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Groen is groen!
Er is veel discussie over de plannen voor een Landschapspark Oud  
Zuilen. In dit magazine geeft Ronald Besemer wat meer informatie en 
achterop zet dichteres Ineke Winnips haar standpunt duidelijk neer. Net 
als met de hanen in de wijk, zijn er voor dit plan ook voor-en tegen-
standers. Persoonlijk wandel ik erg graag in dit stukje stad. Mijn favo-
riete rondje is van de Rode Brug langs de Parel van Zuilen naar kasteel 
Oud-Zuilen en via de andere kant van de Vecht weer door het groen 
terug naar de Rode Brug. Prachtig mooi stukje groen.

Verder lees je in dit magazine een leuk stuk over het vernieuwde Antje 
Drijver Paviljoen, waar van alles gebeurt en wat je ook kunt huren voor 
een feestje of je eigen buurtactiviteit. Een wijkhuiskamer voor ons  
allemaal! Ook staan we even stil bij het Vader Kennis Centrum, die een  
pittige strijd voeren voor gelijkwaardig ouderschap met een ontroerend  
verhaal van vader Armand. En natuurlijk het fascinerende verhaal 
van Marieke Werdler, houtsmid van TimberRing. Wat een prachtige  
sieraden maakt deze wijkbewoner. 

En we geven nog wat handige tips voor als je meer wilt doen met  
minder geld. Tips zijn hier op de redactie ook altijd zeer welkom. Ken jij 
een wijkbewoner die weleens in het zonnetje gezet mag worden? Heb je 
leuke Zuilense onderwerpen, suggesties of complimenten? Mail het ons 
dan, want we horen graag van je. En let op, want we hebben een nieuw 
mailadres:

zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl
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TOKO DE WAAG
Winston Kharagjitsing (57) is 
twintig jaar geleden gestart met 
Toko de Waag. Het assortiment 
in Toko de Waag is groot. Je vindt 
er producten uit de Surinaamse,  
Indonesische, Thaise, Japanse, 
Chinese, Vietnamese en Koreaan-
se keuken. Op culinair gebied is 
een bezoek aan Toko de Waag 
dan ook één groot avontuur.

Winston was 19 jaar toen hij vanuit 
Suriname naar Nederland kwam. 
Zijn plan was in Nederland een com-
merciële Heao-opleiding te volgen: 
‘Bij aankomst in Nederland bleek 
dat ik te laat was voor aanmelding. 
Bij de avondopleiding was nog wel 
plek. Tijdens de opleiding ontdekte 
ik dat een kantoorbaan niets voor 
mij is. Ik kan niet achter een bureau 
zitten, dan word ik helemaal gek. 
Ik wil tussen de mensen zijn. Het 
een-op-een contact met klanten die 
al twintig jaar hun boodschappen  
komen doen; daar geniet ik van.’

‘Mijn motto is: luisteren naar de 
klanten. Ik ben niet degene die het 
aanbod bepaalt. Ik praat met mijn 
klanten en hoor dan wat ze willen.’

FOTO JEROEN KNEVEL 
TEKST  BEPPIE SPRUIT

‘Mijn klanten zijn echte 
wereldburgers, ze 

reizen en thuis willen 
ze opnieuw genieten 

van alle gerechten die 
ze op hun reis 

ontdekt hebben’

FOTO JEROEN KNEVEL

Toko De Waag
Prins Bernhardplein 54, Utrecht, 

www.tokodewaag.nl
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de groene wijkhuiskamer

Antje Drijver 
Paviljoen

TEKST ANNELIES BUIT FOTO’S FANJA HUBERS

Het Antje Drijver Paviljoen in 
het Julianapark groeit uit tot 
een groene buurtkamer, waar 
iedereen uit Zuilen welkom 
is: van samen tuinieren tot 
inloopuurtjes, van een kopje  
koffie tot peuteryoga.
Het luik van het Antje Drijver  
Paviljoen staat open. Binnen liggen 
kleurplaten klaar voor de kinde-
ren en de glazen wanden van het 
gebouw hangen vol met portret-
ten, als onderdeel van de ZIMIHC  
Kunstroute. Gastheer Coen Mo-
bach zet koffie. Sinds een aantal 
weken staat hij weer in Antje’s 
koffiekiosk en zorgt ervoor dat 
het Antje Drijver Paviljoen voor 
alle bezoekers een gezellige plek 
is. Maar het is meer dan dat, ver-
telt hij. ‘Ken je De Roos, dat huisje 
aan de rand van het Vondelpark in  
Amsterdam? Daar worden yoga- 
activiteiten gegeven en er is 
een informatiecentrum en een 
eethuisje. Ik dacht: als dat in  
Amsterdam kan, moet dat ook in 
Utrecht kunnen.’

Ontmoeting
Samen met yoga-instructrice  
Willemieke Buijze en Stichting de 
Kracht van Zuilen (KvZ), schreef 
Coen daarom een plan voor aller-
lei activiteiten in en rond het Antje 
Drijver Paviljoen. ‘Het Julianapark 
is een fantastische plek!’ vindt 
Mariska Bakker, die als netwerk-
versterker vanuit KvZ betrokken 
is. ‘Je zit midden in het groen en 
veel mensen uit de wijk bezoeken 
het park.’ Voor de stichting is het 
paviljoen daarom een mooie plek 
om te doen waar ze goed in zijn: 
verbinden. 

Mariska: ‘De wens van Kracht van 
Zuilen is om een eigen plek te heb-
ben voor ontmoeting en verbin-
ding. Er gebeurt heel veel moois in 
de wijk en wijkbewoners onderne-
men al van alles. Wij brengen dat 
samen.’ Het paviljoen wordt daar-
om de plek waar je moet zijn als je 
vragen hebt, als je zin hebt in een 
leuke activiteit of graag andere 
buurtbewoners ontmoet. 

Stekjeskast
De gemeente Utrecht ging ak-
koord met het plan van het drie-
manschap. Groen, ontmoeten en 
bewegen, dat zijn de speerpunten. 
‘We willen Zuilen beweegvriende-
lijk maken, groen stimuleren en 
ontmoeting mogelijk maken’, licht 
Mariska toe. De komende maan-
den kun je daarom genieten van 
koffie bij de kiosk, maar ook van 
allerlei andere activiteiten. Zo is er 
kinderyoga en komt er een wijkin-
formatiepunt waar je terecht kunt 
met al je vragen over brieven van 
de gemeente of je energieleveran-
cier. Op 10 mei ging het wekelijk-
se lunchcafé ‘Trek in een gesprek’ 
van start en in de zomermaanden 
komen de senioren van Oog voor 
Utrecht elke donderdag naar het 
paviljoen. Er staat een stekjeskast 
en je vindt er folders over initi-
atieven in de wijk. Mariska: ‘We 
hebben een knijperhub gekregen, 
waarmee je afval kunt oprapen uit 
het park. We willen daarbij graag 
wandelingen organiseren, zodat 

je anderen ontmoet. Zo komen 
groen, bewegen en ontmoeten 
mooi bij elkaar.’ De droom is dat 
het paviljoen een buurthuiskamer 
wordt: voor de buurt, maar ook 
samen met de buurt. Dus, ieder-
een die een idee heeft of graag 
iets wil organiseren in de huis- 
kamer, is van harte welkom om 
mee te doen. 

‘Groen, ontmoeten 
en bewegen, dat zijn 
de speerpunten’

Antje Drijver
Het idee van een buurthuis- 
kamer past goed bij de naam- 
gever van het paviljoen: Antje Drij-
ver. ‘Antje Drijver woonde in Zui-
len toen het nog een zelfstandige  
gemeente was’, vertelt Coen. ‘Zij 
organiseerde de Sinterklaasin-
tocht, de kerstboomverbranding 
en de Dodenherdenking op 4 mei. 
En ze spande zich in om Zuilen als 

gemeenschap te behouden. Ze 
werd de koningin van Zuilen ge-
noemd en het paviljoen is daarom 
naar haar vernoemd. Het was be-
doeld als trefpunt voor de buurt.’

