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Er zijn al een paar tekeningen 
gemaakt. “De ene nog wanstaltiger 
dan de ander,” aldus VVD-raadslid 
Marijn de Pagter. Zo is er een variant 
waarbij een brug recht over de sluis 
komt, waarbij het sluiswachters-
huisje zou sneuvelen. Bij een andere 
variant komt er een lange brug 
dwars over het water bij de Weerd-
sluis te liggen, van de Weerdsingel 
Westzijde diagonaal naar de andere 
kant. Een derde variant kent een 
dubbele brug, een soort kruis boven 
het water. De ene voor fietsers, de 
andere voor voetgangers. 
Wat de Pagter betreft zet de ge-
meente direct een streep door die 
plannen. Inmiddels heeft hij ant-
woord op de ruim vijftig raadsvragen 
die hij samen met PvDA-raadslid 
Bülent Isik hierover stelde. En hij 
geeft nog niet op.

PER TOEVAL ONTDEKT
De Pagter ontdekte per toeval dat 
het plan voor de fietsbrug al in 
een vergevorderd stadium is. “De 
Weerdsingel Oostzijde wordt her-
ingericht tot fietsstraat en dat was 
ook een van de aanleidingen om 
de raadsvragen te stellen. Bewoners 
die daar in de klankbordgroep zit-
ten waren namelijk niet zo tevre-

Fred Penninga, lid van het Utrechts 
Stadsdichtersgilde en onlangs nog 
in het nieuws vanwege zijn initiatief 
‘het Straatnieuws-poëzie project’: 
“Eelco (bijnaam Smiley) was mijn 
Straatnieuwsverkoper, hij stond 
iedere dag voor de Albert Heijn aan 
het Willem van Noortplein en ineens 
stopte Straatnieuws ermee. Toen 
bedacht ik dat ik wel iedere week 
een gedicht kon schrijven dat Eelco 
vervolgens kon verkopen.” Inmid-
dels heeft dit oorspronkelijke plan, 
nota bene door Straatnieuws, een 

stedelijke vlucht genomen. Diverse 
dichters van het gilde hebben een 
gedicht gedoneerd. Dat werd een 
bundeltje ‘Dichtbij U’, in grote op-
lage gedrukt en door Straatnieuws-
verkopers in de stad verkocht.
 
HONDERDEN STADSGEDICHTEN
Fred is als dichter zeer actief in de 
wijk. Hij schrijft elk kwartaal een 
gedicht op de middenpagina voor 
‘Mens en Wijk’. Jarenlang organi-
seerde hij het ParkPicknickPoëzie-
evenement in het Griftpark. Tel 

daarbij op de wekelijkse ‘Stadsge-
dichten’ in het Stadsblad, inmiddels 
driehonderd bij elkaar, en nog 
eens ruim honderd gedichten 
over ‘kwesties in Utrecht’ voor het 
internet-magazine Nieuws 030.

GEEN KUIFJE
Eigenlijk wilde hij na de Mulo de 
journalistiek in. “Maar ik had het 
niet in me om een flitsende repor-
ter te worden, ik was geen Kuifje.” 
Hij werd welzijnswerker en werkte 
als onderwijs-opbouwwerker in 
Pijlsweerd. 
In 1989 begon hij met zijn tekstbu-
reau Tekst & uitleg dat hem uitein-
delijk veel journalistieke opdrach-
ten opleverde, onder andere voor 
de gemeente. 
Hoewel Fred al op zijn tiende 
met dichten begon, hield hij dit 
schrijven lang gescheiden van 

zijn werk. Toch wilde hij ook een 
plekje als dichter verwerven. Dat 
resulteerde in de publicatie van zes 
dichtbundels en drie romans. Hij 
heeft zich altijd verwant gevoeld 
met de omgeving waarin hij woont 
en werkt. Dat lees je terug in zijn 
poëzie. “Naast ‘hogere’ poëzie is er 
óók poëzie voor en over de gewone 
dingen van alledag,” zegt hij. “Dat 
is niet eenvoudiger om te maken, 
maar wel gemakkelijker te verstaan. 
Ik hou van toegankelijke poëzie!” 

