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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven I Tolsteeg I Bokkenbuurt 

Veel te beleven op Nieuw R 
De officiële opening zal plaatsvinden 
op 28 augustus. Maar nu al zijn de 
hekken van de voormalige kinder
boerderij geopend voor jong en oud 
en al ",ie wi1 meehelpen met opknap
pen en tuinieren. Om.e verslaggeef

ster bracht een bewek. 

Ik kan me her gcricht van het drie jari
ge zoontje van een vriendin van mij 
nog goed herinrrtren men ik hem ver

tddt: dal we niet meer n:wr Je kinder

boerderij konden. Het was niet alleen 

voor hém een teleurstelling. Jarenlang 
vormde de kinderboerderij, op een van 
de schaarse plekjes groen in Hoogra
ven, voor veel buurrbewoner.; een plek 

VOOT n!H~pJ.nning en plezier. DJt bleek 
alleen al door het feil dal er in de afge
lopen vijfentwintig jaar herhaaldelijk 
gevochten is door de wijkbcwoncTs 
voor her voortbesraan van de kinder
boerderij. 

Het i~ dan ook geweldig nieuw~ dat 
er na sluiting van de kinderhoerderij 

leden van bestuur van Milieupunten leggen moestuinen aan./Foto Milieupunt 

nu wederom hard gewerkt wordt om 
van 'oud' l{otsoord een 'nieuw' l{ots
oord re maken. Een groep V;Jn ;Jchr ac
tieve bewoners van Hoograven hedi: 
een nieuw hestuur gevormd. En hun 

plannen zijn door de gemeente Utrecht 
goedgekeurd. Zij zijn vast van plan het 
nie\l\ve Rorsnnrd rm een Sllcce~ te ma
ken . Er komt op ROL'iOord geen nieuwe 
kinderhoerderij. Maar onder het mono 

'tuin, dier en plez.ier' z.al er op het ter
rein binnenkort weer genoeg rc belcven 
z.ijn. Er komt een aantal kleine dieren 
wals konijnen en cavia's die door de 
kinderen veT7.orgd en geknuAdd kun
nen wmden. Er is plaJL~ voor een gei
tenwei en er zijn al hijenkasten. 

Ook voor de rest van de natuur is cr 
voldoende aandachr. Er worden 
moestuintjes voor en d(xIT kinderen Uil 
de wijk a:lngdegd en enkele hiervan 
zijn overigens al volop in gehruik. Ro
sanne: "Ik ben erg blij met dit tuintje 
vlak bij mijn huis. Ik heb al sla, worre
[en en radijs geplant." Ook komt er een 
hloemenplllkruin die deel.\ is aangelegd 
door een klas. 

Niet alleen aan de kjnderen is ge
dacht. Voor ouders, maar natuurlijk 
ook voor iedereen die geen kinderen 
heeft, is er voldoende ruimte om rustig 
te zitten en een kopje koHie re drinken 
op het terra.~ met grOle zandbak. T us
sen de fruitbomen kan iedereen ge
Vervolg op pagina 4 

Opgeruimd Hoograven laat de wijk schoon achter 
Op twaalf juni vond de sch(Hmmaak
actie Opgeruimd Hoogra"'en plaats. 
Van 1 0.00 uur tot 13.00 uur gingen 
4ï bewoners met knijpers, bezems en 
vuilnisz.,Kken door de wijk. In totaal 
haalden ze maar liefst 100 7.akken 
tmep op. 

De wijk was ingedeeld in secco ren en 
verschillende organisaties ~n bewoners 
namen een secwr voor hun rekening. 
7.0 maakten mensen van de F.ssabam 
moskee schoon rond het CammiTlgha
plamsoen, leden van de belangenver
eniging Tolsteeg rond het Tolsteeg-

Drukkerij Berrevoets 

Voor al uw drukwerk o.a. 

