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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt
Kijk ook op internet: www.aanzetnet.nl

Rotsoord krijgt toegankelijk en
biologisch theehuis
Dierenweide Nieuw Rotsoord opent komend voorjaar een splinternieuw theehuis. Dat is goed nieuws voor wijkbewoners. Zij gaven in een enquête aan dat er
behoefte is aan een plek om samen te komen. Een plek om elkaar te ontmoeten,
onder het genot van een hapje en een drankje. Uitgangpunten van het nieuwe
theehuis zijn: kindvriendelijk, toegankelijk, laagdrempelig, intiem, biologisch en
duurzaam.
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Het theehuis is voor jong en oud.

Bezoekers Rotsoord genieten van een high tea.

Angelique Jacobs (beheerder) en Hester van
Zwet (vrijwilligster) regelden de vergunning
en werkten de opzet verder uit. Angelique:
‘Nu komen er vooral jonge gezinnen, maar
het streven is om iedereen naar deze oase
van groen en rust toe te trekken. Het moet
een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud.
De huidige locatie is daarvoor te klein. Het
terras, waar de pingpongtafel staat, wordt
daarom gebruikt voor de aanbouw van een
serre. Ook vernieuwen we de inrichting. We
plaatsen meer tafels en stoelen en de bar
wordt ruimer. Daarbij werken we vooral met
hergebruikte materialen.’

soorten koffie. De huidige prijzen voor een
traditionele thee en koffie blijven hetzelfde.
Het assortiment wordt uitgebreid met biologische broodjes, soepen en zoete gerechten.
Zelfs een high tea wordt toegevoegd aan de
kaart.

High tea
Trots geven de dames aan dat er een grote
keuken komt, die gesponsord is door de
Keukenkampioen. Op de kaart komen vanzelfsprekend veel theesoorten en allerlei
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Extra services
In het voorjaar van 2012 gaat het nieuwe
theehuis open. Dat is voor zeven dagen per
week van 11.00 uur tot 17.00 uur. Om dit te
verwezenlijken is er geld nodig én vrijwilligers die affiniteit hebben met bouw en architectuur. Zoals schilders, timmermannen,
loodgieters: alle hulp is meer dan welkom.
Ook worden er nog vrijwilligers gezocht
om straks in het Theehuis te werken. Meer
informatie: (030) 254 166 2 of beheerder@
nieuwrotsoord.nl.(HdR)

COLOFON Overlast Meervalstraat
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke
wijkkrant voor en door bewoners van
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt.
Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.

Bewoners op de Verlengde Hoogravenseweg klagen over overlast op de parkeerplaats aan de Meervalstraat. Volgens de bewoners gaat het om overlast
van groepen jongeren die met hun auto’s scheuren over het parkeerterrein,
naar elkaar schreeuwen, met deuren slaan en de radio heel hard aan hebben.
Zij spreken zelfs over het dealen in drugs.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com
of schrijf naar Redactie Aanzet
p/a Julianaweg 365,
3523 XD Utrecht
www.aanzetnet.nl
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21 november 2011

Bewoners ondervinden hinder.

Een bewoonster van de Verlengde Hoogravenseweg geeft aan dat de overlast al
achttien jaar duurt. Bewoonster: ‘Op de
parkeerplaats is ’s avonds heel veel geluidsoverlast waardoor ik slecht slaap. Ook verplaatsen de jongeren zich wel naar het aangrenzende speeltuintje. Ik denk dat het om
drugsdealers gaat. Ik heb al zo vaak met
de politie en het wijkbureau gebeld. Maar
zodra de jongeren de wijkagent zien, gaat
de muziek zachter of gaan ze ervandoor.’
Reactie politie en wijkbureau
Mieke Kort (Politie Utrecht): ‘Wij ontvangen over de parkeerplaats aan de Meervalstraat ongeveer twee keer per maand
een melding. Dit is een optelsom van meldingen en eigen surveillance of optreden.
De laatste melding dateert van begin augustus 2011. De meeste meldingen gaan
over overlast van jeugd. Bewoners ver-

