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Michiel van de Weerthof en Lot 
Broos uit Tuinwijk vormen een cre-
atief makersduo dat o.a. podcasts 
over uiteenlopende onderwerpen 
maakt. Dit keer is dat de zesdelige 
podcast ‘Lagelieder’: een muzikaal 
reisverhaal over liedjes, verhalen 
en overlevering voor KRO/NCRV en 

NPO radio 5, die inmiddels boven-
aan de charts van Nederlandse 
muziekpodcasts staat. 
In iedere aflevering komt een ver-
geten volksliedje uit een bepaalde 
streek in Nederland aan de orde en 
gaan Michiel en Lot op zoek naar 
het verhaal achter het lied. Daarbij is 
er ook ruimte voor spontane inval-
len, vertelt Michiel. “Die cadeautjes 
zijn leuker dan alles wat je zelf had 
kunnen verzinnen.” Door de manier 
waarop ze hun materiaal selecteren 
en monteren, en door het gebruik 
van 3D-audio, lijkt het alsof je als 

luisteraar op de bijrijderstoel zit. 

ONDER DE GROENE LINDE
Het idee voor deze podcast ontstond 
toen Lot en Michiel de cd-box 
‘Onder de Groene Linde’ in handen 
kregen; een verzameling Neder-
landse volksliedjes bijeengebracht 
door volkskundige Ate Doornbosch, 
die het gelijknamige populaire 
radioprogramma van 1955 tot 1993 
presenteerde. Hij reisde halverwege 
de 20ste eeuw door heel Nederland 
en nam volksliedjes op voordat deze 
dreigden te verdwijnen. Michiel en 
Lot werden nieuwsgierig naar de 
toedracht van de verhalen uit deze 
liedjes. Zijn ze waar gebeurd, waar 
komen ze vandaan en hoe werkte 
die mondelinge overlevering nou 
precies? 

MOI, LE VOISIN
Aan het einde van iedere aflevering 
brengen ze met hun band Moi, 
le voisin hun eigen versie van het 
besproken lied ten gehore. Alle 
liederen staan op de CD ‘Hogelieder 
en de Slieder en de Kierekarikee’, te 
beluisteren op Spotify. En er zitten 
nog meer podcasts in het vat, waar-
onder As-avonturen over nalaten-
schap, herdenken en reizen. JH

KOP VAN ROMP
In de eerste aflevering ‘Kop Van 
Romp’ wordt ‘onze’ Slagerij De 
Molen om een deskundig advies 
gevraagd. Het lied gaat over een 
dienstmeid die een dief met een 
hakbijl onthoofdt. Ze vragen aan de 
slager of zoiets technisch über-
haupt mogelijk is. 
Luister en huiver op lagelieder.nl. 

“De flats gaan tegen de 
grond, waarna nieuw-
bouw met de naam 
Nieuw Buurland zal 
verrijzen. ”

de sloop en in 2023 gestart wordt 
met de bouw. Eind 2025 zouden 
dan de laatste nieuwe huizen wor-
den opgeleverd.
Mitros: “Er is nu inderdaad niet veel 
meer info, de informatie op de site 
klopt tot nu toe nog.  We blijven de 
komende maanden in overleg met 
de klankbordgroep en gaan nog 
buurtbijeenkomsten organiseren.”

EINDE VAN ZWEMFEST
Het einde van Buurland betekent 
automatisch het einde van het fe-
nomeen Zwemfest. Een festival met 
hippievibes, vol kostuums, creatieve 

Eén van de foto’s uit het boek van Marcel en Maarten Venderbosch.

bouwwerken, en jaarlijks terugke-
rende cocktailbar. Denk ‘Burning 
Man’ festival op postzegelformaat. 
Rondlopend kijk je je ogen uit, al-
leen al de entree deze keer via een 
heuse vortex was een belevenis. 
Corien: “In maart begint het altijd 
te kriebelen en starten we met de 
organisatie in verschillende com-
missies, waarna in augustus het 
Zwemfest is. Er is vanaf het begin 
in 2010 een harde kern, aangevuld 
met een nieuwe lichting studen-
ten met enthousiasme en energie. 
Het is inmiddels best een geoliede 
machine.”

