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‘Hallo’ tegen inbraken 

In de zaal zitten ruim twintig deelnemers, 
veelal grijs gekruind en vijftigplus. Ze zijn 
naar de bijeenkomst gekomen om te horen 
wat ze zelf kunnen doen om inbraken te 
voorkomen. Agent Remi belooft dat alle 
aspecten in zijn verhaal aan bod komen. 
Hij start met enkele feiten. Dertig seconden 
heeft een inbreker gemiddeld nodig om 
binnen te komen; slechts 1 procent van de 
inbraken vindt plaats door het breken van 
een ruit; en 90 procent van de inbrekers 
woont binnen een straal van drie kilometer 
van de plaats delict. De aanwezigen zijn 
duidelijk onder de indruk. 

enkele minuten
Remi vervolgt het verhaal met de ‘plan-
ningscyclus’ van een inbreker. Eerst 
wordt het doel gekozen (een huis, een 
bedrijfspand, enz.), dan wordt er informa-
tie verzameld (zijn de bewoners thuis?), 
vervolgens wordt de omgeving verkend, 
het gereedschap dat ergens in de buurt ligt 
erbij gepakt en een generale repetitie uit-
gevoerd (om de vluchtweg te verkennen). 

Na al deze stappen is het tijd voor de inbraak 
zelf en vervolgens de vlucht. De volledige cy-
clus doorloopt een inbreker in slechts enkele 
minuten tijd. 
 
contact
Tijdens alle stappen voorafgaand aan de 
inbraak, kunnen buurtbewoners iets doen. 
Het belangrijkste middel dat ingezet kan 
worden, is het maken van contact. Zodra een 
inbreker wordt aangesproken, zal deze vaak 
zijn poging staken. De kans dat er na contact 
een goed signalement te geven is, maakt de 
grond onder zijn voeten te heet. Een aantal 
vrouwen in de zaal geeft aan contact maken 
met een verdachte best eng te vinden. Remi: 
“Je moet in ieder geval nooit dingen doen 
waar je bang voor bent.” Later vult hij aan: 
“Mensen die bang zijn hebben de neiging 
hun wereld te verkleinen, maar juist door 
deze te vergroten kunnen ze hun angst ver-
minderen. Ik vind het belangrijk dat burgers 
hun eigen aandeel oppakken in de strijd 
tegen inbraken.” 

de belangrijkste tips
- Observeer wie zich ‘afwijkend’ gedraagt.  
   De afwijking wordt bepaald door de norm  
   van een wijk, die voor iedere wijk anders is. 
- Spreek de verdachte aan, maak contact.  
   ‘Weet u misschien hoe laat het is?’ of  
    ‘Hallo’ kan al voldoende zijn.
- Bel 112 als je iets verdachts ziet. Houd het  
   bij een basisbeschrijving als je een  
   signalement geeft (de beschrijving ‘een  
   donkere auto’ is beter dan ‘een donker- 
   blauwe’, want misschien is de auto in ander  
   licht wel donkergrijs).

- Vertel aan de telefoon wat er is gebeurd,  
   door wie, met welke vervoermiddelen zij   
   er vandoor zijn en in welke richting. 

Gebiedsmanager veiligheid Myrte Pfei-
fer organiseerde de bijeenkomst. “Het 
terugdringen van woninginbraken is een 
wijkprioriteit. Voorlichting is hierbij een 
belangrijk instrument. Waarschijnlijk zal er 
daarom later dit jaar nog een clinic plaats-
vinden.” gm

duurzame drukkerij
verrassend dichtbij

www.drukkerijpascal.nl

Is er in Votulast genoeg ruimte om buiten te spelen? De redactie van de Votulastkrant 
gaat met een speciale kinderjury op pad om te onderzoeken hoe het is gesteld met de 
speelplekken in de buurt, en zoekt vooral de minder bekende plekjes. Waar kun je 
lekker buitenspelen in de wijk?

