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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord & Bokkenbuurt

WIJKPEILING 

Verkeer en hangjongeren 
grootste problemen

HUIZENGEKTE 

Markt Hoograven 
koelt ietsjes af

VOORRANGSPLEIN 

’t Goylaan weer  
op de schop

CAFÉ ENGELENBURGH

DE LAATSTE BUURTKROEG 
VAN HOOGRAVEN



Verkeersveiligheid is met afstand het grootste probleem  
in Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. Dat is een van de 
uitkomsten van de wijkpeiling die de Wijkraad Utrecht Zuid  
in maart heeft aangeboden aan wijkwethouder Lot van Hooijdonk. 
Ook hangjongeren worden als groot probleem gezien.

De Wijkraad organiseerde in het najaar 
van 2018 samen met onderzoeksbureau 
Regioplan vier debatten, een voor elk 
van de vier buurten in de wijk: Oud 
Hoograven, Rotsoord/Tolsteeg/
Bokkenbuurt, Nieuw Hoograven-Noord 
en Nieuw Hoograven- Zuid. Met hulp 
van een iPad voerden de aanwezigen 
een interactief debat, waaruit voor 
iedere buurt de twee belangrijkste 
problemen met bijbehorende 
oplossingen naar voren kwamen. 

VERKEER, OVERLAST EN INTEGRATIE
In Oud Hoograven is verkeersveiligheid 
het belangrijkst, met parkeren als een 
van de aandachtspunten. In Rotsoord/
Tolsteeg/Bokkenbuurt vormen hang-
jongeren het grootste probleem. 
Vandalisme, vuurwerk en drugs zijn in 
het oog springende voorbeelden. Ook 
Inbraak, (fiets)diefstal en de plofkraken 
op het Smaragdplein zorgen voor een 
onveilig gevoel.

In Nieuw Hoograven-Noord wordt de 
overlast van hangjongeren toegeschreven 
aan de slechte integratie van culturen. 
Bewoners leven langs elkaar heen en 
de opvoeding van de hangjongeren 
voldoet niet aan de eisen die de buurt-
bewoners stellen. In Nieuw Hoograven-

Zuid geeft met name het voorrangsplein 
in de ’t Goylaan zorgen. 

WAARDEVRIJ BESPROKEN
Fidel Vernooy, die als lid van de Wijkraad 
de debatten mede organiseerde, vindt de 
uitkomsten van de wijkpeiling ondanks 
een lage opkomst toch zeer nuttig. “Als 
je een gemiddelde Hoogravenaar vraagt 
naar wat er speelt in de wijk, dan krijg je 
een vergelijkbaar beeld. De aanwezigen 
hebben echt hun best gedaan om 
waardevrij de problemen te beschrijven. 
Er werd niet extreem gewezen naar 
bepaalde groepen, of een bepaalde 
richting op gekeken. Ook viel op dat 
mensen heel begripvol zijn. Als er maar 
goed met ze gecommuniceerd wordt, 
dan weten ze best dat niet alles meteen 
opgelost kan worden.”

KRACHT VAN DE WIJK
In de debatten is ook gesproken over de 
kracht van de wijk. Volgens de deelnemers 
maken de dorpse sfeer, de vele activiteiten 
voor ouderen en kinderen en de bouw 
van nieuwe huizen en horeca de wijk 
aantrekkelijk om te wonen.

Meer informatie over de wijkpeiling is  
te vinden op de site van de Wijkraad: 
www.wijkraadutrechtzuid.nl

WIJKBEWONERS 
WORSTELEN MET 
VERKEERSVEILIGHEID
tekst: Martijn van Es

Kort nieuws

UTRECHTSE TROOSTDAG OP 
BEGRAAFPLAATS TOLSTEEG
Op zondag 26 mei van 14:00 tot 17:00 
uur organiseert de gemeente Utrecht 
een ‘Troostdag’ voor alle Utrechters 
die een dierbare zijn verloren. Een 
dag voor iedereen die het fijn vindt 
om hier samen met familie, vrienden 
en lotgenoten bij stil te staan. De 
locatie is deze keer begraafplaats 
Tolsteeg. De burgemeester zal 
spreken bij het lange lint waarop 
namen staan van Utrechters die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. 
Daarna is er een programma met live 
muziek, bemoedigende woorden en 
gedichten.