In onze wijk bevindt zich een bijzondere, maar voor velen onbekende 
plek: Buurland. Een gemeenschap van gelijkgestemde (ex-)studenten 
in sloopflats die sinds 2010 elk jaar samen een creatief festival in hun 
achtertuinen organiseert: het Zwemfest. Dit jaar vond het festival - 
met het thema Buurmuda driehoek - voor de twaalfde én laatste keer 
plaats. Mits de planning voor de nieuwbouw niet opnieuw uitloopt.

Er zit veel muziek in onze wijk. Wij 
zijn benieuwd hoe die muzikan-
ten de afgelopen periode hebben 
doorstaan en hoe het nu met ze 
gaat. Dit keer: de makers van de 
podcast Lagelieder.

FOTOBOEK
Votulastkrant fotograaf Marcel Vender-
bosch presenteerde deze laatste edi-
tie het fotoboek wat hij samen met 
zijn broer journalist Maarten Vender-
bosch over Buurland en het Zwemfest 
maakte: ‘Buurland, een verborgen 
paradijs in Utrecht’. Het is een mooi 
document geworden vol verhalen en 
beelden van deze verdwijnende plek 
met zijn bewoners en festival. FK

Het boek over Buurland is o.a. te 
koop bij Bakkerij Loaf, Samuel van 
Houtenstraat 22, tegenover Buurland.
www.buurlandutrecht.nl 

12 jaar in Buurland en oriënteert zich 
op een nieuwe plek om te wo-
nen. “Een paar jaar geleden ben ik 
geopereerd en had thuiszorg nodig. 
Elke avond bracht iemand anders 
me naar bed, er werden maaltijden 
geregeld. Het stond voor mij sym-
bool voor wat voor moois er speelt 
in Buurland.” 
Ze staat nu onder meer op een 
wachtlijst voor een woongroep. De 
sloopdatum die zij heeft doorgekre-
gen is maart. “Maar ik hoop natuur-
lijk op uitstel.” Op de site van Mitros 
staat nog steeds vermeld dat er eind 
2022/begin 2023 wordt gestart met 

EINDE BUURLAND (NU ECHT) IN ZICHT 

De flats gaan tegen de grond, 
waarna nieuwbouw met de naam 
Nieuw Buurland zal verrijzen. 
“Blokkendozen”, vindt Corien (40) 
stiekem. Ze kwam 14 jaar geleden 
als een van de eerste studenten 
via de SSH in Buurland wonen, 
nadat de oorspronkelijke bewoners 
vertrokken waren. Voor een half 
jaartje, daarna zouden de woningen 
met de verwaarloosde tuinen tegen 
de vlakte gaan. Het werden er 
dertien. De schuttingen tussen de 
tuinen werden verwijderd, er werd 
opgeruimd en er werden plannen 
gesmeed voor een gezamenlijk 
feestje: het eerste Zwemfest. 
Corien is inmiddels verhuisd. Toen 
de sloopplannen dichterbij kwa-
men, heeft ze eieren voor haar geld 
gekozen, zoals veel andere Buur-
landbewoners van het eerste uur. 
Langzaam zien ze de hechte groep 
uit elkaar vallen. Corien: “Super-
treurig natuurlijk! De magie van het 
bij elkaar in de buurt wonen is weg, 
ook al kun je elkaar opzoeken.” 

VERTRAGING
Judith (35) zit nog in de ontken-
ningsfase, zegt ze lachend. Zij woont 
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030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

Afscheid nemen
gewoon, zoals je geleefd hebt

Hiermee kwam ze zelf in aanraking 
toen ze een keer vanaf station Steen-
wijk naar familie liep en ze voor een 
huis gouden steentjes zag oplichten 
door de zon. Ze bleef staan, las op 
elke steen een naam en sterfdatum 
met daaronder een concentratiekamp 
vermeld en besefte: hier woonden 
Joodse mensen die zijn weggevoerd. 
Doete: “Een Duitse kunstenaar 
(Gunter Demnig, red.) bleek deze 
steentjes (in Duits ‘Stolpersteine’) op 
aanvraag met de hand te maken voor 
slachtoffers van het naziregime, ik 
vind dat een mooie gedachte.”  

