
De vele witte ganzen die de singels en vij-
vers in Hoograven bevolkten, veroorzaak-
ten overlast. Zo poepten ze op de stoep 
en maakten ze met hun gegak soms veel 
lawaai. Ook klaagden mensen over agres-
sief  gedrag. Daarom zijn begin dit jaar, in 
opdracht van Wijkbureau Zuid, ruim hon-
derd ganzen gevangen door het bedrijf  
PCF Holland uit Lelystad. Dit is op een 
diervriendelijke manier gebeurd. Via Die-
renhandel Hoogendoorn in Stolwijk ko-
men de ganzen terecht bij particulieren.
Ganzen zijn monogame dieren en blijven 
hun hele leven trouw aan hun partner. De 
dierenhandel houdt de paartjes daarom, 
waar mogelijk, bij elkaar. Ook wordt er-
voor gezorgd dat de dieren een goed te-
huis krijgen. Nieuwe eigenaren krijgen ad-
vies over het houden van ganzen.

Nesten vernield
Jeroen Koole, eigenaar van PCF Holland: 
‘De dieren die achtergebleven zijn vormen 
groepjes. Op dit moment zitten er nog 
zeventien ganzen in totaal, verdeeld over 
groepjes van twee, vier, vijf  en zes stuks.’ 
Het bedrijf  brengt alle nesten in kaart en 
behandelt de eieren met olie. Hierdoor ko-
men ze niet tot ontwikkeling, zodat er dit 
jaar geen nageslacht komt.

Koole: ‘In Hoograven worden de ganzen-
nesten stelselmatig vernield. Dat is niet 
diervriendelijk, want er kunnen al bijna 
volgroeide jongen in de eieren zitten. Als 
wij preventief  nesten behandelen, doen we 
dat vlak nadat de ganzen zijn gestart met 
broeden. Dit wordt allemaal netjes geregi-
streerd en centraal gecoördineerd.’

Voeren
Ganzen eten voornamelijk gras. Het bij-
voeren van ganzen heeft invloed op de 
grootte van de groep. Het wijkbureau 
raadt bewoners in het laatste nummer van 
Wijknieuws Zuid af  om de ganzen te voe-
ren: ‘Door brood te voeren aan ganzen en 
eenden raken de dieren overvoerd en ziek. 
Bovendien trekt het brood in het plant-
soen of  in het water ook ratten aan waar-
door ernstige overlast ontstaat.’
Tot nu toe lijkt het advies van Wijkbureau 
Zuid niet echt aan te slaan: in Hoograven 
liggen nog steeds hoopjes brood in het 
gras. Als er over een paar jaar opnieuw 
te veel ganzen zijn en bewoners daar veel 
overlast van hebben, zal het wijkbureau 
weer maatregelen nemen. (LE)

 aanzet
            Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt

Nu ook op internet: www.aanzetnet.nl      

jaargang 6  |  nummer 28  |  juni/juli 2008
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Het voorjaar in Hoograven was an-
ders dan voorheen: er waren geen 
jonge gansjes en de groep volwassen 
ganzen was veel kleiner geworden. 
Vanwege overlast zijn ruim honderd 
ganzen gevangen, om ze vervolgens 
aan particulieren te verkopen.
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De overgebleven ganzen kiezen het ruime sop.

Eten en drinken is er in overvloed.



Wie komt er op zo’n avond af? Aanzet 
schoof  aan in het kindercentrum bij de 
Kameleon aan de Verlengde Hoogra-
venseweg. Een achttal buurtbewoners had 
gehoor gegeven aan de oproep. Volgens 
de voorzitter van het panel een normale 
opkomst.

Balkons en autospiegels
Voor sommigen was er een acute nood-
zaak aan de bel te trekken. Een aantal 
tuinbalkons aan de Julianaweg zou volgens 
een brief  van de gemeente een gevaar zijn. 
Bewoners moeten in een tijdsbestek van 
slechts drie weken met een kant en klaar 
plan van aanpak op de proppen komen.
Dronken roeiers die na het sporten de 
overtollige energie op autospiegels afrea-
geerden, waren anderen een doorn in het 
oog. De roeiers werden hier al eens op 
aangesproken, maar blijken na het roeien 
toch vaak door te feesten.
Tegen de op groenstroken geparkeerd 
staande auto’s wordt geageerd door de 
Juliana Groen Groep. Brieven worden ge-
schreven, misschien komen er voethekjes.