De speeltuin in het Majoor Bosshardtplant-
soen wordt beoordeeld door een testteam 
bestaande uit Anne (10), Jop (11) en Rosa (10). 
Het team rent langs de bibliotheek en over 
het voetbalveld naar de halfpipe. “Weet je 
wat pas gaaf eng is?”, vraagt Jop. “Met twee 
borden tegelijk.” Het team klimt bovenop 
de halfpipe en bekijkt vervolgens de speel-
toestellen. “Het is goed dat dit allemaal van 
hout is en niet van plastic. Veel mooier.” 
Rosa knikt: “En de toestellen zijn tenmin-
ste niet zo absurd laag.” Anne wijst op de 
schommel. “Die kan ook heel erg hoog, die 
is gaaf.” 

struikjes
De speeltuin ligt volgens het team te dicht 
langs de drukke Kardinaal de Jongweg. “Het 
is jammer dat al die auto’s zo vlak langs-
rijden. Dat geeft veel lawaai en het ziet er 
heel druk uit,” zegt Rosa. “Ze zouden hier 
struikjes moeten planten. Dan zie je de 
auto’s veel minder en kun je je ook verstop-
pen tussen de bomen. Het is nu te kaal.”  
vult Jop aan.  

klimmen en lezen
De ligging van de speeltuin vindt het team 
verder prima: “We kunnen hier zelf naar 
toe lopen en het is er nooit erg druk. Soms 
zijn er wat hangjongeren vlak bij de bieb 

of de halfpipe, maar die zijn nooit verve-
lend.” Het is dan ook een speeltuin voor wat 
oudere kinderen vinden ze: “Hele kleintjes 
kunnen hier minder goed over de touwen, 
want sommige hangen best hoog.” Ook de 
bibliotheek vinden ze een pluspunt. Als 
ik een leuk boek gehaald heb, of als mijn 
moeder er lang over doet om boeken uit 
te zoeken, dan ga ik 
hier weleens met 
een boek zitten 
lezen.” Het team 
vindt het klim-
parcours prima 
(“klimmen wordt 
nooit saai”) en ook 
de mogelijkheden 
voor skaters en 
voetballers zijn 
goed (“in mijn 
skateboardfase was 
ik hier wel vijf keer 
per week”). Wel heb-
ben ze nog een wens: 

“Alles is hier schoon en goed onderhouden, 
maar die graffiti op de halfpipe is erg lelijk. 
Daar zou wat mooie graffiti moeten komen 
in plaats van al die monsters.” nvdh

Weet jij meer speelplekken voor de speelplek-
check? Mail info@votulastkrant.nl

Tegen de landelijke trend in, neemt in Utrecht het aantal woninginbraken af. Volgens 
politiemannen Edwin en Remi komt dit onder meer door voorlichting van de politie 
zoals de clinic ‘Waarnemen en observeren’. Op een koude maandagavond in februari 
vond er in wijkbureau Oost/ Noord-Oost zo’n clinic plaats. 
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Jennie Duif en Karin de Kok zijn buurvrouwen van elkaar. Ze wonen in de Stiel-
tjesstraat, een straat die samen met de Dopplerhof een vrij nieuwe buurt vormt tus-
sen de Vogelenbuurt en het Griftpark. Het is een gemêleerde wijk met woningen en 
appartementen van woningcorporatie Bo-Ex. Jennie en Karin wonen er met plezier 
maar misten wat aan de buurt. 

“Een paar jaar geleden kwamen we er 
achter dat we ons allebei ergerden aan al 
dat ‘beton’ hier,” zegt Karin. “Zonder een 
concreet doel begonnen we in 2012 hier aan 
de keukentafel plannen te verzinnen om 
de buurt aantrekkelijker te maken.” Jennie 
vult aan: “Bij de jaarlijkse rondgang van de 
woningcorporatie opperde ik of we niet iets 
konden doen aan de wijk, het levendiger 
maken. We kwamen op het idee een grote 
schildering te maken op de kale zijkanten 
van de woningen hier. Dat plan hebben we 
ingediend. Het werd eerst afgewezen omdat 
ze een schildering direct op de muur niet 
zagen zitten; te veel onderhoud. Toen heeft 
een commissie onder leiding van Hans 
Spekman een alternatief bedacht. Het idee 
was om platen aan de muur te maken met 
daarop de schildering. Toen is ook het idee 
ontstaan om er ook beplanting, Gouden 
Regen, omheen te laten groeien.” 

griftpark dichterbij halen
En zo worden op de zes blinde muren de 
komende maanden beschilderde panelen 
geplaatst met afbeeldingen van vogels. 
Kunstenares Nina Valkhof gaat in een loods 
van Bo-Ex met het project aan de slag. “Het 
idee om voor afbeeldingen van vogels te 
kiezen is deels gebaseerd op het idee het 
Griftpark meer deze kant op te laten 
komen,” aldus Karin. 

