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René van den Heiligenberg (44)

De weeRDsluis
“Toen mijn vrouw en ik trouwden, 
voeren we met een bootje van 
Maarssen via de Utrechtse grachten 
en de Weerdsluis naar het stadion 
van FC Utrecht. Daar gaven we ons 
feest. Bij de Weerdsluis heb je een 
prachtig uitzicht op het centrum en 
de dom. Wat wil je nog meer? Dit is 
al jaren mijn favoriete plek in de 
wijk. Het ligt middenin de stad, je 
vindt er rust en tegelijkertijd veel 
gezelligheid. Je ziet bootjes voor-
bij varen, sluizen die open en dicht 
gaan en studenten die pizza eten 
op de kade. 

In de zomer haal ik regelmatig een 
ijsje bij Il Mulino met mijn vrouw 
en kinderen. Dat eten we dan al-
tijd bij de Weerdsluis op. Wij wo-
nen in Maarssenbroek, maar ik ben 
geboren en getogen in Utrecht en 
heb een eigen schoenmakerij aan 
de Nieuwe Koekoekstraat. In onze 
woonplaats is geen ijs te vinden 
dat kan tippen aan het ijs bij Il Mu-
lino. Mijn vrouw haalde hier al ijs voordat ze mij kende! Onder 
werktijd kom ik nooit buiten. Ik heb het veel te druk en pauzeer 
tussen de bedrijven door. Ik ben hier dus alleen te vinden als ik 
niet aan het werk ben. 

Onze schoenmakerij bestaat al meer dan vijftig jaar. In run hem 
samen met mijn vader. Mijn opa was ook schoenmaker. Ik was 

zelf nooit echt van plan om dit vak 
in te gaan. Toen ik veertien was, 
kreeg mijn vader echter een hernia. 
Zodra ik uit school kwam, hielp ik 
hem in de zaak. Ik ontdekte dat ik 
het eigenlijk heel erg leuk vond. 
Bovendien was leren totaal niet 
mijn ding. Ik werkte veel liever 
met mijn handen. Toch moest ik 
mijn school wel afmaken van mijn 
ouders. 

In 1990 kwam ik officieel in dienst 
bij mijn vader. In 2008 nam ik de 
zaak van hem over. Hij is nu 74 
jaar, maar werkt nog vijf dagen 
in de week. Daar ben ik echt trots 
op. Als hij er een keer niet is, zijn 
klanten altijd bang dat er iets met 
hem gebeurd is. De meeste klanten 
komen uit de wijk zelf, dus ieder-
een kent mijn vader. 

Ondanks dat ik hier zelf niet woon, 
heb ik de straat en de wijk enorm 
zien veranderen in de afgelopen 
decennia. Zo weet ik van mijn va-
der dat hier in de jaren 70 raam-
prostituees zaten. Er werd zelfs ge-

tippeld en gedeald, vertelde hij. Het was eigenlijk een beetje 
een asociale buurt. Later vertrokken veel bewoners, werden de 
woningen gerenoveerd en kwamen er yuppen voor in de plaats. 
De huizen worden nu heel goed onderhouden. De wijk wordt al-
leen maar mooier en mooier. 
Helaas kan ik een huis hier niet betalen, maar Utrecht is en 
blijft mijn stad.” 

De favoriete plek

Noordoost heeft veel mooie plekjes. Pareltjes in de wijk. Algemeen bekend soms, of goed bewaard geheim.
in deze rubriek vertellen drie bewoners van Noordoost iets over hun favoriete plek in de wijk.

wil jij hier ook staan, mail dan naar info@mensenwijk.nl Marlijn Timmermans (33) 

MijN bANkje vooR De DeuR 
“Het Pocketparc, zoals het pleintje voor onze deur heet, is de 
ontmoetingsplek voor de hele buurt. Bijna iedereen heeft een 
bankje voor de deur. Ik zit hier vaak te genieten, terwijl mijn 
twee kinderen buiten spelen. In de speeltuin staan een tram-
poline, een klimboom en wiebelplanken. Er wonen veel ouders 
hier, dus als ik bijvoorbeeld even de vaatwasser in wil ruimen, 
letten de buren op mijn kinderen. We zitten ook regelmatig 
samen in de speeltuin met koffie en koekjes. Net een picknick. 