STRAATNIEIUWS-INTERVIEWS
Inmiddels heeft Straatnieuws een 
tweede bundeltje uitgebracht. Dit-
maal met interviews en foto’s van 
Straatnieuwsverkopers. Schrijfwerk 
en foto’s zijn van Roos Klijn. Vorige 
week kocht Fred dit bundeltje geti-
teld Roos voor U. Bij Eelco, op zijn 
vaste stek voor de Albert Heijn. JH

“Er zijn al een paar 
tekeningen gemaakt. 
“De ene nog wanstal-
tiger dan de ander””

daarom moet er een monumenten-
vergunning worden aangevraagd. 
De burgemeester en wethouders 
benoemen in hun antwoorden de 
fietsbrug als extreme variant en vin-
den de monumentale status “méér 
dan zomaar een aandachtspunt”. 
Bovendien kan het proces van on-
derzoek en aanvragen nog drie tot 
vijf jaar duren. De Pagter: “En dan 
weet je nog niet eens of het kan 
met de monumentale status. Laten 
we er nu gewoon een punt achter 
zetten. En geen geld meer uitgeven 
aan onderzoek naar een brug die 
we niet willen.”

ALTERNATIEVEN
De Pagter: “De route via het Vre-
denburg is het drukste fietspad van 
Nederland. Over een paar jaar is 
dat fietspad overbelast. Daar moet 
dus een alternatief voor komen 
aan de noordkant. Daar ben ik op 
zich ook voor, alleen zie ik die brug 
daar niet zitten. Er zijn volgens mij 
genoeg alternatieven.” Bijvoorbeeld 
een fietsroute via de Stenenbrug 
die iets verderop ligt (en Kaatstraat 
met Adelaarstraat verbindt, red). 
Ook de zuidkant van de Singel 
is volgens de Pagter een betere 
optie. 

De gemeente Utrecht wil de fietsverbindingen in de stad verbeteren, 
en zoekt naar een alternatieve fietsroute van het station naar de Uit-
hof. Het idee om van de Weerdsingel Oost- en Westzijde een fietsroute 
te maken, ‘Route Singel-Noord’, omvat ook een plan voor een nieuwe 
oversteek bij de Weerdsluis.

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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BIZAR PLAN
Dat ze van de Weerdsluis moeten 
afblijven, dat staat volgens hem 
buiten kijf. “Het is een heel mooi 
plekje in Utrecht. Dat is gewoon 
niet een plek waar je zo’n brug neer 
moet leggen. Niet voor auto’s, niet 
voor fietsers, niet voor wandelaars. 
Die plek moet gewoon blijven zoals 
die is.” Daarom gaat hij samen met 
raadslid Isik (PvDA) een debat aan-
vragen. Door de coronamaatregelen 
en drukke agenda’s kan dat nog 
even duren. De Pagter verwacht dit 
‘bizarre’ plan in oktober of novem-
ber te kunnen bespreken met de 
gemeenteraad.  MB

den over de participatie.” Na een 
bezoek aan een aantal bewoners 
heeft hij meer onderzoek gedaan 
naar de plannen voor het fietsrou-
tenetwerk en de zogeheten ‘Route 
Singel-Noord’. “Toen kwam dit 
plan voor de fietsbrug boven tafel,” 
vertelt Marijn de Pagter. 

MONUMENTALE STATUS
In tegenstelling tot de plannen 
die er liggen voor de herinrichting 
van de Weerdsingel Oostzijde kan 
de gemeente nog geen uitspraak 
doen over wanneer die fietsbrug 
er zou moeten komen. De Weerd-
sluis is een rijksmonument en 

WOORDEN IN DE WIJK 

EEN FIETSBRUG OVER DE WEERDSLUIS? 
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Zo stelt hij het zich voor. Een laag-
drempelige ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Voor borrel, lunch of 
diner. Met een menukaart vol klas-
siekers. Inclusief een kinderhoek 
met speelgoed en een familiekamer 
voor als er iets te vieren valt. 