Bouwverkeer
De inwoners van het gebied tussen Julia-
naweg en Vaartscherijn maken zich zorgen 
over een eventueel vestigen van een grote 
aannemer, wat zou zorgen voor drukker 
verkeer en andere overlast. De gemeente 
laat weten naar alternatieven te zoeken.
Verdere aandachtspunten: verkeersknel-
punten die voor een gevaarlijke oversteek 
zorgen, of  slecht aangelegde rioolputten 
die zorgen voor een nat wegdek. (JM)
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Het buurtpanel buigt zich over de wijk.

Een delegatie van de gemeente reist alle buurten van Utrecht af. In jeugd-
honken, bibliotheken en schoolgebouwen biedt ze een luisterend oor aan de 
klachten van inwoners.

 COLUMN 

 Robert Giesberts

‘Dit jaar is het de 63ste keer dat we her-
denken. Voor sommigen is het misschien 
een gewoonte geworden. En soms, als ik 
een groepje kinderen bij een oorlogsmo-
nument aantekeningen zie maken voor 
een werkstuk, realiseer ik me: voor steeds 
meer van hen wordt de Tweede Wereld-
oorlog ‘iets uit de vorige eeuw’.
Toch is het niet helemaal waar, dat oor-
log voor alle kinderen ‘iets van de vorige 
eeuw’ zouden zijn. Vraag er de kinderen 
van Somalië maar naar. Of  de kinderen 
van Palestina, Soedan, Birma, Colombia, 
Irak en Afghanistan. En ook onze eigen 
kinderen, die zich, door onze moderne 
media, al heel jong niet meer aan de pro-
blemen van de wereld kunnen onttrek-
ken.
Vraag het ook eens aan de mannen die in 
de loop van die 63 jaar namens het Neder-
landse leger overal ter wereld hebben ge-
vochten. En vraag het ook eens aan hun 

ouders, broers, zusters, aan hun vrouwen, 
kinderen en kleinkinderen.
Velen zijn sinds W.O. II in oorlogen ge-
storven, onder meer, hoe paradoxaal het 
ook klinkt, in vredesmissies. Ook in 2008 
is oorlog voor Nederland nog altijd ac-
tueel, iets van onze eigen eeuw. En voor 
de nabestaanden is het een troost, zij het 
misschien een schrale troost, dat wij hen 
vandaag herdenken: al die mannen die 
stierven door oorlogsgeweld. Die met hun 
dood soms erger hebben voorkomen, die 
door oorlog zijn omgekomen terwijl ze 
zich inzetten voor een wereld van vrede. 
Een wereld die, ondanks alle inspannin-
gen, nog steeds niet bestaat, maar waarin 
we moeten blijven geloven.
Laten we al die mannen vandaag met res-
pect herdenken. Niet uit gewoonte, maar 
uit waardering, dankbaarheid en vertrou-
wen in de toekomst.’
(ingekorte toespraak van 4 mei 2008)

Robert Giesberts is de wijkwethouder van    
Utrecht Zuid. Heb je een vraag aan hem? Mail 
naar redactieaanzet@yahoo.com.

Utrecht, zondag 4 mei 2008



De bouw van het nieuwe rioolgemaal is gestart.

