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Hoe het werkt? Met een app waar-
mee je volgens de makers binnen vijf 
minuten een deelauto hebt geregeld. 
We nemen de proef op de som. 
Lilian, 34, sinds vijf jaar inwoner van 
de wijk, reageert op onze oproep om 
de deelhub te testen. “Ik heb een 
jaar of drie een auto gehad, maar ik 
vond dat ik hem niet vaak genoeg 
écht nodig had om dat te rechtvaar-
digen. Bovendien werk ik weliswaar 
in Almere, maar reis ik veel liever met 
de trein dan met de auto.” Anderhalf 
jaar geleden nam Lilian afscheid van 
haar auto. Sindsdien pakt ze de fiets 
of reist ze met het OV. En hoe dat 
bevalt? “Ik mis hem héél soms. Bij 
mijn verhuizing en wanneer ik naar 
de Intratuin of de Ikea ga.” 

TAKE A SELFIE
 We spreken af bij Lilian thuis. We  
installeren samen de Juuve Carsha-
ring app en vullen haar gegevens in. 
Tot onze verbazing verschijnt de  
melding: ‘Take a selfie with your 
driver license on your forehead’. 
Hardop lachend voldoet Lilian aan 
het verzoek. Na nog wat foto’s van 
de voor– en achterkant van het rij-

Carola Epping is afkomstig uit Soest 
en is op haar 20e naar Utrecht 
verhuisd. Sinds 1993 woont zij in de 
Vogelenbuurt. Als we binnen worden 
gelaten, maken we al meteen ken-
nis met haar huisgenoot, kat Pip, 
die gedurende het hele interview 
haar aanwezigheid kenbaar maakt 
door onophoudelijk om ons heen te 
kronkelen.

DAGDROMER
In het dagelijks leven is Carola finan-
cieel adviseur en daarnaast verzorgt 

ze ook de administratie voor Stich-
ting Les Ateliers, die het bedrijfsver-
zamelgebouw ‘De Voorziening’ bij 
het Griftpark verhuurt aan mensen 
met creatieve beroepen. 
Hoe is zij tot het schrijven gekomen? 
“Ik ben altijd al een dagdromer 
geweest,” verklaart ze. “De verhalen 
komen als vanzelf naar me toe en 
dan schrijf ik ze op.” Op aanraden 
van een collega is ze een jeugdboek 
gaan schrijven, want: “De verhalen 
die ik schrijf, komen eruit als kin-
derverhalen.” Dat resulteerde in het 

boek ‘De trol, de dokter en de vissen’. 
Het gaat over een heel gewoon meis-
je, Sanne, dat dankzij haar levendige 
fantasie in vreemde situaties belandt. 
Zo is er de onderwaterwereld waar 
pratende vissen haar dwingen om in 
de school te blijven zwemmen. Of  
de trol die de meest vieze maaltijd 
ooit bereidt.

Het boek is vorig jaar mei al uitge-
komen, maar jammer genoeg brak 
Carola haar heup en was net volop 
aan het revalideren, zodat de boek-
presentatie niet door kon gaan. Maar 
het is via alle boekhandels te bestel-
len en via de website van uitgeverij 
Boekscout. Carola weet nog niet 
of er een vervolg komt. “In eerste 
instantie was het een eenmalige 
actie, want mijn werk als financieel 
adviseur neemt mijn tijd grotendeels 
in beslag.”

RUST
In hoeverre heeft ze voor het boek 
inspiratie opgedaan in de wijk? 
“Nou, eigenlijk niet. Maar tijdens 
het schrijven heeft de rust hier me 
erg geholpen om in de juiste flow 
te komen. Het is net alsof je mid-

den op het platteland woont, soms 
hoor je buiten helemaal niets. Ik 
woon hier prachtig en als ik hon-
derd ben, zit ik hier misschien nog,” 
aldus Carola. JH

 “Ik mis hem héél 
soms. Bij mijn ver-
huizing en wanneer ik 
naar de Intratuin of de 
Ikea ga.”

kenteken en Lilian drukt op de knop 
‘slide to unlock’. We negeren de 
melding ‘lees alles over elektrisch 
rijden’. Wat nou lezen. We willen 
rijden. Op het dashboard verklap-
pen stickers waar we de autosleutel 
en de tankpas kunnen vinden. Dan 
lopen we spaak. Geen van ons heeft 
eerder in een elektrische auto ge-
reden. Hoe zit dat eigenlijk met die 
slang? Het toeval wil dat er net een 
medewerker van Juuve parkeert. Hij 
snelt toe en geeft ons tips om het 
laadsnoer los te koppelen. 