Voordat we hier in januari 2012 kwamen wonen, hadden we via 
een Facebookgroep al contact met de andere toekomstige bewo-
ners van dit nieuwbouwproject. Dat contact is gebleven en we 
organiseren regelmatig burenborrels. 
In december hebben we eerst de wijk samen opgeruimd en daar-
na was het feest op het pleintje. We hadden een grote vuurkorf 
staan, iedereen had wat te eten en drinken meegenomen en de 
kinderen konden lekker spelen. 

Ik ben ontzettend blij met ons huis. Het ligt op de hoek, dus het 
is heerlijk rustig. En we hebben eigenlijk twee zonnige tuinen; 
voor en achter. Dit nieuwbouwproject was een bewuste keuze 
toen we van Den Haag naar Utrecht verhuisden. We hebben in 
een oud huis gewoond, maar we hadden geen zin meer in dat 
eeuwige klussen. Hier doet alles het gewoon. Vrienden snappen 
niet dat we in het dure Utrecht zo’n mooi huis hebben bemach-
tigd.” 

“Ik zit hier 
in het zonnetje 

terwijl de 
kinderen 

buiten spelen” 

TeksT KIM NELIssEN  

JeKracht
 Integratieve kinder- en jongerentherapie
 Leidy Zoeteman

Kortdurende psychosociale hulpverlening aan 4-18 jarigen. De kracht 
van het kind staat voorop. Ik geef therapie op maat, en ter ondersteuning 
oudercoaching. Er is géén verwijzing nodig van huisarts of buurtteam. 
Mijn werk is een aanvulling op de gemeentelijke jeugdzorg. Ook geef ik 
begeleiding rondom scheiding (duurzaam ouderschap), en kan ik de stem 
van uw kind vertegenwoordigen (bijzonder curator) in scheidings- en 
omgangsregelingzaken.

 06 - 429 788 90      www.jekracht.nl

Pedicure Salon
Sandra Vontenie-Jacobs

sinds 1994

Voeten... 
uw verzorging 
zeker waard

Willem Barentszstraat 71
Utrecht, 030 - 271 65 09 
behandeling op afspraak

“Ik eet hier in de zomer altijd een ijsje” 

“Dit is de plek waar ik los 
kom van mijn computer” 

Anne bonthuis (30) 

De vooRvelDse PolDeR 
“Ik woonde al een tijdje in de Zeeheldenbuurt, toen ik een keer 
spontaan dit natuurgebied inliep. Voorheen ging ik altijd naar 
het Wilhelminapark of het Griftpark als ik wilde wandelen. Nog 
steeds mooie plekken, maar in de Voorveldse Polder ben je echt 
even in de natuur. Het meertje dat er ligt heeft iets rustge-
vends. Heel  lekker om zo mijn hoofd leeg te maken, want als 
ZZP’er ben ik altijd druk met mijn werk. 

Ik ben journalist en tekstschrijver, dus ik zit vaak bij opdracht-
gevers of ik ben op pad voor interviews. Toch zijn er dagen dat 
ik continu binnen zit omdat ik vanuit huis werk. Ik moet me-
zelf dan echt even de deur uit schoppen. Als ik eenmaal in de 
Voorveldse Polder ben, vind ik het heerlijk. Het is de plek waar 
ik los kom van mijn computer. Gisteren heb ik er nog met een 
vriendin gewandeld, ook zzp’er. 

Mijn vrienden zeggen wel eens dat ik naar Amsterdam moet 
komen, de grote stad. Maar ik woon hier al twaalf jaar en ge-
niet juist van de dorpse sfeer. saai wordt het niet, er blijft nog 
genoeg te ontdekken. Wat ik wel mis is een leuk buurtcafé 
naast de deur waar ik af en toe kan werken. Maar eigenlijk ben 
ik verwend, want er zijn een heleboel gezellige koffietentjes, 
kroegen en restaurants in de buurt. En er blijven maar nieuwe 
bijkomen.” 


