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Van buurtsuper tot superbuurt 

Hello, Goodbye! 

Gert Jan Nijhuis, eigenaar van de 
winkel: “Het leegkomend pand aan 
de Oudemansstraat bood kans om 
uit te breiden. De winkel moest  
vóór 2020 de koelingen vervangen 
in opdracht van Ahold, en wij wil-
den al langer scankassa’s met eigen 
gangen toevoegen aan de winkel. 
We hebben het bedrijfsoppervlak zo 
met de helft vermeerderd.”

overlast 
Het duurde maanden voordat het 
pand gebruiksklaar gemaakt was. 
De Oudemansstraat was de toe-
gangspoort voor de bouw, omdat 
de winkel om de hoek gewoon 
door draaide. Een wekker zetten 
was niet meer nodig: zes dagen per 
week begonnen de werkzaamheden 
al vóór zeven uur. De bewoners 
spraken meerdere keren met Gert 
Jan over de bedoelingen van deze 
nieuwe bedrijfstoegang, en kregen 
de toezegging dat deze na voltooi-
ing niet gebruikt zou worden voor 
de winkel.
Gert Jan is een ondernemer in hart 
en nieren, en krijgt daarom de vraag 
of hij over acht jaar opnieuw wil 
uitbreiden. Daar heeft hij geen zicht 
op. “Een winkel verandert altijd elke 
zoveel jaar - ik hoop dat de nieuwe 
vloeren wanden en plafonds dan 
nog voldoen aan de standaard, en 
dat vooral de inrichting verandert.”
 

Afgelopen zondag landde Teun op 
Schiphol, opgewacht door zijn oude 
vriendenclub van de Dr. Bosschool. 
Zeven maanden geleden werd hij 
door hen uitgezwaaid toen hij weg 
vloog naar zijn stage in Nieuw-Zee-

land. Thuis bij zijn vader in Votulast 
vertelt hij enthousiast over zijn tijd 
daar: ‘Supervet!’ 
 
Teun zit op de hotelschool, dus zijn 
stage liep hij in een hotel, waar hij 

de hotellerie in praktijk leerde bren-
gen. Nieuw-Zeeland is één grote an-
sichtkaart, waar Teun in zijn vrije tijd 
hikes liep en foto’s leerde maken, en 
en passant ook nog een paar bomen 
omhakte. Votulast heeft hij door alle 
avonturen niet echt gemist - behalve 
zijn familie en vrienden natuurlijk - 
want echte natuur is hier niet. Wel 
is hij de grachten van Utrecht meer 
gaan waarderen, omdat ze uniek zijn 
in de wereld. Hij weet nog niet of hij 
Votulast weer gaat verlaten, want ver-
huizen naar Breda is een hoop gedoe 
en volgend jaar wacht de tweede 
stage. Voorlopig forenst hij naar Bre-

da voor een hoop lessen 
marketing, boekhouden 
en Frans. Aan zijn tijd in 
Nieuw-Zeeland hield hij 
een blijvend souvenir over. 
“Ik heb mijn levensverhaal 
verteld aan een Maori Ink 
artist, en hij tekende dit 
verhaal op mijn been. Uit 
losse pols maakte hij hier 
heel fijntjes een grote tatoe-
age van.” Voor zijn stagever-
slag haalde Teun een dikke 
vette 10, en dat is ook een 
mooi souvenir! wvdn

“Ik hoop op meer klan-
ten, maar verwacht 
niet dat er meer auto’s 
komen en gaan rond 
de nieuwe winkel. 
Ik denk dat klanten 
vooral lopend en op de 
fiets naar mijn winkel 
komen.”

spelende kinderen op de stoep, en twee keer per dag fietsers en 
auto’s die een stukje afsnijden op weg naar school en werk: de 
oudemansstraat, een rustig smal woonstraatje in tuinwijk. In april 
veranderde dat doorgaans zo rustige straatje plotseling in een 
bouwplaats: de albert Heijn om de hoek bleek een woonhuis met 
garage te hebben opgekocht om een doorbraak te maken naar de 
panden aan het Willem van Noortplein.