ORIGINELE LETTERS
Energiek legt de jonge onderne-
mer uit hoe de transformatie vorm 

Robbert: “Anderhalf jaar geleden hield 
de gemeente samen met de IVN een 
inschrijving voor Tiny Forests in de 
stad. Mijn plan was om een minibos 
op te delen in drie tijdvakken met 
oorspronkelijke begroeiing: de pre-
Romeinse tijd, de Middeleeuwen en 
de periode daarna. Een stukje moe-
rasbos, een fruitbomenbos en een 
stuk hopvelden en zand. Als je om je 
heen kijkt in de wijk, zie je maar heel 
weinig soorten groen: totaal niet inte-
ressant als natuur. Door een Tiny Fo-
rest kunnen ouderwetse soorten gaan 
groeien die meer fauna aantrekken. 
Een moerasbos is bovendien goed 
voor de waterberging. In een fruit-
bomenbos kunnen buurtbewoners 
plukken, in het zand kunnen kinderen 

spelen. Het bos krijgt daardoor ook 
een sociale functie.” 

GROEN PLAN
In de eerste instantie leek het plan 
niet te passen binnen het con-
cept van Tiny Forest. Toch nam de 
gemeente later alsnog contact op 
met Robbert - tevens lid van het 
bewonersplatform Staatslieden - of 
hij nog interesse had om vanuit het 
bewonersplatform iets op te zetten. 
Buurtbewoners bleken enthousiast 
om samen aan de slag te gaan en 
inmiddels zit het plan in de verken-
nende fase. 
Er moet echter eerst een groenplan 
komen voor Staatsliedenbuurt en 
Lauwerecht. In dat plan kan dan 

het Tiny Forest worden verwerkt. Als 
mogelijke locatie is Nieuw Buurland 
in beeld. Buurtbewoners opperden 
verder een plek bij de nieuwbouw op 
de plaats van het voormalig belas-
tingkantoor of op het groen langs de 
Talmalaan. De uiteindelijke vorm van 
het stukje natuur staat ook nog niet 
vast. 

BOS IN JE TUIN
De Dr. Bosschool heeft in elk ge-
val interesse om samen te werken. 
De kinderen kunnen dan het bos 
schoonhouden en gebruiken voor het 
onderwijs. Robbert: “Als straks echt 
die eerste spade in de grond gaat, 
ben ik blij.” 
Wie al eerder aan de slag wil om de 
natuur in de wijk wat meer divers te 
maken, kan bij de IVM pakketten aan-
vragen voor een eigen ‘Tuiny Forest’ 
om je tuin te transformeren. Robbert 
roept op om dit zeker te doen. “Als 
we dat vast aanpakken, krijgt de buurt 
op korte termijn al meer natuur.”  FK
www.ivn.nl/tinyforest
www.ivn.nl/tuiny-forest

Na twaalf jaar wordt restaurant Badhu weer omgedoopt tot Badhuis. En 
daarmee wordt ook de functie van het pand weer deels hersteld, volgens 
uitbater Pieter Jonkers: “Met restaurant Badhuis willen we weer een cen-
trale functie in de buurt vervullen.”

“Ik wil mijn kinderen meegeven dat boterhammen niet in de supermarkt 
groeien,” aldus Robbert Stam; vader, bioloog en initiatiefnemer van de 
aanleg van een Tiny Forest in Staatsliedenbuurt en Lauwerecht. Een Tiny 
Forest is een minibos met inheemse soorten, dat aan een aantal eisen 
moet voldoen om zo te mogen heten, één daarvan is: betrokkenheid van 
kinderen uit de buurt. Op de site van organisatie voor natuureducatie IVN 
staat te lezen: “Een Tiny Forest in de buurt verkleint de kloof tussen mens 
en natuur en brengt ook buurtbewoners dichter bij elkaar.” 