moeden dat zij in drugs dealen. Wij surveilleren daar geregeld en gaan bij een melding vrijwel altijd ter plaatse. Voor de wet
is het noodzakelijk om als agent zelf de
overlast te zien of horen, om een boete te
kunnen uitschrijven. Dit is echter niet vaak
nodig, omdat de jongeren zich stil houden
als wij komen en luisteren als ze worden
weggestuurd. Wij hebben nog nooit geconstateerd dat er drugs in het spel was,
noch dat er gedeald werd.’
Tanja Heijkamp (Wijkbureau): ‘Wij weten
van de problematiek op de parkeerplaats.
Wij doen er alles aan om de overlast te verminderen. In de loop van de tijd hebben we
een extra lantaarnpaal geplaatst en contact
met de buurt gehad over herinrichting van
het speeltuintje door wijkberichten (deze
herinrichting is uiteindelijk niet gebeurd
doordat de buurt hier verdeeld over was).’
Melden
Mieke Kort: ‘Mochten er bewoners zijn
die zeker weten dat er gedeald wordt, dan
vragen wij hen om zich bij ons te melden.
Ook roepen wij bewoners op om overlast te blijven melden.’ Meldingen kunt u
doen bij de politie: (0900) 8844 (vragen
naar wijkteam Zuid) of bij het wijkbureau:
(030) 2860000 of zuid@utrecht.nl.

TED KIEKT
Woonzorgcentrum Tolsteeg
uitblinkers in gastvrije zorg

Kok Jan Brouwer van Woonzorgcentrum Tolsteeg.
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Zorgcentrum Tolsteeg bereikte de zevende plek in de ‘strijd’ om de Gastvrijheidszorg Award 2011.
Steeds meer zorginstellingen werken
gerichter aan gastvrijheid. Daarbij gaat
het om gezond en lekker eten en het
genieten van een goede maaltijd in een
prettige ambiance. Maar ook de manier
waarop medewerkers en cliënten helpen
is belangrijk. In woonzorgcentrum Tolsteeg waarderen de bewoners de gastvrijheid, meestal gaan de borden helemaal
leeg.
Ook buurtbewoners kunnen aanschuiven, dagelijks vanaf 17.00 uur tot 20.00
uur. Reserveren is wel noodzakelijk, dat
kan via (030) 2567567.

HE BUUR
Mijn kinderen zijn de leeftijd van het
geloof allang voorbij, dus eigenlijk heb
ik er geen last meer van. Dat ligt anders
voor mensen met kleine kinderen, die
vanaf eind augustus nauwelijks meer
boodschappen durven doen in gezelschap van hun kroost. De reden? De
vroege verschijning van pepernoten,
chocoladeletters en andere Sinterklaasartikelen in (met name) supermarkten.
Terwijl de goedheiligman pas half november in Nederland zijn opwachting
maakt, kijken wij – net terug van de zomervakantie – al tegen zijn strooigoed
en marsepein aan. Een kind van vier
begrijpt daar natuurlijk helemaal niets
van: wanneer is de pakjesboot dan aangekomen?
De standaardverklaring voor de vroege
verkoop is dat ‘de mensen erom vragen’. Ik geloof er helemaal niets van.
Ik denk niet dat er veel mensen zijn
die, net terug van twee weken Franse
croissants, Engelse hamburgers of
Italiaanse pizza’s, trek hebben in een
zak pepernoten. Daar komt bij dat de
meeste vakantiegangers graag wat opgelopen extra gewicht weer kwijt willen raken, en al dat suikergoed helpt
daar niet bepaald bij.
Nee, wat hier gebeurt is het creëren van vraag. Biedt de spullen aan,
het liefst op een opvallende plek, en
mensen zullen het kopen: het ligt er
nu toch. Dat geldt niet alleen voor
Sinterklaas-snoepgoed, maar ook voor
aardbeien (bijnaam: Zomerkoninkjes!)
in de winter, kerstspullen in oktober en
paaseitjes in januari.
Gelukkig is hier wat aan te doen en
de oplossing is simpel: niet kopen.
Wanneer een artikel maar lang genoeg
wordt geboycot, verdwijnt het uit het
schap. Laten we, om te beginnen in
Tolsteeg en Hoograven, de Sinterklaastraditie in ere houden en voortaan pas
pepernoten en andere lekkernijen kopen vanaf november. Het maakt het
leven voor een hoop kinderen (en hun
ouders) in ieder geval een stuk overzichtelijker.
Remco van Dam