Er wordt wat af verhuisd in Votulast. In deze nieuwe rubriek gaan we 
op bezoek bij de nieuwe buren, en zwaaien we de oude uit. 

teuN, vrIjdag 7 september, 10:15, INgeNHouszstraat 
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dde kleINtjes
Is zo’n grote supermarkt eigenlijk 
wel nodig in deze buurt? Veel 
bewoners juichen eerder meer 
kleinschaligheid toe, en zijn bang 
dat AH deze keer niet zo goed op 
de kleintjes heeft gelet. Hoe staat 
Gert Jan daar tegenover?
“Ik heb geen afspraken met de 
middenstand in de buurt. De vraag 
van de klant bepaalt het bestaans-
recht van een zaak. Ik denk eigen-
lijk dat de winkels wel van elkaars 

aanwezigheid profiteren. Er is heel 
wat middenstand bijgekomen in de 
wijk sinds de AH er zit - het plein is 
een levendige beweging.” 

klaNtprofIel 
Wie bepaalt eigenlijk wat de buurt 
nodig heeft? Gert Jan: “De uit-
breiding wordt ondersteund door 
harde cijfers van Ahold. Deze zijn 
gebaseerd op talloze data, die 
samen het klantprofiel van deze 
buurt bepalen. Ook de uitgebreide 

openingstijden zijn gevolg van dit 
profiel, en zitten inmiddels al wel 
op het maximum.”
Het blijft een gegeven dat de winkel 
midden in een woonwijk staat, 
waar bewoners ook hun eigen auto 
willen kunnen neerzetten. Wordt 
de zogeheten parkeerdruk nu nog 
groter na de uitbreiding?
Gert Jan: “Ik hoop op meer klanten, 
maar verwacht niet dat er meer 
auto’s komen en gaan rond de 
nieuwe winkel. Ik denk dat klanten 

vooral lopend en op de fiets naar 
mijn winkel komen.” Bewoners 
rond de AH zijn wel gewend aan 
voortdurend komende en gaande 
auto’s, maar hopen wel dat de 
toename van voetgangers niet be-
tekent dat er nog meer verpakkin-
gen van snacks op straat en in hun 
voortuinen belanden. Gelukkig is 
met Gert Jan overal over te praten.
nvd



Abel uit de van Swindenstraat werd 
eind augustus 4 jaar en begon op de 
Dr. Bosschool. Hij vertelt wat hij als 
eerste deed in de klas: “zitten in de 
kring.” De poppenhoek is het leukst, 
maar daar heeft hij nog niet in 
gespeeld. En wat is het allerleukste 
wat je gedaan hebt? “Buitenspelen.” 
En op de basisschool hoef je niet 
meer te slapen in de middag. Ben 
je dan soms moe? Daar is Abel heel 
stellig in: “NEE!” Daarna wil hij niet 
meer vertellen. Vader Jeroen vertelt 
dat het wel even wennen was voor 
Abel; zo at hij in het begin zijn brood 
niet op, omdat hij niet wist dat je je 
brood mag opeten op school.

op de fIets 
Voor Joris uit de van Musschen-
broekstraat is vooral het fietsen naar 
school nieuw; naar zijn basisschool 
ging hij lopend want die was om de 
hoek. Gelukkig heeft hij een nieuwe 
fiets, waarmee hij in twintig minuten 
naar het UniC fietst. “En je moet veel 
meer meenemen: vandaag had ik 
mijn agenda, laptop, koptelefoon, 
wat boeken, een etui en een aante-
keningenboekje bij me. Het is niet 
zwaar maar gewoon vervelend.” 
En ook nieuw is het vele traplopen 
op school: eerst de trap af naar de 

fietsenkelder, dan weer de trap op 
naar de ingang en dan de trap naar 
het lokaal. De gezichten die Joris zag 
waren gelukkig niet allemaal nieuw: 
veel leerlingen had hij al eerder ge-
zien bij de open dagen en tijdens de 
proeflessen. 

IN de CollegebaNkeN
Renske woont op de Gruttersdijk en 
begon na de zomervakantie een extra 
studie. Naast orthoptie doet ze nu 
ook optometrie aan de Hogeschool 

van Utrecht. Dat laatste heeft ook 
met ogen te maken, maar is breder 
dan alleen de wetenschap van afwij-
kingen als scheelzien en dubbelzien. 
Voor Renske is het weer wennen om 
na een jaar van stage in de praktijk 
weer op de Uithof in de collegeban-
ken te zitten. “Het verschil is dat ik nu 
echt gemotiveerd ben voor deze stu-
die, ik doe het echt voor mezelf, om 
mijn kennis te verbreden.” De Uithof 
is wel een eindje fietsen, maar ze zou 
niet willen verhuizen: “Je hebt alles 
in de wijk: supermarkt, fietsenwinkel 
en leuke koffietentjes, het is lekker 
centraal en je kan in de zomer lekker 
bij de sluis zitten.” MV