Coen, Willemieke en de Kracht 
van Zuilen mogen het paviljoen 
in 2022 runnen. Wat er daarna 
met het pand gebeurt, is nog niet 
duidelijk. ‘We hebben een jaar om 
de gemeente te bewijzen dat wij 
van het paviljoen een mooie plek 
voor de wijk kunnen maken’, ver-
telt Coen. En hopelijk betekent 
het dat het ook daarna een huis-
kamer voor de buurt kan blijven. 

Picknicktafels
De initiatiefnemers werken 
hard om het paviljoen nog aan-
trekkelijker te maken voor al-
lerlei mensen en groepen. 
‘We willen extra picknickta-
fels plaatsen’, vertelt Mariska. 
‘Ook werken we aan de bereik-
baarheid: hoe zorgen we ervoor 
dat de paden ook voor mensen in 

een rolstoel goed te berijden zijn? 
En hoe kunnen we de indeling van 
de huiskamer veelzijdiger maken, 
zodat bijvoorbeeld organisaties 
hier een borrel komen organise-
ren of dat mensen hier kunnen 
werken?’

Gastheer Coen staat intussen 
klaar met verse koffie. Hij ziet 
een vrolijke zomer voor zich. ‘Er 
zijn talloze momenten waarbij 
we met leuke activiteiten kunnen 
aanhaken. In juni besteden we 
bijvoorbeeld aandacht aan de 
GroenmoetjeDoen!-dag, waarbij 
we bezoekers verleiden om bij te 
dragen aan het vergroenen van 
de stad. En binnenkort bestaat 
Utrecht 900 jaar; ook daar willen 
we iets feestelijks van maken.’

Meehelpen of meedoen? 
Kijk op www.antjedrijver.nl 
of op de Facebookpagina:
www.facebook.com/AntjeDrijver-
Paviljoen/ 

Coen Mobach



6 Zo is Zuilen

Zuilen eet   
DOOR PAO CHOI

In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een  
recept met Pao Choi. Dit keer de Chileense Maria Bravo  
Sanchez  met gevulde vegetarische courgettes.

‘In 2016 werd ik op slag verliefd op mijn appartement aan de rand 
van Zuilen. Hier voel ik mij thuis. Regelmatig loop ik mijn rondje in 
mijn ‘achtertuin’. Iedere keer als ik hier tussen het groen langs de 
Vecht tot aan Oud-Zuilen ben, voel ik me gelukkig. Ik geniet enorm 
van het uitzicht vanaf ‘mijn’ bruggetje en het prieeltje bij Oud-Zuilen 
is mijn favoriete plek. 

In de jaren 70 was het onrustig in Chili. Nadat mijn oom naar Spanje 
was gevlucht, zijn mijn ouders hem gevolgd met hun zeven kinde-
ren en een kleinkind. In Spanje runden mijn ouders in de loop der 
jaren diverse hotels en restaurants. Mijn zussen, mijn broer en ik 
hielpen hen daarbij. Mijn moeder was degene die kookte bij ons 
thuis. Later ben ik haar gaan helpen. Zij maakte eenvoudige, gezon-
de en voedzame maaltijden, veel met groenten en vis. Mijn vader 
hield alleen van vlees. Mijn zus en ik waren vrij jong toen we een 
eigen hotel aan de Spaanse kust begonnen. 
Daar heb ik ook mijn (ex-)man leren kennen. Hij kwam uit Neder-
land. En zo ben ik uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Na 
mijn scheiding heb ik als alleenstaande jonge ‘buitenlandse’ vrouw 
keihard geknokt voor waar ik nu sta. Ik ben een gezelligheidsmens, 
erg ondernemend en leergierig. Ik houd ervan mensen te helpen, 
hen iets te leren. Van Spaans tot koken. 

Toen ik een paar jaar terug erg ziek werd en het herstel heel lang 
duurde, ben ik mij gaan verdiepen in voeding. Ik ben biologisch gaan 
eten en me meer gaan verdiepen in geneeskrachtige kruiden. In de 
westerse geneeskunde wordt er nauwelijks gekeken naar de relatie 
tussen voeding en gezondheid. Als kind logeerde ik in de vakanties 
vaak bij familie op het platteland in Chili. Ik kan mij herinneren dat 
het toen heel normaal was bepaalde lichamelijke klachten en ziek-
ten met kruiden uit de directe omgeving te verhelpen.’ 

Zapallitos rellenos 
Gevulde courgettes 
Recept van Maria’s moeder 
(vegetarisch) uit Chili 

Wat heb je nodig:
(voor 2 personen)
• 1 grote courgette
• geraspte kaas, het liefst van geit
• paneermeel 
• 1 theelepel gedroogde oregano
• 2 teentjes fijngesneden knoflook
• halve gesnipperde ui of lente ui
• 2 geklopte eieren
• eventueel scheutje koffiemelk 
• mespunt zout en peper 
• plantaardige (olijf)olie 
• 1 pan, 1 bakpan en 1 ovenschaal
Variatie: met gesneden verse basilicum-
blaadjes of verse bieslook erbij.

Hoe maak je het:
• Verwarm de oven op 180 graden.
• Was de courgette en kook deze in 
geheel in een grote pan met water. 
Voel met de punt van je mes of de 
courgette gaar is. (+/- 15 minuten).
• Haal de courgette uit het water en 
laat even afkoelen. 
• Snijd de courgette in de lengte door 
en hol de binnenkant uit met een  
lepel. Zorg dat de schil niet kapot 
gaat. 
• Fruit in de bakpan de ui glazig, voeg 
daarna de knoflook en de binnen-
kant van de courgette in fijne stukjes 
toe. Bak even en voeg de kruiden, 
zout en peper toe. Voeg vlak daarna 
de geklopte eieren, ¾ van de kaas en 
de paneermeel toe. Voeg eventueel 
een scheutje koffiemelk toe.
• Smeer met olie de bodem van de 
ovenschaal in en zet de halve cour-
gettes erin, vul ze met het mengsel 
en bestrooi ze met de rest van de 
kaas.
• Bak ze 10 minuten goudbruin in de 
oven. Laat ze even afkoelen (ze zijn 
erg heet!). Serveer met salade of rijst. 
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Utrecht 
Natuurlijk
TEKST WIETSKE KOOT

Tuinseizoen in volle gang 
op Stadstuin Zuilen

Stadstuin Zuilen vind je aan de rand van de 
stad. Hier zie je hoe je op een kleinschali-
ge manier duurzaam en lokaal voedsel kunt  
verbouwen, hoe je ecologisch sier-tuiniert en hoe 
je ook de lokale fauna een handje kunt helpen. 

Op deze stadstuin van Utrecht Natuurlijk zijn  
verschillende groepen actief. Zo is er een pluktuin, 
waar je in de zomer op zondagen onder begeleiding 
je eigen bosje bloemen plukt. Op vrijdagen oogst je 
in de oogsttuin tussen 10.00 en 12.00 uur je eigen 
groenten. Ook heeft de stadstuin een voedselbos met  
verschillende lagen planten en struiken waar je van 
kunt eten. De pluk- en oogsttuin en het voedselbos 
worden gerund door enthousiaste groepen vrijwilli-
gers.

Geen zin in vieze handen? Kom dan naar het winkeltje 
van het theehuis. Naast onze eigen oogst worden er 
lokale producten verkocht. Ook geniet je hier van een 
kopje thee of koffie met een taartje.

Nieuwsgierig?! Kom naar Stadstuin Zuilen, wandel 
door de tuin en spreek gerust een medewerker aan 
als je vragen hebt. We zijn open op vrijdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Op zondag 26 juni vieren we de zomer met een tuin-
feest!

Voor actuele informatie over de tuin kijk je op: 
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/stadstuin-zuilen
De activiteiten op deze en andere locaties vind je op: 
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Stadstuin Zuilen
Daalseweg 150/150a
3555 SW Utrecht

.