Vlechtwerk zorgt voor raadsel
In Hoograven is onlangs een vlechtwerk gevonden van 3000 jaar oud. De
archeologische vondst is gedaan vlakbij de Romeinse Limesweg. Deze weg
loopt van Lunetten tot en met Vleuterweide. Het vlechtwerk is gevonden op
het terrein waar de nieuwe Brede School komt, aan de Duurstedelaan. Het
vlechtwerk is maar liefst 38 meter lang en ongeveer 1 meter breed.

Archeoloog doet opvallende vondst aan de Duurstedelaan.

Annette Bakker (gemeentelijk archeoloog):
‘De vondst van het vlechtwerk is heel bijzonder. De Romeinen waren namelijk niet
de eerste mensen die hun sporen in Hoograven hebben achtergelaten. Tot onze grote verrassing hebben we goed geconserveerd en vakkundig gemaakt vlechtwerk
gevonden. Het vlechtwerk is gemaakt van
dunne en opvallend regelmatig gevormde
wilgentenen. Dit duidt volgens een houtspecialiste op gecultiveerd hout. De functie van het opvallende lange vlechtwerk
is nog niet bekend. Aangezien het op de
toenmalige oever van de Rijn is gemaakt,
heeft het mogelijk met visvangst te maken
gehad. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken. Dat geldt ook voor de precieze
datering.’

Romeinse limesweg te verwachten was. De
resten zouden anders door de bouwwerkzaamheden worden vernietigd. Het is weer
een puzzelstukje in een groot geheel.’
Cultureel kralensnoer
De limesweg is een culturele schat voor de
gemeente Utrecht. Annette: ‘De gemeente
wil deze culturele schat de komende jaren
meer bekend en beter herkenbaar maken,
zodat het een rol kan spelen in het onderwijs, bij buurtfeesten of de inrichting van
de openbare ruimte. Samen met bewoners
en maatschappelijke partners rijgen we dan
stukje bij beetje een cultureel kralensnoer,
dat mensen met elkaar in contact brengt,
net als 2000 jaar geleden.’ Meer informatie:
www.bumos.nl/hoograven

Waarschijnlijk stamt het vlechtwerk uit de
bronstijd, waarmee de bewoningsgeschiedenis van Hoograven 3000 jaar teruggaat
in de tijd! Het is daarmee een van de oudste bewoningssporen die ooit in de gemeente Utrecht is gevonden. Deze oudste
bewoners hebben geen naam, aangezien
deze mensen nog geen schrift hadden.
Limesweg
Het vlechtwerk is gevonden naast de limesweg in Hoograven. Annette: ‘De limesweg
in Hoograven bestond uit een dijk, verstevigd aan weerszijden met een eikenhouten
palenrij en aflopend talud. De datering is
vermoedelijk vroeg, omdat we een dakpanfragment hebben dat in 69 n. Chr. is
verwoest. We hebben dit onderzoek uitgevoerd omdat uit booronderzoek bleek dat
ter hoogte van het te bebouwen terrein de
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De geschiedenis van Hoograven gaat 3000 jaar
terug. (Foto: Erfgoed Gemeente Utrecht.)