Het is weer herfst: regenachtige middagen vol verveling liggen op de loer. 
Gelukkig is de ROC kinder- en knutselclub weer begonnen in buurtcentrum 
De Leeuw. Daar kunnen kinderen op woensdagmiddag tussen 14:00 en 
16:00 terecht om onder begeleiding van stagiaires van ROC Zorg en Welzijn 
een leuke activiteit te doen. Gratis en voor niks, dus voor iedereen toeganke-
lijk. Je hoeft je ook niet vooraf aan te melden.

De zomervakantie is weer voorbij en het ‘gewone’ leven begint weer. Maar 
voor sommige (jonge) buurtbewoners was het niet zo gewoon: zij maak-
ten een nieuwe start doordat ze naar een nieuwe school gingen of aan een 
opleiding begonnen.

Het kerkgebouw staat al twee jaar 
te koop voor een laag bedrag. Een 
koopje, zo lijkt het op papier. Maar 
er zijn restricties aan het gebruik én 
er zijn hoge kosten voor het onder-
houd waardoor het een stuk minder 
aantrekkelijker wordt om de kerk 
aan te schaffen. De Josephkerk is 
nog niet aan de eredienst onttrok-
ken, iets wat met veel van de andere 
katholieke kerken in de stad al wel 
is gebeurd. Er lijkt echter twijfel bij 
het bestuur. De veelal oudere paro-
chianen moeten eigenlijk naar de 
Rafaelkerk in Overvecht. Vrijwilliger 
Chris de Greef: “Maar dat doen men-
sen dus niet. Ze kennen de gemeen-
schap hier, ze blijven hier komen, in 
de Josephkerk.” 

trouW
Doordeweeks zijn er nog vieringen, 
met een trouwe schare aanwezi-
gen. Ook repeteren er koren. Hoe 
moet het verder als de kerk ver-
kocht wordt? Dick: “Tja, dan zijn we 
afhankelijk van wat de koper doet. 
Er is een tijdje geleden wel een mail 
van de paus gekomen waarin hij 
even flink op de rem trapt. Het is 
niet de bedoeling dat er van de kerk 
een bowlingbaan wordt gemaakt, 
of een café. Het moet een religieus 
karakter blijven houden: denk aan 
verkoop aan een religieuze gemeen-
schap. Het liefst zou ik zien dat deze 
kerk in de parochie blijft, voor de 
verhuur aan andere geloofsgemeen-
schappen. Elke zondag zijn er een 

heleboel Oekraïners die hun mis in 
de Josephkerk vieren. De Oekraïense 
gemeenschap zou dit gebouw graag 
kopen, maar hebben het geld nog 
niet. Blijf hen de ruimte geven om 
te huren, zodat ze ook een plekje 
hebben. Heel veel migrantenge-
meenschappen zoeken kerken, maar 
hebben net niet genoeg geld om te 
kopen.” 

vertrouWeN
Mochten ze het geld wél bij elkaar 
krijgen, dan heeft de koster het 
volste vertrouwen in een mooie 
samenwerking. Verder wil hij er bo-
venal zijn voor mensen. Ook als hun 
verzoeken niet helemaal stroken 
met de regels vanuit het bisdom: 
“Wij willen er gewoon zijn voor de 
wijk, en dan maakt het niet uit of je 
katholiek bent of niet. Als mensen 
behoefte hebben om gebruik te ma-
ken van de kerk moet dat gewoon 
kunnen.” fk

“Het is een groot misverstand in de wijk: dat de Josephkerk gesloten is,” 
vertelt koster Dick van der Horst. “Mensen zijn nog altijd welkom.” De 
kerk staat weliswaar te koop, maar is niet dicht. Hij hoopt dat er nog eens 
goed gekeken wordt door het bestuur naar de rol die de Josephkerk voor 
de gemeenschap kan vervullen, voordat besloten wordt de kerk te sluiten.

de JosepHkerk wil  
er ziJn Voor de wiJk toen en nu

1930

In 1903 werd er een pand ge-
bouwd aan de Nieuwe Koek-
koekstraat 85. Een schoolgebouw, 
eentje van de kleine soort, want het 
gebouw telt maar twee klaslokalen. 
Eerst werd het een lagere school, 
later vestigde de ‘Protestantsche 
Montessori School’ zich in het 
gebouw. Met grote letters prijkte 
de naam op de voorkant van de 
school.

