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I -project feestelijk afgerond

Met de klok mee: Boris van der Ham opent in de stromende regen het speeltoestel van Nieuw Rotsoord. WethouderVerhuist opent de keuken in De Tol. De Historische Kring heeft een wel"kplek in De Barkel. Feestgangers luisteren onder het genot van een hapje en een drankje naar de, band./Foto's PetlS{ Nauta

Om het einde van het Iloograven aan
Zet-project niCl ongemerkt voorbij te
laren gaan, waren cr vrijdag 17 december divt!Tse acti\'Îteiten georg:.miseerd. Hierbij werden nieuwe ont-

moetingsruimtes geopend.
Om vier uur '5 middags begon her feest
op dierenweide Nieuw ROL\Oord. De
Mnicaan...e live-muziek galmde door

de aclivileilenruimte, die goed gevuld
was met mensen. Buiten in de modder
werden cr (\vce cadeaus van her I loograven aan Zet-project aan de Srichring
Nieuw Rotsoord gegeven. Ee rst gar
\'('im Peters van het Hoograven aan
Zet~project aan Hans Roseboom van
Nieuw Ro(Soord een boom, waarvan
eigenlijk niet duidelijk was of her een
'HAZelnotenboom' danwel een 'HAZelaar' was. "Een hazelaar draagt geen
vrucht, maar is wel aantrekkelijk voor

de vogeltjes," aldus de contenre I lans
Roscboom. WIm voegde hier aan toe:
"Dat is wel handig voor de naastgelegen Vogelopvang." Hierna opende
Tweede Kamerlid Boris \'an der Ham
het specl(Oestel. Hij vertelde dat hij
voor het laatst in zo' n toesrel had gezeren, toen hij aan sterrenslag meedeed
waaf het polirieke team had verloren.
DLL~ bleer de politicus met beide benen
op de grond en OntStak een vuurpijl.
Binnengekomen warmde iedereen zich
aan de yernrarming of een glas gluwein.
in het donker ging het gezelschap
door de regen met de pas gekregen gele
paraplu's naar het dienstencentrum de
Barke!. In de Barkcl was de inwijding
van de werkplek van de Stichting
Hisrorische Kring Tolsteeg-Hoograven.
initiatiefnemer Peter Sprangers legde
uit waarom geschiedenis belangrijk is:
"Zonder je wonels kun je niet staan."

Roei van Kooten, schrijver van het
boek Historisch Hoogr:lven, verrit:hrre
de openingshandeling door de fi)topresentatie via een beamer te starten. De
Historische Kring daagde de aanwezigen uit om een quiz over de wijk in re
vullen. Onder de goede inzenders worden drie exemplaren verloor van her
binnenkort te verschijnen bock over
Tolsteeg, Hoograven en Lunetten.
De Hoogravense band The Syrinx 7
speelde swingende popmuziek. Verder
waren er lekkere hapjes bereid door de
Marokkaanse meidengroep. Door de
kinderen van Verenigde Straten van
Hoograven werden gedichten voorgelezen over respect, vriendschap en rcgen ramme.
In het aan de 8arkel grem..ende
buunhuis de Tol opende de met kohmut~ getooide wethouder VerhuIst de
nieuwe wijkkeuken door mosselen, een

gerecht uir zijn geb,oorre (reek, te bereiden. Fr volgden nug vele wIrden
var!Jof over het Hoograven .. ZelprQ' eel uit de mond van deze politicus,
die hij afsloot met "genoeg gesproken,
we gaan eten!" Door een professionele
kok met hulp van de.men~n van Jnrernacionaal Ko
was er een e1da;ld
aan voedstl bereid, waatvan
Mexicaanse muziek kon worden ger1Qfen.
Het festijn eindigdc in buurrhuis Ravelijn waar de vernieuwde ontmoetingsruimte werd geopend. Ook daar
stonden lekkere hapjes klaar. In een andere ruimte was er een disco georganiseerd door de Hoogravense jongeren.
Oaar volgde nog een optreden van de
spetterende rapformatie Hoograven
Connecrion.
Zie ook: Gedicht pagina 2
Prachtige keuken geo~nd pagina 4
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Robert van Sluis Met fo:o's VJ1
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Kerst Inn Nieuw Rotsoord
Buiten de Kerstman, wanne dranken, vuurkorven en kraampjes. Binnen een
sfeervolle 'stal van de herberg' die het toneel was voor het bekende Kerstverhaal, op boeiende wijze verteld en verbeeld door vrijwilligers uit de wijk.