De feestelijke opening door o.a. wethouder Lot van Hooijdonk

RONDJE
Dan gaan we op weg. Een rondje 
door Oost. De auto blijkt een auto-
maat. Daar hebben we gelukkig wél 
ervaring mee. Bij terugkomst ope-
nen de deuren van de garage als 
vanzelf. De app is hier niet nodig. 
We parkeren de auto, koppelen het 
laadsnoer weer aan en sluiten de 
auto af met de app. Einde rit, meldt 
de app. Niet lang daarna verschijnt 
het bedrag in beeld dat het ritje 
heeft gekost. 

Sinds vrijdag 31 januari is in parkeergarage De Grifthoek de eer-
ste deelhub van Utrecht geopend. Een deelwat? Een deelhub is een 
centrale plek waar naast deelauto’s ook andere vervoermiddelen 
zoals elektrische fietsen en scooters beschikbaar zijn, die iedereen 
in de wijk kan gebruiken. De gemeente wil dat er meer mensen een 
auto delen, zodat er meer ruimte op straat ontstaat voor andere din-
gen zoals groen of speelplekken. Bovendien is het positief voor de 
luchtkwaliteit en bereikbaarheid, en zijn er minder parkeerplaatsen 
nodig.

Onze wijk schijnt een bron van inspiratie te zijn, want er wordt heel wat 
afgeschreven in Votulast. Romans, gedichten, kinderboeken en meer…
Wij zoeken dit jaar de schrijvers van onze wijk op.
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MAKKELIJK
Lilian is tevreden. De app is mak-
kelijk in het gebruik, je zit niet vast 
aan een abonnement en het is 
niet nodig om ver van tevoren te 
reserveren. 
De deelhub zit de komende drie 
jaar op proef in de garage. Als het 
een succes is, wil de gemeente 
Utrecht er meer openen, verspreid 
over de stad. SM

bewijs blijkt dat het profiel eerst 
nog gevalideerd moet worden.

RIJDEN MAAR!
Drie dagen later is het zover. Lilian  
is goedgekeurd. We spreken af bij 
de parkeergarage. Het is even zoe-
ken naar de ingang. Voor de deur 
reserveren we een elektrische auto. 
Dan begint de pret: met een knop 
in de app opent Lillian de deur van 
de garage. We treffen direct verschil-
lende deelauto’s, herkenbaar aan 
de sticker. We zoeken naar het juiste 

WOORDEN IN DE WIJK

AUTO’S DELEN: MEER RUIMTE EN SCHONE LUCHT



Jan komt oorspronkelijk niet uit een 
molenaarsfamilie maar zijn passie 
voor molens begon in Groenekan bij 
molen ‘De Geesina’. Het vak van mo-
lenaar zou hem niet voldoende werk 
opleveren; hij koos er al snel voor 
om ook molenmaker te worden. Het 
meeste leerde hij destijds niet op de 
mts maar bij vakman Guus Beckers 
in de Achterhoek. Leren in en van 
de praktijk is voor hem sindsdien 
essentieel. Bij de restauratie van 
molens heeft hij het iets te vaak zien 
misgaan. In het verleden is hij soms 
weggehoond door ambtenaren, die 
vervolgens moesten constateren dat 
de door hen aangenomen gecertifi-
ceerde bedrijven niet altijd de juiste 
beslissingen namen. 

In de kliniek verblijven zowel man-
nen als vrouwen die een ernstig 
delict hebben gepleegd, en die een 
tbs-maatregel opgelegd hebben 
gekregen. Het beoefenen van kunst-
vakken is onderdeel van de behande-
ling. Eén van de spelers kan vanavond 
niet: hij is ingesloten, vertelt regisseur 
Petra bij haar welkom. Door het raam 
zijn tralies te zien. Nee, dit is geen 
gewone toneelrepetitie. Projectleider 
Fons Diepenmaat: “De buren weten 
niet waarvoor patiënten hier zitten 
en patiënten weten niks privé over 
de buren: je komt hier om samen te 
spelen.” 

