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Ligging van de Limes door Hoograven (bron: st. HKTH).

De Limes is de grensweg van het voormalige Romeinse Rijk en werd van 
ongeveer 57 voor Chr. tot zo’n 400 jaar na Chr. door de Romeinen gebruikt. 
Onlangs is ontdekt dat deze grens door Hoograven heeft gelopen.

Nieuw inzicht
Tot ongeveer anderhalf  jaar geleden ging 
men er vanuit dat de Romeinse weg door het 
centrum van Utrecht liep. Onder het huidige 
Domplein zijn immers al tachtig jaar geleden 
resten van een grote Romeinse legerplaats 
gevonden. Met de graaf- en bouwwerkzaam-
heden in Leidsche Rijn kwam men er achter 
dat de grensweg, die de verbinding vormde 
tussen de forten van De Meern, Utrecht en 
Vechten, veel zuidelijker heeft gelegen. De 
weg bleek van oost naar west, midden door 
Hoograven te hebben gelopen. 

Limesintendant
Marin Zegers is werkzaam bij de Gemeente 
Utrecht en is sinds voorjaar 2009 als ‘limes-
intendant’ actief  voor een zichtbare en be-
leefbare Limes in Utrecht. Marin: ‘In Hoog-
raven organiseren wij diverse activiteiten in 
de wijk over de Limes. Het straatfeest op 
de Verlengde Hoogravenseweg had de Ro-
meinse primeur. Dit straatfeest stond in het 
teken van de Limes. Ik heb daar samen met 
de archeoloog Herre Wynia een presentatie 
gegeven en we hebben zelfs met de buurt-
bewoners naar de Romeinse weg gezocht 
én gevonden! Onlangs hielden wij dezelfde 
presentatie op het straatfeest op de Juliana-
weg. De bedoeling is dat er nog veel limes-
activiteiten volgen.’ Herre: ‘Het is belangrijk 
om aan de mensen te laten zien wat wij als 
archeologen allemaal doen. Dit is zo zicht-
baar voor de bewoners in Hoograven. De 
wijk maakt nu deel uit van het wereldrijk. 
Deze ontdekking is voor Hoograven echt 
een historische schat.’ (EB)

Zoek de Limes
Peter Sprangers van de Historische Kring 
Tolsteeg-Hoograven wil graag met Marin 
Zegers een werkgroep vormen van bewo-
ners van Hoograven om na te denken en 
te praten over wat je met de Limes in de 
wijk kunt doen. Mensen die geïnteresseerd 
zijn en/of  meer willen weten kunnen con-
tact opnemen via: info@hkth.nl. Een eer-
ste bijeenkomst is op vrijdag 16 oktober, 
om 19.30 uur.

Meer informatie over de Limes in 
Hoograven: www.hkth.nl onder de link: 
Romeinen in Hoograven.

Herre Wynia geeft uitleg over 
graafwerkzaamheden.

De Limes was het thema van het straatfeest op 
de Verlengde Hoogravenseweg.



Lustrumfeestvreugde op Nieuw Rotsoord

Clown Noni begon met een spetterend 
optreden, wat bij iedereen in de smaak viel. 
Ondertussen waren cocktailkunstenaars 
bezig heerlijke alcoholvrije drankjes te sha-
ken, wat ze tot laat zouden blijven doen. 
Bij de meisjes met rieten rokjes kon je in 
de buitenbar biertjes en wijntjes bestellen, 
of  je laten schminken. Ook de maag werd 
gestreeld, door vele internationale hapjes, 
mede verzorgd door de BuurtMoekes.
Uiteraard was er muziek. Een vrolijk ge-
klede samba-drumband swingde als eer-
ste de pan uit met ritmisch getrommel. 
De meestal exotische livemuziek hield de 
hele middag en begin van de avond niet 
meer op. Tussen de verschillende artiesten 

door draaide DJ Wim recente hitklanken 
en nostalgische melodietjes. Na het optre-
den van het rustgevende jazz-combootje, 
traden de sierlijk gejurkte flamenco-danse-
ressen ‘Majas’ op. Wie mee wilde dansen 
kreeg een korte instructie en vervolgens 
klikten vooral kinderen met hun schoen-
tjes enthousiast mee. 