VrcJcnbl..q;. 21 januari (het
K01 1nk Ijk Conser'vatorium) en
4 febl"uari (RLJbens kwartet)
(w.'.fvv.vreden burg.n i)

geef je op
7incel7lam. Flke IMLslc zondag

I e zondag van de maand
KICSC:.fé, 10.00 12.00 vu~

Bezoek eens www.hoograven.info

bovel'zaal. buurthuis de Tol

16,17 en 18 maart
K nderk'ed 'ngoeurs In Buur-thuis

Ravel
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2 april
WIf'ltJe~hf'l.~S

in RLLJrthJ S

R<ivdJrl

Nel als de wijkkralIl Aanzet hlijft. de
website van Hoograven beSlaan, mede danlaij de Bcwonecsoverleggroep
'Jolsteeg Hoograven. BOTH vindt
dit snelle, actuele middel om bewoners te informeren en elkaar te bereiken zo belangrijk dat cr geld voor
. . rijgemaakl wordl.

De krant is er vooral voor de achtergrondverhalen en de website richt
',ich meer op J e aClualiteit. Op de site
kunnen bewoners een :Igenda van komende activiteÎten vinden, korte
nieuwsbericht jes en verwijzingen naar
andere belangrijke inforlllHiebconnen.

er geen bewonerscenrrum meer is
waar mensen zitten die de wijkwebsite
kunnen bijhouden, is de sire iets anders opgezet. Er staat voortaan geen
uitgebreid archief meer op en voor informatie over andere organisaties die
actief 7.ijn in de wijk, worden vooral
doorklikmogelijkheden aangeboden .
Kortom: meer overzicht door minder
woorden. Bewoners kunnen nog wel
bij belangrijke informatie, ma:lr het i.\
minder arheid~intemief orn de inforrnatie actueel t.e houden .

;';U

van de rn'land gaar UtrcC'llse
dichter s de strijd met elkaar aar
n t,..,eaterrestaurant Znder ng
va,.., de stadsschou\'.bwg
Vehikel Molwbcurs 4. 5 en G
rY'ddrL Met o :dti'ner'motoren.
:)rom~eb,en. fietsen. onderdele'l
Ihe Big Bang.Va1af 19 febr'uari
Slagv... e~ke~s 1..11 alle ge'lres en ut
alle delen van de vvereld tredeï
aan om een rTla'-dthon I-lel
were'drnuLick. pop. jaa er
nieuwe muz ek te presenteren
Verza-ne beurs 8 en 9 iar. 18 en

ken aan de site oh..,il je informatie sturen

19 -nJ,art. Met oude
prertbr ef'kaar-ten. :opcg,-.;::J e.

mail dan naar redactieaanzet@phoo.nl

oJde boeken en rarf'rassf"n

Heb je intcressc om vanuit huis mee te wer-

Nieuw Rotsoord wint vrijwilligersprijs

Concerten Domkek. Llke
Laterdag een gra:ls ::oncert
~'N'Nwdomkerk. 11)

Bezorgers bedankt!
Sarah,Julia en Fleur vinden het al
vanaf krant I leu k om postbode
te zijn. Als bedankje voor alle be-

zorgers. waarvan vele kinderen,
wordt de I1 e krant bezorgd
door een bedrijfje. De vrijwilligers hoeven nu niet in koud en
donker januari te bezorgen. Begin maart heeft de redactie wèJ
weer vele handen nodig
de
wijkkrant in alle 6700 brievenbussen te schuiven. Het laten bezorgen is namelijk best duur.
Wil j~ ook ht:",.oTgeT wOT<len?