TOCH NOG EEN PLEKJE
Ze besloot, na toestemming van de 
huidige bewoners en de gemeente, 
een aanvraag te doen voor Aaltje en 
dochter Leentje, die samen op de 
Burmanstraat woonden. Toen ze op 
de site ontdekte dat zoon Mosis iets 
verderop in de Nieuwe Koekoekstraat 
woonde, samen met de drie gezus-
ters Kuijt, werd de aanvraag met vier 
steentjes uitgebreid. Het alsmaar 
kunnen doorklikken naar andere 
familieleden, vaak voorzien van per-
soonlijke informatie, was een pijnlijk 
besef en maakt wat Doete betreft 
deze struikelsteentjes zo belangrijk: 
“Dat deze mensen toch nog een 

plekje krijgen.” De laatste aanvraag 
deed ze samen met buurtbewoner 
Charles, kleinzoon van verzetsstrijder 
Cornelis Chamboné, die voordat hij 
werd gearresteerd in de Buchelius-
straat woonde.

VERHALEN BLIJVEN OPDUIKEN
De zeven steentjes, bekostigd door 
Portaal en het Initiatievenfonds, lig-
gen inmiddels klaar om in het najaar 
gezamenlijk geplaatst te worden. 
Doete, wiens vader het concentratie-
kamp overleefde en die binnen zijn 
gezin op momenten sprak over de 
oorlog, benadrukt: “Het is bijzon-
der dat zoveel jaar na de oorlog 
nog steeds verhalen opduiken die 
verteld moeten worden. Dat reali-
seer ik me nu ook met de oorlog 
in Oekraïne, hoeveel generaties dat 
nog zal doorwerken.” Daags na het 
interview stuit Doete onverwacht op 
nog een dochter van Aaltje, die de 
oorlog had overleefd en wiens zoon 
onlangs aanvullende informatie op 
de website had geplaatst. Hij heeft 
laten weten graag bij de plaatsing 
aanwezig te willen zijn. ML

www.joodsmonument.nl
www.stichting-stolpersteine.nl/
stolpersteine-aanvragen

Rond 1925 wordt er flink gebouwd in onze wijk, zo ook 
in Tuinwijk-West. Het is een tijd (1920-1940) waarin 
achthonderdduizend woningen in Nederland worden 
gebouwd. Kwaliteit was toen belangrijker dan kwantiteit. 
Men gebruikte bij de bouw kwalitatief sterke materia-
len. Daarnaast deed de spouwmuur zijn intrede. Deze 
spouwmuren worden tot op heden nog steeds toege-
past.

NIEUW WONINGCOMPLEX
Op de bovenste foto (Het Utrechts Archief) zien we 
achteraan een woningcomplex in aanbouw. De kar op 
de voorgrond staat in de nog onbebouwde B.F. Suer-
manstraat, ook van de Antonius Matthaeuslaan is nog 
niets te zien. 

ARCHITECT
De bij de bouw van De 
Tuinwijk betrokken architect 
Albert Kool, ontwierp ook 
het woningcomplex aan de 
Jan van den Doemstraat. De 
woonblokken refereren aan 
de bouwstijl van de Amster-
damse School. Kenmerkend 
voor deze stijl is het gebruik 
van veel baksteen en het 
toepassen van versieringen 
in de gevels, in baksteen of 
gebeeldhouwd natuursteen. 
Op de tweede foto (Het 
Utrechts Archief) staan we 
tussen de twee woonblokken 
in. Rechts de houten steigers 
en ladders. 