Tot slot trad Trio Tincho op, heerlijke Ar-
gentijnse melodieën leidde menigeen naar 
andere oorden. 
Alleen de geiten en schapen in de wei de-
den wat ze elke dag doen: gras grazen… 
(HvD en HdR)
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Een koud biertje mag bij een beetje lustrumfeest niet ontbreken.

Zondag 30 augustus was de dag dat Nieuw Rotsoord haar 5-jarig bestaan 
vierde. Medewerkers van dierenweide Nieuw Rotsoord en Milieupunt Zuid 
hadden het wekenlang voorbereid. Het resultaat mocht er zijn: het was een 
drukte van belang! Al vanaf  het begin werd elke bezoeker meegenomen in de 
feestvreugde, omdat iedereen bij entree persoonlijk een bloemenslinger werd 
omgehangen. Wijkwethouder Ingrid de Bondt was ook aanwezig.

TED KIEKT
Fotograaf  Ted van Arnhem kiekt 
deze keer een bijzonder ambacht.

‘Al een tijdje liep ik met de gedachte om 
te vragen of  ik een paar foto’s mocht 
maken in bakkerij W.A. Bleij aan de 
Hoogravenseweg 21. Wim en Anne-
riet Bleij waren verrast door de vraag 
en vonden het leuk om mee te werken. 
Je kunt op veel plekken brood kopen, 
maar bakkerij W.A. Bleij is een van de 
weinige plekken in de wijk waar het brood 
nog op locatie wordt gebakken. Klanten 
kunnen in de winkel alle grondstoffen 
kopen om zelf  te bakken: verse gist, ver-
schillende soorten meel en bloem, witte 
marsepein, sesamzaad, maanzaad, etc.

Wat is er nu lekkerder dan de geur van 
vers gebakken brood!?!’ 



HE BUUR
Id-oel-fitr

Id-oel-fitr is de naam van het feest, 
dat gevierd wordt aan het einde van 
de Ramadan. Het is algemeen be-
kend als het Suikerfeest. Tijdens de 
Ramadan staan de eenheid en het 
samen zijn van de mensen centraal. 
Om je daar intensief  op te kunnen 
richten, wordt er overdag niet gege-
ten en gedronken. Na een maand, 
als de nieuwe maan zich aandient, is 
het tijd voor een nieuw begin. Tijd 
om te feesten! Tijdens het Suiker-
feest wordt er niet alleen gesnoept, 
er worden ook hartige hapjes gege-
ten. Bovenal is het een periode, dit 
jaar rondom 21 september, om met 
zoveel mogelijk mensen de feest-
vreugde te delen.

In onze wijk wonen veel mensen die 
dat feest vieren. De basisschool J.W. 
van de Meene besteedt daarom ook 
elk jaar aandacht aan het feest. De 
hele school staat dan in het teken 
van het Suikerfeest. Wekenlang zijn 
de voorbereidingen in volle gang. 
Kinderen oefenen voor een toneel-
stuk en leren speciale feestliedjes. 
Ook wordt er een verhaal voorgele-
zen en kunnen eigen ervaringen op 
het podium verteld worden. Iedereen 
werkt mee, ongeacht de afkomst.

Traditioneel wordt het geheel afge-
sloten met een samenzijn rondom 
een smulbuffet (iftar), met hapjes 
van alle culturen. Men kan dan ook 
nader kennis maken met de Marok-
kaanse en Turkse cultuur. Zo kun je 
je handen met henna laten verven en 
is er een kookworkshop. Kortom: 
een dag om elk jaar weer naar uit te 
kijken! (HdR)

Poëtisch proeven: 
absint met madeliefje

Dat kwam door een hier (14 augustus jl.) 
geparkeerde zogenaamde ‘VIPbus’, waar-
uit die dag een dichterlijke proeverij werd 
aangericht. ‘Very Inspiring People’ trak-
teerden argeloze passanten op snaakse & 
nostalgische smaaksensaties én op ouder-
wetse woorden (zoals ‘lankmoedig’) uit 
glazen potjes. De VIPbus, die al enkele 
jaren her en der in Utrecht opduikt, is een 
initiatief  van ‘Typisch Dennis’ (Dennis 
Nolte), wiens culturele project, ter bevor-
dering van ‘sociale cohesie’, wordt gespon-
sord door de Postcodeloterij.