meer groen 
“Naast deze schilderingen hebben we ook 
een plan ingediend bij de gemeente om 
meer groen in de wijk te krijgen, zoals op 
het plein hiervoor.” Al snel bleek dat bijna 
iedereen hierover enthousiast was. Veel 
bewoners hebben aangegeven dat ze wel 
een muurtuintje willen. Deze worden door 
de gemeente aangelegd en door de bewo-
ners zelf onderhouden. “Op het plein zelf 

komen er in de bestrating meer openingen 
die beplant worden,” zegt Karin. 
 
knalfuif
“Het is uiteindelijk een enorm project 
geworden,” zegt Jennie. “Zo zaten we vorige 
week aan tafel met mensen van Bo-Ex, het 
hoveniersbedrijf, de kunstenares die de 
schilderingen gaat maken en de mensen 
van de gemeente die hier aan meewerken, 
in totaal wel vijftien mensen.” Het project 
gaat opgeleverd worden met een knalfuif. 
De datum is nog onbekend, maar ook 
hiervoor hebben de dames grote plannen. 
Wordt vervolgd. hjb 

Stieltjesstraat en Dopplerhof opgeleukt met vogels  

Beschermde wijkgenoten

Ik wandel door onze wijk met Floris Brekel-
mans, buurtgenoot en één van de auteurs. 
Hij wijst op een donkergroen plantje dat 
groeit op een muurtje op de Gruttersdijk. 
“Wilde marjolein. Beschermd, maar ook 
lekker in de pasta. Dit exemplaar siert de 
voorkant van de veldgids.” Hij plukt een 
blaadje, stopt het in zijn mond en stapt 
enthousiast verder, omlaag turend langs de 
kademuur. Een beschermde plant opeten, 
mag dat zomaar? “Ai, ik heb zojuist de 
Flora- en faunawet overtreden.”  

flora- en faunawet
De Flora- en faunawet vormt de aanleiding 
voor de veldgids. Deze wet is er om in het 
wild levende planten en dieren te bescher-
men. De gemeente moet hier rekening 
mee houden bij haar werkzaamheden. De 
veldgids helpt met behulp van afbeeldin-
gen bij de herkenning van beschermde 
soorten en de locaties waar zij voorkomen. 
“Een paar jaar geleden werden de muren 
van de Weerdsluis schoongespoten door de 
gemeente. Dat moet nu eenmaal af en toe 
gebeuren,” vertelt Floris. “De dienstdoende 
ambtenaar ging ijverig te werk, te ijverig. 
Want de beschermde varens vlogen in het 
rond, terwijl zij eigenlijk gespaard hadden 
moeten blijven. We hopen dat de veldgids 
bijdraagt aan het voorkomen van dit soort 
situaties.” 

bewustwording
Op straat, in putten, op muren, in wonin-
gen en parken: beschermde soorten komen 

Bij buurtbewoners staat het bekend als het 
Ketelhuis, maar boven de deur hangt een 
bordje ‘de Voorziening’. Wat gebeurt er in 
het karakteristieke pand aan de rand van 
het Griftpark?
Journalist Marloes Elings leidt me rond. Zij 
heeft al tien jaar een werkplek op de eerste 
verdieping van het pand. In de ruime kamer 
linksboven staan aan weerszijden drie 
bureaus achter elkaar: voor zes mensen een 
werkplek met een kast erachter. “Er zitten 
in het gebouw, even tellen, vijftien, nee 
twintig mensen met hun bedrijf. Drie men-
sen werken samen, dus eigenlijk zeventien 
bedrijfjes: allemaal zzp’ers met een creatief 
beroep. We hebben vormgevers, vertalers, 
journalisten, een fotograaf, interieurarchi-
tecten, een modeontwerper, tekstschrijvers 
en communicatieadviseurs. Op de begane 
grond woont ook nog een gezin; hij is archi-
tect en zij cateraar.”
 
de voorziening
Het pand werd in 1923 gebouwd als admi-
nistratiegebouw van de gemeentereiniging, 
ontworpen door architect Planjer in de stijl 
van de Amsterdamse School met elemen-
ten van de nieuwe zakelijkheid. In de jaren 
zeventig was het gebouw een jongeren-
centrum. Nadat het centrum sloot raakte 
het pand in verval. Het werd gekraakt en 
uiteindelijk verkocht de gemeente het pand 
voor een symbolisch bedrag aan een stich-
ting die er een bedrijfsverzamelgebouw van 
maakte met de naam ‘De Voorziening’.