.om

rcdaetieaa.llzet ltDyallOo.eom

De gemeentelijke Vrijwilligersadviesraad heeft voor her m'eede jaar prijzen uitgereikt aan vrijwilligersorganisaTies, Erkenning en eren van het
goede vrijwilligerswerk vindt de raad
van groot belang.
Van de 26 aanmeldingen werden er
10 geselecteerd o.a. op grond van de
criteria oF de organisatie een mix van
mensen hevat uit de samenleving.
Slidlting Nieuw Rotsoord heeft de
nvcede prijs gewonnen.
Uit heT juryrappofl: 'Er is bdlOelt.e
;wnmlJnurtel vrijwilligerswerk, maar
er is ook ruimte voor spontane acties
in overleg met de beheerder. Naast de
creatieve wijze waarop her vrijwilligersbclcid vorm krijgt, heelt. de jury
grote waardering voor de. vele . . ormen
van actieve samenwerking, zowc!
binnen als huilen de eigen sector, met

VloolenMar<t 15 en 16 jan, 2
er 13 februar. In hetVeemal-<t-

WethouderT. Gispen feliciteert

Tijdens het slotfeest van het HoograV('[1 aan Zet-project zijn er enkele gedichten voorgelezen door leden van
he[ Leerlingenparlement Verenigde
Straren van Hoograven. De7.e gedichren 7ijn her resultaat van een JichlweJ~trijJ op de basisscholen in de
wijk. De redaccje koos er een:

Nieuw Rotsooro-voorzitter Hans Roseboom met de tweede prijs.

oog voor de gevarieerde en mulrilulturde samen!>ldliltg van Je wijk.'
Hel bestuur moet nog overleggen
waar het prijzengeld aan besceed gaat
worden.

Breekbaar
Eet/vaas
Vriendschap breekt sr/el
Goedmaken is héél moeilijk
Gelijmd
Robijn (groep 7 , ... n SI Jan Je D()p~r)

redactieaanzet@yahoo.com
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Volle zaal buurtbewoners In gesprek
Op 14 december 2004 organiseerden de f)ialooggrocp cn hel wijkbureau Zuid een Dialoogavond in het
Marcuscentrum in Hoograven. Naar

aanleiding vall de moord op Thco
van Gogh was het tijd om elkaar te
ontmoeten, vond de Oialooggroep.
De gemeente presenteerde tegelijkertijd de uitkomsten van hel project
Ulredll Veilig! Dat doen we samen.

De opkomst was hoog die dinsdagavond want de zaa] zat vol.
De Ess:llaam-moskee s(Uurde 111 IlOvember een flyer rond in Je wijk met
inrormatie over de Islam en de positie
van de mosk~. Daarop kwamen vcd

reacties. De Dialooggroep
(opgericht na 11 septembe r 2001)

pOSJtlCVC

vond de moord op Theo van Gogh,
en Je heftige di.~cllssie~ die daarna
volgden in de mediJ, reden nm alle
buurtbewoners weer uit te nodigen
om met elkaar in gesprek re gaan.
Tn her kader van het Utrecht Veiligproject W:l'i in de hal V:1Il het Centrum
J.llerlei inform:llie Ie vinden van vogeloverlast (Ot woningjnbraakpre\'en~
tic (Ot criminaliteitscijfers over de
wijk. Oe avond werd ingeleid door de
burgemeesrer van Uuechr, mevrouw
Brouwer, die alle aandachtswijken van
Je staJ bng~gaa[ om re peilen hoe her
en'oor staal. Daarna werd er gediscussieerd door de deelnemers. Is Hoograven veranderd na de moord op Van
Gogh? Was de eerste stelling. Volgens
de één zijn er wcl onrustgevoelens in

