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Verliefd op ‘Villa Kakelbont’
De Pastoefabriek werd genoemd, net als de Essalaam Moskee en het nieuwe
appartementencomplex ‘De Steenhouwer’ aan de Briljantlaan. Het zijn echter slechts eervolle vermeldingen in de uitslag van de in het vorige nummer
aangekondigde verkiezing ‘Het mooiste gebouw van Hoograven’.

Regt: ‘Omdat de woning vrij klein was, hebben we een serre aangebouwd. Verder hebben we een atelier naast het huis gemaakt, dat
alles in de stijl van de woning. De gemeente
heeft ons daarbij trouwens nog goed geadviseerd. De tuin was nog een woestenij en binnenshuis heb ik bijvoorbeeld alle plafonds
opnieuw van de oude ornamenten voorzien.’
Uniek huis
Oud-bewoners blijven regelmatig opduiken.
Zo stond enkele jaren geleden een mevrouw
Stuifzand voor de deur. Zij heeft in het begin
van de 20e eeuw in de villa gewoond en had
zelfs nog foto’s van een bruiloft in de villa.
Ook een andere oud-bewoner meldde zich
om nog een keer zijn oude huis te bekijken.
Ad de Regt begrijpt dat wel: ‘Het is een uniek
huis, niet alleen qua bouw, maar ook voor
wat betreft de ligging. Dichtbij de stad, maar
er is ook volop groen in de buurt.’ Eventuele
gegadigden moet hij dan ook teleurstellen:
‘Wij gaan voorlopig niet verhuizen!’

‘Villa Kakelbont’ is volgens de meeste inzenders het mooiste gebouw van Hoograven (Foto: de Regt)
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Meer dan de helft van de inzenders bleek namelijk bijzonder gecharmeerd van de lookalike van Villa Kakelbont en bracht daarom
zijn stem uit op dit gebouw. Een terugkerend
motief voor deze keuze was ‘verliefd’. Zo
zijn zowel Gabrielle Karlhuber als Frederike
Boonzaaijer al verliefd op de karakteristieke
woning sinds ze in Hoograven kwamen wonen. Jefke de Pril wandelt er sinds drie jaar
regelmatig langs en geniet nog elke keer wanneer hij de villa passeert.
Meteen verkocht
De villa is in 1904 gebouwd naar een ontwerp
van de architect M.E. Kuiler. Het was het huis
voor de ‘ovenheer’ (soort bedrijfsleider) van
de tegel- en pannenbakkerij “Oog in ’t zeil”
die ernaast stond. Begin jaren negentig verkocht de gemeente Utrecht het pand aan een
aannemer, die de villa splitste in een benedenen bovenwoning en de beide delen verkocht.
De benedenwoning werd een prooi voor de
familie De Regt, die bij de eerste aanblik van
de villa meteen verkocht was. Er was echter
nog wel wat werk te verrichten, aldus Ad de
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In tegenstelling tot wat veel wandelaars waarschijnlijk denken, behoort het theehuisje dat
langs het wandelpad staat niet tot de villa.
Het is eigendom van de gemeente en werd,
nadat het uitgebreid is gerestaureerd, in 1989
naar zijn huidige plek gebracht. Momenteel
fungeert het huisje als atelier voor een kunstenaar uit Bilthoven. (RvD)

De villa is in 1904 gebouwd
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Kinderdagverblijf Astrid Lindgren, De Wierslaan (2009)

Er zijn steeds meer tweeverdieners in Nederland. In Utrecht Zuid wonen dan ook
heel wat werkende ouders met jonge kinderen. Bijna 40 procent van de baby’s en
peuters van 0 t/m 3 jaar in deze wijk zit
op een kinderdagverblijf. Maar het vinden
van opvang is lastig in Utrecht. Er bestaan
behoorlijke wachtlijsten. Zelfs als je je kind
al inschrijft aan het begin van de zwangerschap, is een plaatsje niet gegarandeerd. De
Utrechter Emile Sax-Roelofs via Twitter:
‘Als je in Utrecht woont en kinderopvang
wil, kun je 24 maanden voor de geboorte
al voorpret hebben door je in te schrijven.
Kansloos ...’.
Hoograven heeft nu nog twee kinderdagverblijven: Harlekijn aan de Rijnhuizenlaan
en Astrid Lindgren aan de De Wierslaan.
Harlekijn, aangesloten bij Ludens, heeft 87
plaatsen en Astrid Lindgren 70. Beide hebben een wachtlijst. Op de websites www.
ludens.nl en www.astrid-lindgren.nl kun je
zien of er op korte termijn dagen beschik-