De Bibliotheek
Voor lenen, lezen, leren, koffie, ontmoetingen en een praatje 
Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

VOOR KINDEREN
Voorlezen 3-6 jaar
Niets lekkerder dan voorgelezen worden! Schuif ook 
aan, lekker op schoot of in een stoel. Gratis.
Elke vrijdag van 15.30-16.15 uur. 

Wapperkids 0-2 jaar
Samen gebaren verzinnen bij de verhaaltjes. Zeker 
weten dat je niet stil kunt blijven zitten. Wapperkids 
laat verhalen tot leven komen. Gratis, wel reserveren.
15 juni van 10.30-11.00 uur.

VOOR VOLWASSENEN
Kom op verhaal in Zuilen! 
Voor iedereen die van schrijven houdt of dat weleens 
wil uitproberen. Puur voor je plezier, niet voor de  
resultaten! De bijeenkomsten staan los van elkaar, je 
kunt zo aanschuiven. Gratis, aanmelden op: 
kom.op.verhaal.in.zuilen@gmail.com
31 mei en 28 juni van 14.30–16.30 uur.

Informatiepunt
Voor al je vragen over taal, digitaal, overheid, geld 
en administratie, werk en inkomen, gezondheid of  
wonen. Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent 
van de bibliotheek. Woensdag van 10.00-12.00 uur.

Openingstijden:
ma, di, do,  vr  14.00 - 18.00 uur
wo  10.00 - 18.00 uur
za   10.00 - 17.00 uur
Let op, gesloten op: Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) 
en tweede Pinksterdag (maandag 6 juni).

Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 1800 
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
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Het is de nachtmerrie van elke 
ouder: je kind niet mogen zien. 
Jaarlijks verliezen 16.000 kinde-
ren in Nederland na een echt-
scheiding contact met een van 
de ouders. Meestal is dat de 
vader. Wat doe je als vader in 
zo’n geval? Een van de opties: 
aankloppen bij het Vader Ken-
nis Centrum (VKC). De in Zuilen 
gevestigde stichting strijdt voor 
gelijkwaardig ouderschap en 
meer betrokkenheid van vaders 
bij de zorg en opvoeding van kin-
deren. Zo hielp VKC sinds 1987 
landelijk duizenden vaders.

‘311 dagen. Dat is de langste  
periode dat ik mijn dochter  
helemaal niet zag. Ze was toen 
drie jaar.’ Kort na de geboorte van 
hun dochter ging het mis tussen  
Armand Sağ (37) en zijn vrien-
din. Ze waren niet getrouwd en  
Armand had geen ouderlijk ge-
zag. ‘Vanaf het begin ging de om-
gang moeizaam. Mijn ex hield 
me steeds meer weg van onze 
dochter. Ik dacht: kan dit zomaar?  

Ik zocht op internet naar wat ik 
kon doen en kwam terecht bij het 
VKC.’ 

‘Vaders worden ernstig 
gediscrimineerd in  
Nederland’

Niemand luistert
Armand komt in contact met voor-
zitter Peter Tromp (69). Vanuit 
VKC helpt Peter al jaren vaders zo-
als Armand. ‘Het probleem is dat 
niemand naar ze luistert. Wij doen 
dat wel. We hebben de ouderte-
lefoon, die kunnen ouders bellen 
als ze problemen hebben in de 
omgang met hun kind. Urenlang 
luisteren we. We helpen vaders 
bij klachtprocedures. Naast in-
dividuen helpen, veranderen we 
de politiek. We lobbyen voor be-
tere wet- en regelgeving rondom  
gelijkwaardig ouderschap.’

Verandering van binnenuit
Zo veranderde er al het een en 

ander sinds Peter in 1995 bij de 
stichting kwam. ‘Vaders krijgen nu 
meer geboorteverlof dan vroeger. 
VKC speelde daar een rol in, des-
tijds voerden we hier met Groen-
Links actie voor in het Europees 
Parlement. We veranderen de  
regels van binnenuit.’

Vaderdagtrofee
VKC beloont instanties die bij-
dragen aan vaderinclusief  
beleid. Onder andere met de  
Vaderdagtrofee. ‘Voorheen kregen 
ongehuwde vaders die hun kind 
erkennen niet automatisch ouder-
lijk gezag. Ze moesten dat apart 
regelen. Vera Bergkamp, destijds 
D66-kamerlid, deed een initiatief-
wetsvoorstel. Nu krijgen vaders bij 
erkenning automatisch het gezag 
over hun kind. Bergkamp won hier 
onze Vaderdagtrofee voor.’

Genderracisme
‘Maar we zijn er nog niet’, vervolgt 
Peter. ‘Vaders komen er op allerlei 
manieren bekaaid vanaf. Ouder-
verstoting komt in tienduizenden 

TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO’S BORIS SCHMIDT   
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gezinnen voor. De verblijfsouder 
die het kind actief tegenhoudt om 
contact te hebben met de uitwo-
nende ouder. Die uitwonende 
ouder is bijna altijd de vader. Ou-
derverstoting is huiselijk geweld 
en geestelijke kindermishande-
ling. Instanties erkennen dat niet. 
Wij komen voor deze groep op. 
Vaders worden ernstig gediscrimi-
neerd in Nederland. Ik noem dat 
genderracisme.’

Uitgeput
Armand knikt terwijl hij naar  
Peter luistert. ‘Dat herken ik. Ik had 
een keer een rechter die zei: ‘Na 
de scheiding hoort een kind 100 
procent van de tijd bij moeder.’  
Onder vaders is bekend  
welke rechter conservatief is en 
welke niet. Dat kan toch niet?’ 
Met zijn dochter, die nu zes is, 
heeft Armand inmiddels een 
week-op-week-afregeling. Met 
een andere vrouw kreeg hij in 
2019 een zoontje, ook daar ging 
het mis. Armand ziet hem nu eens 
per twee weken. ‘Op die dag eten 

we niet samen en hij mag niet 
overnachten. Dat vond de rechter 
overdreven. Zij was een wat oude-
re, conservatieve rechter. In totaal 
heb ik 56 rechtszaken gehad, bij 
mijn zoontje zit ik op nummer ze-
ven, geloof ik. Het put je uit. Giste-
ren heb ik 17 uur geslapen.’

‘Als je er als partners 
niet uitkomt, moet je 
als ouders door’

Knuffel
Een goede hechting opbouwen 
is op deze manier moeilijk voor 
Armand. ‘Ook tussen mijn twee 
kinderen ontstaat geen echte 
band. Zij zien elkaar twee keer 
per maand. Toch wil mijn dochter 
haar broertje beschermen. Ze zegt 
altijd: ‘Anatol heeft groene ogen, 
net als ik. Dus wij horen bij elkaar.’ 
Laatst gaf mijn zoontje me een 
knuffel vlak voordat ik hem weer 
wegbracht. Dan weet ik: nu moet 
ik weer twee weken wachten. Zo 

komt er nooit een doorbraak in de 
hechting. Kleine signalen houden 
me hoopvol. Die knuffel betekent 
heel veel.’

Doorgaan als ouders
Wat Peter meegeeft aan vaders 
én moeders in Zuilen die met 
hetzelfde worstelen? ‘Als je er als 
partners niet uitkomt, moet je als  
ouders door. Samen betrokken 
zijn bij de zorg en opvoeding is  
belangrijk voor het zelfvertrouwen 
van een kind. Je laat ze daarmee 
zien: je bent de moeite waard. 
Wil je erover praten? De ouder-
telefoon bellen kan altijd. Je krijgt 
mij aan de lijn, ik luister naar je  
verhaal.’

Oudertelefoon 
van het Vader Kennis Centrum: 
030-238 3636 / 06-2450 6249 
(Ma t/m vrij 13.00 – 21.00 uur)

Vader Kennis Centrum 
Jacob Cabeliaustraat 17, 
3554 VH Utrecht
www.vaderkenniscentrum.nl

Vader Kennis Centrum
Links Armand Sağ en rechts Peter Tromp

‘Vaders komen er 
bekaaid vanaf’

Strijd voor 
gelijkwaardig 
ouderschap
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SULTAN BAKLAVA
Hikmet Şahin (43) runt al  
zeven jaar samen met zijn vrouw  
Fatma patisserie Sultan Baklava 
aan de Amsterdamsestraatweg. 
Vorige zomer kocht Hikmet 
het pand naast de lunchroom,  
zodat ‘Sultan’ nu bestaat uit een  
winkel en een lunchroom. 