Heel Hoograven fietst
De Fietsersbond en Portes proberen dit jaar zoveel mogelijk wijkbewoners op
de fiets te krijgen. Ze schreven een fietsplan waarmee ze fietsen aantrekkelijk
willen maken voor iedereen. Een van de ideeën uit het plan is om nog meer
allochtone vrouwen te leren fietsen.
Portes organiseert al jaren fietslessen aan
allochtone vrouwen. De vraag was zo
groot dat uitbreiding van de lessen zeer
gewenst was. De Fietsersbond regelde
een groep van vijf nieuwe vrijwilligers. Zij
gaan, met de twee al actieve vrijwilligers,
fietslessen geven.

Heel Hoograven fietst
Naast de fietslessen organiseert de Fiet-

sersbond binnenkort ook gratis workshops ‘band plakken’ in de wijk. ‘Mensen
die weinig fietsen haken vaak af als zij een
lekke band hebben. Dat willen we voorkomen door mensen te leren hoe ze een band
moeten plakken’, aldus Astrid Topfer van
de Fietsersbond.
Meer informatie
Meer informatie: Jos Bierens van Portes:
j.bierens@portes.nl of 06 20614548. (AvH)

Evenwicht
Wijkbewoonster Pat van Leeuwen is een
van de vrijwilligers. Ze is lid van de Fietsersbond en ze werd benaderd met de
vraag of ze mee wilde doen. Ze meldde
zich aan en volgde eerst een cursus van
vier avonden. Ze vertelt: ‘Als cursisten oefenen we met elkaar. Daarna oefenden we
ook met andere personen. Ik dacht altijd
dat je iemand zou moeten vasthouden om
het evenwicht te houden. Maar dankzij een
speciaal 10-stappenplan blijkt dit niet nodig te zijn.’ Eind oktober startte de eerste
nieuwe klas met fietsen. De cursisten hoeven geen rekening te houden met onstuimig weer of bladeren op de weg. De eerste
lessen vinden binnen plaats.
Fietsvrijwilligster Pat van Leeuwen helpt cursist.

NIEUWE AANWAS
Waar tot voor kort bakkerij Stellaard
bruin brood en gevulde koeken verkocht, wapperen nu vrolijk kinderhandjes. Aan de W.A. Vultostraat begonnen Nienke en Ramon Fluitman
met Wapperkids, een gezellige plek
om samen te gebaren.
‘Wij willen jonge ouders kennis laten maken met baby- en kindergebaren. Want

gebaren is niet alleen bestemd voor doven en slechthorenden. Ook horende
ouders en kinderen kunnen gebaren gebruiken. Door daar veel mee te oefenen
kun je de communicatie met je kind verbeteren. We proberen de gebaren zo in
te zetten dat het de taalontwikkeling stimuleert. De gebaren komen niet in plaats
van spreken, we gebruiken ze als extraa
tje. En nee, we bedenken de gebaren niet

Samen wapperen is leuk.
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Wapperkids
zelf, maar lenen ze uit de Nederlandse gebarentaal.’ Daarin zijn Nienke en Ramon
beiden thuis: Nienke is docent en Ramon
is tolk Nederlandse gebarentaal.
Samen wapperen
Wapperkids geeft workshops aan (horende) volwassenen en (horende) kinderen
apart, maar vooral ook aan ouders met
hun kinderen. Tijdens de inloopuurtjes
op maandag-, donderdag-, en zaterdagochtend wordt er samen gewapperd:
‘Dan lezen we een verhaal voor, natuurlijk met spannende gebaren, en gebaarzingen we liedjes.’
Vrolijke boel
Nienke: ‘We nodigen horende ouders die
nieuwsgierig zijn uit om binnen te lopen.
Dat kan op de inloopochtenden vanaf half tien. We beginnen om tien uur.
Geen bijeenkomst is hetzelfde, al is het
wel altijd een vrolijke boel en staat plezier
voorop!’ De eerste keer is gratis, daarna
kost het zes euro voor ouder en kind samen. (ER)

Daklozenopvang Vaartserijn met sluiting bedreigd
Vaartserijn sluit waarschijnlijk in 2012
de deuren. Het daklozencentrum
heeft opvangplekken voor passanten en voor 24-uursopvang. Voor de
langdurige opvang stelt de Gemeente Utrecht minder geld beschikbaar.