baar zijn. De meest gewilde opvangdagen
zijn dinsdag en donderdag. Het helpt als je
flexibel bent en ook genoegen neemt met
de minder populaire dagen.
Nieuw kinderdagverblijf
Binnenkort worden de drie basisschoolgebouwen in Hoograven Zuid gesloopt. Ze
maken plaats voor een zogeheten brede
school, een samenwerkingsverband tussen
de basisscholen Ariëns, Da Costa en De
Hoge Raven. De nieuwbouw zal ook plaats
bieden aan een kinderdagverblijf van de
organisatie KMN Kind & Co. Dat zal weer
een heel aantal jonge ouders uit de brand
helpen. Naast kinderdagverblijven zijn er
ook gastouders actief in de wijk. Maar
vergeleken met andere Utrechtse wijken
worden er in Zuid weinig baby’s en peuters
opgevangen door gastouders. Meer informatie over kinderopvang in Utrecht is te
vinden op www.utrecht.nl, de website van
de gemeente. (LE)

TED KIEKT
Bericht op twitter: Wijkagenten_
HOZ Wijkagentenhoograven
Dadelijk verkeerscontrole #t’goylaan o.a.
roodlicht, gordel, mobiel bellen etc. Jess
Ook de politie twittert tegenwoordig. En
is daar blijkbaar nog populair mee ook,
want zonder enige ruchtbaarheid hebben
de wijkagenten in enkele maanden al 205
volgers. Twitter gaat een stap verder, omdat de agenten op eigen houtje – zonder
tussenkomst van een persvoorlichter –
met een groter publiek communiceren.
Zie ook: twitter.com/Wijkagenten_
HOZ. (TvA)
Twitter-account van wijkagenten Jessica Henske, Ewald Zonneveld en Robert Veugelers.
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Monumentaal Prozeeterrein

Sint-Maarten
Donderdagavond 11 november stonden ze weer voor mijn deur, stormwind en slagregens trotserend, zingend
voor een snoepje: alle kinderen uit de
straat, al dan niet vergezeld door hun
vader of moeder. De meeste lampions
hadden allang de geest gegeven, het
was donker en nat, maar dat mocht
de pret niet drukken: voor snoepjes
moet je wat overhebben! Het gezang
in de straat, de groepjes kinderen die
her en der voor een deur stonden en
de herfstachtige weersomstandigheden
zorgden voor een prachtig plaatje.
Het feest van Sint-Maarten kent zijn
oorsprong in de Middeleeuwen, toen
arme mensen langs de deuren gingen
om al zingend eten, brandstof en/of
licht te ‘verdienen’. Dankzij enkele
buurtbewoners is het feest ook bij ons
in de straat een traditie geworden. Elk
jaar verspreiden zij een poster die mensen voor hun raam kunnen hangen.
Een poster betekent dat er aangebeld
mag worden, zodat de kinderen weten
waar ze terecht kunnen en mensen die
geen prijs stellen op een lied met rust
worden gelaten. Een eenvoudig, maar
goed functionerend concept.
Dat het niet overal zo makkelijk gaat,
blijkt uit een artikel in de NRC van 12
november. In sommige delen van Amsterdam wonen behalve veel allochtonen ook veel studenten, ouderen en
werkende singles. De eerstgenoemde
groep kent het feest van Sint Maarten
niet, de andere groepen hebben geen
tijd om te wachten of durven in het
donker niet open te doen, aldus een
moeder in de krant. Alleen in Amsterdam-Zuid wordt Sint-Maarten volop
gevierd, wat er toe leidt dat jaarlijks
honderden kinderen met hun ouders
naar Amsterdam-Zuid trekken, om
daar Sint-Maarten te vieren.
Zo’n volksverhuizing zullen we in
Utrecht hopelijk niet meemaken en dat
is maar goed ook: dit jaar hielden we
nog wat Milky Ways en trekdroppen
over en wanneer je braaf zo’n twintig
keer hetzelfde liedje hebt aangehoord,
ben je zelf ook wel toe aan iets lekkers.
Remco van Dam