Op de bank in zijn slaapkamer schit-
teren de ‘GX-kaartjes’ me tegemoet. 
Een Pikachu-knuffel, Pokémon-bal-
len, verzamelboeken met Pokémon-
kaartjes, glimmende munten en een 
heus handboek voor de Pokémon-
kaart-verzamelaar. Christopher Flana-
gan (8) heeft het allemaal.

BEGIN 
Trots zit hij met zijn ietwat krappe 
Pokemon-shirt onder een poster met 
heel veel verschillende Pokémon. 
“Ik zag kinderen op school met de 
kaarten lopen en toen wilde ik dat 
ook,” vertelt Christopher. “Het begon 
met 1 pakje kaarten die mijn moeder 
voor me kocht. Daarna verzamelde ik 
langzaam meer en kocht ik kaartjes 
van mijn zakgeld. Toen mijn neef 
hoorde dat ik ze spaarde, vroeg hij 
zijn vrienden die er niks meer mee 
deden om ze aan mij te geven. 
Ineens had ik er 250 bij!” glundert de 
jonge verzamelaar. “En van mijn va-
der krijg ik ‘GX-en’ als ik klusjes doe.”

ELKE DAG
“Ik ben er bijna elke dag mee bezig. 
Ik kijk naar de plaatjes en ruil af en 
toe met mijn vrienden. De munten 
ruil ik niet, die vind ik te mooi. Er is 
ook een spel, maar dat kan ik nog 
niet. Wist je dat als je de Pikachu-
knuffel op zijn buik drukt, hij ‘Pika, 
Pikachu’ zegt en er lampjes aangaan 
in zijn wangen?” Christopher doet het 
voor. “Grappig toch?”

ZELDZAAM
“Mijn meest speciale kaart is een 
gouden van Sogellio. Die is heel 
zeldzaam. En mijn ‘rainbow tag team-
kaart’ van Greninja en Zoroark. Op 
een ‘tag team’ staan twee Pokémon,” 
legt Christopher uit. “En ik heb een 
grote kaart van Sandslash voor mijn 
verjaardag gekregen. Daar ben ik ook 
heel blij mee.”
Op de vraag wat hij nog graag zou 
willen toevoegen aan zijn collectie 
komt een verrassend antwoord: “Ik 
hoop dat er in de toekomst Poké-
mon-lego komt!” LL

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. 

gaat krijgen. In plaats van donkere 
oosterse sferen ligt het accent in het 
ontwerp op fris en licht. Met liefde 
voor de originele kenmerken van het 
pand, zo verzekert Pieter me. Zo zul-
len over een tijdje de originele letters 
weer pronken op de gevel en krijgen 
ook de wachtruimtes weer vorm. 
Trots toont hij me het nieuwe groene 
logo gebaseerd op de oude stijl. Ook 
het hotel blijft actief, bovenin het 

pand, maar wordt niet door Jonkers 
zelf bestierd. 

LEF
Lef heeft hij wel, zo in coronatijd 
een nieuwe zaak openen. Gelukkig 
is het pand groot genoeg. Waar het 
restaurant in normale tijden plek 
biedt aan ruim honderd gasten, is er 
gelet op de corona-richtlijnen plek 
voor zestig. 

LOKALE PRODUCTEN
Jonkers heeft zijn sporen in de 
horeca verdiend. “Ik ben begonnen 
als een veertienjarig mannetje in 
de bediening. In Houten. Met een 
overhemd en das. Ik werd meteen 
serieus aan het werk gezet. Van 
daaruit ben ik doorgegroeid en 
ben ik in Utrecht gaan werken bij 
verschillende restaurants.” Met zijn 
netwerk zit het dus wel snor. Er 
wordt dan ook vooral samengewerkt 
met lokale leveranciers voor verse 
producten, wijn en bier.