de wijk, de ander vindt her voor:1 1iets
russen het Haagse binnenhof en de
Nederland:.e pers. "Her heeft niks te
maken meI HoograveJl" vindt hij. De
Marokkaanse buunbewoners in de
zaal spreken de i\'ederlanders aan op
hun onderscheidingsvermogen. Een
man: "Tk wil niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de daden van een
idioot!"
Een man noemt hel culcuurverschil
tussen beide achtergronden. "\X'at je
niet kent jaagt nou eenmaal angst aan"
denkt hij. Volgens een paar mensen
krijgen Ivbrokbnen ook te weinig
kans op televisie. De echte kenners
vall de Islam en Marokkaanse vrouwen krijgen geen kans op rv, vinden
ZIJ.

Sint en Piet
bezoeken moskee
in de wijk

Bewonerstheater,
muziek en video's
liet .sTUT Theater speelde begin
december de voorstelling 'Mijn bitterzoet Lombok; de binnenkant van
een wercldwijk' in Hoograven. Naar
aanleiding van her honderdjarig bestaan van Lombok speelden hewoners uit de wijk een IOnee1s[uk.

Moslims die na het vrijdagmiddaggebed op 3 december hun schoenen
weer wilden aanrrekken, vonden
daarin een zakje gevuld mer snoep-

goed. Pepernoten, taai-taai, mandarijntjes. En een gediclHje.

•

Tijdens en na het vullen van de ~dlOe
Ilell r:I;lkren de zeven verantwoordelijke Simen en Pieten in gesprek met
mmk(:'ehezoekt:r.~ die net de gebedsruimte verlieten. Zij reageerden al1ell
enthousiast op dit initiatief. Ook werden er enkele serieuze gesprekken gevoer(l, daarin bleek dat men .Ian .llIe
kanten genoeg heeft \'an hel wij-Lij
denkcn dal de afgelopen weken zo
sterk leefde in \Iederland. "Het is
[Och onzin dal jullie eerst de imam
hebben gebeld voor toestemming, onze moskee staat altijd open voor be7oekers." Vele vrouwen zeiden Sinterklaas alleen van de ~chool \'311 de killdtrcll [e kt:rlllen. en w;lren blij hem
IlU eens in het edlt Ie Lien. "Ook al
zijn jullie dan niet verkleed als die oude man."
Voor meer info: www.wonder.nl en/of

www.wtrddgift.nl

Nationale Natuurwerkdag

In Utrecht was dierenweide Nieuw

Rotsoord gekozen als plek om lekker een dag buiten te werken. Onder leiding van hoveniers Rob van der Steen en Kees van der Laan werden op 6 novernber planten geplant, appelpornen (zie Ernma en Nicole op de (ow hierboven) verzet en onderhoud gepleegd. Rob:'lk probeer altijd vanuit mijn hart
te werken. De beleving van de natuur is heel belangrijk. Kom in het voorjaar
nog maar een keer kijken, dan ziet het er prachtig uit.' Beheerder Angelique
was blij verrast: 'Er is meer gedaan dan gepland was. Maar liefst 26 personen
en 12 kinderen hebben hard gewerkt en genoten: Vrijwilligster Emma: 'Mijn
zoontjes lagen languit in de kruiwagen in het zonnetje uit ce rusten. Ik vond
het een geweldige dag. maar ik hoop dat ik morgen geen spierpijn heb.' Milieupunt Zuid had voor biologische broodjes gezorgd en gastvrouw Olga
zorgde voor de soep.

Pepernoten, taai-taai en een gedicht.