VERTROUWEN
Een cameraploeg van een documen-
tairemaakster legt vast hoe buurtbe-
woner Marjan hoog en wankel over 
de schouders van een rij medespelers 
loopt. Zij speelt God in de scène ‘God 
and the poor people.’ Regisseuse Eva 
geeft aanwijzingen. De stem van God 
is die van een gezette man, die met 
zware stem zijn tekst voordraagt. Het 
spel is fysiek, er is veel vertrouwen 
nodig in elkaar. Wie is buurtbewoner 

en wie tbs’er? We vermoeden alleen 
nog wie wie is. Er wordt gerepeteerd 
met een band en een nieuw decor-
stuk: een houten tribune, gemaakt 
door patiënten in één van de werk-
plaatsen. Petra: “Ik ging vorige week 
met een voorbeeldplaatje van inter-
net naar de afdeling houtbewerking, 
en dit is het resultaat. Geweldig hè?”

NIEUWE INZICHTEN
Na de repetitie spreken we Votulas-
ters Tonja, Esther, Willemijn, Dennis, 
Saskia en Mary. De motivatie om  
mee te doen verschilt, maar eng 
vinden ze het allemaal niet. De 
ervaring heeft vooral veel inzichten 
opgeleverd: “Vlak buiten je voordeur 
is een hele andere wereld.” “Ik vind 
het mooi om te ontdekken dat we 
allemaal hetzelfde zijn als we hier bin-
nen repeteren.” “Het oordeel dat het 
hele enge mensen zijn, is een beetje 
weggenomen.” En: “Ik heb gewoon 
geluk gehad dat ik zelf nooit in een 
psychose terecht ben gekomen.” 
Maar ook: “Ze zitten hier niet voor 
niks hè, het is niet allemaal koek en 
ei. Mensen dragen natuurlijk wel een 

masker.” En: “Ik laat zeker minder 
 van mezelf zien dan ik normaal 
gesproken zou doen, daar hou ik toch 
rekening mee.” En als ze de patiënten 
die met verlof zijn tegenkomen in de 
supermarkt? “Dan zeggen we gewoon 
gedag. Alleen maar leuk.” FK

Voor meer info over de voorstelling  
en het project:  www.projectcohost.nl
Over de kliniek: www.hoevenkliniek.nl

ANDERE WERELD
De krant zou al bijna naar de drukker 
gaan, toen het coronavirus het leven 
ook in Votulast plots stillegde. De 
artikelen in deze krant zullen daarom 
soms niet meer helemaal kloppen. 
Het is niet zeker wanneer deze krant 
op je deurmat valt, en hoe de wereld 
er dan uitziet. We wensen jullie vooral 
gezondheid (en leesplezier) in deze 
gekke tijd.

Al eerder berichtten we in deze krant over de molen, en heeft molenaar 
en molenmaker Jan Wilten ons verteld waarom molen Rijn en Zon al sinds 
2011 stilstaat. Intussen tikt de tijd door maar draait de molen nog steeds 
niet. Hoe is het met dit icoon van onze buurt? Hoog tijd voor een update!.

“Mijn leven is uiteengevallen!” spreekt een speelster en patiënt tot het 
publiek. “Medication, tbs, prison!” “Keep on living!” antwoorden de ande-
ren achter haar in koor. Een zin die regelmatig terugkeert. In de Van der 
Hoeven Kliniek spelen vijftien patiënten samen met elf buurtbewoners en 
drie stafleden in het toneelstuk ‘Reflections’. We schreven eind vorig jaar 
al over de plannen; inmiddels zijn de repetities in volle gang.

In de woning van Bert Haandrikman 
in de Staatsliedenbuurt huist een 
klein museum. “Verzamelwoede,” 
dat is de oorzaak volgens Bert. Als 
muziekliefhebber en radio-dj van 
NPO Radio 5 bij Omroep MAX heeft 
hij dozen vol cd’s op alfabetische 
volgorde en kasten vol hitparades en 
boeken over popmuziek. Ook heeft 
hij een indrukwekkende verzameling 
opgebouwd aan items die te maken 
hebben met het Eurovisie Songfes-
tival: cd’s, boeken en zelfs een vlag 
met #TeamDuncan die wapperde 
in Tel Aviv tijdens de Nederlandse 
overwinning.