CROWDFUNDING VOOR ROTSOORD-
BANKJES
Stadsinitiatief Rotsoord riep in 2018 
op om Rotsoord te vergroenen en 
van een passende openbare ruimte 
te voorzien. Bij de presentatie van het 
pamflet werden ook twee bankjes 
geplaatst, gemaakt door Tafelboom, 
een werkplaats op Rotsoord die 
meubels maakt van bomen uit 
Utrecht. Helaas waren de bankjes  
al snel verdwenen. Nu wil het 
Stadsinitiatief opnieuw bankjes 
plaatsen, dit keer grondig verankerd 
in de grond. Voor tien bankjes is 
€ 4.000 nodig waar het Stadsinitiatief 
een crowdfunding voor is gestart.  
De crowdfunding is te vinden op 
voorjebuurt.nl/nl/projects/rotsoord.

MEEDENKEN OVER 
BUITENEVENEMENTEN
De gemeente Utrecht werkt aan 
richtlijnen voor het gebruik van 
buitenlocaties door evenementen. 
Wat is de beste plek voor een 
evenement en waar moet de locatie 
aan voldoen? In Zuid gaat het om 
Park de Koppel, het Beatrixpark en 
het Tolsteegplantsoen. Op maandag 
24 juni van 19:30 tot 21:30 uur vindt in 
buurtcentrum Hart van Hoograven, 
’t Goylaan 77 een meedenkavond 
plaats. Voor meer informatie:  
www.utrecht.nl/
locatieprofielenevenementen.

HUIZENGEKTE IN DE WIJK NEEMT AF
tekst: Loulou Edelman  fotografie: Livia Weyers

Op dit moment staan er zo’n vijftig woningen te koop in Hoograven, 
Tolsteeg, Rotsoord en Bokkenbuurt. Het aanbod varieert van een 
starterswoning aan de Herautsingel tot een groot hoekpand aan de 
Van Lippe Biesterfeldstraat. Wie weleens op de website Funda kijkt, 
kan het niet ontgaan zijn. De huizenprijzen in de wijk zijn veel hoger 
dan een jaar of tien geleden.

Dagmar Daae woont in Hoograven en 
werkt als makelaar bij Nijenhuis & 
Houpst. Hoe ziet de huizenmarkt er nu 
uit in de wijk? Dagmar: ‘Het aanbod is 
nog steeds schaars. Woningen die te 
koop komen, zijn zo verkocht, zeker in 
Hoograven en omgeving. Wel is van 
belang dat de prijs in verhouding staat 
tot de kwaliteit van de woning. Een 
kluswoning kan uiteraard niet dezelfde 
vraagprijs hebben als een vergelijkbaar 
huis dat recent gerenoveerd is. Is de 
woning te hoog geprijsd, dan zullen er 
minder kijkers komen en zal de woning 
langer te koop staan.’

GEZONDER 
Boven de vraagprijs bieden voor een 
huis dat je niet eens gezien hebt?  
Die gekte op de woningmarkt neemt  
af. Dagmar: ‘In Utrecht is duidelijk te 
merken dat het animo daalt voor de 

duurdere huizen. Daardoor zal de druk 
bij mogelijke kopers afnemen en zullen 
zij minder overbieden. Daarnaast haken 
woningzoekers af omdat ze al een paar 
keer het deksel op de neus hebben 
gekregen bij het bieden, maar ook 
vanwege de stijgende huizenprijzen.  
De markt wordt weer gezonder. Voor  
de duidelijkheid: het is nog steeds een 
verkopersmarkt!’