monumentaal pand
In de middelste kamer boven, met prachtig 
uitzicht op het Griftpark, zitten vertaler 

Koen van Gilst, grafisch vormgeefster en 
fotograaf Desiree Meulemans en grafisch 
ontwerpers Menno Anker en Hans Smeijs-
ters. “Zij hebben de lekkerste koffie,” vertelt 
Marloes, die regelmatig even op de koffie 
gaat.
Marleen Laverman van de VIP-bus komt 
net binnen, ze vertelt enthousiast over de 
oude SRV-wagen en de inspiratiesessies die 
ze vanuit hun kantoor rechtsboven in het 
Ketelhuis door het hele land organiseren.
Interieurarchitect Mieke van Pijpen zit 
beneden. Ze werkte eerst vanuit huis. “Maar 
ik had er genoeg van om in mijn eentje te 
zitten. Ik wilde mensen om me heen die ook 
aan het werk waren, collega’s waar je mee 
kunt lunchen of even mee kunt sparren.” 
Ze is blij met de lichte ruimte op de begane 
grond. “En dat het een monumentaal pand 
is geeft het een extra dimensie.”  

 
eenpitters
De huurders zijn allemaal ‘eenpitters’ maar 
er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten. 
Zo zijn ze samen verantwoordelijk voor de 
tuin en worden er tuinwerkdagen georga-
niseerd. En wat elk jaar terugkomt is het 
kerstontbijt: “dat is een soort live jaarver-
slag,” vertelt Marloes. “Iedereen vertelt hoe 
het afgelopen jaar is gegaan en wat iedereen 
het komende jaar voor plannen heeft.”  mv

Ben je zzp’er met een creatief beroep? Er zijn 
nog werkplekken beschikbaar. Geïnteresseer-
den kunnen mailen voor meer informatie naar 
voorziening@outlook.com.

overal voor, ook in onze wijk. Sommige 
soorten worden ook verkocht in tuincentra, 
waaronder gele helmbloem en pracht-
klokje. Eenmaal ontsnapt uit de tuin vallen 
zij onder de Flora- en faunawet. Floris vindt 
dat je de wet in zulk soort gevallen niet te 
star moet hanteren. “Het zou wat zijn als 
je geen onkruid van de straat mag halen 
omdat er verwilderde tuinplanten groeien. 
Van de andere kant zorgt de wet voor be-
wustwording ten aanzien van wilde natuur 
in de stad. Daar moet je zorgvuldig mee 
omgaan, ik hoop dat de veldgids daar aan 
kan bijdragen”.  

Bij de molen haal je gehakt en bij de fietsenmaker plakken ze je band. Maar er zijn ook 
plekken in de wijk waarvan je écht niet weet wat daar gebeurt, en waar je minder snel 
naar binnen stapt. De Votulastkrant gaat je in deze nieuwe rubriek voor. Dit keer: het 
Ketelhuis aan de Stieltjesstraat. 

Je moet het maar net weten en er oog voor hebben. De meeste van ons lopen er zo aan 
voorbij: tongvarens bij het sluisje aan de Keizersgracht en stijf hardgras op het Willem 
van Noortplein. Twee beschermde planten. En het zijn niet de enige beschermde soor-
ten die in de stad voorkomen. De ‘Veldgids Beschermde Planten en Dieren Utrecht’, 
net uitgebracht door de gemeente, laat zien dat de stad er vol mee zit. 

wijkverhalen
..........................   