HE BUUR
Breikransje met vuur…

Zo typeert Ans, een van de vaste 
deelnemers aan internationaal koken 
de bijeenkomsten die we, nu al sinds 
4 jaar, een keer per twee weken op 
maandag hebben. We maken dan met 
zijn allen een lekkere en vaak aparte 
maaltijd klaar en kletsen ondertussen 
heel wat af. Een of  twee deelnemers 
hebben de avond voorbereid. Bij bin-
nenkomst rond een uur of  zes staan 
de recepten en ingrediënten klaar en 
gaat iedereen aan de slag. Iedereen be-
reidt het op zijn eigen manier voor en 
dat staat garant voor steeds een ande-
re avond. Soms is er een thema, zoals 
vegetarisch of  Marokkaans of  Cajun, 
een andere keer zijn het gewoon een 
aantal bijzondere recepten bij elkaar. 
We hebben de beschikking over een 
keuken in buurthuis De Tol. Je hoeft 
geen ster te zijn in de keuken. Ook 
ben je niet verplicht om iedere keer 
te komen. Per keer geef  je door of  je 
wel of  niet meekookt en mee-eet, zo-
dat bekend is hoeveel boodschappen 
er gehaald moeten worden. Rond een 
uur of  negen, tien gaan we weer naar 
huis, met een volle maag en lekkere 
recepten. Het is een leuke manier om 
je buurtgenoten te ontmoeten. Schuif  
een keer gezellig aan om de sfeer en 
het lekkere eten te proeven. Opgeven 
en meer informatie bij rverkerk@pla-
net.nl. 

Christel ten Berge

Volgende halte: Utrecht Vaartsche Rijn
Om de stad Utrecht bereikbaar te houden werken gemeente en provincie aan 
hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen busbanen en extra NS stations. 
Fietsvoorzieningen worden uitgebreid. Voor de wijken Tolsteeg, Bokken-
buurt en Hoograven wordt een nieuw treinstation gebouwd.

Het nieuwe station heeft als werknaam 
‘Vaartsche Rijn’ en komt te liggen aan de 
Vondellaan. Naar verwachting zullen dage-
lijks gemiddeld 6000 reizigers van het stati-
on gebruik maken. We moeten echter nog 
even geduld hebben; in 2015 moet het sta-
tion klaar zijn. Met de overlast die bij zo’n 
grote operatie hoort, krijgen we al eerder 
te maken. Momenteel is de gemeente bezig 
een nieuw rioolgemaal te bouwen, dichtbij 
de plek van de oliebollenkraam. Het hui-
dige gemaal, aan de andere kant van de 
Briljantlaan, ligt op de plek waar het stati-
onsplein moet komen en ligt ook te dicht 
tegen het spoor aan. In de komende peri-
ode zullen op het kruispunt met de Bril-
jantlaan werkzaamheden plaatsvinden om 
de rioleringsbuizen te verleggen naar het 
nieuwe gemaal.

Geen half  werk
Het nieuwe station is onderdeel van het 

project VleuGel/Randstadspoor. Naast 
het uitbreiden van het aantal sporen op 
het traject Vleuten – Geldermalsen, wor-
den acht nieuwe stations gebouwd. Twee 
daarvan, Utrecht Terwijde (tussen Vleuten 
en Leidsche Rijn) en Utrecht Zuilen, zijn 
inmiddels in gebruik genomen. Station 
Lunetten zal vanwege de huidige ligging 
tegen de A27 een stukje worden opgescho-
ven, om plaats te maken voor in totaal vier 
sporen.

Inspraak
De plannen voor de spoorverbreding en 
de invloed hiervan op de omgeving (geluid, 
ecologie, grondverwerving, etc.) zijn vast-
gelegd in het ontwerp-tracébesluit (OTB) 
Sporen in Utrecht. Vanaf  3 juni tot medio 
juli kunnen omwonenden hun zienswijze 
indienen. Het tracébesluit zal onder andere 
ter inzage komen te liggen bij Wijkbureau 
Zuid. (JA)
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Oud-hollandsche kleur-
wedstrijd!
Deze zomer organiseert Aanzet een 
kleurwedstrijd. Voor de schoolvakantie 
start, zullen we de kleurplaten zoveel 
mogelijk verspreiden bij de basisscho-
len in de wijk. Ook kun je de kleurplaat 
vanaf  16 juli van de website downloa-
den en uitprinten, of  afhalen bij Rots-
oord. Doe mee, want je kunt mooie 
prijzen winnen! (JA)

Dossier Randstadspoor op aanzetnet.nl – Op de website van Aanzet zullen we de 
komende 7 jaar (!) informatie van de verschillende partijen verzamelen. Zo zijn hier 
momenteel een aantal videobestanden met een 3D voorstelling van het nog te bouwen 
station te bekijken. Ook vindt u hier meer informatie over de inspraakprocedure en 
kunt u reageren op de artikelen.
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NIEUWE AANWAS 
Olivier geboren

De kleine Olivier Hendrik Pinkster is 
24 april om 18.30 uur geboren in het 
Utrechtse Diakonessenhuis. Olivier was 
wel wat aan de vroege kant, 5 weken te 
vroeg. Moeder Ellen had een te hoge 
bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging. 
Helaas kwam de bevalling niet goed op 
gang en is Olivier met een keizersnede 
geboren. Gelukkig gaat het met moeder 
en zoon erg goed.