Meelwormen
Het Vipvehikel leek inderdaad op iets van 
weleer: de rijdende supermarktjes van de 
SRV (Samen Rationeel Verkopen). Dit 
concept werd destijds bedacht door melk-
boerenzoon Cor Boonstra, de latere 
Philips-topman. De VIPbus op het winkel-
plein was uitgerust met een automatiek-
blok met in de vakjes géén kroketten of  
frikadellen, maar krokante meelwormen 
of  sprinkhanen met geitenkaas. Kunste-
nares Sandra Schouten had deze artistieke 
interactieve snacks bedacht. Maar ze had 
nog meer in petto…

Op een bankje tussen de VIPbus en de 
(permanente) kar van ‘Pizzeria Smaragd’ 
observeerde de verslaggever een en ander: 
daar kwam de pizzaman himself  lachend 
uit de bus. Die had zeker wat geproefd. 
Diagonaal over het plein schreed een duo, 
met precies eendere lange blauwe schor-
ten, stropdassen, petjes en roze overhem-
den, richting VIPwagen. Het was een poë-
tische aanblik. Overigens: zo gekleed staan 
deze dame en heer ook dagelijks achter de 
toonbank van Keurslagerij Pott. 

Winegum
Sandra bond nieuwsgierigen een blind-
doek om. ‘Ik ontneem mensen hun hou-
vast waardoor het open ervaren met een 
vol bewustzijn mogelijk wordt. Of  dit nu 
leidt tot geluk, schoonheid, afschuw, woe-
de of  verbazing maakt mij niet uit’, aldus 
Sandra. En wat propte ze je dan ongezien 
in je mond? Zinnenstrelende smaaksensa-
ties! Het bleek een winegum (snoepje) van 
absint met madeliefje te zijn. De reacties 
hierop waren divers: van een romantische 
herinnering aan Griekse ouzo op Rhodos, 
tot prompt weer uitspugen door een asso-
ciatie met liederlijke dronkenschap. (HvD)
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Sandra Schouten voert zinnenzinderend hallucigeen snoepje.

‘Leve de melkman! Leve de man van SRV, van je hieperdepiep hoezee!’

Wie kent deze reclamespot uit de jaren 70 door het Cocktail Trio nog? 

Op een rustige vrijdagmiddag op het Smaragdplein borrelden automatisch 

herinneringen op aan dit ooit olijke drietal.



Bloemenhuis Orchidee
Monique Schrijvers (eigenaresse): ‘Wij zit-
ten al meer dan 50 jaar op de ’t Goylaan en 
het bevalt ons erg goed. Het nieuwe pand 
is fantastisch, erg ruim en lekker hoog 
waardoor het overzichtelijk is. De klanten 
reageren erg positief  en dat is altijd leuk 
om te horen. Wij merken ook dat we veel 
meer ‘winkelend’ publiek krijgen. En na-
tuurlijk ook de bewoners boven en achter 
ons. Het winkelcentrum ziet er mooi uit.’

Fietsenwinkel Ekeris
Emile Binkhuysen (eigenaar Ekeris): ‘Het 
nieuwe pand bevalt ons erg goed. Wij krijgen 
zeer veel positieve reacties. Het winkelcen-
trum is nog niet helemaal klaar, maar je kunt 
zien dat het een erg mooi centrum wordt. 
Wij zitten al ruim 30 jaar op de ’t Goylaan 
en hebben natuurlijk wel veel vaste klanten. 
Toch zie je nu al veel nieuwe klanten uit de 
directe omgeving van Hoograven.’

NIEUWE AANWAS 
Poolse delicatessen op Smaragdplein
Op 28 augustus opende Lucyna Gasik 
op Smaragdplein 245 een Poolse deli-
catessenwinkel. De naam van de win-
kel is Dzień Dobry, wat ‘goedendag’ 
betekent. Gasik: ‘Het gaat uitstekend 
met de winkel, het is druk. We hebben 
zowel Poolse als Nederlandse klanten 
en ik zie elke dag nieuwe gezichten.’ 
Gasik verkoopt onder andere brood 
en taarten van een traditionele Poolse 
bakkerij in Venlo, worsten, kazen, bier, 
bonbons en tijdschriften. Ook heeft ze 
pierogi: deegzakjes met allerlei vullin-
gen. De klanten kunnen kiezen uit va-
rianten met vlees, kaas en aardbeien.