Hikmet: ‘De naam ‘Sultan’ heb ik 
gekozen om aan te geven dat de 
baklava die wij maken van goede 
kwaliteit is. ‘Sultan’ betekent na-
melijk prins of keizer. Elke dag om 
7.00 uur starten de koks om vijf-
tien verschillende soorten baklava 
te maken. Wij gebruiken daarvoor 
roomboter, suikersiroop, walnoten 
en pistachenoten. Onze koks zijn 
opgeleid in het Turkse Gaziantep, 
de stad die haar bekendheid dankt 
aan baklava.’  

Bij Sultan kun je van 9.00-15.00 uur 
ontbijten en lunchen. Je geniet dan 
van een uitgebreid Turks buffet 
met verschillende soorten brood, 
kaas en olijven en andere hartige 
en zoete lekkernijen. Ook krijg je er 
een potje Turkse thee en koffie bij. 
Je kunt onbeperkt eten voor een 
vast bedrag. 

‘Als je iets te vieren hebt, koop je 
baklava. Dat is een traditie in de 
Marokkaanse en Turkse cultuur. 
De klanten uit Zuilen kopen nog 
vaak hartige broodjes. Gisteren 
kwam er een vrouw uit Zuilen die 
baklava kocht voor haar jarige 
man. Die hebben we voorzien van 
heel veel kaarsjes’.

‘Wij gebruiken voor onze 
baklava roomboter, suikersiroop, 
walnoten en pistachenoten’ 

TEKST BEPPIE SPRUIT

FOTO  FANJA HUBERS

Meer informatie:
www.zimihc.nl/agenda
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

HOERA, Utrecht is jarig! 
Alle 10 wijken van de stad pakken groots uit. Vier mee!

Het programma van Utrecht 900 is bekend! 
We vieren de 900ste verjaardag van de stad met 
honderden activiteiten door en voor Utrechters. 
Ga dat zien en beleven! Ons bijzondere verjaar-
dagsfeest begint op de Stadsdag (2 juni 2022) 
en duurt tot en met Sint-Maarten (11 novem-
ber 2022). Het enthousiasme van Utrechters om 
mee te doen met Utrecht 900 Jaar was groot. Het  
programma is dan ook gevuld met leuke activitei-
ten, tentoonstellingen, live optredens, voorstellin-
gen en veel meer.

ACTIVITEITEN IN ZUILEN
In de agenda van Utrecht 900 Jaar staan al bijna 200 
feestelijke, inspirerende en sportieve activiteiten met 
als thema ‘Stad zonder muren’. En dat worden er nog 
veel meer! Om alvast in de stemming te komen tippen 
we een paar activiteiten in Zuilen.
We beginnen met een muzikale voorstelling over 
het leven van Belle van Zuylen, die nieuwe ontmoe-
tingen stimuleert tussen jonge Utrechters die elkaar  
misschien nooit zouden hebben ontmoet. 
MasterPeace organiseert vijf activiteitenweken voor 
jongeren van 15 t/m 19 jaar. Vanuit het thema ‘Stad 
zonder muren, vol met talent,’ maken jongeren samen 
met professionals onder andere graffiti, een rap en ze 
bedenken toffe wijkacties. ‘Utrecht ontmoet’ brengt 
Utrechters uit alle windstreken bij elkaar tijdens  
Wereldse Taalwandelingen in vijf wijken van de stad.

Meer activiteiten vind je in de U900 Agenda op 
www.ontdek-utrecht.nl/900jaar
Volg U900 op Instagram of Facebook voor de laatste nieuwtjes.

ZIMIHC 
THEATER ZUILEN 

Leer alles over HipHop en Waacking in de 
dansworkshops ‘NEW GEN TAKEOVER’ van  
030 STREET en kom kijken naar een toffe 
dansbattle!

Workshops voor beginners en gevorderden
Tijdens de NEW GEN TAKEOVER kun je de aanko-
mende maanden verschillende dansworkshops 
volgen van de nieuwe generatie Utrechtse dans-
docenten. 

De dansworkshops zijn voor jongeren vanaf 12 
jaar oud die graag meer willen leren over dans 
en geïnteresseerd zijn in freestyle/ improvisa-
tie. Freestyle wordt vaak gebruikt binnen dans 
en betekent dat je met bepaalde danstechnie-
ken van stijlen, zoals HipHop of Waacking, leert 
dansen op muziek. Meedoen aan een workshop? 
Een ticket kost €10 en is te bestellen via de web-
site van ZIMIHC.

Op 12 juli volg je de Waacking workshop van 
Beau Andreas. Deze workshop is speciaal voor 
beginners. 26 juli kun je gelijk door met dezelfde 
workshop, maar dan voor gevorderden. 

030 STREET Allstyle Battle
Yes, een echte dansbattle! Op 28 augustus is de 
030 STREET Allstyle Battle. Tijdens deze battle 
draait de DJ verschillende genres muziek waar 
dansers van verschillende stijlen tegen elkaar 
kunnen strijden. De drie juryleden beslissen uit-
eindelijk wie de winnaar wordt. De Battle is gratis 
en voor iedereen!

Het initiatief van 030 STREET en ZIMIHC theater 
Zuilen biedt de studerende en afgestudeerde 
dansdocenten uit Utrecht een plek om te ontwik-
kelen in het werkveld. De weg naar het worden 
van een professional zit hem tenslotte in het op-
doen van ervaring! Kijk voor meer info en tickets 
op www.zimihc.nl/agenda.

SULTAN BAKLAVA & PATISSERIE
Amsterdamsestraatweg 389, Utrecht, 
030-751 5586, www.sultansbaklava.nl
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jHoutsmid

Merieke Werdler 
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER FOTO’S CAS SLAGBOOM

We gaan in gesprek met hout-
smid Merieke Werdler van 
TimberRing. Haar vader was 
een echte Utrechter, zelf is 
ze in Nieuwegein opgegroeid. 
‘Als ik hier loop, ben ik in zijn 
stad.’ Ze woont met haar man 
en dochter op de Concordia- 
straat, en werkt sinds anderhalf 
jaar op Het Hof van Cartesius. 
Bij binnenkomst ruik je haar 
werk: hout!

Ze werkte jarenlang in Bloemen-
daal als goudsmid: ‘Ik deed repa-
raties en zette onder meer stenen, 
maar daar houd ik niet echt van. 
Toch heb ik me daar technisch 
goed kunnen ontwikkelen. In 2002 
liep ik in een houtwerkplaats te-
gen een stapel resthout aan. Daar 
is mijn liefde voor hout geboren! 
De diversiteit in houtsoorten vind 
ik leuk, en op de een of andere 
manier voelt het werken met hout 
meer als boetseren, natuurlijker 

dan met goud. Als kind al maakte 
ik in de bosjes dingen van takjes. 
Dat gevoel heb ik nog steeds.’ 

Unieke creaties
Tegenwoordig zijn er meer hout-
bewerkers die sieraden maken, en 
goudsmeden die hout toevoegen 
aan hun creaties. ‘Ik werk vanuit 
hout, metaal is alleen toevoeging, 
dat is echt uniek. Mijn klanten  
komen uit heel Nederland en zelfs 
uit België. Ik maak iets wat niet 
veel mensen doen.’

‘In het begin creëerde ik alleen 
voor mezelf, pas daarna kwam het 
vitrinekastje voor de presentatie. 
De techniek heb ik helemaal zelf 
ontwikkeld. Goud en zilver kun je 
hergebruiken. Als je het verpest, 
smelt je het opnieuw; met hout 
kan dat niet. In het begin ston-
den de blaren op mijn vingers. 
Dan vond ik het ook moeilijk om 
een ring te verkopen. Door de 

jaren heen heb ik technieken en  
mogelijkheden verder ontwikkeld. 
Ik blijf nu aan een ontwerp scha-
ven, en ook al duurt het heel lang, 
het wordt steeds mooier.’ 