Liefste en mooiste mannetje
Olivier woont op de Verlengde Hoogra-
venseweg 149 en is een zoet mannetje. 
Ellen: ‘Het is ons eerste kindje. Dirk-jan 
en ik zijn eigenlijk een beetje overdon-
derd door dit kleine wonder. Verder zijn 
alle cliché verhalen van iedereen waar. 
Ook wij vinden Olivier het liefste en 
mooiste mannetje.’ 

Pabo afgerond
Ellen heeft tijdens haar zwangerschap 
de Pabo kunnen afronden. Ellen: ‘Mijn 
laatste verslag heb ik in week 33 van mijn 
zwangerschap ingeleverd. Gelukkig kreeg 
ik snel daarna door dat ik geslaagd was. 
Hier ben ik dan ook wel trots op. Zeker 
aangezien ik de vierde afgestudeerde ben 
van de 18 mensen waar we mee zijn be-
gonnen. Het was heel bijzonder dat Oli-
vier bij mijn diploma-uitreiking was op 
21 mei.’ (EB)

Ellen, Dirk-jan en Olivier

Tolsteeg in beweging
Sport is niet meer weg te denken uit 
onze maatschappij en is een ideale 
plek voor integratie van mensen in de 
samenleving. Vanuit deze visie is de 
politiek (Minister voor Vreemdelin-
genzaken en integratie en de Staats-
secretaris van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport) begin dit jaar gestart 
met het Project Meedoen Allochtone 
Jeugd door Sport.

Gymnastiekvereniging Longa, gevestigd 
in Tolsteeg, is een van de 31 gymnastiek-
verenigingen in Nederland die meedoet 
aan dit project. Eva Voditska (Longa): 
’Het project is specifiek bedoeld om al-
lochtone jeugd tot en met 16 jaar meer 
te laten sporten. Longa vindt het echter 
belangrijk dat alle jeugd in de wijk de 
kans krijgt om te sporten, dus iedereen 
is welkom!’

Buikdansen en Clipdance
Voor dit project biedt Longa, behalve de 
reguliere gymnastieklessen, buikdansen 
en clipdance aan. Clipdance is een mix 
van hiphop, streetdance, funk en R&B. 
Fatima El Mansouri (lerares buikdans en 
clipdance): ‘Het is erg goed om te zien 
dat de deelnemers bij buikdansen steeds 
vrijer worden. In het begin was iedereen 
dik aangekleed, maar langzaamaan zie je 
steeds kortere truitjes. De deelnemers 
krijgen steeds meer zelfvertrouwen.’

Breed aanbod
Longa bestaat al bijna 70 jaar aan de Rid-
derlaan in Tolsteeg. Het is een club die 
open staat voor iedereen en heeft een 
breed aanbod: gymnastiek voor meiden, 
turnen op wedstrijdniveau, acrogym (ook 
op wedstrijdniveau), peuter & oudergym, 
kleutergym, buikdansen en clipdance. 
Voor jong en oud, mannen en vrouwen. 
Ook biedt Longa volleyballes voor heren. 
Laagdrempeligheid is belangrijk zodat ie-
dereen zin heeft om te komen sporten.

Kijk voor meer informatie over Longa en 
over deelname aan het project Meedoen 
Allochtone Jeugd door Sport op www.
longa-utrecht.nl. (EB)

Clipdancers in actie.