- Handelsdrukwerk 
- Familiedrukwerk 
- Fotokopieën 

Constant Erzeljstraat K7 
Yi2J VT Utrecht 
ld.: 1130 - lHR 71) 7lJ 
hx.: 03(1 - 2BH OS {(j 

E- mail : lKrrc@t iscali.n l 

De organisatie van schoonmaakauie Opgeruimd Hoograven is zeer tevreden./Foto's HAZC 

plantsoen en Jongerenorganisatie \;orla 
ontdeed het Liesbospark van 7.werf\.'uil. 

Nesrine {Jl} en Awais (9) maakten 
met enkele :lndere kinderen de 't Goy
laan schoon. Ze vonden hlikjes, kauw
gomverpakkingen en lege chipszakjes 
en deponeerden alles in hun vuilnis
zakken. 7'Jesrine: "Het is belangrijk dat 
de wijk er .\choon uitziet. En het is 
h:1nslÎkke gezellig om mee te helpen." 

Een mevrouw ging in Hoograven
Zuid aan de slag bij hee water. "Dat 
was al een tijdje niet schoongemaakt. 
Dus we vonden aardig 'wat: een fiets
wrak en een h(xJp pla.~tic zakken." Ook 

de vijver van Ridderplanrsoen was zeer 
vervui ld. Een zwangere vrouw hielp 
mee om de meest uiteenlopende voor
werpen eruit le vissen en vroeg zich af: 
"Waarom liggen er zoveel plastic zak
ken in het water? Is het dan echt te veel 
gevraagd om her even in een prullen
bak te doen~" 

De schoonm:lakaclie werd voor hel 
eerSl georganiseerd in Hoograven door 
l\·lilieupullt Zuid en het Hoograven 
aan Zct Ccnrrum. Cindy van her .t ... ti
lieupunt: "In Lunetten organiseen 
ROL zulke jaarlijkse :lCries'allanger on
der de naam 'Lunet jes'. Daar is het al 

uitgegroeid toe een grootscheepse 
schoonmaakactie. Voor een eerste keer 
zijn P:llricia \~an hel HAZC en ik zeer 
tevreden over de actie Ln Hoograven. 
Volgend jaar weer." Opgeruimd I loog
raven werd ondersreund door de RHD 
(Reiniging- en H;Jven Dienst). Zij le
verden de knijpers en haalden de volle 
vuilniszakken op bij de verzamelpun
ten. Na het werk werden de actieve be
woners onthaald op een feestje op 
Nieuw Rotsoord. Een gitarist 7.Orgde 
voo r de muzikale omlijsting terwijl be
woners genoten van hun welverdiende 
versnapenng. 
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O agenda 
KJ),.: ook op w'IIw.h(logroverun(o 

J 2 juli tlrn S augustus 
li\7 -Cc'~t rurn gc~lol er 

vanaf 5 juli 
ZO'T1er'Jdkant eJdivlterten Ir· 

Rouw';;"Jf'eltlJ r de Kameleon: 

elke ma., v.o. C'] vr: (Lle onder) 

28 augustus 
ofklë e openln~ 
N ieuw Rotsoord 

I I september 
IldfJPcl1ing Iloogr avcn in rc~ 

la steegplantsoer (zie ol'ccr) 

Vooraankondiging 
Happening Hoograven 

Op 11 seplember vindt hCl j<l.arlijkse 
wijkfeest Ilappcning J loogravcn 
plaats. Ook dit keer weer op her 
' Jolstccgp lant~()cn en narullrlijk gc
organiseerd door Hnogra\'cns Be

lang. 