Al op zijn achttiende begon El Morabet een 
groentezaak aan de Willem van Noort-
straat. Geleidelijk kwamen er samen met 
andere familieleden meer zaken bij: een 
supermarkt met slagerij op de Bemuurde 
Weerd en een in Den Haag, en de huidige 
lunchroom. De crisis noopte tot risico-
vermindering en inmiddels zijn de andere 
zaken verkocht en concentreert El Morabet 
zich op de bakkerij annex lunchroom. Hij 
vindt het heerlijk om klanten blij te maken, 
en om te verkopen. Dat zie ik ook als hij 
klanten bedient.   

actief in de buurt
Nog enthousiaster wordt El Morabet als hij 
vertelt over zijn activiteiten in de buurt. 
Op een informele maar effectieve manier 
helpt hij de sociale veiligheid en de leef-
baarheid te verbeteren. Een voorbeeld. Een 
buurvrouw kwam een keer nerveus de zaak 
in omdat ze niet meer naar haar auto toe 
durfde; er hingen regelmatig een paar dak-
loze jongeren omheen. Ze wilde eigenlijk de 
politie bellen, maar El Morabet haalde haar 
over om met zijn tweeën met de jongens 

te gaan praten. Ze raakten in gesprek en 
er ontstond wederzijds begrip; de jongens 
maakten excuses. Nu groeten ze elkaar en 
geeft de buurvrouw hen af en toe wat eten.  
 
burenhulp
Een ander voorbeeld is een bijeenkomst 
die hij met buurtbewoners en de wijkagent 
organiseerde voor Burendag. De aanleiding 
was de stijging van het aantal inbraken in 
de buurt. Doordat men elkaar nu beter kent, 
weet men elkaar te vinden als er iets aan 
de hand is. Nieuwe initiatieven komen tot 
stand, zoals het aanvragen van meer groen 
in de straat en het voeren van actie tegen de 
hoge snelheid van auto’s in de straat. Als er 
junks zitten op een plek waar kinderen wel 
eens spelen, gaat El Morabet samen met een 
paar grote mannen uit de buurt naar ze toe 
en legt vriendelijk uit dat het voor kinderen 
gevaarlijk is als er spuiten liggen of peuken 
van joints. 
El Morabet zorgt ook voor individuele 
bewoners. Zo ontmoette hij een volledig 
ontspoorde jongen uit de buurt en hield 
hem een spiegel voor. Dit leven of een ander 

leven? Dat hij de cultuur van de jongen 
kende hielp hier zeker: het lukte hen 
samen om de muur van schaamte af te bre-
ken.  Ze spraken elkaar meerdere keren en 
inmiddels wordt de jongen taxichauffeur. 

in contact blijven
Opgegroeid in de jaren tachtig in de 
Grietstraat in een tijd dat de voordeuren 
openstonden en de buurman binnenliep 
en ‘ik haal even een pak melk uit jullie 
koelkast!’ riep, hecht hij veel waarde aan 
sociale cohesie. El Morabets filosofie: “Je 
moet tegen anderen durven zeggen wat je 
dwars zit, dat werkt het beste. En als je dan 
een keer boos wordt op iemand is dat ook 
niet erg, als je in de buurt maar in contact 
blijft met elkaar.” sm

Rachid El Morabet is een bevlogen en hardwerkende man. Niet alleen voor zijn bak-
kerij met lunchroom, maar ook daarbuiten. Ik interview hem op een vrijdagochtend 
tussen de bestellingen door. Als hij zijn personeel instrueert heb ik even tijd om de vi-
trine te bestuderen. Gevulde Marokkaanse pannenkoeken, croissants uit Frankrijk, 
Turkse lekkernijen en Hollandse gevulde koeken, zoete en hartige heerlijkheden uit 
de hele wereld. 

Komt voor de bakker 

nestplaatsen
We lopen door de Adelaarstraat en Floris 
wijst naar boven. “Onder die dakpannen 
broeden ’s zomers gierzwaluwen. De winter 
brengen ze door in zuidelijk Afrika, waarna 
ze weer terugkeren naar dezelfde dakpan. 
Heel wat nestplaatsen gaan verloren bij 
renovatie en isolatie van daken. Je houdt je 
aan de Flora- en faunawet door niet te wer-
ken in de periode dat de vogels broeden en 
door een nieuwe nestplaats aan te bieden. 
Bijvoorbeeld door een speciale nestkast op 
te hangen. Vaak is rekening houden met 
beschermde soorten heel eenvoudig.” mt

  

   

   

  

 

Het ketelhuisHet ketelhuis
Er wordt gewerkt door zzp’ers met 
creatieve beroepen. 
Hier zit de administratie van de 
gemeentereiniging. 
Het pand is gekraakt, voorlopig 
gebeurt er niks.