DUBBELE EXEMPLAREN 
Sommige voorwerpen laat Bert liever 
in de verpakking en worden buiten 
het zonlicht bewaard. Voor enkele 
verzamelobjecten regelt hij een dub-
bel exemplaar: “Een werkexemplaar 
en een onaangetast exemplaar voor 
in het archief.” Zo werkt het ook bij 
zijn verzameling Donald Ducks. Toen 
Bert zijn vriendin Karin ontmoette, 
bleken ze allebei groot Duckfan. Als 
romantisch gebaar nam hij daarom 
op hun eerste date zijn nieuwste 
Donald Duck mee. Wat bleek? Ook 
Karin verzamelde dit weekblad, al 
vanaf 1979. 

LIEFDES KOMEN SAMEN
“Liefdes kwamen samen in alle 

opzichten,” vertelt Bert. Sinds dat 
romantische moment besluit hij met 
terugwerkende kracht Donald Ducks 
te verzamelen vanaf zijn geboorte-
jaar (1971) en groeit de verzameling 
nog steeds. Beide Duckfans hebben 
hun abonnement behouden en nu 
ze samenwonen wordt er iedere 
week één Donald Duck gekozen om 
te lezen. Het andere exemplaar gaat 
onaangetast de verzamelkast in. 

BRIEF VANUIT DUCKSTAD
Meerdere liefdes van Bert komen sa-
men in zijn verzamelingen. Zijn liefde 
voor post en Donald Duck verenigen 
zich onder andere in een persoon-
lijke brief uit Duckstad die hij in 1981 
op de deurmat kreeg. Deze ontving 
hij als antwoord op een zelfgeschre-
ven brief naar Donald, waarin Bert 
vertelde over het leven op de boer-
derij in het Drentse Borger. Na al die 
jaren krijgt deze brief uit Duckstad 
ook in Utrecht een ereplekje. 

Na het interview loopt Bert naar be-
neden en blijft plotsklaps staan. “Kijk 
nou! Mooier kan het niet.” Daar op 
de deurmat liggen ze: twee nieuwe 
Donald Ducks, net bezorgd.  MB

Wil je Bert zelf horen, dan kan dat 
op maandag t/m donderdag van 
12:00 tot 14:00 uur op NPO Radio 5 
in zijn programma Haandrikman!

Kopjes, vaasjes, beeldjes, speelgoedautootjes: je kunt het zo gek niet be-
denken of je kan het verzamelen. Ook in onze wijk wordt heel wat bij 
elkaar verzameld. Wij nemen dit jaar een kijkje bij deze verzamelaars. 

DE STAND VAN ZAKEN
In februari 2019 nam de gemeente 
een door alle partijen ondertekende 
motie aan, waarin werd vastgesteld 
dat de molen in 2016 niet op een 
goede manier was gerestaureerd. 
Een heel belangrijk besluit daarin is 
dat het gevlucht (het wieksysteem) 
weer wordt voorzien van stroomlijn-
neuzen. Daardoor kan de molen 
vaker draaien en niet alleen om 
meel te produceren. De molen kan, 
aldus Jan, ook heel goed elektriciteit 
opwekken. Ook worden de vochtige 
muren aangepakt, evenals de om-
loop, die in slechte staat is. Ook het 
wieksysteem met jaloezieën werkt 
nog niet goed en wordt aangepast 
met een foksysteem. Daardoor gaat 

de molen, die nu heel langzaam 
draait, weer trekkracht ontwikkelen 
en sneller draaien.