Programma: 
10.00 (Of 17.00 braderie en vrijmarkt 
11 .00 lUI IS.OO upen podium 
11.00 lOt 16.00 kinJerspden .lIs: jun
gle-\I>eelcentrum, inkrvÎ.\, dolfi; 11 en 
mini, reuzen gli jbaan 
15.00 kindcrrhcarcr 1,2 • .3 
17.00 afsluiring met optreden van de 
band INTW1NF 

Info en aanmelden als \rijwilliger bij 

Marcel van Basu:n. tel. 06-2127H7S4 

Vakantieactiviteiten 
De Kameleon 
Thema: Reis rond de wereld 

ma S juli I' K voetbal: wo 7 juli vlag
gen + poppen in klederdracht; vr 9 ju
li lamhoerijn. 
ma 12 juli Ulll hockey; wo 14 juli lall

gram maken; ""r 16 juli ~Ieraden ma
ken. 
ma 19 juli slagbal; wo 21 juli wind
molcn~: vr 23 juli \chminkcn. 
m.t 26 juli ulympische spelen: wo 28 
juli vliegers maken; vr 30 juli Aziati
sche dieren figulirLagen. 
ma.2 ,wgUStUS holl:Jndse spelen; wo 4 
augusrus javaam(:: poppen; vr 6 au

guslus filtolijstjes dolfijn. 
ma 9 auguslus indiaanse mandjes 
vlech ten; wo 11 augustuS Spaanse 
mozaïek; vr 13 augusrus slotfeest. 

Vrolijke opening • nieuwe kunstgrasvelden 
De voorzitter van korfbaJvercniging 
HKc, Coen Moolenbeek, ... ·crtele cn
chousiasr: "'Na jaren onderhandelen is 
het dan nu 7.0 ver, we hehben rWl'C 

prachtige kunstgr.l.'ivdden aan de Pa
gelaa.n." . 

"Vooml Margreer Iloeksrra heeft- vele 
uren bestee<l en doorgezet, mijn pet af 
voor haar. Oe duh gaar ~amenwerkell 
met W Hoogr.lven en p()rtt:,~ . Er is nu 

meer ruimte om nog meer kinderen te 
laten korfballen. Er is nog plaats, dus 
kinderen , meld je aan". 

Sporrwethouder Spek man is onder 
de indruk V.ln he[ dlKlrJ..t:: lting.wermo
gen van HKC. "In overleg is veel mo~ 

gelijk, zo wordr er onderzock gedaan 
naar een mulrifunctioneel gebouw bij 
dir terrcîn~. aldus Spekman. Om 
13.00 UllT geeft hij her srarr..chor VIXH 

het korfbalrcx:rnooi. Zo'n 160 kinde
ren uit groep 5 en 6 VJn de scholen J. 
de Doper, J. vd Meene, Ariëns, Da 
Costa, de Spits en de l3aanbreker de· 
den mee. ïeja Wilk'mse heeft als actief 
lid V;1n H Kr de kinderen lè~ gege\'en 
als voorbereiding op het lOèrnooi. 
"Het Wd." LlSlig om tijd en plek le vin 
den. m.ur toen we eenmaal begonnen, 
waren de kinderen zeer enthousiast", 
vertelt ïeja. Er waren voerbalacri\i tei· 
ten voor jongeren georgani!'ot't:rd door 
Portö en daarna was er een sponie ... ·e 
olllmoeting tussen de beslUren van 
HKC en VV Hoograven. 

Boven: Burgemeester Brouwer over· 

handigt de nieuwe wedstrijdballen. 

Rechts: De voetafdrukken van Mar· 

gree[ Hoeks[ra worden vereeuwigd. 

De burgemecster \'eïLOrgde de officiële 
opening. " Ik vind het erg leuk hier te 
zijn, ook omdat mijn meisjesnaam 
Korf' i.\. Mijn ouders hebhen dk,lar 
OnlmOel bij een korfbalweJ.mijd eu IIU 

mag ik de nieuwe velden voor een 
korfbalvereniging officieel openen. 
:\.1n de voorzÎucrs van HKC en van 
VV Hoograven wil ik graag nieuwe 
wed),[rijdballen overhandigen als hlijk 
\'an dank voor .llle inLèL Hierbij wens 
ik beide clubs veel spedplezÎer", sprak 
ZIJ. 