Bowlingbaanhout
‘Ik ben aan het boetseren als het 
ware, stukje erop, stukje eraf. Een 
ring stel ik samen uit vele laagjes 
hout, dus ik kan alle soorten wel 
gebruiken: reststukjes, maar ook 
zeldzaam fijnhout. Als het hout 
zacht is, gebruik ik hardhout om 
het stevigheid te geven. Ook hier 
bij de bouw van Het Hof van Car-
tesius vind of krijg ik allerlei stuk-
jes hout. En wat steeds vaker 
voorkomt, is dat mensen zelf met 
hout aankomen, met een verhaal! 
Laatst kreeg ik bijvoorbeeld stuk-
ken van een oude bowlingbaan. Ik 
vind het zo leuk dat mensen het 
aan mij geven. Dat ik voor mensen 
ontwerp, is voor mij essentieel; ik 
heb dat echt nodig. Ik heb ook via 
winkels verkocht, maar dan mis ik 
dat persoonlijke contact.’

Manchetknopen en ringen
Als we om ons heen kijken, zien 
we dat de productie goed draait. 
Ringen in diverse stadia, maar ook 

manchetknopen en oorsieraden 
en hangers, allemaal in háár ka-
rakteristieke stijl. 
‘Een kunstenaar zou ik mezelf niet 
noemen, daar is het werk gewoon 
te toegepast voor. Als ík er blij 
van word, kan ik ook anderen blij 
maken. Het werk is heel self-cen-
tered, het hoeft ook niet veel gro-
ter voor mij. Zeker 90 procent van 
wat ik maak bestaat uit trouw- en 
verlovingsringen; dat had ik van te 
voren niet bedacht.’

Verhaal verwerkt in ring
‘Klanten komen voornamelijk via 
mijn online kanalen. Soms met 
een idee, maar meestal kneden en 
zoeken we samen het juiste ont-
werp. Als ik met stellen te maken 
heb, vind ik het leuk om te zoeken 
naar een ontwerp waar beiden blij 
mee zijn. Er zijn gelukkig zoveel 

opties, dat het altijd wel lukt. Ik wil 
graag iemands verhaal in de rin-
gen leggen. Zo wordt het een on-
derdeel van hun feest, hun leven. 
Bij de start van TimberRing, be-
dacht ik me dat ik minder conces-
sies wil doen bij het ontwerpen. 
Maar ik word ook verrast door 
inbreng van klanten. In het verle-
den heeft iemand mij bijvoorbeeld 
eens overgehaald om een parel 
te verwerken. Dit bleek tegen ver-
wachting in heel mooi te zijn. Nu 
heb ik zelfs een ring met parel aan 
mijn collectie toegevoegd.’

Sieraden met as
‘Het verhaal achter het sieraad in-
spireert me. Iets maken voor een 
huwelijk of begrafenis maakt het 
bijzonder én je hebt hele interes-
sante gesprekken.’ 
Een oude ring hergebruiken kan 

ook, dat maakt het nog symboli-
scher, zegt Merieke. ‘Ik werk dus 
ook met as. Daar kun je een soort 
cementachtige laag van maken. 
In ringen kan je die laag met as 
dan toevoegen, in strepen bijvoor-
beeld, zwart of wit gegraveerd.’ 

Twee jaar geleden overleed haar 
eigen vader: ‘Ik heb toen met de 
as een hanger gemaakt voor mijn 
moeder, en van zijn trouwring en-
kele gouden ringetjes voor ons ge-
zin. Het was heel emotioneel om 
zo te werken.’

Benieuwd naar TimberRing?
Instagram - @timberring
www.timberring.nl 
@TimberRing
www.Facebook.com/timberring

Kunstenaar 
in beeld

manchetknopen, oorsieraden en hangers

‘Ik werk vanuit 

hout, metaal is 

alleen toevoeging, 

dat is echt uniek’ 

‘Ik word ook 

vaak verrast door 

de inbreng van 

klanten’
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In het snel groeiende Utrecht 
wordt druk gediscussieerd over 
de ruimte in de stad en hoe die 
verstandig te benutten. Het ge-
meentebestuur heeft een visie 
ontwikkeld op hoe de stad er in 
2040 uitziet als we met 475.000 
Utrechters zijn (nu 360.000). 
In de zoektocht naar groene 
ruimte en meer plekken voor 
recreatie is het oog gevallen op 
natuurgebied Oud-Zuilen. Maar 
omwonenden en gebruikers 
van het gebied zijn kritisch, zij 
vrezen voor hun eigen rust en 
die van vogels door de komst 
van meer bezoekers. 

Terwijl de gemoederen oplopen 
moeten wel een paar dingen ge-
zegd worden. Bijvoorbeeld dat 
er geen gebouwen in het nieuwe 
‘Landschapspark Oud Zuilen’ neer-
gezet worden. Het is namelijk gro-
tendeels beschermd gebied, deel 
uitmakend van een rijksmonu-
ment en van de Nieuwe Hollandse  
Waterlinie die Unesco Werelderf-
goed is. Een groot festivalterrein 

wil de gemeente er ook niet van 
maken. Als er horeca komt, dan al-
leen aan de randen van het gebied. 
En ten slotte is er nog gelegenheid 
voor inspraak door Utrechters en 
beslist de gemeenteraad uiteinde-
lijk over het definitieve plan en de 
start van de uitvoering. 

‘Er komt meer 
ruimte om te 
wandelen,  
sporten en  
bewegen en er 
is aandacht voor 
de toegankelijk-
heid voor  
mensen met een 
beperking’

Bezwaren en vrees
Eerdere inspraakmomenten lieten 
al zien dat omwonenden bang zijn 
voor de effecten van meer bezoe-
kers op het gebied, zoals vervui-
ling door meer afval, onveiligheid 
en verstoring  van de rust. Sommi-
ge mensen vrezen de verandering 
omdat het mooie Oudhollandse 
landschap plaats zal maken voor 
een moderne uitstraling met hip-
pe bankjes. En bovenal wordt 
gevreesd dat het plan het leefge-
bied van de weidevogels aantast. 
‘Laat het zoals het is’, verzuchten 
omwonenden en gebruikers ge-
zamenlijk. Dat geldt zeker voor de 
boer die er land pacht van de ge-
meente.

Voordelen
Voorstanders zijn er ook en zij zien 
in het plan voor een landschaps-
park juist een verbetering van het 
gebied dat volgens hen nu weinig 
ecologische waarde heeft en ge-
ringe (sociale) gebruikswaarde. Er 
komt meer ruimte om te wande-
len, sporten en bewegen en er is 

Landschapspark 
Oud Zuilen

aandacht voor de toegankelijk-
heid voor mensen met een beper-
king. Bovendien belooft het plan 
juist méér leefgebied voor de vo-
gels en vleermuizen en meer bos 
en bloemrijk grasland en zal er 
minder ruimte zijn voor de melk-
veehouderij die nu niet veel voor 
de biodiversiteit betekent. 

‘Je kunt een leuk 
rondje maken 
en afhankelijk 
van je conditie 
loop je dan ook 
om Slot Zuylen 
heen en wip je 
even aan bij Fort 
aan de Klop’

Wandelgebied
Het gebied wordt door de Vecht 
gescheiden van Zuilen maar ligt 
wel tegen onze wijk aan. Dat geldt 
ook voor het nabije Overvecht en 
voor Oud-Zuilen dat onderdeel is 
van de gemeente Stichtse Vecht. 
Het is een veelgebruikt wandelge-
bied, hoewel beperkt in de ruim-
te en de keuze uit wandelpaden. 
Je kunt een leuk rondje maken en 
afhankelijk van je conditie loop je 
dan ook om Slot Zuylen heen en 
wip je even aan bij Fort aan de 
Klop. Die laatste plek laat overi-
gens zien dat het aantrekken van 
bezoekers in de groene ruimte, 
die ook beschermd gebied is, pri-
ma kan.