aNdere fuNCtIes
Na het vertrek van deze school 
raakte het pand zijn onderwijsfunc-
tie kwijt. De net genoemde letters 
bleven de voorgevel echter nog 
lang sieren, zie hiervoor ook de 
foto (GAU – Het Utrechts Archief) 
uit 1988. In die tijd zat Wijkwinkel 
Votulast in het gebouw. Verder 
zat Cumulus Welzijn erin en was 
het pand door SWK030 korte tijd 
ingericht als kunstenaarsateliers en 
mediagerichte werkruimten.

allure vaN vroeger
Sinds 2013 is Huisartsenpraktijk 
Vogelenbuurt (zie foto anno nu) 
in het pand gevestigd. Hierbinnen 
is ook Je Kracht, een praktijk voor 
psychosociale jeugdhulpverlening, 
te vinden. Bij de verbouwing begin 
2013 kwam de oorspronkelijke gra-
nieten vloer onder het zeil vandaan 
en werden de oude plafonds weer 
zichtbaar gemaakt. Samen met wat 
andere aanpassingen kwam zo 
de allure van vroeger weer in het 
gebouw terug.  gjvz

 

Wat doen die letters op de gevel? Zat hier vroeger niet een winkel? Dat 
kantoorpand lijkt wel een fabriek! Wat een raar huis is dat eigenlijk…
Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de vorige functie(s) van panden en 
huizen in Votulast. Dit keer: het pand aan de Nieuwe Koekoekstraat 85.

de tuin Van…  
de adelaarHof naar sCHool!
De Adelaarhoftuin is toegankelijk 
voor iedereen, met een ingang aan 
de Adelaarhof en een doorgang 
naast Rio de Bio aan de Adelaar-
straat. Toch weten maar weinig 
mensen van het bestaan, denkt 
buurtbewoner Louk Röell. “Het is 
echt nog een geheime tuin.” Louk 
verzorgt samen met drie buurtgeno-
ten het onderhoud. De tuin is van 
de gemeente - die maait het gras 
en onderhoudt de zandbak - maar 
verder is de tuin in zelfbeheer. 

melkfabrIek
Op de plek van de 
Adelaarhoftuin 
stond vroeger 
een melkfabriek. 
Nadat die werd 
gesloopt, lag het 
terrein een tijd 
braak. Daarna 
kwam er een 
speeltuin met 
tegels en speeltoe-
stellen. Geen boom 
was er nog te bekennen. 
In 1997 veranderde dat. Hovenier 
Rob van der Steen legde de Adelaar-
hoftuin aan, met deels een grasveld 
met speeltoestellen en deels een 
‘wilde’ tuin met bomen, struiken, 
bankjes, een vijver en plekjes voor 
egels, kikkers, bijen en andere die-
ren. Louk: “Ik vind dat heerlijk, zo’n 
wilde tuin, maar er zijn ook mensen 
die het rommelig vinden.” 

dorpje 
De bewoners van de omringende 
straten (Adelaarhof, Adelaarstraat en 
Merelstraat) maken veel gebruik van 
de tuin. Het is een gemengde wijk, 
met koop- en huurhuizen en ver-
schillende bevolkingsgroepen door 
elkaar. “Een heel leuke mix,” vindt 
Louk. De tuin verbindt. “Zeker in de 
zomer is het een plek waar je elkaar 
tegenkomt.”
Louk is ontzettend blij met ‘zijn’ tuin. 
“De bewoners hier hebben echt maz-

zel. Waar vind je nou zo’n parel-
tje in de stad?” Een bron 

van ergernis is wel dat 
er regelmatig rom-

mel van hanggroe-
pen moet worden 
opgeruimd. En 
het is ook goed 
te merken dat, 
sinds veel panden 
die aan de tuin 

grenzen zijn veran-
derd in appartemen-

ten voor studenten of 
starters, de betrokkenheid 

van deze bewoners bij de tuin een 
stuk minder is. Toch voelt dit kleine 
stukje stad rond de gezamenlijke 
tuin soms echt nog als een dorpje en 
gaan Louk en zijn medebeheerders 
stug door. Zo’n vijf keer per jaar hou-
den ze een tuinwerkdag. Vrijwilligers 
zijn meer dan welkom! ad

adelaarhoftuin@live.nl

Soms verraden ze zich door een overhangende tak of piept er iets door 
een schutting of over een dakrand. Wij gaan dit jaar op zoek naar verbor-
gen groen in Votulast. Geheime tuinen, daktuinen, binnentuinen en meer.
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- Meer weten? Mail naar info@votulastkrant.nl -