Zie ook pagina 3: 'Klas În beeld' 

Hoograven aan Zet investeert 
In hel project Hoograven aan Zet 
dat nog tOt het einde van die jaar 
doorloopt is 50 000 curo vrjjgc· 
maakt om plannen van hewoners· 
groepen voor verbeteringen aan acti
viteiten- enlof ontmoetingspiekken 
mogelijk te maken. 

Bewonersgrocpen die in I lAl. al actief 
zijn mer diverse activiteiten hebben 
plannen inge<liend en li jn met elkaar 
in overleg hoe 1.0 veel mogelijk (en 
liefst allemaal) van die plannen uitge
voerd kunnen worden. Samenwcr-

kingsverbanden zijn gezocht en soms 
gevonden. Uiteindelijk zijn er 6 plan
nen ingediend. 

Zo wil "Nieuw Rorsoord" een terrd.\ 
aanleggen waaT jong en oud elbar 
kunnen ontmoeten. In de activiteiten· 
rUImte willen zij aanvullende 
(brandh'ciligheidsvoorzicningen rrcf~ 

fen en speeltoestellen plaatsen. 
De kJ.dergroep Jongeren aan Zel wil 

dat de ontmoetingsruimte in buun· 
huis Ravelijn multifunct ioneel wordt, 
zodar daarin a({Î\'iteiren voor zowel 
volwassenen en jongeren in eigen sfeer 

Kapsalon en Schoonheidssalon 

van K esteren 
& 

Kado Shop 

Le Smaragd Magie 
f\.\.·ee bedrijven op het Slllaragdplein waar U .... an harte welkom bent 

IFo[o's HAZC 

• 
In de wijk 
plaats kunnen vinden. Het Hoogra
ven aan Zet C..entrum wil een bijdrage 
in de verhuiskoslen naar een toekom
stig nieuw pand. De decl nemersgroep 
"Illlcrnationaal Koken" wil een wijk~ 
keuken inrichten in een bllurthui~ 
voor kookacrivireiren voor alle hèWO· 
ners. Fn de Hi\toriKhe Kring wil 
gr:lag een werkplek inrichten, een op
slagruimlc .... oor historisch materiaal 
en exposiriematerialen aanschaffen. 
tcn slotte willen de BuunvaJeT\ teil 

.... oetbalkooi op de Karihot:,' trd.ll ver 
grofen . 

Omd.lt welLijnsorganÎsatie Portes de 
beheerder is van ecn aantal genoemde 
panden wordt met hen overlegd of 7ij 
medewerking willen verlenen aan Je 
pl;1I1nen. 

Ju juni maken de betrokkenen een 
keule en wordt een .... oordracht gedaan 
aan de verantwoordelijke wethouder, 
René Verhuist, die het uiteindelijke 
besluit neemt. 

Voor eind 2004 moeten de uitgeko
zen plallllt:1l uitge .... oerd zijn. 
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HAl · c"nlrum 

't Go)'loon I i I tel OJO-Î67 10 63 
11'(rJlcko,hoogmven@plm:el ,ril 

Schrijvers/fotografen 
Vocr deze wqkkrant zijn Wij nog 

op zoek naar" fi ne co l ega's! 

Advertentie-speurneus 
Gé:Locht: buurtbewo ner die bi j 

de rn lddc l 'sldml In de w IJk wi' 
obbyen voor advertent,es voor 
deze wii<:<rart f'1et Meer 
dc1vertentles kan het formaat van 

de <rcwt groter 'No'-den! 

'ets voor' u? ,~ 

Schenking voor 
Historische Kring 
Kunstschilder Wim I LI.gcm.ans (1922) 
heeft 15 aquarellen, mer als onder
werp Hoogra\'cn en omgeving, ge
.\<.:honken aan de HiSTOrische Kring 
Tolstteg-Ho()gr:rven. 