BOD UITGEBRACHT 
Dagmar woont zelf sinds 2017 in een 
moderne eengezinswoning in het 
project Hart van Hoograven – met veel 
plezier. Dat zij vanuit haar huurwoning in 
de Utrechtse wijk Voordorp naar 
Hoograven kwam, was ‘eigenlijk puur 
toeval’. ‘In het begin overwoog ik een 
arbeidershuisje te kopen uit de jaren ’30. 
Schattig, maar ook veel onderhoud, 
hoge stookkosten en de indeling is niet 

altijd optimaal. Toen kwam ik mijn 
huidige woning tegen. De advertentie 
zag er aantrekkelijk uit en een kijkje 
nemen kan nooit kwaad. De verkoop-
makelaar had verwacht dat ik geen bod 
zou doen, omdat ik niet enthousiast 
overkwam. Maar na de bezichtiging heb 
ik de makelaar aangesproken en bij de 
voordeur een bod uitgebracht. Binnen 
twee uur had ik de woning gekocht.’  
De wijk bevalt Dagmar goed: ‘Ik geniet 
van de voorzieningen in de directe 
omgeving en ik heb leuk contact met 
mijn buurtgenoten.’

"De markt wordt 
weer gezonder.  

Voor de 
duidelijkheid:  

het is nog 
steeds een 

verkopersmarkt!"

Hotspots van overlast in Hoograven

Dagmar Daae
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met een gemoedelijke sfeer.  
Daar komen mijn gasten ook voor.”

GRAFISCH LYCEUM 
Vroeger zat het Grafisch Lyceum 
tegenover het café. Zeker in de 
lunchpauze kon het druk zijn. “We 
stonden dan met zes man te bedienen, 
en dan was het nog aanpoten. Het  
was zo druk dat ze hun uitsmijter zelfs 
boven de sigaretten  automaat opaten.”  
’s Avonds werd er gevolleybald in het 
gymzaaltje waar nu het flatgebouw  
“de Steenhouwer” staat. Daarna 
kwamen alle teams nog een drankje 
halen in het café.

BUS NAAR OOSTENRIJK
Niet alleen in de kroeg is het gezellig: 
Van Maurik organiseerde ook reisjes 
voor zijn stamgasten. “Met de bus naar 
Oostenrijk, als FC Utrecht in de UEFA 
Cup speelde. En soms een dagje op 

stap met de vaste klanten, naar Walibi, 
Barneveld, Dolfinarium. Op mijn kosten, 
want die mensen brachten het hele jaar 
de centen. Dan mocht ik ook wel eens 
wat terug doen.”

GEEN BILJART
Van Maurik weet wat hij wel, en zeker 
wat hij niet wil. “De biljartvereniging vroeg 
eens of ik een biljart wilde neerzetten. 
Maar als er dan wedstrijden zijn, moet 
iedereen zijn muil houden. Je zit hier in 
een kroeg om een babbeltje te maken.” 
Het biljart is er dan ook nooit gekomen. 
Ook de bridge-avonden waren geen lang 
leven beschoren, om dezelfde reden.

BUITENVERLICHTING
Eigenlijk heeft het café altijd buiten-
verlichting gehad. Maar hij gaat niet 
meer zo vaak aan. “In de zomer is het  
tot zo laat licht dat het de moeite niet  
is. Maar vorig jaar zomer was het nog  
tot laat gezellig. Dus heb ik de buiten-
verlichting weer eens aangezet. Moest 
er wel een stop voor omzetten om het 
voor elkaar te krijgen. Maar vanuit de  
flat aan de overkant kreeg ik er nog  
een opmerking over.”

GEMOEDELIJK EN GEZELLIG
Op de vraag hoe lang Joop het nog wil 
volhouden blijft het een moment stil. 

“Daar lig ik ’s avonds wel eens over te 
prakkiseren. Ik ben drieënzeventig. 
Conny werkt vier dagen achter de bar 
en mijn vriendin helpt soms, maar het 
wordt steeds zwaarder. Ik hoop het tot 
mijn 75e vol te houden. Ik zit nog vaak 
met een groepje te kaarten… gezellig 
man, dat zou ik niet willen missen. Het 
zou mooi zijn als iemand het een keer 
wil overnemen, maar ik ben er nog niet 
helemaal aan toe. En het moet wel zo 
blijven zoals het nu is. Gemoedelijk, 
gezellig.”