Slapeloze nachten
De Poolse Lucyna Gasik leerde in 2005 

de Nederlander Remko de Groot ken-
nen en al snel gingen ze samenwonen in 
Utrecht. Gasik miste echter het Poolse 
eten en zo ontstond het idee om een ei-
gen winkel te beginnen. De Groot, die 
de financiën doet: ‘We hebben van te-
voren wel slapeloze nachten gehad. Hoe 
zou men reageren? Maar nu heb ik er een 
goed gevoel over.’

Nederlandse les
Dzień Dobry houdt regelmatig proeverij-
en. De winkel heeft ook een ‘huiskamer’, 
die met een trap te bereiken is. Daar wil 
het stel activiteiten gaan organiseren, zo-
als Nederlandse les voor Polen. 

Meer info: www.dzien-dobry.nl. (LE)

Winkelcentrum Hart van Hoograven

Lucyna Gasik in haar winkel.

In de zomer zijn de eerste winkels van het nieuwe winkelcentrum Hart 
van Hoograven geopend. Nog niet alles is gereed. Maar de eerste aanzet 
is er. Wat vinden de winkeliers er zelf  van en wanneer gaat men beginnen 
aan de zuidzijde van de ’t Goylaan?  
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Het nieuwe winkel- en wooncomplex.

Sloop en bouw zuidzijde de ’t Goylaan
De noordzijde gaat er nu steeds mooier 
uitzien, maar hoe zit het met de zuidzijde? 
Michèl de Graaf  van Mitros: ‘Wij zullen, vol-
gens de huidige planning, in het eerste kwar-
taal van 2010 starten met de sloop van het 
complex. In 2011 zal worden gestart met de 
bouw van een nieuw complex.’ Chris de Vet 
(projectleider bij de gemeente Utrecht) heeft 
samen met Mitros de planning gemaakt. 
Chris: ‘Wij verwachten dat in mei 2012 alles 
gereed is. Er komen twee nieuwe gebouw-
en. Het gebouw aan de parkkant krijgt een 
buurthuis in de plint (onderste deel van het 
gebouw) en het andere gebouw krijgt een 
maatschappelijk centrum in de plint. In dit 
centrum komt het Wijkbureau Zuid, Cen-
trum voor jeugd en gezin en het WMO-loket 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bo-
ven deze functies komen in beide gebouwen 
in totaal 91 sociale huurwoningen.’

Wij houden u uiteraard op de hoogte van 
de ontwikkelingen van de zuidzijde van de 
’t Goylaan. (EB)

Het oude complex wordt in 2010 gesloopt.



Raadsleden bezoeken Hoograven

Gezondheidscentrum
Het nieuwe Gezondheidscentrum Hoogra-
ven staat als eerste op de agenda. Dat blijkt 
niet overbodig, gezien het feit dat er na 9,5 
jaar praten nog altijd geen schop de grond is 
ingegaan. Tot groot verdriet overigens van de 
St. Jan de Doperschool, de medici in de wijk, 
Kinderdagverblijf  Harlekijn en verzorgings-
centrum Nieuw-Plettenburg, die elkaar al eni-
ge tijd geleden hebben gevonden in een mooi 
plan. Inmiddels blijken ook de laatste twee 
partijen, de gemeente en Portaal, tot overeen-
stemming te zijn gekomen. Wethouder Harrie 
Bosch geeft echter aan dat er, door alle wet-
telijke procedures, voor najaar 2010 sowieso 
niets te verwachten valt, een opmerking die 
niet helemaal lekker valt bij de aanwezigen. 