BUURTFUNCTIE
De lokale samenwerking en buurt-
functie komt ook op een andere 
manier terug in het bedrijf. Zo maakt 
Jonkers gebruik van crowdfunding 
om het laatste deel van de financie-
ring rond te krijgen. Buurtbewoners 
kunnen zo zelf investeren in het 

Ding dong! 
Collectanten mogen weer langs de deuren om geld in te zamelen voor 
goede doelen als Alzheimer Nederland (1-7 november) en het Nationaal MS 
Fonds (16-21 november). Zie collecteren.nl. Uiteraard met inachtneming van 
de RIVM-maatregelen. #opendeur #vrijwilligerswerk

restaurant tegen een aantrekkelijke 
rente. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden. Binnenkort is het 
proefdraaien en dit najaar verwacht 
hij open te gaan: “Ik sta heel erg 
te popelen om deze buurt beter te 
leren kennen.”

KANS
Wil je kans maken op een plekje 
voor twee personen op één van de 
proefavonden? Stuur een mailtje 
met een leuke anekdote over het 
pand of een goed verhaal waarom 
jij een plekje verdient naar info@
votulastkrant.nl SM

VERZAMELD WERK

VROEGER & VANDAAG

In 1933 trouwt de 30-jarige Am-
sterdammer Carel Wilhelm Slot met 
de drie jaar jongere, uit IJsselstein 
afkomstige, Elisabeth Wilhelmina 
Blijenberg. Op het moment van de 
huwelijksvoltrekking is Carel kan-
toorbediende. Kort daarna begint 
het paar een kantoorboekhandel 
en leesbibliotheek in de Willem van 
Noortstraat. 

EERSTE EN TWEEDE WINKELPAND 
Op de eerste foto (Utrechts Ar-
chief) uit 1934 staat Elisabeth in de 
deuropening van de winkel. Op de 

andere oude foto, uit hetzelfde jaar 
en ook afkomstig uit het Utrechts Ar-
chief, zien we Elisabeth samen met 
haar schoonzus Wilhelmina in de 
kantoorboekhandel. De zaak ‘voor 
zakenman en particulier’ met onder 
andere ‘School & Teekenbehoeften’. 
In 1937 is het pand gesloopt om 
plaats te maken voor kruideniers-
winkel De Gruyter. De winkel van 
Slot verhuisde naar de overkant van 
de straat. Later werd de zaak overge-
nomen door Carel Slot, een van de 
drie zonen van het echtpaar. 

LEESBIBLIOTHEEK 
Om te voorzien in een groeiende 
leesbehoefte werden in de 18de 
eeuw door boekverkopers leesbiblio-
theken opgezet. Hier kon men tegen 
betaling van contributie of een be-
drag per deel, boeken en tijdschriften 
lenen en soms ter plaatse lezen. 

EINDE TIJDPERK
De eerste openbare bibliotheek 
werd in 1899 in Dordrecht opgericht. 
Daarna volgden er meer. De oprich-
ting van de Centrale Vereeniging voor 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken 
in 1908 en structurele subsidies van 
de overheid vanaf 1910 zorgden ver-
der voor een toename van het aantal 
voor iedereen toegankelijke biblio-
theken en leeszalen in Nederland. 
Dit betekende langzaamaan wel het 
einde van de leesbibliotheken. 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 blik op 
de kantoorboekhandel Slot.

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

HET BADHUIS WORDT 
WEER VAN DE BUURT 

EEN MINI-BOS IN TUIN EN BUURT 

VALT OP HÈ !?
HIER ADVERTEREN?

 
Mail naar info@votulastkrant.nl

- ilse boellaard -

ilseboellaard.nl | 06-126 549 58  

Relatietherapie
&  Coaching

Voor hulp bij het  
schrijven en het voor- 

dragen van een toespraak:

verlichtevertelkunst.nl

René van Pelt
06-81462753

# # #

# # #
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VOTULASTLADDER

Buurtmoestuin Troelstralaan
Tuinders met ideeën gevraagd voor 
het oprichten van een groene kring-
loop buurtmoestuin in de binnen-
tuin van de Troelstralaan. Hier willen 
wij, enkele buurtbewoners van de 
Troelstralaan, gezamenlijk groenten, 
fruit, kruiden en/of bloemen gaan 
verbouwen met en voor buurtbewo-
ners. Momenteel zijn we met steun 
van Mitros en de Gemeente Utrecht 
bezig een uitgebreid projectplan 
uit te werken. We zijn op zoek naar 
meer enthousiastelingen die het 
leuk vinden om mee te denken over 
het opzetten van een dergelijk pro-
ject. We horen ook graag eventuele 
wensen en zorgen van medebewo-
ners. Heb jij al meteen ideeën over 
de inrichting, verbouwingstechnie-
ken of andere interessante tuin-
ideeën? Mail deze dan naar buurt-
moestuintroelstralaan@gmail.com