JAN VAN DEN DOEM
De straat is vernoemd naar een andere architect, Jan 
van Henegouwen. In 1320 was hij de eerste bouwmees-
ter van de Domtoren, de toren is grotendeels naar zijn 
plan gebouwd. Van Henegouwen werd ook Jan van den 
Doem (= Dom) genoemd. Sinds 1970 staat er een door 
kunstenaar Paul Grégoire Vervaardigd beeld van Jan van 
den Doem (foto uit Het Utrechts Archief) in de pandhof 
van de Domkerk. Hij is afgebeeld met een schietlood in 
zijn hand, bij zijn voet zit een bever, destijds het sym-
bool behorende bij een bouwmeester of architect zoals 
we nu zeggen. GJVZ

De Tuinwijk bestond vorig jaar 100 jaar. Daardoor vroeg buurtbewoonster 
Doete Regts (58) zich af wat zich hier tijdens de oorlog heeft afgespeeld. 
Woonden er Joodse mensen, waren er onderduikers, bestond er verzet? 
Ze stuitte hierbij al snel op de website van het Joods Monument, waarop 
je per straat in Nederland de laatste woonplek van Joodse mensen ziet 
die zijn omgekomen in concentratiekampen. In De Tuinwijk bleken zowel 
Joodse mensen alsook een verzetsstrijder te hebben gewoond. Voor Doete 
reden om gedenkinitiatief ‘Struikelstenen’ op te gaan pakken in de wijk.   

‘Sasseplas’ noemen de kinderen haar, 
die naam is lang geleden verzonnen 
en wordt inmiddels door generaties 
Nijntje-kinderen gebruikt. “Het lijkt 
me echt fantastisch om al die kinde-
ren weer te zien.” Op haar twintigste 
begon Saskia als leidster, na haar 
opleiding Agogisch Werk. In eerste 
instantie via het uitzendbureau: “Je 
had daar dan zo’n kaartenbak met 
vacatures en daar zat deze tussen.” 
En ze is nooit meer weggegaan. 
Saskia heeft haar eigen rituelen: zo 
mogen de kinderen bij haar kiezen 
of ze hoge melk* of lage melk willen 
(*melk van grote hoogte in de beker 
geschonken).

VERANDERINGEN
Door de jaren heen viel het kin-
derdagverblijf onder verschillende 
organisaties: het begon met Stichting 
Noord, daarna werd het Cumulus en 
nu is het Kind & Co Ludens. “Nieuwe 
leidinggevenden betekent: nieuwe 

regels en protocollen,” vertelt Saskia: 
“’Nu gaan we het weer zó doen’. Dat 
is soms schakelen, maar je moet 
nieuwe mensen en ideeën ook een 
kans geven.” Saskia vindt het een 
leuke nieuwe uitdaging dat er in de 
toekomst gewerkt gaat worden met 
antroposofische kenmerken. “We zijn 
nu aan het kijken hoe we dat gaan 
aanpakken en welke manier past bij 
de medewerkers die er nu zijn.”

VRIENDSCHAP
“Ik vind het gewoon geweldig, die 
gesprekjes met kinderen; dat ze dan 
’s morgens komen en ze dan blij 
zijn dat je er bent: te schattig. Ik ben 
niet zo van het zakelijke, ik vertel 
ook over mijn eigen kinderen en de 
katten die ik thuis heb.” Saskia heeft 
aan de begintijd toen ze zelf ook 
jonge kinderen had, echt vriend-
schappen overgehouden. En nu nog 
als mensen toevallig langsfietsen en 
ze zit voor haar huis in Wittevrouwen 

dan worden ze uitgenodigd voor een 
kopje thee: “Alleen maar gezellig.”