ALU
Bij het volgende agendapunt gaat het juist 

om iets waarvan iedereen in Utrecht-Zuid 
hoopt dat de realisatie ervan, althans in de 
huidige vorm, nog heel lang gaat duren: het 
Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). 
Voor de ’t Goylaan betekent dit plan een ver-
dubbeling van het autoverkeer: van 22.000 
auto’s  naar 39.000 auto’s per dag. Elly van 
Etten roept namens de actiegroep ‘Ik hou 
van Hoograven’ de gemeenteraadsleden op 
kritisch naar het ALU te kijken: ‘Dit plan 
breekt alles af  van wat er in de afgelopen ja-
ren in de wijk is opgebouwd en verbeterd.’ 
Een luid applaus is haar deel. Van Etten sluit 
af  met de mededeling dat de wijken Lunet-
ten en Rivierenwijk zich inmiddels bij het 
protest hebben aangesloten.

Kansen
Bert van der Roest, gemeenteraadslid namens 
de PvdA, spreekt van een geslaagde bijeen-
komst, maar toch ook van een gemiste kans: 
‘Mensen moeten zich realiseren dat ze op dit 
soort avonden veel meer kunnen bereiken. 
Hier kunnen ze raadsleden rechtstreeks spre-
ken en beïnvloeden over zaken die henzelf  of  
de wijk aangaan. Wat dat betreft had ik nog 
wel meer bewoners verwacht.’

Lees verder op pagina 6.

IN GESPREK MET... Henk Zijderveld

Hoe kwam u hier terecht?
‘Vroeger was ik buschauffeur, ‘s middags 
ging ik vaak naar Rotsoord. Daar deed en 
doe ik klussen als gras maaien, duiven en 
parkieten verzorgen, technische zaken en 
boodschappen. Ik ben ook penningmees-
ter van VTV Briljant. Sinds mijn pensioen 
ben ik hier veel te vinden en heb ik zelden 
een dag gemist: ik werk in de tuinen, weide, 
volière, kantine of  in de garage, waar ik sa-
men met collega Hassan auto’s repareer.’

Kort geleden was het voortbestaan van 
de kinderboerderij in gevaar. U hielp 

om alles opnieuw op te bouwen.
‘Er kwam een doorstart. Ik was toen tij-
delijk beheerder.’

Onlangs vierde Dierenweide 
Nieuw Rotsoord haar eerste lustrum.
‘Het wordt hier steeds drukker. Nieuw Rots-
oord is echt een begrip in de wijk. Verschil 
met vroeger is dat er een andere mentaliteit 
heerst, waardoor een andere sfeer ontstaat. 
Toch kun je goed merken dat mensen het 
naar hun zin hebben.’ (AvH)
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  Henk Zijderveld, een begrip in de wijk.

De toekomst van de ’t Goylaan?

Briljante 
Ideeën online!
Het project ‘Briljante Ideeën’ is nu een 
jaar bezig, als onderdeel van het wijk-
actieplan ‘Hoograven in de lift’. Van 
een aantal briljante ideeën zijn nu web-
filmpjes gemaakt: ondermeer over de 
wandel-, fitness-, natuur- en historische 
routes; over het kookboek Hoograven 
en over de ‘mobiele keuken’. De beden-
kers vertellen over hun plannen, wat ze 
hebben gedaan en waarom het een bril-
jant idee is. Ongeveer 90 ideeën zijn er 
de afgelopen maanden ingediend – van 
vage wensen tot concrete plannen. Niet 
elk idee wordt uitgevoerd, maar altijd 
wordt er met de bedenkers meegedacht. 
Nieuwe ideeën zijn nog steeds welkom: 
mail naar zuid@utrecht.nl. 
Benieuwd naar de filmpjes? 
Kijk op www.aanzetnet.nl. (ER)

Dat de kloof  tussen politiek en (een deel van) de burgers helemaal zo groot 

niet is, blijkt dinsdag 15 september in Wijkbureau Zuid. Het werkbezoek van 

een achttal gemeenteraadsleden en een wethouder aan Hoograven doet ruim 

vijftig mensen besluiten af  te reizen naar het gebouw aan de ’t Goylaan, 

alwaar een aantal heikele kwesties wordt besproken.

Henk Zijderveld (75) is actief  tussen Rotsoord en de Briljantlaan, waar zich 
Volkstuinvereniging (VTV) Briljant, Dierenweide Nieuw Rotsoord én ‘zijn’ 
hobby-garage bevinden.