Votulastladder

 
zin In utrecht organiseert zinge-
vingsbijeenkomsten ‘zinvol ouder 
worden anno 2018’ 
Ouder worden doet iedereen. Maar 
wat is van waarde en wat geeft zin 
in en aan het leven als je ouder 
wordt in deze tijd? In onderstaande 
groepsbijeenkomsten komen aller-
hande levensvragen en thema’s aan 
de orde die raken aan de actualiteit 
en zorgen voor waardevolle ontmoe-
tingen met leeftijdsgenoten. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deel-
name. 
Maandag 13.50 tot 16.00 uur in 
Buurthuis de Leeuw
1 oktober: zelfregie & onmacht
29 oktober: loslaten
26 november: verbondenheid
17 december: rust & inkeer
Aanmelden kan via  
godelieve@zininutrecht.nu of 030-
6626814, maar u kunt ook gewoon 
binnenlopen als u wilt.

Nieuwe zangers van harte  
welkom bij koren josephkerk
Het gaat om de volgende twee 
koren:
josephkoor klein gemengd koor. 
Repeteert op dinsdagavond van 
19.45 uur tot 21.15 uur. Ongeveer 
6x per jaar zingen we in Utrecht in 
een RK viering. We zingen klassiek 
repertoire (vanaf de renaissance tot 
heden). We zijn op zoek naar twee 
geoefende bassen en twee alten.
vrouwenschola van de Josephkerk: 
vrouwenkoor, nu bestaande uit 9 
vrouwen. De schola zingt grego-
riaans (dat is de oudste - middel-
eeuwse - kerkmuziek, zang in het 
latijn). Repetitie op vrijdagmiddag 
van 15.00 uur tot 16.30 uur. Elke 
tweede vrijdag van de maand heb-
ben we een kleine viering in de kerk, 
om 16.00 uur.
Info over beide koren op:  
www.josephkerk-utrecht.nl

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in oktober en november 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind november. 
Organiseert u in december of ja-
nuari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 31 oktober weten, dan 
nemen we een aankondiging op 
in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op 
het prikbord van www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op  
Facebook:
www.facebook.com/Votulastkrant

Regelmatig horen we van de iepenziekte. Ook deze 
maand zijn er weer vier bomen in de buurt gekapt, 
en dat zullen zeker niet de laatste zijn. In onze wijk 
staan veel iepen. 

ook zo benieuwd hoe het er in een studentenhuis aan toe gaat? dit 
jaar schuift de redactie zes keer aan tafel aan in een studentenhuis 
in de wijk. dit keer de studentenflat in het voormalige arbeidsbu-
reau aan de Willem dreeslaan 113.

Zaterdagavond, negen uur. De 
flat lijkt nagenoeg uitgestorven. 
Het licht is uit op de verschillende 
verdiepingen en de gezamenlijke 
keukens met wandvullend behang 
van o.a. de Big Ben, Eiffeltoren en 
de Amsterdamse grachten, zijn leeg. 
De Russische Greg en Nederlands-
Sri Lankaanse Anna leggen uit dat 
de meeste studenten al vertrokken 
zijn. In deze modern gemeubileerde 
studentenflat wonen alleen bui-
tenlandse studenten en die mogen 
maar 1 studiejaar blijven. Daarna 
volgt weer een nieuwe lichting van 
140 studenten. 

de ‘HIve’ 
Het trappenhuis, de gangen en de 
keuken waarin we gaan zitten zien 
er keurig uit. “Kijk wel even uit voor 
de lekkende vuilniszak bij de deur,” 
waarschuwt Greg. “Over het alge-
meen werkt het schoonmaakrooster 
binnen iedere verdieping goed,” 
vertellen Anna en Greg. “En er is 
goede professionele schoonmaak 

voor het sanitair.” De ‘hive’ zoals 
het gebouw genoemd wordt, heeft 
vier verdiepingen die ieder gesplitst 
zijn in twee gangen met een eigen 
keuken bedoeld voor 14 mensen. 
Daar wordt door de bewoners vaak 
samen ontbeten en als het uitkomt 
ook ’s avonds gezamenlijk gegeten. 
“Op onze verdieping zijn het afge-
lopen jaar mooie vriendschappen 
ontstaan omdat we veel met elkaar 
optrekken: filmavondjes, een kerst-
quiz, borrelen. Er zijn ook diverse 
romantische relaties ontstaan,” 
glundert Anna. “Mijn vriendje komt 
uit Finland.” 
 