Prozeeterrein

Het monumentaal Prozeeterrein is verpauperd en de meeste panden zijn vervallen. Dit terrein ligt aan het einde van de
Verlengde Hoogravenseweg tussen het
Hamersplantsoen en Kringloopwinkel de
Arm in. Er is een nieuwe bestemming
voor dit terrein: er komen 130 woningen,
250 vierkante meter horeca, twee woongroepen en een paviljoen met bijvoorbeeld
kantoorruimte of ateliers. Langs het water
komt een kade van minimaal tien meter
breed.
Op het terrein zijn nog historisch waardevolle restanten van de voormalige Spijkerfabriek Neerlandia uit de negentiende
eeuw te vinden. De zuid- en westgevel van
de voormalige fabriek blijven vrijwel geheel behouden in dit plan. De schoorsteen
wordt verplaatst naar een andere plek in
het gebied. Hierdoor ontstaat een mooie
combinatie van nieuwbouw met oude industriële elementen.
Potentiële kopers
Op 4 november was er een inloopavond
op het wijkbureau Zuid, waar iedereen vragen kon stellen. De architect, de projectontwikkelaar en andere betrokkenen waren
aanwezig. De architect had het druk. Rond
zijn tafel waren steeds veel mensen aanwezig. Je moest dan ook geduld hebben voor
3

je je vragen kon stellen. Er werd onder andere gevraagd hoe het terrein eruit komt
te zien, hoeveel koopwoningen er komen,
wat de huizen kosten, welke huizen aan het
Hamersplantsoen liggen en waar je je auto
kunt parkeren. Op de inloopavond waren
ook buurtbewoners aanwezig die in het gebied rond het Prozeeterrein wonen. Een
van de bewoners: ‘Het Prozeeterein wordt
prachtig. Het is ook heel goed voor de wijk.
Ik maak me wel zorgen over de toename
van het autoverkeer en hoe de ontsluiting
wordt. Daarom ben ik hier vanavond.’
Op de vraag of de inloopavond een succes was, antwoordt Annelies den Braber
(projectmanager Gemeente Utrecht): ‘Gezien de opkomst (ongeveer 80 mensen)
kan je van een succes spreken. Veel vragen zijn beantwoord. De reacties waren
voornamelijk positief. Er waren zelfs een
aantal mensen geïnteresseerd in de woningen. De kritische geluiden kwamen vooral
van bewoners met zorgen over de manier
waarop het terrein ontsloten wordt. Grote voorkeur heeft de ontsluiting via het
BEFU terrein en de Arm.’ Voor vragen
over het Prozeeterrein kunt u contact opnemen met Jacoline Takke, telefoon: 030
– 2860000. E-mail: j.takke@utrecht.nl of
kijk op www.utrecht.nl/zuid. (EB)

‘Buitengewone’ verwendag voor ouderen
Bezoekers van de Dagverzorging in Plettenburgh werden op zaterdag 20 november in de watten gelegd door een groep vrijwilligers van een uitzendbureau. Een uitzendbureau dat zich richt op de zorg en één keer per jaar iets wil
terug doen voor deze sector. En dat is gelukt.