Op de hoek Aquamarijnlaan–Julianaweg staat de laatst overgebleven 
buurtkroeg van Hoograven en Tolsteeg. Al meer dan veertig jaar staat 
eigenaar Joop van Maurik achter de tap van zijn Café Engelenburgh.  
Van buiten lijkt het nogal “gesloten”, maar hoe is het binnen? 
“Mensen komen hier omdat het gemoedelijk is.” 

CAFÉ ENGELENBURGH:  
DE LAATSTE BRUINE KROEG VAN 
HOOGRAVEN-TOLSTEEG
tekst: Timo Agema en Wybren de Jong fotografie: Livia Weyers

Eind jaren ‘70 
kreeg Van Maurik 

de kans om  
de kroeg  

over te nemen.

Witte gordijntjes voor de ramen 
belemmeren het zicht naar binnen. 
Nergens een naam te bekennen.  
Maar de Heineken-logo’s op de gevel 
verraden dat dit toch echt een kroeg is. 
Pas als je de deur van het café open 
duwt, geeft Café Engelenburgh zijn 
geheimen prijs. Een knusse bruine 
kroeg met voetbalrelikwieën, een  
oude piano (die nog steeds een keer 
gerestaureerd moet worden) en veel 
hout. Joop van Maurik, oud-voetbalprof 
van o.a. FC Utrecht, vertelt graag en 
gaat er eens goed voor zitten.

CULTHELD
In de jaren ’60 en ’70 was Joop van 
Maurik een sterke, bonkige spits.  

Bij Velox voetbalde hij met Wim van 
Hanegem. Na Holland Sport en HVC 
belandde hij in 1973 bij FC Utrecht.  
Van Maurik scoorde regelmatig en 
groeide uit tot cultheld van het 
Utrechtse publiek. In 1979 zat zijn 
carrière erop. Al enkele jaren eerder  

had de toen malige sponsor van FC 
Utrecht er bij Joop op aangedrongen 
om iets te zoeken voor na zijn voetbal-
loopbaan. 

HUISKAMER
Eind jaren ‘70 kreeg Van Maurik, die 
inmiddels in de Rivierenwijk woonde,  
de kans om een kroeg over te nemen. 
Joop betrok de woning boven de kroeg. 
“De vorige eigenaars hadden de zaak 
anderhalf jaar gehad, daarvoor was het 
een kapsalon.” Het was hard werken, 
vanaf het begin. “Je had soms moeilijke 
gasten, die moest je eruit werken.  
Het waren tropenjaren, maar de kroeg  
is gaandeweg een soort verslaving 
geworden. Het is net een huiskamer, 

“Net een 
huiskamer,  

met een 
gemoedelijke 

sfeer.”

Aandenken aan zijn trainingstijd bij RUC

Joop van Maurik
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Wijkfoto

Tiny forests worden ze genoemd. Een klein stukje bos ter 
grootte van een tennisbaan. Op 3 april plantten kinderen uit 
onze wijk samen met wijkwethouder Lot van Hooijdonk in 
de groenstrook langs de Baden-Powellweg de eerste van 
vier Utrechtse minibossen. In de komende jaren groeien de 
bomen uit tot een dichtbegroeid bos, dat moet bijdragen 
aan het klimaat en de biodiversiteit van de stad.

fotografie: Marleen Schlichting

het spoor
langs 

Bomen
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VOORRANGSPLEIN WORDT 
AANGEPAKT: GEMEENTE LUISTERT 
NAAR STROOM VAN KLACHTEN
tekst: Wybren de Jong fotografie: Elizabeth Wattimena 

Hee buur

SAMEN HERDENKEN

Net te vaak wordt sociale media gebruikt om haat 
te spuien. Zo wordt er de laatste jaren rond 4 mei 
door een aantal twitteraars gescholden op de 
Marokkaanse vlag die bij de dodenherdenking in 
Hoograven in de mast hangt. En ik word daar toch 
wat chagrijnig van. Achter die vlag zit namelijk een 
mooi idee hoe je samen de maatschappij beter kan 
laten functioneren. 