Veel bekende gezichten in nieuw winkelcentrum HvH
Nieuwbouwproject Hart van Hoogra-
ven bestaat behalve uit appartementen 
ook uit een winkelcentrum, waarin Al-
bert Hein, Etos en zeer waarschijnlijk 
Zeeman een vestiging zullen openen. 
Voor de huidige winkeliers aan de ’t 
Goylaan is ook ruimte, maar maken ze 
daar ook gebruik van?
Rob Schrijvers van Bloemenhuis Orchi-
dee twijfelt niet. ‘We kijken er al heel lang 
naar uit, ons nieuwe huurcontract is ook 
bijna klaar. Trouwens, in september zit-
ten we hier 50 jaar en dat willen we graag 
vieren met onze vaste klanten.’ Collega-
ondernemer Serkan Demirci van E.M.S.S. 
Stofferingen, 20 jaar in Hoograven twijfelt. 
Datzelfde geldt voor eigenaar Adnan van 
Supermarkt Hoograven, die zelfs  over-
weegt naar Turkije te verhuizen.

Youssouf  Amdalous, van de gelijknamige 
slagerij, reageert wel enthousiast, ‘Ik ben al 
drie keer verhuisd, maar wil best nog een 
vierde keer verhuizen’. Hij onderhandelt 
op dit moment over het nieuwe huurcon-
tract, net als de heer Sahin van de Turkse 
bakkerij Ismet.
Emile Binkhuysen van Fietsenspeciaalzaak 
Ekeris, ‘al 90 jaar in Hoograven!’, denkt 
ook over te gaan, maar is nog in onderhan-
deling over de afwikkeling van het huidige 
huurcontract. De apotheek verhuist zeker 
naar de overkant, en kapsalon Atlas naar 
eigen zeggen ook. Van grillroom Cairo en 
Internet- en belhuis Hoograven is niet be-
kend wat de plannen zijn. (RvD)



Wijkvertier in beeld

IN GESPREK MET...
Herman Aarsman (69 jaar), op 25 april 
koninklijk onderscheiden voor 35 jaar 
vrijwilligerswerk in Tolsteeg en Hoogra-
ven.

Was het een grote verrassing dat je 
een lintje kreeg?
Nou en of! Pas toen we in de schouwburg 
waren en ik heel veel bekende gezichten 
zag, kreeg ik door dat er iets speciaals aan 
de hand was. 

Was je zenuwachtig?
Nee, niet echt. Het scheelde natuurlijk 
ook dat ik als eerste aan de beurt was, met 
een achternaam die begint met dubbel a.

Wat ben je nu precies?
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wanneer mag je het lintje dragen?
Je krijgt een brochure met spelregels, 
daarin staat onder andere dat je de on-
derscheiding alleen mag dragen op een 
kostuum.

Heb je het nog gevierd?
Mijn dochters hebben een informele bor-
rel georganiseerd in het scoutinggebouw 
bij speeltuin ’t Raafje. Heel gezellig, ook 
vanwege de verscheidenheid aan gasten. 
(RvD)
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De kids van ‘Sister Act’
Het was een spannende week voor de kids 
van de St. Jan de Doperschool in Hoogra-
ven. Schoenendozen inpakken met eigen 
speelgoed en daarna rijkelijk versieren. En 
vervolgens aanbieden aan kinderen die 
– met hun moeders – tijdelijk onderdak 
hebben bij de zusters Augustinessen in het 
opvanghuis ‘Stichting Cordaad’. 

De KRO was voor het programma  ‘Sister 
Act’ op zoek naar een katholieke school 
waar leeftijdgenoten de actie ludiek wisten 
in te vullen. Zonder omhaal stelde de St. 
Jan de Doperschool zich open om deze 
goededoelactie een hart onder de riem te 
steken en zich solidair te tonen met de ac-
tie. ‘Zodat kinderen leren zich te identifi-
ceren met andere kinderen die het minder 
goed hebben’, aldus Bert Brouwer, direc-
teur van de school. De KRO regelde op 
24 april een touringcar en zette het op een 
rijden richting de binnenstad waarbij de 
juffrouwen Marian en Mieke met de 24 
kinderen de stemming erin brachten.

Aldaar werd er een feestje gebouwd met 
limonade en gitaarmuziek. Ondanks dat 
er minder kinderen in het opvanghuis 
aanwezig waren, werden de cadeaus van 
harte ontvangen. En andersom, werd de 
kinderen van groep 2 een bellenblazer in 
de handjes gedrukt! Elk nieuw kind in 
‘Stichting Cordaad’ ontvangt sindsdien bij 
binnenkomst meteen een versierde schoe-
nendoos van een solidair leeftijdgenootje! 
(SH)

Ridder Herman toont zijn lintje.