HagenwIs is gehoren in het JUlpha
sc lloograven, dat toen nog vooral uit 
weilanden bestond. Hagemans van 
oorsprong huisschilder, begon met 
kU/lStsdlilJeren als autodid;tcl. maar 
volgde laler lessen. Hij schrijft ook ge
dichtC"n. In opdracht van ved gemeen
tearchieven heef( hij onder andere 
stadsbeelden vastgelegd op schilderij
en. PeTer Sprangers van de Historische 
Kring: "\'(/e zijn erg blij met Jeze 
schenking. De schilderijen vormen 
een goede aanvulling op onze collectie 
in opbouw. Over war we mer de schil
derijen gaan doen moeren we nog be
sluiten, maar -,e zullen Leker ook geëx
poseerd worden. " 

Open dag 
Vogelopvang 

Op 23 mei hield Stichting Vogelop
rang een open dag op Rotsoord 24a. 
1\1aurice, lid van het bestuur: "Maar 
liefst 300 mensen zijn een kijkje ko
men nemen achter Je .'iLhermen van 
de vogelopvang". De meeste beLOe
kers waren zeer onder de indruk \'dtl 

de buirenvolières, her watervogelver
hlijf en de grote diversiteit :lan vogels. 
"\X/e Wdren erg blij met de a:lnmel
ding van nieuwe donateurs, elke euro 
of nieuwe vrijwilliger is welkom", zegt 
vrijwilliger Maurice. 

Voor fllet: r info www.\.Ogeiopvangulm.:ht.nl 

klas in beeld 
Groep 6 BilliSlChool St Jan de Doper 

lIet is donderdagmiddag en de kin
deren van groep 6 van basisschool 
St. Jan de Doper zitten in hun war
me klaslokaal. Nog een half uur en 
ze mogen naar buiten. Ondanks de 
hitte willen ze graag nog even blijven 
om te "enellen over het korfbalroer
nooi waaraan ze met z'n allen heb
ben meegedaan. 

Op vrijdag 14 mei vond er ecn 
schoolkor!-baltocrnooi plaats voor 
kinderen uir groep 5 en 6 v:ln scholen 
uit Hoogr;lven en Lunellen. Her roer
nooi werJ georganiseerd door korf
balvereniging HKC en wehijnsorga
nisatÎc Partes. lIet feestel ijke timje 
van de dag was de opening van de 
nieuwe kunstgrasvelden van IIKC 
door hurgemee~ter Brouwer-Korf. ' 

"-har die opening vond pas 's 
avonds plaats, nadat alle kinderen 
zich goed in het zweet h:lddcn ge
werkt. \Xf:lyn e: "Her W:lS een leuke 
dag. Eerst moesten we ons omkledell. 
toen gingen we met onze spullen naar 
het veld en voordat we gingen spelen 
mochten we nog op het springkus
sen. " Alle klasgenoren waren van te
voren goed getraind, want er was zelfs 
iemand van Je korIbalvereniging op 
school langsgekomen om ze de 
kneepjes van het vak tC leren. Jo}'ee 
vond het in het begin best moeilijk. 
"Het is lasrig om de bal goed te mik-
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'Het is leuk om in 
de wijk te sporten' 
ken en om te verdedigen. " KorJ-b:l1 is 
een spon die je in een Team met jon
gem en meisjes gezamenlijk heoefelll. 
Dat viel de meiden uit groep 6 wel 's 
tegen. "Als meisje moet je soms heel 
h:lrd schreeuwen om de bal te krij
gen", vertelt c:Jair. Over de nieuwe 
kunstgrasvdden zijn de meningen 
verdeeld. Nesrine vinJt het makkelij 
ker spelen dan op gewoon gras. "\'ec, 
ik niet", zegt Jadira. "Het is juist erg 
glad. Ik gleed meteen uit als ik begon 
te rennen." Ilias is vaJllTlening dat de 
bal niet goed kon sluiteren op het 
kunstgras. 