VOORUITZICHT
Jan is positief over de huidige 
ontwikkelingen. Nu de relatie met 
de gemeente weer veel beter is, 
voert hij als beheerder zelf ook weer 
onderhoudswerkzaamheden uit. 
De bedoeling is dat we de molen 
dit jaar vóór of óp de 9e mei (de 
Nationale Molendag) weer kunnen 
zien draaien. Daarna moet ook de 
omloop worden gerestaureerd: aan 
de buitenkant is er wel herstelwerk 
verricht, maar de andere planken 
rotten weg en moeten vervangen 
worden. Dan kunnen er ook weer 
mensen rondgeleid worden. RvP

VERZAMELD WERK

VROEGER & VANDAAG

Voor het werk van vader verhuist in 
1889 de familie Van Vuuren van-
uit Montfoort naar Utrecht. Na het 
overlijden van moeder in 1895, komt 
vader met acht kinderen in onze wijk 
wonen. Eind 1911 verhuist vader 
met dan nog vier kinderen van een 
adres aan het Zwartewater naar de 
Johannes de Bekastraat 24. Een van 
de kinderen is de dan al 35-jarige 
Theodorus. 

BAKKERSWINKEL 
Theo is broodhandelaar en bestiert 
de bakkerswinkel die aan het huis zit. 
Op de foto (Het Utrechts Archief) uit 

1924 zien we hem in de deurope-
ning van de winkel staan. Zijn jon-
gere zus Christina en jongere broer 
Adriaan zijn winkelbediendes. In de 
winkel is ook Thuere’s thee (een 
Utrechts fabricaat) en Van Nelle’s 
koffie en thee verkrijgbaar. Verder 
kun je er Kwatta’s chocoladerepen 
kopen. 

DEPOT 
De bakkerswinkel is een van de circa 
35 depots in Utrecht van meel- en 
broodfabriek De Korenschoof. De 
foto bevindt zich in het album “De-
pots der Mij. ‘De Korenschoof’, dat 

werd gemaakt ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van de directeur 
van de fabriek. 

DE KORENSCHOOF
Deze fabriek was net buiten onze 
wijk, in de Kaatstraat gevestigd. De 
Korenschoof opende begin 19e eeuw 
als meelfabriek, in 1885 werd het 
ook een brood- en banketbakkerij. In 
1938 sloot de broodfabriek, de meel-
fabriek bleef nog tot 1970 in werking. 
Rond 1978 is de fabriek gesloopt.

WONING
Met het sluiten van de fabriek in 
1938 kwam er ook een einde aan de 
depots van de Korenschoof. Het pand 
in de Johannes de Bekastraat heeft 
intussen al heel lang een woonfunc-
tie. Theo van Vuuren overleed in 
1940 op 64-jarige leeftijd. GJvZ

In onze wijk zijn veel winkels en andere ondernemingen gevestigd. In vroe-
ger jaren was dit al zo. Veel ondernemers al dan niet met familie werden 
voor hun zaak op de gevoelige plaat vastgelegd. Dit jaar gaan we in iedere 
uitgave van de Votulastkrant zo’n foto belichten met daar tegenover hoe 
het bedrijfspand er tegenwoordig uitziet. Deze keer richten we onze aan-
dacht op de bakkerswinkel van Van Vuuren. 

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

EEN KLAP OF PLEZIER 
VAN DE MOLEN? 

TONEEL ACHTER DE TRALIES  

VALT OP HÈ !?
HIER ADVERTEREN?

 
Mail naar info@votulastkrant.nl

- ilse boellaard -

ilseboellaard.nl | 06-126 549 58  

Relatietherapie
&  Coaching
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Voor hulp bij het  
schrijven en het voor- 

dragen van een toespraak:

verlichtevertelkunst.nl

René van Pelt
06-81462753

# # #

# # #
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VOTULASTLADDER

Nestkasten bouwen in de Van  
Der Hoeven Kliniek
Woensdag 15 april: 13.30 - 14.30, 
14.45 - 15.45, 16.00 - 17.00, 18.30 - 
19.30 
Vrijdag 17 april: 14.30 - 15.30, 15.45 
- 16.45 - alleen volwassenen 
Er zijn geen patiënten in de hout-
werkplaats, m.u.v. vrijdag 17 april om 
15.45 uur. Naast de gierzwaluwkas-
ten kun je een eigen insectenhotel 
maken om zelf op te hangen. De 
kosten per insectenhotel zijn €2,50.
Meedoen? Mail naar Kerstin: vogel-
kastenutrecht@gmail.com Graag 
voor- en achternaam, adres en 
telefoonnummer vermelden, en laat 
weten of je naast helpen met tim-
meren ook een insectenhotel  
wilt maken.

