfje op de hoek 
van het Zwarte Water en de Ooster-
stroom. Rechts is het schutssluisje, 
en nog meer naar rechts is een deel 

van de Gruttersdijk te zien. Niet 
zichtbaar is de molen, deze gaat 
namelijk precies achter de boom 
verscholen. De foto is waarschijnlijk 
rond 1930 gemaakt, want het was 
een inzending voor de fotowed-

strijd ‘Het Zwarte Water met naaste 
omgeving’ in 1931. Het scheepstim-
merwerfje is al heel lang weg, eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd op dit terrein een plantsoen 
aangelegd. gjvz

COLOFON

delwijze waarin we gebruikmaken van oefentherapie 
en massage, voeren we in deze praktijk uit. Omdat 
we persoonlijke aandacht voor de patiënt belangrijk 
vinden, laten we ze niet ‘over aan apparaten’. We willen 
juist leren aan patiënten dat bewegen belangrijk is en 
dat dit niet alleen in sporten zit, maar juist ook in de 
trap nemen in plaats van de lift en dergelijke kleine 
gedragsveranderingen in hun dagelijkse leven.”  

ECHTE WIJKPRAKTIJK
Wobbe: “Door onze specialisaties trekken we patiënten 
uit heel Utrecht en omgeving, maar we zijn juist ook 
echt een wijk-praktijk. Een van de leuke dingen aan 
Votulast is dat de wijk zo divers is. Alhoewel de laatste 

jaren veel oud-bewoners wegtrek-
ken en hun huizen worden over-
genomen door jonge gezinnen. 
En er zijn in de wijk maar weinig 
woonvoorzieningen voor ouderen, 
die mis ik hier wel.” 
Babs: “Ik heb patiënten die al 
jarenlang bij mij komen voor hun 
behandeling. Het is heel bijzon-
der om te merken dat ik zoveel 
mensen ken in een wijk waar ik 
zelf niet woon. Als ik hier op straat 
loop, blijf ik mensen groeten.” gm

J. de Bekastraat 51 / t 06 246 40 236

www.speelatelier.nl

KOPIJ
Nummer 5 van 2015 verschijnt eind september 2015.
Deadline voor het indienen van ideeën of activitei-
ten is 2 september.
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