Inmiddels alweer een flink aantal jaren geleden 
verstoorden enkele jongeren deze doden
herdenking. Natuurlijk een stomme en respect loze 
actie. Maar als reactie bleef de organisatie niet 
hangen in het simpelweg afkeuren van de actie, 
maar zochten ze naar een manier om er een 
herdenking voor iedereen van te maken. De 
organisatie koos voor het verhaal van de 
Marokkaanse mannen die meevochten in de 
tweede wereldoorlog. 

Sindsdien staan elk jaar een aantal mannen van 
Marokkaanse afkomst vooraan bij de herdenking. 
En daarmee zorg je ervoor dat de gedachte achter 
de dodenherdenking levend blijft en overgedragen 
wordt, ook binnen groepen die er vanuit hun 
familie historie niet direct een link mee hebben. 

Wel vraag ik me af of de oplossing die de 
Hoogravense wijkvereniging gekozen heeft nu  
zo toekomst bestendig is. Er zijn natuurlijk meer 
groepen in Hoograven die weinig hebben met de 
Nederlandse doden herdenking. Die allemaal door 
het hijsen van een vlag betrekken bij de herdenking 
lijkt me onwerk baar. Misschien moeten we weer 
eens opnieuw nadenken hoe de dodenherdenking 
het best in Hoograven herdacht kan worden.

Maar als je wilt dat over de vorm van de herdenking 
nagedacht wordt, dan is het zinvol om op een rustig 
moment met de organisatoren te gaan praten, en 
niet als buitenstaander vanaf een digitaal afstandje  
te gaan roeptoeteren.

Wybren de Jong

Nu, drie jaar na de ombouw van de ’t Goylaan tot een stadsboulevard, blijft 
er veel kritiek op komen. Vooral het voorrangsplein, in de volksmond de 
ovonde, op de kruising tussen de ’t Goylaan met de Hooft Graaflandstraat  
en Constant Erzeijstraat, wordt onveilig gevonden. Om inzicht te krijgen  
wat er echt aan de hand is, hing de gemeente in december camera’s op.  
De resultaten van dit onderzoek werden eind maart bekend gemaakt. 

BEVESTIGING
Isabelle Westra en Tanja Leijs hebben de 
afgelopen periode de situatie onder de 
aandacht gehouden van de gemeente. Beide 
zijn blij met het rapport. “Het voelt als een 
bevestiging,. Dat je een punt had, met wat je 
de hele tijd al meldde”, zegt Isabelle. “Fijn dat 
de gemeente urgentie voelt om er echt wat 
aan te doen”, meldt Tanja. “Ik ben niet 100% 
zeker dat het nu aangepakt gaat worden. Dit 
is pas de eerste stap. Nu moet er nog een plan 
gemaakt worden, dat moet worden uitgevoerd. 
En laten we niet vergeten dat ook geëvalueerd 
moet worden of met de nieuw ontstane 
situatie het probleem wel is opgelost.” 

KEUZES MAKEN
Het onderzoeksbureau adviseert om een 
keus te maken. Of door het voorrangsplein  
te vergroten, zodat duidelijker wordt dat het 
geen rotonde is. Of door van het kruispunt 
een echte rotonde te maken. Maar dan moet 
er wel minder verkeer over de ’t Goylaan 
komen. Isabelle sprak erover met de nieuwe 
projectleider die hiermee aan de slag gaat. 
”Eerst gaat hij onderzoeken hoe de kruising 
meer een echt voorrangsplein kan worden, 
door de keerlussen meer uit te buigen. Maar 
ze hebben ook echt ideeën hoe er minder 
verkeer over de ’t Goylaan kan komen. Er 
schijnt veel verkeer richting station Vaartsche 
Rijn te gaan. Hij is aan het kijken of op die weg 
ergens een knip kan komen. Wat het zo lastig 
maakt, is dat alles met elkaar verbonden is.” 

MAKKELIJKE OPLOSSINGEN BESTAAN NIET
Isabelle merkt wel op dat oplossingen  
niet zo makkelijk zijn: “Het lijkt een heel 
logisch idee om de fietspaden te verhogen, 
waar die de Constant Erzeijstraat en Hooft 
Graaflandstraat kruisen. Zo is het duidelijker 
voor automobilisten dat ze moeten afremmen. 
Dat moet echter  wel met de busmaatschappij 
besproken worden.  Het betekent namelijk dat 
de buschauffeurs een extra hobbel hebben  
in hun busroute. Dat is arbotechnisch niet 
goed. Bovendien hebben ook hulp diensten 
daar last van”.