Het goede antwoord is A

A

B

C

   

Wittevrouwensingel 95a 
www.bouwmaat.net

Uw aannemer in de buurt
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Het zijn panden die volgens het gemeente-
lijk masterplan gesloopt moeten worden. 
Door de crisis schuiven de sloopplannen 
echter steeds verder op.  Inmiddels verke-
ren de woningen van de Buurlanders in 
erbarmelijke staat. “Gelukkig is het een 
zachte winter geweest dit jaar,” lacht Stijn. 
Hij woont inmiddels al zeseneenhalf jaar 
op de Troelstralaan. Esther (26) woont er 
sinds twee jaar. Stijn:  “De meesten van ons 
dachten dat we met een beetje geluk een 
jaartje konden blijven wonen. Maar het 
duurde en duurde maar, en er ontstonden 
steeds meer mooie dingen. Toen bedachten 
we hoe geweldig het zou zijn als we deze 
sfeer zouden kunnen behouden. Maar dat 
je wel de minpunten van hier wonen zou 
kunnen verbeteren: de kou, de verloede-
ring, de vuilniszakken en de zooi overal. Er 
is gewoon veel achterstallig onderhoud.” 
Esther: “Je wil ergens wonen waar het fijn 
is. Nu is eigenlijk bijna alles al fijn, behalve 
de huidige staat van de woningen.” Stijn: 
“En de onzekerheid, die is ook niet fijn.” 

vereniging buurland
Sinds 9 december 2013 is de Vereniging 
Buurland Utrecht een feit. In samenwer-
king met een adviesbureau en architect 
heeft de vereniging laten onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om de boel grondig 
aan binnen- en buitenkant te laten renove-
ren. Stijn: “Inmiddels is er het één en ander 
doorgerekend en zijn we in gesprek met ei-
genaar Mitros om te kijken of er een moge-

Het is over het algemeen goed wonen in buurtgemeenschap Buurland: een jaarlijks 
buurtfestival en bewoners vol idealen en plannen om het er nog leuker te maken. 
Buurland wordt gevormd door vier blokken sloopwoningen tussen Troelstralaan en 
Willem van Abcoudeplein. Een groot deel van de bewoners wil inmiddels nooit meer 
weg. Ze laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de panden van Mitros over 
te nemen en zelf te laten renoveren. Bewoner Stijn (28): “Er is de afgelopen jaren best 
iets bijzonders ontstaan hier.” 

 
 

Ze hebben mooie roodbruine krullen: de nieuwe Mangalitzavarkens, oftewel wolvarkens. 
Ze worden verzorgd door de dierverzorgers van Griftsteede, maar hun baasjes zijn stads-
boeren Ward & Wikke. Hun missie: stedelingen in contact brengen met lokale vleesproduc-
tie. Totdat het zover is hebben de drie gecastreerde broertjes een goed leven bij Griftsteede, 
waar ze gezellig knorrend van binnen naar buiten lopen en ondeugende dingen doen zoals 
de kruiwagen met mest omgooien… mv

kopij
     Nummer 3 van 2014 verschijnt begin mei 2014.
     Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 16 april.
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     Michiel van Dongen (mvd)
     Jacco van Osch (jvo)
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bezorging
     Coördinator: Marian Venemans 
     Wordt de krant niet bij u bezorgd? 
     Geef het door aan de redactie. 
     De krant ligt ook bij de buurtcentra 
     en de bibliotheek.

grafisch ontwerp
     www.takeadetour.eu

drukwerk
     Drukkerij Pascal, Utrecht

oplage 
     5600 exemplaren

     www.votulastkrant.nl
     www.facebook.com/votulastkrant

De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

lijkheid is dat de Vereniging Buurland - met 
behulp van een financier - de panden over 
zou kunnen nemen. De vereniging kan dan 
verkopen aan diegenen die willen kopen en 
verhuren aan diegenen die willen huren. Er 
is genoeg interesse voor, dat hebben we ook 
al onderzocht. Maar het is een pittig traject, 
want er zijn natuurlijk al plannen voor deze 
plek. Er is nog heel veel onzeker.”  