Maar kunstgras of geen kunstgras, 
hebben ze eigenlijk gewonnen die 
dag? Samir: "We 7ijn derde gewor-

den. In de halve finale verloren we 
v:ln de Ariënsschool mer Twee tegen 
één. Zij gingen uiteindelijk met de 
eerste prijs naar huis. Maar wij heb
ben ook een mooie beker gekregen, 
die nu bij mij thuis sm:lt. Als iedereen 
'm een keer thuis gehad heeft, wordt 
ie verlooe" Rajae kreeg V;1I1 de organi
satie een bal kado, omdat zij het spor
tiefste meÎsje van bet toernooi was. 

Alk klasgenmen zijn het erover eens 
dat 7O'n sporttoernooi vaker georga
niseerd mag wordell. Verder ?.Ouden 
Le het ook leuk vinden als er in de 
wijk een baskctbal-, een korfbal- en 
een voetbalveld zou komen. En zelf 
meehelpen aan activiteiten? Dat vin
den ze geen enkel probleem. 

Tweede-Kamerlid bezoekt 'zijn' wijk 
Samen met leden v:ln verschillende 
organis:lties (BOTH, Hoogra\'en :lan 
Zet Centrum en Hoogravens Belang) 
ging Tweede-Kamerlid voor D66 Bo
ris van der Ham op 12 juni op pad 
door 'zijn' wijk. 'Ic voet; want zo leer 
je Hoograven her best kennen. Bij zijn 
vorige hezoek was hij \ avonds te gast 
in het HAZ-Ceillrum. Hij had dus 
maar weinig geLÎcn van de wijk. 

Eerst bcrocht hij het vrijwilligers
feestje van 'Opgeruimd Hoograven' 
op Nieuw Rorsoord. Hij was onder de 
indruk v:ln de plannen voor de vcle 
activiteiten. Er werd ook van gedach
ten gewisseld over de 'Geen groen 
voor poen' actie en over het belang 
van woningbouw. 

Van (baruir begon de w:lndeling 
richting ~peel(IJin 't Ra;J.0e. Enkele :lC
(Îeve buurtbewoners die de speeltuin 
zelf onderhouden konden de politicus 
vertellen welke leuke bijeenkomsten 
7,ij da:lr organiseren. Op verschillende 

punten in de wijk werd even stilge
sra:ln bij de historie of de omwikke
lingen van plannen. Bijvoorbeeld de 
nieuwe bibliocheek op het Smaragd
plein en de geschiedenis van de V;un
se Rijn met zijn industriële erfgoed 
die uniek is in Nederbnd. 

Daarna ging de wandeling mar 
Hoograven-Zuid. Via de 'r Goyla:ln, 
waar srraks een nieuw winkelcentrum 
L.a.I verrijJ'..en, naar de Essalaam mos
kee. In de moskee was een rondleiding 
verzorgd en was er mogelijkheid tot 
een gesprek. 
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Veel te beleven op 
Nieuw Rotsoord 
Vervolg van pagina I 

bruik maken van de picknickweide. 
Fr 7.ullcn in het 'oIcrboU\vdc gebouw 

diverse cur.\U.\sc:n georganiseerd wor
den, wals honing en kaarsen maken of 
ccn cursus over he! venvcrkcll \'an pro
ducten uit de, daar aanwezige, tuin tor 
kruidenolie, thee of jam. Verder kan 
het terrein ook gebnJikr worden voor 

andere wijbctivireiren zoals ruilheur
zen, een kinderboekenbal of Je kerst

viering, zoals dal in het verleden ook 
kon. Ko[wm, cr zal op Nieuw Rors
oord genoeg re beleven zijn. 

In de maand augUSTUS gaat Milieu
punt Zuid verhuizen naaf her kantoor

gedeelte vaJl hët gebouw. Ook zij gaan 
gebruik maken van de aCliviteiten
ruimte en de omvangstruinue aldaar. 
De leden \'ao de besturen van de 
Utrechtse Miliellpunten 7,ijn een dag 
lang actierheLig gewt'e~t op het rerrein. 