BELIJNING AANGEPAST
Hoewel zowel het onderzoeksbureau als de 
gemeente dit niet is als eindoplossing zien, is 
als eerste stap de belijning aangepast. In het 
najaar komt er meer duidelijk heid welke andere 
aanpassingen gedaan zullen worden. Tanja 
Leijs merkt nog wel op dat dit niet het enige 
kritiekpunt was dat uit de enquête kwam. 
“Veel mensen hadden ook zorgen over de 
doorstroom van de ’t Goylaan.”  Wethouder 
van Hooijdonk pakt ook dat op: “In het DTV
rapport staan aanbevelingen over de door
stroming, dus daar gaan we mee aan de slag. 
Zo kan de doorstroming van de bus beter.”

Het voorrangsplein is inmiddels voorzien van belijning

MAATREGELEN NODIG
Uit het rapport blijkt dat de voorrangs
situatie niet voor alle weggebruikers op 
het voorrangsplein duidelijk is en dat 
maatregelen nodig zijn. Wethouder van 
Hooijdonk  (Verkeer en Wijk Zuid) zegt: 
“Het voorrangsplein is een relatief nieuw 
soort kruispunt dat in diverse steden 
goed functioneert. Omdat een nieuwe 

inrichting altijd tijd nodig heeft om 
gebruikers eraan te laten wennen, 
hebben we het bewust de tijd gegeven. 
Experts hebben steeds gezegd: het  
is veilig. Nu is de uitkomst anders." 

Vanwege aanhoudende signalen over 
bijnaongelukken op het voorrangsplein 
is in 2018 besloten om diepgaand onder 

zoek te doen. Hoewel het kruis punt als 
zogenaamd voorrangsplein is uitgevoerd, 
kan het in de praktijk niet als zodanig 
functioneren. Daarvoor is het te krap uit
gevoerd. Daar naast blijkt het doseer licht 
niet goed te functioneren. Als de lichten 
aanspringen om een bus te laten invoegen, 
staat deze vaak nog te wachten op het 
moment dat de lichten weer uitgaan.
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Hoe heet je, hoe oud ben je en wat is je 
beroep?
Ik ben Sanne Mol, 27 jaar en PhD 
student immunologie bij het AMC.  
Na een bachelor scheikunde en een 
master drug innovation, onderzoek ik  
nu communicatie tussen cellen bij  
de ziekte reuma.

Met wie woon je hier?
Met Arjan de Haas, hij is belasting-
adviseur, en onze twee katten Saartje 
en Balou.

Hoelang woon je al op de 
Gazellestraat?
Nu ongeveer tweeënhalf jaar.

Hoe vind je het om op nummer 66  
te wonen?
Daar vind ik niks van.

Wat doe je in de wijk of wat heb je 
gedaan?
Ik woon er, doe boodschappen op het 
Smaragdplein en ik ben laatst uit eten 
geweest bij de watertoren.

Wat vind je leuk en minder leuk aan  
de wijk?
Ik vind vooral het onderhouden plantsoen 
voor de deur leuk en de fijne groene 
looproute naast het spoor naar station 
Vaartsche Rijn. Ook vind ik het lekker 

rustig wonen, terwijl je toch snel in het 
centrum bent. Ik heb een fijne buurt met 
fijne buren. Minder leuk vind ik het 
betaald parkeren. Het is wel makkelijker 
geworden om te parkeren, maar de 
bewonersvergunning van ongeveer 
honderd euro per jaar is niet zo fijn.

Als je iets zou mogen veranderen  
in de wijk, wat zou dat zijn?
Ik zou dan graag een HEMA op het 
Smaragdplein willen.

Wat heb je vanmorgen gegeten?
Yoghurt met cruesli.

Wat is je favoriete tv-programma?
Ik kijk weinig tv, maar als Zondag met 
Lubach is, kijk ik dat graag. Op Netflix 
kijk ik graag naar de serie La Casa de 
Papel.