Wist je dat je bij veel horecazaken in 
de wijk nog wel eten kunt afhalen 
of laten bezorgen, ondanks dat ze 
(tijdelijk) gesloten zijn? Dus wil je 
jouw favoriete ondernemers in de 
wijk steunen in deze moeilijke tijd? 
Kijk dan op hun site of Facebook-
pagina of je misschien een maaltijd 
of drankjes kunt afhalen of bestellen. 
Het Muzieklokaal en Tijm zijn in elk 
geval al gestart!

Oproep van SamenNoordoost
Kan je door de huidige corona-
uitbraak geen boodschappen doen 
of ken je mensen die dit niet kunnen 
doen? Laat het weten. We gaan dan 
in de wijk kijken hoe we dit kun-
nen oplossen. Uiteraard kijken we 
zorgvuldig hoe we dit met zo min 
mogelijk risico kunnen organiseren.
Bel of mail naar Reilif Bonse,
Sociaal Makelaar Dock.  
06-23346808 / rbonse@dock.nl
Wil je als wijkbewoner helpen?  
Laat het weten!

Oma’s Soep kookdagen
Komt u ook een ochtendje koken 
met Oma’s soep? Samen groenten 
snijden, verhalen uitwisselen? Ieder-
een is welkom en deelname inclusief 
soep is gratis. Data (onder voorbe-
houd): 7, 14, 21 april en 12, 26 mei. 
Tijd: 11.30 tot 14.00 uur. Locatie: 
Buurtcentrum de Leeuw. Aanmelden 
via: utrecht@omassoep.nl of 06-
25098972 of bij het buurtcentrum.

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in april en mei plaatsvinden. 
Gezien de uitbraak van het corona-
virus is niet zeker of deze activitei-
ten door kunnen gaan. Het is nog 
onduidelijk wanneer de volgende 
Votulastkrant precies verschijnt, 
maar mail ons vooral met ideeën, 
activiteiten en onderwerpen! Of 
plaats je bericht zelf rechtstreeks 
op het prikbord van www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op  
Facebook: www.facebook.com/
Votulastkrant

PLEISTERPLAATS

En als je ze niet ziet, dan hoor je ze wel. Scherpe 
gierende geluiden. Eind april arriveren de eerste 
gierzwaluwen weer in Nederland. Waarschijnlijk een 
tikkeltje vermoeid. Ze komen van hun winterverblijf 
in Afrika. Deze afstand leggen ze af zonder naar de 
grond te komen. Hier zoeken ze zo snel mogelijk een 
beschut plekje om te broeden, als het even kan on-
der een dakpan of in een gat in de muur. Maar dat 
blijkt met al die nieuwbouw tegenwoordig nog niet 
zo’n makkelijke klus. Het buurtproject ‘gierzwaluw 
& insecten’ biedt uitkomst.

Wat zijn de gezellige hangplekken in onze wijk? Welke bekende en 
minder bekende pleinen, plaatsjes, bankjes en verzamelpunten zijn 
er eigenlijk, wie komen daar graag en wat is er te beleven? Dit keer: 
het bankje voor de Vershoek op het Willem van Noortplein.

Het weer was de afgelopen maan-
den niet erg uitnodigend. Maar ze 
zitten er wel, begin maart, in de 
regen op het houten bankje voor 
de Vershoek. Het is half zeven 
’s avonds en al donker. Noa en 
Isabel zoeken op de route van hun 
dansles naar huis altijd een plek om 
even te zitten. Ze dansen sinds hun 
kleutertijd samen bij Touchée maar 
zitten niet bij elkaar op school, dus 
moet er elke week na de dansles 
bijgekletst worden: “We zitten hier 
elke maandag.”

BIJKLETSPLEKKEN 
Eerder gingen ze ook wel eens bij 
Johnny’s Burgers zitten, maar die 
is weg. Ook het bankje in het park 
aan de overkant is een favoriete 
pleisterplek van de dames. “En we 
zitten ook wel in het parkje achter 
de bieb, maar daar is het nu erg 
donker.” Nu hebben ze een flesje si-
naasappelsap gekocht en zitten vlak 
naast elkaar op het houten bankje. 
De warme lucht uit het ventilatie

rooster droogt het bankje op de 
plek in het midden net een beetje 
op. “Het is wel gezellig hier,” vinden 
de meiden. “Er komen allemaal 
mensen langs.”