verkeerd beeld 
Esther: “We willen graag een brug leggen 
naar de andere buurtbewoners. Er zijn wel 
wat negatieve geluiden over deze blokken, 
vooral bij de bewoners van de nieuwbouw. 
Er wonen nu natuurlijk nog veel studen-
ten, met helaas soms wat studentikoos 
woongedrag. Dat was die bewoners niet 
beloofd toen ze hun huis kochten, er zou 
natuurlijk gewoon nieuwbouw komen. 
Het is belangrijk om met hen in contact 
te komen om te laten zien wie wij zijn en 
wat wij willen. Want als ze iemand met een 
petje een vuilniszak op de verkeerde dag op 
de stoep zien gooien geeft dat een verkeerd 
beeld. Dat is niet iemand die bij het nieuwe 
project hoort. Dat willen we graag duidelijk 
maken.” fk

Behoud van Buurland   

Wat huist er zoal achter de voordeuren van Votulast aan gedierte?  Naast de bekende 
exemplaren zoals vuilnisbakkenrashondjes en -katten blijken de inwoners van onze 
buurt nog heel andere beesten te huisvesten. Dit keer: de nieuwe biggen van Grift-
steede!

In de ladder staan wijkactiviteiten die 
in april of mei plaatsvinden. De vol-
gende wijkkrant verschijnt begin mei. 
Organiseert u in mei of juni een buurt-
activiteit? Laat het ons vóór 16 april 
weten, dan nemen we een aankondiging 
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

Gevraagd: zangers voor Brahms’ Re-
quiem
Kamerkoor Sjanton zoekt tenoren en bassen 
voor het prachtige koorwerk Ein Deutsches 
Requiem van Brahms. Voor dit project 
met uitvoeringen op 1 en 2 november, is er 
plaats voor geoefende zangers die goed pas-
sen bij het niveau van het koor. 
Sjanton is een serieus en gezellig koor. In 
maart zijn de repetities gestart.
En wie zich nu aanmeldt, kan nog meedoen 
met ons optreden in juli op de Culturele 
Zondag.
Heb je interesse? Dan kun je meer informa-
tie vragen bij Heleen Arnold (kamerkoor@
sjanton.nl). Je kunt vrijblijvend een repeti-
tie bijwonen in Tuindorp-Oost (dinsdagen 
van 20.00 tot 22.30 uur). Als het je bevalt, 
volgt er een afspraak voor een auditie. Zie 
ook www.sjanton.nl. 
 

Cursus Stadsnatuur Utrecht 2014: 
3 lezingen op donderdag - 3 excursies op 
zaterdag
Wel eens een hooilandje gezien? Of een 
metselbij en weet je waarom die zo heet? 
En waarom leven vleermuizen zo graag in 
de stad? In de cursus Stadsnatuur leer je er 
alles over! 
15 en 17 mei: (Wilde) bijen en hommels
12 en 14 juni: Vleermuizen
14 juni: fietsexcursie “Nieuwe Wildernis” in 
het Noorderpark.
26 en 28 juni: Hooilandjes in de stad.
De lezingen zijn van 20.00 tot ongeveer 
22.00 uur in Stadsboerderij Griftsteede aan 
de Van Swindenstraat 129 te Utrecht. 
De excursies vinden plaats op zaterdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. 
Aanmelden via een mail aan stadsnatuur@
hotmail.com. 
Kosten: Voor de hele cursus: 25 euro 
Voor IVN-leden, KNNV-leden en U-pashou-
ders: 15 euro 
Meer informatie is te vinden op http://ivn.
nl/afdeling/vecht-en-plassengebied  

 
Cursus moestuinieren: lekker buiten 
bezig zijn
De vogels fluiten alweer volop, de knoppen 
van de bomen staan op springen, kortom de 
lente staat in de startblokken. Ook zin om 
dit voorjaar lekker buiten bezig te zijn met 
het verbouwen van groente? Er zijn nog een 
paar plaatsen vrij op onze moestuincur-
sussen. Hier leert u  in theorie en praktijk 
wat er nodig is om een eigen moestuin te 
beginnen. 
Deelname kost 125 euro  (25% korting voor 
houders van een U-Pas)         
Hiervoor krijgt u:
- lessen in theorie en praktijk
- stukje grond van ca. 25 m2 (incl. zaden 
voor gewassen en een basispakket planten)
-  een sleutel van de tuin
- tuingereedschap is op de tuin aanwezig.
Voor meer informatie over locaties en 
aanmeldingen: Neem contact op met het 
secretariaat van NMC 030 – 286 69 69 of 
nmc@utrecht.nl
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Volg Buurland op Facebook: www.facebook.
com/buurland.utrecht.nl
www.buurlandutrecht.nl