Er wordt op dit momem hed hard 
gewerkt om alle plannen ook daadwer
kelijk te realiseren. Veel mensen uit de 
buurt zijn al anief en helpen met schil
deren , bouwen, spitten, snoeien en 
ruinieren, maar hulp is nog steeds hard 
nodig. Aan u de vraag: om le helpen. 

Heeft u groene vingers of wilt 11 ze graag 

krijgen? Neem d~n comact op mer de be

heerder, Angdique Jacnh~ , [defoon 06-

52155425 en meld 11 aan! 

Voorlopig staan de l1ekken tussen U.OO en 

17.00 uur open, dinsdags gesloten en \'oor 

andcre (gesloten) middagen IUjk op het bord 

bij de ingdng. 

~" C 0 o f 0 n 

Aanzet is een uitg3.ve van het 

Hoop'raven aan Z et-Ce'1t rum en 
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,ei.zs(· en tJeelJrno(cnóul 

'Gemeentebeleid lijkt wel stoplicht' 
De gemeellle Utrecht heeft een aan
tal groene locaties in de stad aange
wezen om geld aan te verdienen en 
om daar waar mogelijk woni ngen te 
gaan bouwt!n. In onze wijk is onder 
andere gekozen voor liet terrein waar 
de specl~ en dierenweide Nieuw 
Rorsoord, de Vogclopvang cn 

volkstuintjes gelegen zijn. Onze ver
slaggt!ver ging op pad om wijkbcwo
ners te polsen over de plannen. 

Een mevrouw uÎr de bUUf{ veHelt dar 
ze er eigenlijk helemaal niks van be
grijpr. "liet is wnde äat de gemeenre 
.steeds"weer van die nieuwe dingen wil 
doen. 

Een meneer die met Lijn hond door 
het groen wandelt vindl dat de wijk 
op deze manier minder leefbaar 

~ verhalen van toen 

duur Yvullne Messchaert-SdU!rpellisse 
In Aanzet 7 deed ik een oproep of ie
mand producten en/of personen van 
Peler Mon)"s urdewerkfabriek ken
de. Inmiddels is er iets meer bekend 
doordat o.a. een oud-medewerker 
over de fabriek heeft verteld. 

De in 1 ~ 15 geboren Peter Moo)' was 
van 1942 tol 19-14 eigenaar van een 
bedrijf waar gipszwachrels en aanver
wante artikelen werden gefabriceerd. 
Mede door zijn oom Kees \Veijcrs, die 
glazuurder was, heeft Peter zich toege
legd op het poltenbakkersvak. Hij 
stame een aardewerkfabriek in Hoog
raven op bet 'Pano\'emertein' bij de 
Verlengde J Joogravenseweg. "Vlakbij 
kolenboer van Berkel moest je een 
bruggetje over en dan kW:Jm je bij her 
terrein waar behalve de pOltenbakkerij 
ook nog enkele kleine huisjes ston
den", weet L llee.sen zich nog te her~ 
Inneren. 

Bij Mooy'.., aardewerkfabriek werd 
voornamelijk onbe~chi!derd ge
bruiksaardewerk vervaardigd zoal.~ va
zen, kannen, kommen, seryiesgoed en 
suikerpotten maar ook sieraardewerk 
met een Aziarisch decor. 

Hel aardewerk werd rwee keer ge
bakken. De eerste keer biscuit, w:laTrla 

het eventueel beschilderd kon worden 
om later nog een keer gebakken te 
worden voorzien van glazuur. Er werd 
gebruik gemaakt van een gemetselde 
molTeloven waathij turf werd gebruikt 
met een lemperatuur tOL ± 1100 0 C 
(een soortgelijke oven is te bezichtigen 

wordt. "De plannen Lijn echt waarde
loos. De gemeente kan beler aan de 
rand van de stad nieuwe woningen 
bouwen. Er is in Urrecht al zo weinig 
groen." Hij vindt deze manier van 
woningbouw 'korte-termijnpolitià'. 
"De laatste meters worden volge
bouwd zodat de gemeentefinanciën 
kloppen. Dat kan niet!" 