ANDERE TIJDEN 
Voorheen zat Foto Romp op deze 
plek op de hoek van het Willem van 
Noortplein en de Van Humboldt-
straat. Toen die zaak daar in 1983 
kwam, had hij nog het postkantoor 
en een kaasboer als buren. In 2000 
vertrok de kaasboer en breidde de 
fotozaak uit naar het hoekpand. Het 
postkantoor werd in 2006 Albert 
Heijn. In 2012 verhuisde de foto-
zaak naar winkelcentrum de Gaard 
en in augustus van dat jaar kwam 
de Vershoek in het pand.

BANKJES
De houten bankjes werden al vrij 
snel na de opening van de winkel 
geplaatst, vertelt eigenaar Ashain El 
Hadaoui. “De ramen waren bestic-
kerd, maar mensen zetten hun fiets 

ertegenaan waardoor de stickers be-
schadigden. Toen heb ik vier bankjes 
op maat laten maken.” En het werkt 
goed: “Er zitten regelmatig mensen, 
ook ouderen die even uitrusten 
tijdens het boodschappen doen.”  
En nu dus de dansdames. MV

COLOFON

het project op te geven. Nog één 
gierzwaluwfeitje om je alsnog over 
de streep te trekken. Ze komen het 
liefst jaarlijks op dezelfde plek terug 
én vangen per dag wel honderden 
muggen. Dus reken uit je voordeel 
als ze een van onze wijken uitkie-
zen als broedplaats. ML

Data (onder voorbehoud): 
15 en 17 april. Tijd: zie ladder  
hiernaast. Opgeven via  
vogelkastenutrecht@gmail.com

BINNENKORT ZIET IEDEREEN ZE VLIEGEN

Twee dagen in april stelt de Van der Hoeven Kliniek 
zijn houtwerkplaats beschikbaar. Daar gaat bewo-
nersplatform Staatslieden & Lauwerecht samen met 
vrijwilligers uit de buurt nestkasten voor de gierzwa-
luwen bouwen. Van deze kasten komen er 74 te 
hangen aan de muur bij zorginstelling Amerpoort aan 
de Oudlaan. Daarnaast kun je als vrijwilliger ook een 
insectenhotel bouwen, dat mee naar huis mag. Initi-
atiefneemster Kerstin Steinhart: “Eigenlijk is het een 
win-winsituatie. Bewoners kunnen zo eenvoudig de 
biodiversiteit in onze wijk vergroten en tegelijk eens 
een kijkje nemen in de Tbs-kliniek, die op haar beurt 
graag meer contact wil met buurtbewoners.”

TORENHOGE EISEN 
Denk niet dat de gierzwaluw zomaar in elke willekeu-
rige kast komt broeden. De eigenaar van de - inmid-
dels alweer opgeheven - Hudsons Bay winkel in Hoog 
Catharijne moest ter compensatie van verwijderde 
gierzwaluwnesten een paar jaar geleden verplicht 
300 nieuwe nestkasten plaatsen. Afgelopen zomer 
bleek er geen gierzwaluw te bekennen. Hetzelfde 
probleem doet zich voor bij het gebouw op de hoek 
van de Kardinaal de Jongweg en de Talmalaan. Aan 
broedplekken geen gebrek. Kijk daar maar eens om-
hoog en je ziet talrijke grijze ingemetselde nestkast-
jes. Kerstin vertelt: “Er bestaan strenge richtlijnen van 

de gierzwaluwbescherming. Zo hangen wij de kasten 
op het noordoosten op minimaal vier meter hoogte, uit 
de buurt van ramen en bomen. Dat is voor de kleintjes, 
die altijd duikend voor de eerste keer het nest verlaten. 
Daarnaast zorgt de timmerfabriek van de kliniek voor 
onbewerkt cederhout, dat op een natuurlijke wijze 
bestand is tegen rot en schimmel. Tot slot installeert 
Amerpoort een geluidsinstallatie met lokgeluiden, 
waardoor de gierzwaluw weet dat dit een goede en 
veilige plek is om te nestelen.”

AANTREKKELIJKE GASTEN
Het is nog steeds mogelijk om je als vrijwilliger voor 
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