Oma’s Soep kookdagen
Kom gezellig meedoen bij de 
kookdagen van Oma’s soep! Samen 
groenten snijden, leuke verhalen de-
len en daarna heerlijke zelfgemaakte 
soep eten. Iedereen is welkom en 
deelname inclusief soep is gratis. 
Op 29 september van 11.30 tot 
14.00 uur. Locatie: Buurtcentrum de 
Leeuw. Aanmelden bij het buurthuis 
of via utrecht@omassoep.nl of 06-
25098972

Zelfpluktuin Griftsteede
Elke woensdag en vrijdag van 13.00 
tot 15.00 uur kun je voor een klein 
prijsje zelf je groenten oogsten op 
de Griftsteede. Verser kan het niet! 
Elke week is er iets anders te oog-
sten in de tuin.

Krijgdekleertjes is weer gestart!
Vanaf nu kun je weer elke tweede  
zaterdag van de maand kinderkleer-
tjes komen ruilen in Buurtcentrum 
De Leeuw van 12.00 tot 14.00 uur. 
Wegens de Corona-maatregelen 
werken we met inschrijvingen en 
tijdsloten. Aanmelden via facebook of 
krijgdekleertjestuinwijk@gmail.com 
www.krijgdekleertjes.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 28 oktober 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 Face-
book: www.facebook.com/Votu-
lastkrant

PLEISTERPLAATS

Met je buren een Whatsapp-groep beginnen voor 
de veiligheid in de buurt, je hoort het steeds vaker. 
Maar is het wel zo’n goed idee? Een stukje over ge-
mak en ongemak van de straat-appgroep.

Richting de ingang van de flat – 
een voormalig kantoorgebouw van 
het UWV - zeult een meisje een 
grote rolkoffer achter zich aan, haar 
gezicht is grotendeels bedekt door 
een mondkapje. Het is begin sep-
tember, de introductieweek voor de 
studenten is net van start gegaan. 
Aan de tafel buiten zitten onder 
meer Felix (22) uit Duitsland, Conor 
(19) uit Ierland en Anna (18), een 
Groningse. Ze lijken zich nog weinig 
bewust van het nieuwe hoofdstuk 
in hun leven waar ze zojuist zijn 
ingestapt. Het is nu vooral even 
aftasten en daar leent de buiten-
ruimte zich goed voor. 

ONTMOETINGSPLEK 
Waar de meesten zich deze week 
overdag al serieus op de studie 
storten – de Hogeschool oplei-
dingen “International Business” 
en “Creative Business” zijn het 
populairst onder de flatbewoners 
– wordt ’s avonds, bij gebrek aan 

een gezamenlijke woonkamer, de 
buitenlucht opgezocht. Meestal voor 
een biertje of een jointje. “Do you 
have a lighter?” is volgens iedereen 
altijd een makkelijke start voor een 
gesprek. De gesprekken variëren 
vervolgens van het politiebezoek af-
gelopen weekend als gevolg van het 
eerste huisfeestje tot het jammerlijk 
genoeg al moeten constateren van 
een gestolen fiets uit de buitenstal-
ling naast de flat. “Het leuke van hier 
wonen is dat je mensen spreekt die 
je normaal anders nooit zou ont-
moeten,” zegt Anna.  