Een schoonheidsspecialist is aanwezig om
deskundig advies te geven: ‘Werken met
en voor ouderen ontroert me altijd weer.
Juist op deze leeftijd is het heel fijn om
dat stukje extra aandacht te geven’, vertelt
ze terwijl ze met een harige kwast rouge
aanbrengt op de wangen van een mevrouw
tegenover haar.
Goed gevoel
‘Het voelt goed om op deze manier aandacht te geven en letterlijk te ervaren hoe
de zorg werkt. We hebben op die manier
echt contact met de doelgroep’, aldus salesmanager Marije Dobbenberg van Randstad. Mevrouw Kraaimaat komt normaal
gesproken niet op zaterdag naar de Dagverzorging, maar vandaag komt zij extra.
‘Normaal gesproken organiseert de Dagverzorging ook activiteiten als deze. Maar
vandaag krijgt iedereen een kans. Ik vind
het buitengewoon!’

Een van de dames ontspant zich met een gezichtsmasker

Rond 14.00 uur drupt een groep van ongeveer twintig dames en enkele heren binnen.
Ze nemen plaats aan gedekte tafels, die vol
staan met gebak, soesjes en chocolade. De

geur van nagellak en vers gebakken cakejes verspreidt zich. Terwijl de dames en
een heer plaats nemen in een relaxstoel,
laten anderen hun nagels vijlen en lakken.

NIEUWE AANWAS

Meer informatie
De Dagverzorging biedt ondersteuning en
begeleiding aan ouderen die zelfstandig
thuis wonen. Het dagprogramma is gericht
op gezelligheid en het in stand houden van
zelfstandigheid. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Esther ’t Hoen, tel
030-2873834 of e.thoen@aveant.nl.(AvH)

Chris’ Fietsenwinkel

Naast de afhaal Chinees in de Ruijgenhoeklaan zit nu een fietsenwinkel. Chris,
een 19 jarige enthousiaste jongeman, is
de eigenaar. In twee maanden tijd heeft
hij het bouwvallige pand, met hulp van
familie, omgebouwd tot een frisse fietsenwinkel met reparatiewerkplaats.
Al vanaf zijn veertiende heeft hij een passie voor het opknappen van fietsen. Die
passie is gebleven en drie weken geleden
opende hij, met diploma’s op zak, zijn
eigen zaak. Veel buurtbewoners komen
nieuwsgierig binnenstappen, maken een
praatje en vertrekken regelmatig met een
fiets aan de hand het pand. Echt nieuw
zijn de fietsen die Chris verkoopt niet.
Hij knapt gebruikte fietsen, inruilfietsen,
wrakken en stadsfietsen op, die dan in
goede staat in of voor de winkel komen
te staan. Kinderfietsen zijn al te koop
vanaf 15 euro en overige fietsen vanaf
45 euro. Nieuw zijn wel alle accessoires
die hij verkoopt. Hij geeft ook graag adviezen en helpt mensen op weg om zelf
aan de slag te gaan met een kapotte fiets.

Eigenaar Chris in zijn pas geopende fietsenwinkel aan de Ruijgenhoeklaan

Zijn tip: breng liever uw wrak naar zijn
winkel, dan naar het grof vuil. Hij knapt
met fietsliefde de fiets weer op.
Droom
Chris blinkt uit in zijn snelle service.
Voor langdurige reparaties zijn er binnenkort leenfietsen in de winkel. Terwijl
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je eigen fiets gemaakt wordt kan je gebruik maken van een leenfiets. Zijn grote
droom is het realiseren van een sociale
werkplaats voor moeilijk lerende mensen, die bij hem het fietsenvak leren. Of
die droom werkelijkheid wordt ligt niet
aan zijn enthousiasme, maar zal wel tijd
vragen.(HdR)

Utrecht Zuid komende maanden slecht bereikbaar
Utrecht Zuid wordt de komende winter minder goed bereikbaar. Dit komt
door groot onderhoud aan de Oranjebrug en de afsluiting van enkele fietstunnels onder het spoor. De gemeente probeert de overlast te beperken.
Half november kondigde de gemeente
in een wijkbericht aan dat de Oranjebrug
vanwege onderhoud tot maart voor alle
verkeer gesloten zou worden. Dit schoot

omwonenden en plaatselijke ondernemers
in het verkeerde keelgat. De brug vormt
immers een belangrijke verbinding met
het Smaragdplein. Vooral voor ouderen