Met wie zou je graag eens iets willen 
drinken?
Met J.K. Rowling. Ik ben een enorme 
Harry Potterfan. Ik koop ook in elk 
vakantieland het eerste Harry Potter-
boek in die taal. Mijn verzameling van  
dit boek bestaat nu uit Nederlands, 
Spaans, Portugees, Engels, Russisch, 
Pools, Italiaans, Duits en Grieks.

Colofon
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Verschijnt in juli 2019

Met steun van het Initiatievenfonds

ROUTE 66
tekst: Mariska Vollering en Eveline de Vries fotografie: Elizabeth Wattimena

Mariska en Eveline zijn op reis in de wijken Hoograven, Tolsteeg, 
Rotsoord en Bokkenbuurt. Ze nemen ‘Route 66’ en zijn benieuwd 
wie ze allemaal tegenkomen. Zevende stop: Gazellestraat 66.

BIJ ENIK RECOVERY 
COLLEGE ONTDEK JE 
HOOP EN PERSPECTIEF
tekst: Aefke ten Hagen fotografie: Thomas van Galen

Wat is dat gebouw aan de Vaartscherijnstraat? Er prijkt Enik 
Recovery College op de gevel. Maar wat is het en wat hebben we 
eraan? Hier kun je terecht als je een psychische kwetsbaarheid 
hebt en aan de slag wilt met jezelf. Je kunt trainingen en workshops 
volgen. Van boksen tot zingen. Van je eigen verhaal schrijven tot 
discussiëren over psychiatrie en filosofie. Aanzet's Aefke praat 
erover met ervaringsdeskundige Annemarije Sjoerdsma. 

STOORNISSEN
Enik Recovery College is een centrum 
voor ontwikkeling en scholing voor 
herstel. Het uitgangspunt is dat 
deelnemers zich ontwikkelen binnen 
een omgeving met mensen met 
gelijksoortige ervaringen – zonder 
artsen en hulpverleners. Uniek aan Enik 
is dat het voor 100% wordt gerund door 
ervaringsgenoten.. Annemarije heeft zelf 
ook het nodige meegemaakt. “Mijn 
eerste levensjaar heb ik in verschillende 
gezinnen gewoond,” vertelt ze. “Op mijn 
veertiende overleed mijn adoptiemoeder 
en kwam ik in een pleeggezin. Daarna 
raakte ik het spoor bijster. Ik werd 
depressief en suïcidaal. Ik heb een 
aantal jaren in een therapeutische 
gemeenschap hard aan mijzelf gewerkt. 
Alleen, toen ik daarna op mijzelf ging 
wonen en weer naar school ging, 
ontwikkelde ik toch allerlei stoornissen, 
zoals boulimia en een alcoholverslaving. 
Het bleek dat ik met mijn hoofd wel had 
geleerd dat het anders kon, maar dat 
het herstel niet van binnenuit, uit mijzelf 
was gekomen.” Uiteindelijk heeft 
Annemarije grip op haar leven gekregen 

door een combinatie van een fijn netwerk, 
zelfhulp via de AA, studie journalistiek en 
werk, en het beoefenen van mindfulness 
en yoga. 

WORKSHOPS
Toen Annemarije een vacature zag voor 
een ervaringsdeskundige bij Lister, ging 
er een wereld voor haar open. “Ik kon iets 
positiefs doen met mijn psychiatrische 
achtergrond, ik kon mijn eigen ervaringen 
met herstel inzetten voor anderen. Nu 
komt alles samen. Ik geef bijvoorbeeld 
workshops om je eigen levensverhaal  
te schrijven en te vertellen.” Mensen  
die worstelen met de gevolgen van  
een psychische of verslavings   kwets-
baar   heid zijn van harte welkom om 
trainingen te volgen of mee te doen  
aan activiteiten. Op de website van  
Enik (www.enikrecoverycollege.nl) vind 
je het aanbod en kun je je inschrijven. 
“Bij Enik gaat het om samen ontdekken 
en onderzoeken. Het is leren van elkaars 
ervaringen. Je ontdekt weer hoop en 
perspectief. Er is ook een trefpunt, daar 
ben je van harte welkom voor een kop 
koffie, taart en lunch en ontmoeting.”