NIEUWE ERVARINGEN 
Het wonen in de nieuwe stad bevalt 
in elk geval ook al goed. De mooie 
grachten en architectuur, de nabij-
heid van een Jumbo en drankzaak, 
en de behulpzaamheid van de lokale 
bewoners worden als grote pluspun-
ten genoemd. “Nederlandse mensen 
lijken ook altijd te lachen als ze 
praten,” merkt Felix op. Wel vragen 

de buitenlandse studenten zich af of 
ze makkelijk een vriendschap met 
Nederlanders zouden kunnen sluiten. 
“They are friendly but they also really 
mind their own business,” consta-
teert een Zuid-Afrikaanse student. 
De Corona-maatregelen vinden ze in 
Utrecht nog erg meevallen, ondanks 
de beperkte uitgaansgelegenheden. 
“Na zes maanden quarantaine bij 
mijn ouders, ben ik allang blij dat 
ik weer met leeftijdsgenoten kan 
praten,” verzucht Conor. De studen-

ten lijken zich meer bezig te houden 
met hun dagelijkse beslommeringen. 
Zoals de wc-rollen die gek genoeg 
maar niet worden aangevuld in de 
flat. ML

COLOFON

gelenbuurt voor Voedselbank’: dit 
initiatief staat elke twee weken in 
diverse straat-appgroepen. Er zijn in 
Utrecht zo’n 1500-2000 mensen af-
hankelijk van de Voedselbank: door 
het sluiten van de restaurants is 
daar veel minder voorraad. Nu zijn 
er, dankzij de meldingen, tussen 
de 10 en 15 mensen die elke twee 
weken een tas met voedsel komen 
brengen. RvP

VAN VERMISTE KATTEN TOT FLAUWE GRAPPEN 

“Straatgenootjes, superfijn zo’n straat-app. Zullen we 
proberen dat wanneer het op één op één contact 
neerkomt, we in een persoonlijke app verder ap-
pen?” Deze melding van een buurvrouw verscheen 
toen de straat-appgroep van de Kievitdwarsstraat 
een jaar actief was. In diezelfde maand klaagden 
andere straatgenoten erover dat het in de appgroep 
alleen nog maar over katten ging en werd het tijd 
voor een tweede appgroep: ‘Poezenenzo’. Hiermee 
kunnen katten-eigenaren hun zoekgeraakte katten 
weer proberen terug te vinden, maar er worden ook 
andere ervaringen gedeeld. En als er kittens zijn, heb-
ben straatgenoten misschien wel interesse. Sindsdien 
komen er steeds meer (tijdelijke) appgroepen in de 
straat bij, zoals over het opfrissen van de plantenbak-
ken of over het aanleggen van sedumdaken. 

GEZEUR
In tegenstelling tot facebook-groepen is zo’n straat-
appgroep veel directer, je kunt je reflecties meteen 
delen en de appjes worden ook veel bekeken. 
Behalve over destijds teveel appjes over katten, zijn 
er andere minpunten in de app-groep van de straat. 
Zo is de straat verdeeld over gezeur: waar de één 
vindt dat je je niet mag bemoeien met geluidsover-
last en de tijdsduur van feestjes, vindt een ander dat 
juist heel handig. Zo wordt de buren-appgroep soms 
eerder een last dan een lust. 

MANNEN- EN VROUWEN-APPGROEP
Sommigen kiezen er zelfs voor om de mannen en de 
vrouwen te scheiden: de Van Swindenstraat heeft een 
heuse mannen-appgroep (Buurman en Buurman) en 
een aparte vrouwen-appgroep. Die zijn er overigens 

het eerst mee begonnen: in 2013 ter voorbereiding van 
een nieuwjaarsborrel. Bij de mannen komen vooral 
veel flauwe grappen voorbij, ze nodigen elkaar uit voor 
een pub-quiz of moedigen elkaar aan om café De Don-
der weer te bezoeken, nadat die door corona uiteraard 
enkele maanden gesloten was. 

OOK VOOR GOEDE DOELEINDEN
Kortom: de straat-appgroep blijkt er niet alleen voor de 
veiligheid te zijn. Zo is bewoner Roeland in de Griet-
straat in maart gestart met de inzamelingsactie ‘Vo-
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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: 
de buitenruimte van studentenflat ‘The HIVE’ bovenop de Parkbee 
parkeergarage aan de Willem Dreeslaan.