De Oranjebrug is tot en met maart afgesloten

Wollige Novembermaand
In de Toonkamer, gehuisvest in De Pastoe
Fabriek in Rotsoord, stond november in
het teken van wol. In samenwerking met
wolbedrijf Woolmark werd een veelzijdig
programma aangeboden. Op zaterdag was
er voor beginners en gevorderden een
workshop breien. Elke donderdagavond
waren er druk bezochte lezingen en presentaties, waarin het thema wol centraal
stond. Wollen meubelstukken, wollen
kunst en wollen mode: het kwam allemaal
ter sprake.
In een soort glazen kast was de Utrechtse
modewinkel Puha aanwezig. Zij verkoopt
kleding en accessoires van jonge fashiondesigners. Er waren verrassende ontwerpen bij, zoals de wollen kledingstukken die
ongeklede lichaamsdelen uitbeeldden. Een
trui met borsthaar en tepelhoven, je moet
er van houden. Evenals van de gehaakte
wintermutsen verlengd met een snor (ook
voor dames).

Zaterdag 13 november kon iedereen met
kapotte en gevlekte wollen kleding aanschuiven bij Woolfiller. Daar leerde zij een
unieke techniek om de gekwetste kleding
weer een nieuw creatief leven in te blazen.
Indrukwekkend was de tentoonstelling
met een kudde van ruim vijftig kleurrijke
kunstschapen: in gedachten hoorde je ze
blaten. Gezien het succes van dit initiatief,
wordt overwogen om het volgend jaar te
herhalen.(HdR)

Schapen tentoongesteld in De Pastoefabriek
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die nog zelfstandig boodschappen doen is
omlopen geen optie. Schoolgaande kinderen zouden moeten omfietsen in de toch
al barre wintermaanden. Hondenbezitters
zouden zijn aangewezen op de groenstrook langs de drukke Jutfaseweg. Ongelukken met brommers, fietsers en poepende honden liggen dan op de loer. Gelukkig
blijkt het college van burgemeester en wethouders gevoelig voor de kritiek en wordt
alsnog circa 40.000 euro in een noodbrug
voor voetgangers geïnvesteerd. De komende maanden wordt zowel de bediening, de
betonconstructie, het metselwerk als het
brugdek worden gerenoveerd.
Fietstunnels
Ook bewoners van Tolsteeg komen er niet
gemakkelijk vanaf de komende periode.
‘We dachten dat we alles hadden gehad,
met de bouw van het rioolgebouw dat
maanden uitliep. Nee, de ellende lijkt nu
pas te beginnen’, aldus één van de omwonenden. Waarschijnlijk is de fietsroute over
de Westerkade naar de Vondellaan twee
keer negen maanden dicht. Daarbij gaat het
fietstunneltje bij de Laan van Soestbergen
(tussen Tolsteeg en Watervogelenbuurt)
ruim een half jaar dicht. Dat komt doordat
Prorail werkt aan spoorverbreding. Wie dit
oplost door thuis te blijven, ondervindt
ook nadelen. De net nieuwe groenstrook
aan de Opaalweg wordt waarschijnlijk geasfalteerd voor het bouwverkeer. En naar
verwachting maakt dat bouwverkeer aardig
wat ritjes door de wijk. (JA / AvH)

Oproep
talentmakelaar
Heeft u een idee of plan voor de buurt?
Lize Haarman, Portes-medewerkster, ondersteunt u hierbij. ‘Ik ben er voor jullie’
zou welzijnswerkster, cq ‘talentmakelaar’,
cq ‘aanjaagster’ Lize (31) tegen wijkbewoners willen zeggen. Lize denkt mee en
geeft praktische tips.
Lize: ‘Als talentmakelaar wil ik, door mijn
deskundigheid in te zetten, verbindingen
leggen. Portes heeft als nieuwe opdracht
om mensen op hun talenten aan te spreken en ze te leren hoe ze zelf activiteiten kunnen organiseren’. Dit heeft geresulteerd in bijvoorbeeld ondersteuning
van een startende Scootmobielclub, een
kapperscursus en Spaanse les. Voor meer
info: l.haarman@portes.nl , tel: 06-81 62
12 40 of 030-266 77 64. (HvD)