In Utrecht moet een derde van de opvangplaatsen voor daklozen verdwijnen. Het
centrum Vaartserijn wordt opgeheven,
omdat het grootste gedeelte van dit centrum bestaat uit langdurige opvang. Bovendien is het pand verouderd en voldoet
het niet meer aan de eisen van deze tijd.

Daklozenopvang aan de Vaartserijnstraat.

IN GESPREK MET...
Grafschriften op begraafplaats Tolsteeg
ontroeren: Voor altijd onze Power
Ranger. Allerliefste papaboek. Dag
jochie. Voor altijd mijn zonnestraaltje.
Of in prachtig kinderhandschrift: Ben
in de Hemel.
Op de grootste dodenakker van Utrecht
(1931), tevens rustig wandelpark met
kaarsrechte paden, ziet men naast klassieke grafstenen ook allerlei modernere
ontwerpen op soms uitbundig versierde
graven. ‘Rond de kerst zie je opeens weer
een heleboel kerstmannetjes’ vertelt medewerkster Tanja Medema (44). Zij werkt
sinds eind 2010 bij de gemeentelijke begraafplaatsten (Daelwijk, Kovelswade,
Soestbergen en Tolsteeg).

Sloop
Zolang de bewoners van Vaartserijn geen
nieuw onderkomen hebben, blijft het centrum geopend. Het centrum is sinds de jaren zeventig gevestigd aan de Vaartserijnstraat. Gedacht wordt aan sloop van het
bestaande pand en nieuwbouw van een
project Begeleid Wonen. Jaap Broers: ‘In
ieder geval zal de locatie haar maatschappelijke bestemming behouden.’ (AvH)

Tanja Medema

Bomen
Tanja werkte eerder bij de gemeente op
de afdeling (bomen-) Velvergunningen.
Na de begrafenis van haar vader kwam
ze op het idee om ‘met de dood te willen werken’ en stapte ze over naar een
werkplek bij prachtige oude bomen, die
aan de kronkelige paden (Soestbergen)
mogen blijven staan. Op Tolsteeg staan
ook ‘hele mooie beuken’, volgens Tanja,
die op zeker moment nuchter opmerkt:
‘Begraafplaatsen kosten alleen maar geld.

Maansteenweg
In oktober verhuisde het kantoor, na
181 jaar in een monumentaal zestiendeeeuwse pand aan de Gansstraat, naar het
aulagebouw op Tolsteeg. Tanja: ‘Dat had
niet eens een officieel adres. Een straatnamencommissie bedacht toen Granaatweg, maar dat vonden wij niet zo’n
gelukkige naam. Uiteindelijk werd het
‘Maansteenweg’.

Nieuw onderkomen
Voordat het centrum gesloten wordt,
moeten de cliënten die daar verblijven een
nieuw onderkomen krijgen waar zij begeleid kunnen wonen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Directeur Jaap Boers vertelt:
‘Er wonen op dit moment zestig personen
voor wie we een nieuwe woning moeten
vinden. Daarbij zijn er in Utrecht wachtlijsten met mensen die ook een woonplek
nodig hebben. Dat betekent dat we ongeveer 120 nieuwe woonplekken moeten
realiseren. De Gemeente Utrecht wil wel
een bijdrage leveren en er zouden dit jaar
30 woningen beschikbaar komen, om vervolgens volgend jaar de rest te realiseren.’
Tot nu toe is er nog niets bekend over de
realisatie van die woningen.