De open dag van het Liesbospark op 25 mei was een gezellige middag met 
sport, spel en muziek. Op het Liesbospark bevinden zich verschillende 
sportverenigingen en een speeltuin.



TOEN EN NU

Winkelgalerij Montfoortlaan is verleden tijd
Een opsomming van oost naar west

Er zaten veel familiebedrijven op de Mont-
foortlaan. Zo was er de groentewinkel van 
Agterberg, die later werd overgenomen 
door de twee zoons. Buurtsuper Vivo 
werd gerund door de familie De Rooy. Ma 
de Rooy stond in de winkel en pa ging met 
de melkwagen de wijk rond. Zoon Henny 
nam de zaak later over. Slagerij Schoonho-
ven, bekend van de lange wachttijden op 
zaterdag, ging later ook over van vader op 
zoon. De laatste jaren zat er een islamiti-
sche slagerij.

Sigaren
Sigarenmagazijn Peek had een grote col-
lectie rookwaren. Was hoofdmeester Ver-
schoof  jarig, dan kocht iedere leerling daar 
een sigaar voor hem. Later is de zaak op-
gekocht door de familie Ernst, die de zaak 
op hun beurt weer verkocht aan Kitty Ap-
pels. Kitty is nu eigenaar van Vivant op het 
Smaragdplein. 

Bakker
In bakkerswinkel Lubro stonden hardwer-
kende dames. Rond vijf  december bezocht 
Sinterklaas traditiegetrouw deze winkel. 
En toen Anton Geesink in 1964 terug 

kwam van de Olympische Spelen, werd de 
hele buurt versierd met rood-wit-blauwe-
Tarvo-vlaggetjes van Lubro.

Klassieke kapper
Bij drogisterij C. Bakker kocht je met een 
kannetje een liter petroleum. Kruidenier 
Blans was een Centrawinkel met een toon-
bank. Later werd het een Enkabé Buurt 
Super, eigendom van Evert Haaksman. 
Herenkapper Mens knipte erg klassiek en 
in de tijd van lang haar bleven de klanten 
weg. Johan Duivenman nam de zaak over 
en is thans actief  in Lunetten. Rijwielhandel 
Van Vliet tot slot verkocht traditiegetrouw 
eind december vuurwerk. Dat zorgde voor 
veel rook voor de winkel! Momenteel heeft 
zoon Rob een fietsenzaak in Lunetten.

Sluiting winkels
Textielwinkel Verkerk was de eerste zaak 
die verdween van de Montfoortlaan, daar 
kwam Temmings Flowershop voor in de 
plaats. Daarna sloten de andere zaken een 
voor een. De gordijnenzaak (nu gevestigd 
op ’t Goylaan) was de laatste zaak die in 
1998 de deuren sloot. (PdN/PT)

Vanaf  de jaren vijftig tot halverwege jaren zeventig waren er op de Montfoortlaan 

veel winkels gevestigd. De Historische Kring Hoograven neemt ons mee terug 

in de tijd.

AGENDA
21 juni

Kamperen in de boomgaard
Aanmelden: beheerder@

nieuwrotsoord.nl
Nieuw Rotsoord

5 juli
Zwoele Zomeravond I
Afsluiting schooljaar

met live muziek en hapjes
Nieuw Rotsoord

12 juli
Klusdag Nieuw Rotsoord

Aankleden vijver
10:00 tot 16:00

11 september
Buurtpanel Hoograven

13 september
Zwoele Zomeravond II
Thema: wereld disco

Nieuw Rotsoord

24, 25, 26 september
Kinder- en tienerkledingbeurs

Buurthuis Ravelijn

Meer info op www.aanzetnet.nl
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Op woensdagmiddag 28 mei rond een uur of 
twee liep het in het doorgaans zeer rustige 
deel van Hoograven helemaal uit de hand. Het 
straatdeel moest voor korte tijd zelfs volledig 
afgezet worden. Het 2e ernstige incident bin-
nen een maand? Welnee, anders dan de rellen 
na koninginnedag, ging het hier om een vrolijk 
en onschuldig kinderfestijn. (Lees verder op 
www.aanzetnet.nl) (CK)