utreCHt 
De vrolijke Indiase Gurharmeet, ook 
wel Gaffy genoemd, voegt zich bij 
het gesprek. Ook hij is zeer te spre-
ken over de flat. Zijn kamer is wat 
duurder dan die van de andere twee 
maar nog steeds betaalbaar. Dat, 
tezamen met de lagere studiekosten 
in Nederland, zijn belangrijke rede-
nen geweest voor de drie studenten 

om voor Nederland te kiezen. Over 
Utrecht zijn ze zeer enthousiast. 
“Het is klein, vergeleken bij Moskou 
met z’n 13 miljoen inwoners, maar 
het is hier heel dynamisch en alles 
is goed te bereiken met de fiets,” 
vindt Greg.

bureN
“Aan het begin van het studiejaar 
waren er een paar feestjes voor 
de hele flat. Dat was superfun. We 
kregen toen wel wat klachten van 
buren over geluidsoverlast,” blikt 
Anna terug.  “Daarna is dat niet 

meer gebeurd. We hebben ook ei-
genlijk niet zoveel directe buren hier; 
het zijn vooral bedrijven.”
Het is tien uur. Gaffy vraagt Greg of 
hij wat olie van hem kan lenen om 
mee te koken. “Moet je nog eten?” 
vraagt Greg. “Zullen we dat dan 
samen doen?” En zo verlaat ik een 
verlichte keuken. ll
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daG bomen
Bewoners vinden het vaak naar als bomen worden 
gekapt. Het uitzicht verandert enorm als er een boom 
wordt weggehaald. De associaties die een grote boom 
oproept: natuur, rust, gezondheid, fijnstoffilter, zijn 
vooral positief. Een boom kan ook een persoonlijke 
betekenis krijgen als deze bij jouw huis staat, of in 
‘jouw’ park.

reddeN
De gemeente voert actief beleid op het terugdrin-
gen van boomziektes. Wanneer bij inspectie gezien 
wordt dat een boom ziek is, wordt deze op de vellijst, 
de kap-agenda, gezet. Iepen worden door kevertjes 
besmet en sterven daarna snel. Voordat de kevers in 
datzelfde jaar eitjes kunnen leggen onder de schors 
moet de boom weg. Bestaande bomen komen in aan-
merking voor een jaarlijkse inenting tegen de ziekte. 
De gemeente spant zich in om monumentale bomen 
te redden.
 
tafelboom 
Er zijn wel lichtpuntjes. De jonge iepen die teruggezet 
worden zijn resistent, wat betekent dat ze ongevoelig 
zijn voor de schimmel. Verder is het mogelijk om de 
oude boom terug te zetten in de wijk in de vorm van 
een tafel. Stichting Tafelboom, waar wij al eerder over 
schreven, heeft de iepen uit het Majoor Bosshardt-
plantsoen gekregen om te verzagen en te laten dro-
gen. Wijkbewoners kunnen zich bij Tafelboom melden 
wanneer zij opnieuw onder hun eigen favoriete boom 
willen kunnen zitten. De planken moeten wel eerst 
een jaar drogen, maar daarna mag je komen helpen 
met de boom verzagen.

aNdere bomeN 
De veel onbekendere essentakziekte vormt een gro-
tere bedreiging omdat daar geen antwoord op is. Er 
wordt hard gewerkt aan het kweken van een soort die 
immuun is. De verwachting is dat in Nederland 98% 
van de essen zal sneuvelen door deze ziekte. In onze 
wijk staan weinig essen: een rijtje bij Badhu aan de 
Ingenhouszstraat en een groepje aan de Hopakker, en 
hier en daar een es tussen andere soorten. 
Op de bomenkaart Utrecht is iedere boom die door 
de gemeente wordt onderhouden terug te vinden. 

aan de keukentafel

De gemeente controleert elke es 
regelmatig. Maar als de boom ziek 
wordt is er, net als bij de iep, maar 
één antwoord: kap. Maar als u goed 
oplet kun je een jaar na kap aan een 
essenhouten tafel je ontbijtje nut-
tigen.  nvd
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