Hoe verder
Een raadscommissie vergaderde 
op 12 mei over het Landschap-
spark en de gemeenteraad be-
sluit uiteindelijk eind 2022 over 
de plannen. Rond de zomer legt 
de gemeente de plannen zoals 
die dan zijn opnieuw voor aan 
omwonenden. Bewoners kunnen 
dan schriftelijk reageren op de 
visie. Tijdens deze periode orga-
niseert de gemeente ook infor-
matiebijeenkomsten. Een eerde-
re bijeenkomst in april leidde al  
tot enkele aanpassingen aan het 
plan. 

TEKST RONALD BESEMER 

FOTO’S JEROEN KNEVEL
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ADVERTORIAL 

TEKST REBECCA SNEL-SLAGER

Asfaltcentrale 
Lage Weide
In de vorige editie van Zo is Zuilen, heeft iedereen  
kunnen lezen dat de asfaltcentrale Lage Weide, 
beter bekend als de ACLW B.V., een asfaltcen-
trale wil realiseren.

De ACLW B.V. brengt de inwoners van Utrecht graag 
op eigen initiatief op de hoogte van haar voor-
nemens. Op uitnodiging van Milieugroep Zuilen,  
organiseren wij gezamenlijk een inloopbijeen-
komst. 

Iedereen is van harte welkom op donderdag 9 
juni 2022, tussen 20.00 – 21.30 uur, bij The Colour  
Kitchen Zuilen, Prinses Christinalaan 1 in Utrecht. 
Wij zorgen dat de koffie klaar staat.

Iedereen is welkom op de 
inloopavond!
Tijdens deze inloopavond zijn er diverse mede-
werkers van de ACLW B.V. en de Milieugroep Zui-
len aanwezig om alle vragen te beantwoorden en  
nadere toelichting te geven.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.aclw.nl 

onderwerpen debat

Veel Utrechters zetten zich 
in om hun buurt veiliger en 
leefbaarder te maken. Zij zijn  
belangrijk in het tegengaan 
van overlast en criminali-
teit. Door mee te doen aan  
Burgernet kan jij ook mee-
helpen aan een veiliger 
Utrecht.  

Stel dat er bij jou wordt in-
gebroken en de inbreker 
ontkomt. Met Burgernet kan 
de politie heel snel honder-
den Burgernetdeelnemers in 
de omgeving vragen om op 
te letten. Hoe meer mensen 

meedoen, hoe groter de kans dat de politie de  
verdachte kan pakken
 
Hoe kan je meedoen?
Burgernetacties worden verspreid via verschillen-
de kanalen. Je kan kiezen voor de Burgernetapp, 
voor sms- of spraakberichten, voor Twitter en voor 
Facebook Messenger.  

Berichten 
Als je de Burgernetapp downloadt of Burgernet 
op Facebook of Twitter volgt, ontvang je berichten 
over incidenten in je omgeving of het door jouw 
opgegeven postcodegebied. Als je een oproep ont-
vangt, kan je helpen uitkijken naar de verdachte of 
vermiste persoon. De berichten kan je eenvoudig 
delen, bijvoorbeeld in jouw WhatsApp groepen. Je 
krijgt altijd een afloopbericht waarin het resultaat 
van de actie wordt vermeld.  

Beeldmateriaal
Probeer het signalement van de verdachte of  
vermiste persoon te onthouden, de richting waar-
in hij of zij weggaat en ook kenmerken van het 
voertuig dat eventueel gebruikt wordt. Ook foto’s 
en filmpjes kunnen goed helpen bij de opsporing.

Download de app of meld je aan op 
www.burgernet.nl

WIJKTEAM VEILIGHEID, 
UTRECHT NOORDWEST           

Veilige Wijk Zuilen
Utrecht: een veilige stad voor iedereen

The Colour Kitchen huisvest in 
het prachtige, oude gebouw 
van de voormalige school van 
mijn moeder: de Prins Bern-
hardschool. De slogan van het  
restaurant is ‘Sociaal is het 
nieuwe normaal’. Wat bedoe-
len ze hier mee en hoe zie je dat  
sociale terug op de menukaart?

Het restaurant biedt programma’s 
aan voor mensen ‘met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.’ Zij worden op-
geleid tot gediplomeerde horeca- 
professionals en begeleid naar 
een duurzame en betaalde baan. 
‘Leerlingen’ worden ze genoemd.

Dat sociaal een belangrijk thema 
is, zie je ook terug in de manier 
waarop de gerechten op de  
menukaart staan. Deze lenen zich 
goed om te delen met een tafel- 
genoot. Het sociale karakter zien 
we ook terug in de keuze voor  
lokale ingrediënten en het flexibele 
aanbod: zo vinden we kinder-,  
vegan- en vegetarische gerechten 
op de kaart. En heb je een allergie? 
Geef het aan, want de kok houdt 
hier graag rekening mee.   

We zijn met z’n tweeën en  
beginnen de avond op het zonnige  
terras met een koud glas pinot  
grigio, een alcoholarm biertje en 

een schaal rundvleesbitterballen. 
Na zonsondergang dwong de  
temperatuur ons naar binnen te 
verhuizen. 

We delen drie kleine en drie  
grote gerechten. De tafel staat vol 
met lekkere gerechten. Tip: als je 
niet kunt kiezen uit de vele moge-
lijkheden, dan kun je ook de chef 
laten kiezen door voor het ‘tafeltje 
vol menu’ te gaan voor € 32,50 per 
persoon. 

De springrolls zijn gevuld met  
ingelegde zoetzure groenten. Het 
is duidelijk supervers allemaal. 
Door de diverse groenten, de 
soja-sesamdressing en de twee 
soorten zeewier (verse wakamé 
en gedroogde nori) is iedere hap 
een smaakexplosie in je mond. 
De pizzette bestaat uit gestapeld 
filodeeg met hüttenkäse, bies-
look en cherrytomaat. Het geheel 
wordt afgemaakt met een gekookt  
kwartelei en grote kapperappel-
tjes. De huisgerookte zalmtartaar 
is mals en wordt geserveerd met 
een subtiele crème van avocado, 
roze kroepoek, verse dille en  
zwarte krokante flinters van zilt 
zeewier.
De groene asperges zijn per-
fect gegrild en worden wederom  
gecombineerd met bijzondere 

ingrediënten: groene tomaat (ge-
woon rijp!), langwerpige radijs, ver-
se dille, zelfgemaakte zongedroog-
de tomaatjes en een romige bol  
burrata in het midden. 

En dan de uitsmijter: vier reuze- 
ravioli’ s gevuld met krabvlees,  
geserveerd in een saus van schaal- 
en schelpdieren en bestrooid met 
verse zalm. Dit romige gerecht 
wordt geserveerd met knappe-
rige zeekraal: een genot voor de 
smaakpapillen.
 
Pluspunt: de versheid en originali-
teit van de gekozen ingrediënten, de 
hoeveelheid (we zaten echt heel erg 
vol) en kwaliteit van het eten.
Verbeterpunt: Zorg ervoor dat je 
een flinke hoeveelheid zitvlees hebt 
en je je bevindt in goed tafelgezel-
schap, want 2,5 uur wachten op je 
hoofdgerecht (zonder dat dit gemeld 
werd) is niet wat we verwachtten. We 
gaan ervan uit dat het komt door 
gebrek aan personeel, maar het zou 
goed zijn als ze dit van te voren even 
melden. 

The Colour Kitchen
Foodjournalist Laura Kool: ‘Door te gaan eten bij The Colour Kitchen doe je niet alleen iets 

fijns voor jezelf, maar draag je ook je steentje bij aan de maatschappij. En dat maakt dat het 
eten nét even iets lekkerder smaakt.’