AGENDA TOEN EN NU
9 december en 16 december
Inloopavond Historische Kring
Buurthuis De Tol
20.00 uur
9 december
Wijkavond ‘Met andere ogen
Hoograven bekijken’
De Pastoefabriek
18.00 uur
13 december
Spreekuur Wijkagent
Politie Utrecht Zuid
10.00 uur
16 december
Eettafel voor ouderen
Dienstencentrum De Barkel
17.00 uur
19 en 20 december, 3 januari
Internationaal koken en opeten
Buurthuis De Tol
18.00 uur
9 januari
Rotsoord Mysterie
Rotsoord
vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur
Ook een activiteit voor de agenda?
Mail redactieaanzet@yahoo.com.
Meer info op aanzetnet.nl

Van Oude kerkweg naar
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Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven 25-11-2010
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Diverse arbeidersbuurtjes die uitkwamen De Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
op het water heetten Oude Kerkweg. Ver- streeft ernaar de oude naam weer in ere te
der wandelden de katholieke aanwonenden herstellen. Omdat het wijkbureau Zuid de
fabriek
buitenhuis
steen/pan fabriek arbeiderswoning houtzaagmolen
galg
in de 17e en de 18e eeuw over het jaagpad intentie heeft uitgesproken weer een voetnaar hun kerk in Jutphaas. Dit leidde ertoe verbinding langs de oever te willen realisedat het jaagpad de naam Oude Kerkweg ren, zou dit kunnen leiden tot een nieuwe
kreeg.
wandel/trimroute met een oude naam: de
Oude Kerkweg. (HKTH/RvD)
Eind jaren zestig oordeelde de gemeente

Bel 06 etc. en de beller krijgt een voice mail verbinding
waarop een tekst te horen is die over de plek gaat.

Waveboarden op de Julianaweg
Waveboarden is tegenwoordig helemaal in.
Op de Julianaweg zijn sinds kort de tegels
bij de speeltuintjes veranderd. Door de
nieuwe (zachtere) tegels kan je niet goed
meer waveboarden. Drie kinderen van basisschool de Hoge Raven (groep 5) vonden
het dan ook tijd voor actie!
Op woensdag 27 oktober hadden Yrsa,
Hella en Juliët een afspraak over het waveboarden met wijkwethouder Frits Lintmeijer. Aan het eind van de Julianaweg wachtten zij gespannen op de wijkwethouder.

Yrsa, Hella, Juliët en wijkwethouder Frits Lintmeijer.
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Op het gras staat een groot spandoek met
daarop de tekst: Wij willen waven. Spannend was het wel. Yrsa, Hella en Juliët deden prima hun verhaal: ‘Waveboarden is
helemaal in. Sinds de nieuwe tegels er zijn,
kan het niet meer in de speeltuintjes. Nu
spelen we minder buiten en dat is toch wel
heel jammer.’
Andere plek
De wijkwethouder vraagt de kinderen een
stukje te waveboarden. Dit laten zij vol
overgave zien. De reactie van de wijkwethouder: ’Ik zie dat jullie heel goed kunnen waveboarden. Maar denken jullie dat
het waveboarden over een jaar ook nog
‘in’ is?’ De meiden reageren tegelijk: ‘Ja!’
De wijkwethouder geeft aan dat het wettelijk verpicht is om bij speeltuintjes voor
kleine kinderen zachte tegels te gebruiken.
Hier kan hij niks aan veranderen. Juliët:
‘Hier hebben wij al over nagedacht. Kan
er geen waveboardstukje komen naast de
speeltuintjes? Of kan er niet ergens in de
wijk een speciaal waveboardplek komen?’
De wijkwethouder vindt dit goede ideeën
en belooft dat hij dit met het wijkbureau
zal bespreken. Hij komt hier binnenkort
op terug. (EB)