\X/at er nu gebeurt bij Rotsoord 
vindt hij 'waam.in'. "Eerst wordt er 
sub.~idie gegeven voor een dierenweide 
en daarna wordr aangekondigd dat ze 
deze gaan slopen. Her is 11('( een StOp
licht dat constant \'an rood naar groen 
en Terug .'ipringr." Hij vindt het hela
chelijk dat de gemeente steeds grootse 
plannen bedenkt die beel vee! kosten 
en waarvoor Hukken groen worden 
opgeofferd. "Uc[Cchr is een fijne stad, 

maar 7.i.'. moeten niet denken dat ze er 
een wereldstad van kunnen maken." 

Een andere voorbijganger begrijpt 
dat er ook wel woningen moeten wor~ 
den gebouwd. "ledereen wil immers 
wonen. Maar daarvoor boeven ze: nier 
elk slukje groen volle bouwen." 

Kortom; de meningen zijn verdeeld. 
Maar de meeste bewoners vinden het 
wel zonde dat een mooi stukje groen 
in de \vijk als bij Nieuw Rorsoord nu 
op het spel komt te .~[aan. Ver.schillen
de buunorganisaties zijl! de actie 
'Geen groen voor Poen' begonnen en 
er 7.ijn handtekeningen verzameld. 

Op d~ wijkwehsit~ www.hoogravcn.info is 

een discu5sie gaande oycr de gemeemeplan

nen. Daar kunt u uw mening kwijt over dit 

en andere onderwerpen. 

Aardewerkfabriek 

Peter Mooy'sAardewerkfabriek. J 944- 1947. Peter Mooy staat rechts achteraan. 

in her mll.~eUm van de Firma tllfobach 
aan Je Kanaalweg te Utrecht). 

lil de pottenbakkerij werkte ook de 
heer L.J.M. Heesen. Hij was als 15 ja
rige jongen als afwerker in 1946 in 
diensr getreden. Hij memoreert: "De 
sfeer was goed, de werkomstandighe
den waren prima en we werkten 8 1/2 
uur per dag. Er werkten ook drie jon~ 
ge vrouwen. Eén ervan was Dini Nag
tegaal, een zus van de bekende geb roe
ders~agTegaa\, van een oud potten
bakkersgeslachr. " 

In 1917 werd de pottenbakkerij ver
kocht aan de heer Aalten, waarsehijn~ 

lijk door huweJijksc- en financiële 
problemen. 'lot 1950 rum Moo}' sa
men mer dhr. Tauker een pottenbak
kerij in de Stroo.~teeg. Nog weer larer 
is hij in Spanje gaan wonen en wer-

ken , alwaar hij is overleden. 
Het bedrijr van de heer Aalten heeft 

niel lang bestaan, wam er is in 1%7 
een stuk steen uit de oven gesprongen 
die tegen het ovenwandje van zacht
board aanviel waardoor cr brand uit
brak en alle.~ werd verwoest. Vervol
gens i~ Aalten is naar ZeiST gegaan om 
een potlenbakkerij le starten waar Leo 
Heesen en ook zijn jongere broer Jos 
gingen werken. Leo was daar werk-
7~lam als glazuurder, afWerker en vor~ 
mer van o.a. kandelaars. 

L::o en Jos hebben ,'ervolgens nllg 
elders gewerkt, waarna Leo een andere 
weg koos: de Röntgenrechnische 
dienst. Zijn broer Jos bleef her vak 
trouw. Hij heeft prachtig aardewerk 
gemaakt, maar ook beelden van 
brons. 