The Colour Kitchen 
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht
030-223 00 23
www.thecolourkitchen.com 

Samen 
voor een 
veilige 
buurt

Download de app 
of meld u aan op 
burgernet.nl

TEKST LAURA KOOL
FOTO BORIS SCHMIDT
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Baukje van Wieringen (45) 
(midden op de foto) woont al 
veertien jaar in de Adriaan  
Mulderstraat. Zij is een van 
de initiatiefneemsters van de  
bekende buurttuin mét kippen. 
Samen met de gemeente ont-
wierpen zij en buurvrouw Julia 
(rechts op de foto) de groen-
strook voor hun huizen en 
bouwden deze uit tot het Julia-
plantsoen. 

‘Soms lijkt het net een camping, 
zoals wij met de buren buiten 
zitten. De lange buurttuin voor 
onze huizen heeft een grote aan-
trekkingskracht’. Baukje’s schoon-
vader leverde kippen, die tam 
werden gemaakt door de positie-
ve aandacht van kinderen. Geen  
enkele buur had hier problemen 
mee, zeker niet nu de kippen 
een trekpleister zijn voor allerlei 
voorbijgangers en vooral kinde-
ren. ‘Soms gebruiken ouders de  
kippen als positieve opvoedme-
thode: eerst je bordje leegeten, 
dan mag je naar de kippen. Met 
als hoogtepunt natuurlijk om te 
kijken of er al een ei ligt.’

Inmiddels is een kip overleden. 
Spikkel en Zwartje wonen nu zon-
der Pippie in hun buitenhok, van 
waar ze uitkijken op het grafje van 
hun soortgenoot. ‘Oudjaarsdag 
gaan de kippen kort terug naar de 
boerderij om daarna verwelkomd 
te worden door alle buren, die 
zorgen voor het tuinonderhoud. 
Uiteindelijk is het een metafoor: 
zorg en aandacht voor de omge-
ving creëert een fijne woonsfeer 
en maakt dit stukje Zuilen groener 
en socialer.’

TEKST  ERICK AUFDERHEYDE
FOTO JEROEN KNEVEL

A.H.G. Fokker werd door A.H. Pasman; kort en 
bondig beschreven, in een knipsel bij de ont-
hulling van het Vliegermonument: ‘Behaalde 
zijn F.A.I. brevet op 16 mei 1911. Hij vervaar-
digde zelf het befaamde toestel ‘De Spin’. Na 
een succesvolle deelname aan vliegwedstrij-
den, richtte hij in 1913 in Duitsland zijn eerste  
fabriek op. Met het D-7 type had hij tijdens de  
eerste wereldbrand veel succes. In 1919 werd 
in de Elta-gebouwen te Amsterdam de beken-
de vliegtuigfabriek begonnen. Met zijn toestel-
len werden de eerste vluchten gemaakt over de 
Noordpool en de Atlantische Oceaan, alsmede de 
pioniersvluchten naar de beide Indiën.’

De naar Anthonie Fokker genoemde straat is een 
vrij lange straat met naar de oude Zuilense begrip-
pen toch maar weinig winkels. De straat ligt in de 
wijk Mariëndaal, genoemd naar het klooster dat in 
deze omgeving stond. Het (vrouwen)klooster werd al 
in 1587 gesloten. Omdat de straten vrijwel allemaal 
naar Nederlandse luchtvaartpioniers genoemd zijn, 
wordt de wijk ook wel Vliegerswijk genoemd. Enige 
uitzondering is de Wethouder D.M. Plompstraat: de 
oud-wethouder overleed kort voor het gereedkomen 
van de wijk en als eerbetoon werd een straat in deze 
wijk naar hem genoemd.

Op de hoek met de Adriaan Mulderstraat zat een 
schildersbedrijf (postadres Adriaan Mulderstraat) 
en naast nummer 57 kwamen we bij de tandtech-
nicus Van Emmerik. De ‘Electrische Melk Inrichting’ 
(E.M.I.), beter bekend als de melkfabriek van de heer 
Stam, was weliswaar bereikbaar via een poort aan de  
Adriaan Mulderstraat, maar de fabriek zelf was  
gevestigd op het binnenterrein tussen de A.H.G. Fok-
kerstraat en de F. Koolhovenstraat. Menig bewoner 
van de A.H.G. Fokkerstraat werd al vroeg gewekt 
door het gerammel van de melkbussen.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de straat ook 
openbaar vervoer. Een kort gedeelte slechts, van de 
Prins Bernhardlaan naar de Adriaan Mulderstraat, 
maar toch!

De woningen in deze straat werden kort voor en  
gedeeltelijk ook nog wel tijdens de Tweede Wereld-
oorlog gebouwd. Toch blijkt dat W.F. Brohm (schuil-
naam ‘De Wit’), de toenmalige bewoner van de  
woning Fokkerstraat 2, in de administratie van de 
L.O. (de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onder-
duikers) als ‘medewerker’ vermeld staat.

Terwijl dus de verhalen over de straat tijdens de 
oorlog ontbreken, is er een opmerkelijk groot aantal 
foto’s dat in de A.H.G. Fokkerstraat gemaakt werd 
van de Bevrijdingsoptocht. Heel veel verschillende  
thema’s van de optocht werden op de gevoelige plaat 
vastgelegd, terwijl de tocht door de A.H.G. Fokker-
straat gaat.

Wie verhalen van die periode kent, die te maken hebben 
met de straat én de Tweede Wereldoorlog, wordt vrien-
delijk verzocht ze op te schrijven en aan het museum 
Zuilen toe te sturen. Bij voorbaat dank! Ook als er vragen 
zijn, mail dan naar: info@museumvanzuilen.nl 

jDe A.H.G. Fokkerstraat

TEKST WIM VAN SCHARENBURG 

FOTO HET MUSEUM VAN ZUILEN

De vier seizoenen (lente, zomer, herfst en winter) 
in de Fokkerstraat, voor de Bevrijdingsoptocht. 
Zomer: Tinie Sparrius, herfst: Henk Bergman. 

Een stukje 
geschiedenis 
van Zuilen
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Meer weten over Zuilen: 
www.museumvanzuilen.nl
Schaverijstraat 13, 
3534 AS Utrecht

De openingstijden van het museum zijn: 
Woensdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Meer dan 300 historische verhalen over Zuilen  
vind je op www.zoiszuilen.nl.

‘Eerst je bordje leegeten, 
dan mag je naar de kippen!’
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Eén op de drie huishoudens 
in ons land heeft moeite met 
rondkomen. In een deel van Zui-
len zien we zelfs dat een kwart 
van de kinderen in armoede op-
groeit. Maar iedereen heeft toch 
recht op een leefbaar bestaan? 
Gelukkig kan ook iedereen wat 
doen. Deel vooral je kennis, net-
werk en spullen met iedereen 
die er blij van wordt in je straat 
of buurt. Recycle, repareer en 
koop lokaal. En deel deze tips!

Hoge energiekosten
Via de gemeente kunnen mensen 
met een laag inkomen (alleen-
staand netto e 1364 en samen-
wonend e 1949) een bijdrage van 
e 800 krijgen vanwege de hoge 
energiekosten. Het maakt niet uit 
hoeveel energie je verbruikt. Dit 
bedrag komt bovenop de e 535 
die iedereen in Nederland dit jaar 

(gemiddeld) aan korting op de 
energierekening krijgt. Heb je het 
niet automatisch gekregen, vraag 
het dan aan via de website van de 
gemeente (zoek op ‘vergoeding 
energiekosten’) met je DigiD. Als 
je rekening na november 2021 erg 
gestegen is, heb je misschien zelfs 
recht op twee keere 800.

Energie besparen
Er zijn volop subsidies voor huis-
eigenaren en mensen met geld, 
maar een kwart van de huishou-
dens heeft geen spaargeld. En 
hoe kun je energie besparen als 
je huurt? Een kleine maar fijne 
hulp voor huurders is alvast de 
Energiebox.  Dat is een doos met 
gratis zaken zoals radiatorfolie en 
een LED-lamp die meteen geld 
besparen. Een energiecoach geeft 
je gratis advies. Vraag aan op  
www.energiebox.org/utrecht

Hulp bij brieven, aanvragen en 
bezwaren
Wat staat er in deze brief? Hoe 
vraag ik iets aan op de computer? 
Hoe maak ik bezwaar? In Zuilen 
zijn veel plekken waar mensen je 
kunnen helpen hiermee. 
• Elke dag tussen 9.00-13.00 

uur: inloop bij het Buurt-
team in Buurthuis Zuilen 
(Sint-Ludgerusstraat 251). De 
sociaal raadslieden daar hel-
pen bij allerlei vragen over 
inkomen, regelingen, huisves-
ting en meer.