Crematoria leveren meer geld op; maar
die zijn niet in handen van de gemeente.’
Kamermuziek
Medema wil de begraafplaatsen aantrekkelijker maken voor buurtbewoners. Ze
denkt aan bijvoorbeeld een beeldententoonstelling of aan kamermuziek in de
aula. Op 8 oktober was er een bezinningsevenement op Tolsteeg: de tweede
‘Utrechtse Troostdag’ die omstreeks 150
bezoekers trok. (HvD)

Tanja Medema werkt bij begraafplaats Tolsteeg.
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AGENDA TOEN EN NU
8 november en 22 november
Gratis mee-eten
Rehobothkerk

De wereld van Van Arkel’s
pan- en steenovens

10 november en 17 november
Inloopavond Historische Kring
Hoograven
Buurthuis De Tol
14 november
Internationaal koken
Buurthuis De Tol
8 november en 15 november
Gezelligheid voor ouderen
De Barkel
17 november
Interieurachitecten-vakdag
Pastoefabriek, Toonkamer
19 november
Intocht Sinterklaas
Hart van Hoograven
Toen

Ook een activiteit voor de agenda?
Mail redactieaanzet@yahoo.com.
Meer info op aanzetnet.nl

GEZOCHT
Sopranen
Het Tolsteegkoor zoekt sopranen.
Zangliefhebbers zijn iedere maandagavond in Huize Tolsteeg (Saffierlaan)
tussen 19.30 en 21.30 uur van harte
welkom om te komen luisteren en
(vooral) mee te zingen. Lid worden
van het Tolsteegkoor is voor iedereen
mogelijk, ook voor niet-inwoners van
Huize Tolsteeg. Voor meer informatie:
mevrouw Van Voorst, (030) 2883329
of hvanvoorst000@ziggo.nl.

Al vóór 1700 worden er in Hoograven,
ter hoogte van de huidige gemeentehaven,
stenen gebakken. In de 18e eeuw loopt de
vraag naar bakstenen terug en in de tijd
van Napoleon komt de productie zelfs stil
te liggen. Echter niet voor lang. Tussen
1830 en 1850 wordt volop geleverd aan de
stad Rotterdam, dat de stenen o.a. gebruikt
voor de bouw van het Coolsingelziekenhuis. In 1886 komt het fabriekscomplex
in handen van drie – voorheen - meesterknechten met de achternaam Van Arkel.
Zij breiden het bedrijf in de jaren die volgen langzaam uit. Op de luchtfoto van
1928 is te zien dat de helft van bebouwd
Hoograven onderdeel uitmaakt van Van
Arkel. Het complex bestaat in die tijd uit
drie dakpanovens, twee kamerring-baksteenovens en twee vuurvaste steenovens.
Aan de oostzijde komt later de Julianaweg,

aan de zuidzijde de ’t Goylaan en aan de
noordzijde de Burgemeester Smitsstraat.
De verlenging van de Hoogravenseweg
wordt kort na de foto-opname gerealiseerd, dwars over het terrein. Dit betekent
dat alle bebouwing ten oosten van de Verlengde Hoogravensweg (twee vuurvaste
steenfabrieken, elf lange droogschuren
en twee arbeidersbuurtjes) moet worden
gesloopt. In 1964 is het gedaan met het
bedrijf.
De gemeente Utrecht krijgt het terrein in
erfpacht en bouwt er o.a. een gemeentehaven, een groothandel, een sporthal en
recreatievoorzieningen.
Een – door de Historische Kring Tolsteeg
Hoograven verzorgde - expositie over Van
Arkel is tot en met 26 november te zien in
de bibliotheek op het Smaragdplein.
(HKTH/RvD)

Soosvrijwilligers
Dienstencentrum de Barkel zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen assisteren bij ‘De Soos’, een gezellige ontmoetingsochtend voor ouderen vanaf
65+. Iedereen die sociaal, vriendelijk,
verzorgend en gezellig is en een luisterend oor heeft, wordt opgeroepen
zich nu te melden. Voor meer informatie: bel of mail Tamara Leguit, (030)
2886060 of t.leguit@portes.nl. (RvD)
Nu
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