PANNENKOEKEN 
“Met het ‘meegroeisysteem’ had 
je de groep van baby tot ze 4 jaar 

werden, en dan mochten ze bij mij 
thuis pannenkoeken komen eten. Dat 
weten sommige kinderen nu nog!
Met sommigen heb ik nog contact, 
via facebook of WhatsApp, en die 
wonen dan nu in een andere stad en 

dan is het ‘zullen we wat gaan drin-
ken?’ Dat is fantastisch: ik heb ze pap 
gegeven en straks zitten we samen 
op een terras!” MV

Dit jaar wordt gevierd dat kinderdagverblijf Nijntje aan de Adriaen Beyer-
kade 50 jaar bestaat. In september worden alle oud-medewerkers, oud-
kinderen en ouders uitgenodigd voor een feest vol activiteiten. En ze kun-
nen hun leidster Saskia weer zien, want die werkt er inmiddels al 34 jaar! 

Het grootste deel van Votulast is gebouwd in de laatste 
120 jaar. Er bestaan best nog wel wat foto’s van stra-
ten en gebouwen op het moment dat er nog werd ge-
bouwd. Dit jaar gaan we op zoek naar die foto’s. Deze 
keer foto’s van een woningcomplex in de Jan van den 
Doemstraat. 

- vogelenbuurt - 

m
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STRUIKELSTENEN 
DOEN STILSTAAN  
BIJ OORLOGS- 
SLACHTOFFERS

WIJK IN DE 
STEIGERS       

De puzzel gaat over deze krant. Lees hem goed en 
vind de antwoorden! De oplossing is iemand naar wie 
de Votulastkrant dringend op zoek is! Stuur de oplos-
sing vóór 11 november 2022 naar  
info@votulastkrant.nl. Onder de goede inzendingen 
wordt een waardebon van Badhuis t.w.v. 25 euro 
verloot. Succes!

De oplossing van de puzzel uit de vorige krant was: 
Honger. Degene die zijn honger kan gaan stillen bij  
het Badhuis is: Summer Bolland.
Van Harte Gefeliciteerd, de bon komt naar je toe!

1. Hier vond 2 plaats
2. Spetterend eindfeest naast de Leeuw
3. Hoe heet de muziekpodcast?
4. Deze juf werkt al heel lang bij Nijntje
5. Hier werd Jeannette geboren
6. Hier doet Maaike aan mee
7. Deze man bouwde de Dom vanaf 1320
8. Deze kunstenaar bedacht 9
9. Hier struikel je over bij het herdenken

Oplossing:
Nieuwe trend: Kleding ruilen met mensen uit je buurt d.m.v. een ketting 
kledingruil. Waarom nieuwe kleding kopen als je óók de leukste tweede-
hands items kunt scoren? Tweedehands kleding is duurzamer, goedkoper 
en vaak ook nog eens een stuk leuker. Kijk hoe je mee kunt doen in onze 
buurt: www.dewereldvanmorgen.nl

PUZZEL EN WIN! 

" Je eigen kleur geven
aan de uitvaart"  
Sandra van der Pas  

KINDERDAGVERBLIJF 
NIJNTJE 50 JAAR 

1 2 3 4 75 86 9

NIEUWE
REDACTEUR

GEZOCHT
Lijkt het je leuk mee te werken 
aan onze krant? Stuur dan een 
mailtje naar:

info@votulastkrant.nl
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Charles Chamboné
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VOTULASTLADDER

Kijk in de Wijk: Wijkproeverij 
Noordoost 
Kom jij donderdag 29 september 
ook (gratis) proeven wat er in de 
wijk te doen is? Meerdere organisa-
ties uit de wijk bieden workshops 
aan op het gebied van beweging 
en ontmoeting, er is een feeste-
lijke opening en er zullen hapjes, 
muziek en soep zijn. Er is o.a. een 
fietsworkshop, een wandeling met 
gids, maar je kunt ook meedoen 
met dialogen over vriendschap en 
zingeving. De dag staat in het teken 
van Noordoost Utrecht en is met 
name gericht op de ouderen in de 
wijk, maar iedereen is welkom.
Donderdag 29 september: Inloop 
10.30 - 10.45 uur, muzikale opening 
10.45 uur, workshops 11.00 - 13.00 
uur. Tuinencomplex de Pioniers: 
Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht.
Voor vragen of meer info: info@
beweegvriendelijkewijk.nl of pjon-
gerius@dock.nl.
  