• Alle dagen inloop bij erva-
ringsdeskundige buurtgeno-
ten bij Buurtwerkkamer De 
Verbinding/Plein 11 (Zwanen-
vechtplein 11). 

• Elke woensdag tussen 10.00-
12.00 uur: informatiepunt di-
gitale overheid en taalsteun-
punt bij de Bibliotheek Zuilen. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Meer doen 
met minder geld in Zuilen
TEKST ADY HOITINK FOTO’S KIM EVERSE

• Elke vrijdagmorgen vanaf 
10.00 uur: computerhulp 
door buurtgenoten (Cornelis 
Roobolstraat 86).

Spaarkringen
Een aantal Zuilenaren deed on-
langs een training om een spaar-
kring op te zetten. Een spaarkring 
is precies wat het zegt: een groep 
bewoners die elkaar helpt met 
sparen, al is het met hele kleine 
beetjes. Op www.cash2grow.nl 
lees je hoe het werkt. Er startten 

dit voorjaar al spaarkringen bij 
Buurtwerkkamer de Verbinding 
en bij Al Amal in buurthuis De 
Beatrix. Ben je tussen de 18 en 
30 jaar, dan kun je ook deelne-
men aan een spaarkring van jong-
volwassenen. Die begint na de  
zomer bij Buren voor Buren, Burg. 
Van Tuyllstraat. Meer info bij:  
Gabriëlle Athmer: 06-2029 4931,
info@cash2grow.nl

Zuilen Deelt!
In Zuilen kun je op heel veel 

plaatsen terecht voor gezonde, 
goedkope eettafels, tweedehands 
bouwmaterialen, kleding en speel-
goed, weggeefkasten van boe-
ken en planten, ruilkettingen met 
(kinder)kleding, sociaal tuinieren, 
het maandelijks repaircafé en 
meer. Samen staan we sterk! Op   
www.burennetwerkzuilen.nl kun 
je terecht voor vraag en aanbod 
van gratis burenhulp. Via Buren-
netwerk Zuilen (Facebook) verza-
melen we allerlei activiteiten en 
initiatieven.

Wil jij zelf meer doen?
Wil je meer doen en ons helpen de 
wijk te versterken voor iedereen? 
Of wil je zelf een Zuilense energie-
coach (betaalde baan) worden? 
Neem contact op met Ady:
06-5513 7717,
krachtvanzuilen@gmail.com

Dankzij de kleedjesmarkt op Koningsdag kregen veel Zuilense kinderen nieuwe kleding of speelgoed voor een paar centen.

ADVERTENTIE
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Sjors van Tessel, Abdel Belkadi 
en Maria Lipsius kennen  
elkaar nu ongeveer een jaar. 
Ze kwamen elkaar tegen bij de 
buurtkoffie in buurthuis Zuilen 
aan de Sint-Ludgerusstraat. ‘Ja, 
waarom gingen we ernaartoe? 
Uit verveling denk ik, want  
anders zit je ook maar thuis’, 
zegt Sjors. 

De buurtkoffie was gezellig, maar 
Abdel, Sjors en Maria vonden het 
jammer dat er niet ook wat gege-
ten kon worden. ‘We hebben hier 
een keuken, dus vroegen we of we 
die keuken mochten gebruiken.’ 
En zo ontstond ‘het lunchcafé’, 
aanvankelijk met tosti’s, maar nu 
ook met patat, Marokkaanse pan-
nenkoeken en uitsmijters. 
Het lunchcafé liep al snel als een 
tierelier. Daarnaast startten ze met 
catering voor groepen, cursussen 
of vergaderingen. De opbrengsten 
van de catering waren voldoende 

om te investeren in een serieus 
tosti-ijzer en een frituurpan. Maar 
met de corona-lockdowns daalde 
het aantal bezoekers en moest 
het team stoppen met hun activi-
teiten. Dat viel hen zwaar. Nu zien 
ze kans om opnieuw open te gaan. 
Maria doet voornamelijk de cate-
ring, Sjors en Abdel runnen het 
lunchcafé.

Het lunchcafé 
Het lunchcafé is geopend op 
maandag en donderdag tussen 
11.00 – 13.00 uur en bedoeld voor 
iedereen uit de buurt die zin heeft 
om tegen een kleine vergoeding te 
komen eten. Je kunt gewoon bin-
nenlopen of, als dat makkelijker is, 
van tevoren bestellen. 

Belle’s bistro
Naast het lunchcafé is er in buurt-
huis Zuilen ook Belle’s bistro, 
de sociale eettafel waar je iede-
re woensdag voor e 3,50 een  

driegangenmenu kunt krijgen 
vanaf 17.00 uur.

Koken met kerels
En de nieuwste trend is ‘Koken 
met kerels’: voor mannen die nog 
niet zo goed kunnen koken, en dat 
wel graag willen leren. Die groep 
start in juni. Meedoen? Mail of 
bel naar Sanne van Herk.

Heb je sowieso zin om eens met 
anderen samen te eten? Kom dan 
langs bij buurthuis Zuilen! Je kunt 
ook bellen of mailen met sociaal 
beheerder Sanne van Herk voor 
meer informatie.

Buurthuis Zuilen 
Sint-Ludgerusstraat 251
Sanne van Herk: 06-5997 7946,
svherk@dock.nl

TEKST MARGA SUTHERLAND  FOTO SANNE VAN HERK

Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl

Zoek de zes mandarijnen van 
Jan is de Man in Zuilen.
Sinds de vrolijke mandarijn - op 
verzoek van omwonenden - uit 
de muurschildering aan de Am-
sterdamsestraatweg is verwij-
derd, duikt hij overal in de stad 
op. Sinds kort is hij ook te vin-
den in Zuilen.  Deze keer dagen 
we je uit om de mandarijnen te 
zoeken.  Wie de locaties van de 
meeste mandarijnen weet te 
scoren, is de winnaar. Je maakt 
nog meer kans op de prijs als je 
ook een selfie met de manda-
rijn stuurt.  

Mail je oplossing en selfie met 
je naam, telefoonnummer en 
huisadres naar: 
zoiszuilenblad@krachtvanzui-
len.nl

Ook adverteren?
Mogelijk vanaf 
100 euro per keer 
of 4x voor e 350.
Advertentie
60 x 40 mm.
Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com

ADVERTENTIES

030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

Raad het plaatje

Lunchcafé Zuilen

Kijk voor Zuilens nieuws op 
www.zoiszuilen.nl

TEKST  BEPPIE SPRUIT FOTO’S JAN IS DE MAN

De winnaar van het vorige plaatje (de Fluitspeler in het  
Julianapark)  is  Cor Schoonheim. Hij heeft een mooie bos bloemen 
gekregen!

Sjors en Abdel
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Behoud de rust in het Zuilens natuurgebied!

Ode aan de kievit

O, kievit, weidevogel met je kuif

- neefje van de vredesduif - 

met je snelle loopje en je duikvlucht 

elke lente kom je terug

vanuit Noord-Afrika naar hier, de wei bij Zuilen

voor exact dezelfde nestelkuilen.

Bulldozers gaan er straks overheen!

We eisen voor jou en mij, voor iedereen

verkwikkende stilte rond ons lapje land

wij willen geen lawaai, zwerfvuil en 

drukte door de recreant.

Een park verwoest het historisch gebied,

Ons Oude Zuilen, onze ziel, die je er ziet.

GEDICHT INEKE WINNIPS

FOTO JEROEN KNEVEL

Kijk voor actueel nieuws op 

www.zoiszuilen.nl