Raadsleden bezoeken Hoograven (vervolg)

De avond eindigt, na een fietstocht langs 
enkele projecten in de wijk die uit het 
leefbaarheidsbudget zijn bekostigd, in de 
Toonkamer bij meubelfabriek Pastoe. Hier 
geeft  hoogleraar Pieter Hooimeijer, zelf  
woonachtig in Hoograven, een inleiding 
op de komende editie van Utrecht Ma-
nifest. Hooimeijer is razend enthousiast, 
met name over het onderdeel ‘Hoograven 
Invites You’: ‘Een uniek project, met een 
unieke expositie. In dit project staan niet 
problemen centraal, maar het benutten 
van kansen!’. Hij noemt als voorbeelden de 
samenwerking tussen roeivereniging Orca 
en voetbalclub Hoograven, maar ook de 
aanleg van een trimroute door de wijk, een 

idee dat vorig jaar tijdens Hoograven Invi-
tes You werd aangeleverd door bewoners.

Interactief
Ook bij de huidige expositie kunnen be-
woners een grote rol spelen: de getoonde 
ontwerpen zijn nog niet voltooid. Hooij-
meijer: ‘Mensen kunnen meteen  bij de di-
verse ontwerpen aangeven wat ze er van 
vinden, hoe het anders zou kunnen en 
welke suggesties ze zelf  nog meer hebben, 
een interactieve tentoonstelling dus. Je 
kunt je eigen wijk vorm geven.’ De exposi-
tie loopt de hele maand in de Toonkamer 
bij meubelfabriek Pastoe, Rotsoord 3, de 
toegang is gratis. (RvD)

AGENDA
3 oktober

Hoograven valt in de smaak
(diverse evenementen)

4 oktober 
Werelddierendag
Nieuw Rotsoord

8 oktober
Hoograven Invites You 

De Pastoe Fabriek - Rotsoord 3

16 oktober
Eerste Romeinenoverleg 

aanmelden bij info@hkth.nl

28, 29 en 30 oktober
Speelgoedbeurs

Buurthuis Ravelijn

3 november
Dag van de Dialoog 

www.utrechtindialoog.nl 

7 november
Bazar Marcuskerk

Ook een activiteit voor de agenda? 
Mail redactieaanzet@yahoo.com.

Meer info op aanzetnet.nl
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Happening & Mysterie

Het Tolsteegplantsoen was zaterdag 12 
september weer een mooie vrijmarkt- en 
braderielocatie van de jaarlijkse ‘Happe-
ning Hoograven’. Terwijl het najaarszon-

netje doorbrak – cliché, maar wel fijn – en 
aan de overkant van het grasveld de IJssel-
zangers kweelden, schuifelden aan weers-
zijden van het plantsoen tientallen koop-
lustigen langs de kramen (met koopwaar, 
maar ook van instanties als Portes, Wijk-
bureau Zuid, de SP e.v.a.). De verslaggever 
zag dat het goed was, terwijl zijn knip snel 
lichter werd door aangeschafte boekjes, 
grammofoonplaten, e.d. Aan de overkant 
van de Briljantlaan lonkte al de manifesta-
tie ‘Rotsoord Mysterie’ die tot in de kleine 
uurtjes zou duren.

Eerder die dag was de parkeerruimte op 
het Smaragdplein de helft kleiner. Ook 
hier begon rond 10.00 uur de ‘Happening’, 

Een van de projecten bekostigd uit het leefbaarheidsbudget: de historische route, verzorgd door de HKTH.

Dappere dodo op een woeste stier.

met o.a. artiesten, een mechanische stier en 
nóg meer marktkramen. Bij de Plusmarkt 
verkocht de jongste bediende doorzichtige 
broodtrommels. 
Vanuit de kinderboerderij vertrokken die 
middag en avond, door acteurs opgeluis-
terde, beetje enge speurtochten en vleer-
muizenexcursies (‘Rotsoord Mysterie’). Er 
waren ’s avonds twee boottochtjes, via Ou-
degracht en Vaartsche Rijn, naar het ter-
rein van de Harley Davidson Club Utreg; 
vanaf  de Westerkade op de wal begeleid 
door knalhard knetterende clubleden. De 
ontvangst was tamelijk spookachtig. Tip: 
de sfeervolle, saloonachtige kroeg van de 
HDCU (Rotsoord 7) is elke zaterdag voor 
iederéén toegankelijk. (HvD)