Speeltuin Noordse Park zoekt 
bestuursleden!
Een heerlijke speeltuin midden in 
Utrecht met steeds meer groen, 
kleurige bloemen en bijtjes. Gedre-
ven door een team van enthousi-
aste medewerkers en vrijwilligers. 
Ooit beheerd door de gemeente, 
is sinds een jaar of vier deze plek 
nu in zelfbeheer. Voor het bestuur 
zoeken we: een penningmeester, 
secretaris, algemeen bestuursleden 
voor PR, communicatie, fondsen-
werving, HR of projectmanagement. 
Bel of mail naar Grace Torres Tobar 
0618845034, torrestobar@gmail.
com

Actief het najaar in? 
Meld je aan voor de gratis work-
shop ‘Leuke dingen doen, nu en 
later’ Kun je wel wat hulp gebrui-
ken om erachter te komen wat je 
echt leuk vindt? In de workshop 
ontdek je welke activiteiten écht bij 
jou passen en kunt hiermee met-
een aan de slag. Dinsdagochtend 4 
oktober van 10.00 - 12.30 uur, op 
Pieterskerkhof 16 in Utrecht. Meer 
informatie en aanmelden: www.u-
centraal.nl/leukedingendoen, of 
via Jolijn Jurgens: 06 1078 5985, 
groepen@u-centraal.nl  

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in oktober en november 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt begin december. 
Organiseert u in december of ja-
nuari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 9 november 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 

OUD & WIJK 

Als je het niet weet, zie je het niet, maar Maaike 
Sluis heeft een verkeers-tel-cameraatje achter haar 
raam op de Hopakker hangen. Vanaf de eerste ver-
dieping houdt de camera bij hoeveel verkeer er 
langs haar huis komt.

Jeannette is geboren in Schiedam, 
waar haar vader een ijzerwinkel had, 
maar waar hij niet voldoende geld 
mee verdiende. Hij kreeg een baan 
in Utrecht en toen Jeannette zes jaar 
oud was, verhuisde de familie in 
1939 met de auto naar Utrecht. Ze 
had nog nooit in een auto gezeten 
en kwam terecht in een nieuw huis 
in Zuilen. De zandhoop in de tuin 
herinnert ze zich nog het beste: “Ze 
hadden meteen geen kind meer aan 
me.”

ZWEMMEN 
Na de zomervakantie ging ze met 
haar nichtje voor het eerst naar 
school, naar school brengen de-
den ouders destijds niet. Ook leren 
zwemmen ging anders: om 7 uur ’s 
morgens in het Noorderbad aan de 
Vecht. Ze weet nog dat ze kurken 
om haar middel moest doen en niet 
voorbij het bruggetje mocht zwem-
men. Haar moeder was gymlerares 
en had de kinderen de zwemslag 

geleerd, liggend op hun buik op 
een bankje. Vlak voor het brugge-
tje raakte Jeannet de grond onder 
haar voeten kwijt en kon ze ineens 
zwemmen.

KIEVITEN 
Van haar vader mocht ze wel stude-
ren, maar alleen in Utrecht, er was 
geen geld om op kamers te gaan 
wonen. Toen ze klaar was met de 
studie Biologie en zelf geld verdien-
de met werk in Zeist, is ze eerst in 
de Lijsterstraat gaan wonen en later 
in de Willem Barentzstraat. Ze heeft 
haar man Piet leren kennen bij de 
Vogelbescherming in Zeist. Zij hield 
kievits- en andere weidevogelnes-
ten in de gaten in een weiland. In 
1965 zijn ze in de Kievitdwarsstraat 
komen wonen.