Annemarije Sjoerdsma
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SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk houdt 
op 5 juni en 3 juli haar maandelijkse 
spreekuur voor bewoners in het 
wijkbureau aan de ’t Goylaan 75.  
Kijk op www.utrecht.nl/zuid voor alle 
data. U bent van harte welkom op dit 
wijkspreekuur met vragen en ideeën 
over de wijk Zuid. U kunt zich hiervoor 
aanmelden, dat is altijd prettig, maar 
niet verplicht. Wilt u zich aanmelden? 
Dat kan via telefoonnummer 14 030 of 
per e-mail: zuid@utrecht.nl. Als u zich 
niet aanmeldt, houdt u dan rekening 
met enige wachttijd.

WIJKBUREAU ZUID
Het wijkbureau is het aanspreekpunt 
van de gemeente voor bewoners en 
ondernemers in de wijk Zuid. Hebt u 
een vraag over zaken die in uw buurt 
spelen? Dan bent u bij het wijkbureau 
aan het juiste adres. U kunt ook langs-
komen als u iemand van het wijkbureau 
wilt spreken op de ‘t Goylaan 75.

 

ENQUÊTE HOOGRAVEN 
AARDGASVRIJ
Het zal u niet ontgaan zijn: we gaan richting wonen zonder 
aardgas. De komende decennia zal iedere woning losgekoppeld 
worden van het aardgas. Elke gemeente moet in 2021 een plan 
indienen bij het rijk waarin zij per wijk aangeeft welke alternatieve 
warmtevoorziening zij daar verwacht, en op welk moment deze 
gerealiseerd moet zijn.

In Hoograven is de initiatiefgroep 
Hoograven Duurzaam actief met dit 
onderwerp bezig. Hoograven Duurzaam 
streeft ernaar dat de gemeente keuzes 
maakt die niet alleen goed zijn voor het 
milieu maar dat die ook op een groot 
draagvlak kunnen rekenen. Dat kan 
alleen als bewoners goed geïnformeerd 
zijn en vanaf het begin bij het proces 
betrokken worden.

ENQUÊTE
Om als werkgroep de ‘juiste dingen’ te 
kunnen doen voor onze wijk willen we 
door middel van deze enquête te weten 
komen wat er bij de bewoners leeft. 
Daarom nodigen we iedereen in 
Hoograven uit deze enquête in te vullen, 
graag voor 3 juni. U vindt de enquête op: 
nl.surveymonkey.com/r/XW6KNLF of 
via hoogravenduurzaam.nl. Het invullen 
kost u slechts enkele minuten. Eind juni 
zullen de resultaten van de enquête op 
hoogravenduurzaam.nl te vinden zijn. 
Maak ook andere wijkbewoners attent 
op de enquête zodat de respons zo 
groot mogelijk wordt.

Jij roept een paar buurtgenoten met 
een soortgelijke woning bij elkaar rond 
je keukentafel. Hoograven Duurzaam 
zorgt voor een onafhankelijke energie-
ambassadeur met kennis van zaken.  
En voor een heerlijke appeltaart dus. In 
een persoonlijk gesprek worden al jullie 
isolatievragen beantwoord en krijg je 
praktische adviezen waar jullie (samen) 
meteen mee verder kunnen.

APPELTAARTAVONDEN
Hoograven Duurzaam assisteert 
buurtbewoners ook bij zogenaamde 
appeltaartavonden. Als u meer wilt 
weten over duurzame energie, roep  
dan enkele buurtgenoten met een 
soort gelijke woning bij elkaar rond de 
keukentafel. Hoograven Duurzaam 
zorgt voor een onafhankelijke energie-
ambassadeur met kennis van zaken.  
En voor een heerlijke appeltaart dus.  
In een persoonlijk gesprek worden  
al uw isolatievragen beantwoord en 
krijgt u praktische adviezen waar alle 
aanwezigen (samen) meteen mee 
verder kunnen.

WIJKBUREAU ZUID