BLOEMKOOL
Ze heeft nog een tijd doorgewerkt in 
Zeist, maar in 1972 en ‘73 werden 
haar twee zoons geboren. Na de 

geboorte van de eerste is ze halve 
dagen gaan werken, maar bij de 
tweede moest ze als wetenschap-
pelijk ambtenaar weer hele dagen 
gaan werken, het was een heel 
andere tijd. Jeannette heeft het 
werk nog drie maanden volgehou-
den; deed tussen de middag haar 
boodschappen en maakte op haar 
werk de bloemkool vast schoon. De 
schoonmaakster vond de bladeren 
ervan dan later in de prullenbak.
 
VERANDERINGEN
In de afgelopen jaren is de straat 
enorm veranderd, het is nu echt 
een yuppenbuurt geworden. Toen 

haar jongens klein waren, waren 
er nauwelijks kinderen in de straat 
en nu wemelt het ervan. En andere 
veranderingen? Jeannette vindt 
vooral de straatapp heel handig. Zo 
voorziet ze de hele wijk van plan-
tenstekjes! RvP

COLOFON

over het hoe en waarom, en het 
belang van het systeem. Of je vraagt 
Maaike even. MV

Door een nieuwsbrief van Milieu Centraal leerde 
Maaike de community ‘Samen Meten Utrecht’ ken-
nen. Het leek haar interessant om als bewoner mee 
te meten aan de omgeving. “Het is leuk dat bur-
gers kunnen bijdragen aan wetenschap.” En ze ging 
naar een voorlichtingsbijeenkomst. Voor het project 
‘Telraam’ werden de raamcamera’s door de provincie 
gefinancierd. “Voor andere meetprojecten moet je 
soms zelf de apparatuur in elkaar knutselen, maar ik 
kon deze camera met raspberry pi (een mini compu-
ter) gewoon installeren.”

METEN IS WETEN
Het cameraatje hangt er sinds juni. Het maakt 
onderscheid tussen voetgangers, fietsers, auto’s en 
vrachtverkeer. “Mijn camera ‘ziet’ alleen de voetgan-
gers aan de overkant,” vertelt Maaike, “maar wel al 
het wegverkeer.” De beelden zijn zo laag in resolutie 
dat mensen en voertuigen niet herkenbaar in beeld 
zijn. De software identificeert het soort weggebruiker 
aan de vorm. Maaike zag in de telresultaten terug dat 
de Van Asch van Wijckbrug afgesloten was: “Er kwam 
veel minder vrachtverkeer langs. Dat komt nu langza-
merhand weer terug.”

OPZIJ OPZIJ OPZIJ
De meetgegevens zijn ‘open-source’ dus voor ieder-
een online te bekijken. Op de kaart is te zien dat er 
1860 camera’s in Nederland aan het tellen zijn. Inzoo-
mend blijken er in Votulast op de Willem van Noort-
straat, de Weerdsingel Oostzijde en Koekoekstraat 
ook camera’s te hangen. Op de Hopakker kwamen de 

eerste twee weken van 
augustus 17962 auto’s 
langs volgens de metin-
gen. Op de Willem van 
Noortstraat waren dat er 
52293. En blijkbaar heeft 
in de ochtend iedereen 
haast, want tussen 7:00 
en 9:00 wordt er het 
hardst gereden.

VOOR IEDEREEN TE ZIEN
Het is heel nuttig om 
metingen te doen, vindt 
Maaike. “De gemeente 
doet het incidenteel, 
maar die kabels over de 
weg kosten veel meer 
en die data worden in 
kastjes opgeslagen die 
weer uitgelezen moeten 
worden. De gegevens 
van Telraam zijn via de 
website meteen toe-
gankelijk voor iedereen. 
Bovendien maakt de 
camera onderscheid 
tussen fietsers, auto’s 
en vrachtwagens terwijl 
de kabels fietsers niet 
tellen.”

MEEDOEN? 
Dit najaar zijn er weer nieuwe Telramen beschikbaar. 
Om mee te doen in de volgende ronde moet je je voor 
1 oktober aanmelden. In het kader van de Utrechtse 
Mobiliteitsweek organiseert Samen Meten Utrecht half 
september een webinar over Telraam, met meer uitleg 
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