Oe burgemeester vindt dat er wat ged:lan moer worden met alle discussie
die is lmgebamen ell die de veerkracht laat zien van de bewoners. Ad
de Regt van de Oialooggroep, die de
avond presenteert, belooft om in een
kleinere groep verder re praten. Abdeljalil SayLlOui van de moskee helooftom alle wijkbewoners ~eer uit te nodigen om de moskee te bezichtigen.
Rapper Maghrebaan (die dit jaar de
Urrechrse gladiolcnjachr voor amateurskunstenaars won) uit Kanaleneiland slu it de avond af mer een rap: Ik
breng een smeekbede ten gehore J Dar
iedereen het juiste pad gaat besporen I
Ooit gaan we elkaar in de ogen kijken
I En zeggen: "Oir is wat wc wilden bereiken!"

Joke is boos op de autoriteiten. Brahirn raakr geplet russen rwee werelden. Marieke en Saïd:J vt."x:men voor
hun vriend.~chap. He[ STUT The:ner
maakl voor.\Ie1lingen aan de IlJlld VJn
gesprekken met bewoners. Die spelen
daarna ook zelf mee in het toneelstuk.
Mijn birrerzoe[ Lombok ging op
tournee in Utrechr en deed ook
Hoo~r,lven Jan . In her MarcIlscentrum op Je Wijne.~leijnball ~peelde
het p;ezelschap voor een volle zaal.
De voorstelling \'errelr het verhaal
van verschillende buurtbewoners en
hun mening o\'er en leven in Lombok. De vriendschappen, irritaties.
vooroordelen en Merktes van mensen
uit deze multicultu rele wijk vOTlnen
de voorstelling.
Oe verhalen van de huidige bewoners. werden afgewisseld mer muziek,
liedjes en videobeelden van vroeger.
F.r viel \'eel re lachen en herkennen in
het eerlijke en humoristische toneelstuk. En er komt vanalles aan bod:
her Lombok voor en na de 'I\vcede
Wereldoorlog, de eerste gastarbeiders
in de jaren 'leHig en hun ervaringen in
de wijk, de verloedering in de jaren
tachtig én de positieve veranderingen
die bewoners zelf teweeg hebben gebrachr.
w ....'W.stul.nl
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Prachtige keuken geopend in De Tol
Vrijdag 17 december was het eell feit.
De blllfrtkeuken is officieel geopelld
duul' lvelhouder VerhuIst. ,'vlusseleJ1

was zijn recept. Ik moet zeggen; ze
waren heerlijk.' Onder toeziend oog
van een professionele Iwh Cri met de

Internationaal Kokers en de meiden
groep hebben we voor de vrii'willigers
van dl' diverse bllurfillitialielJell onder
de vlag van l-foograven aan Zet een

fantastische maaltijd neergezet.

Internationaal Koken is ontstaan uit
een WCf1S va/1 be'woners 0111 meer con
tact te hrijgen met buurtbewoners met
als gezolllel/hjke interesse; koken. newOl/ers van verschillende achtergronden kakelT SOI/Jell recepten /lit ver-

sc1/illcIIlJe lal/den. Degene die de

~

BOTH zoekt
bestuursleden
Hewoner\organi.'idrie "loIHeeg-Hoogr;nen (ROTH) hekmigl Je ht'bngen
van Je men\t:'ll in Je wijk. Zo houjen

hcLÎg met het Hart VJIl Hoograven, de inrichting van het Lics-

Le tiel!

boschpark cn hielpen ze dierenweide
Rm~oord mer de door,>LHL Ook de
wijkkrant en Je wijkweb~ile worden

door BOrH ondersteund. De organisatie lOch bestuursleden die mee wiJlen denken o\'cr de wijk.
;\h~~r

informatie bij Walem Rijk ..,

Idcfuolll1l1lumer O.~O-2RR2433

~~
'''onzer

C 0

0

f o

is een il'rcudelÎ<

onalha .... kchjkc wijkkrant '2')
VC~SCfl ' ,'lt

zes

mildl per !ä.dr

Rcdactie;,drcs
".j,el;.\' Rot~oorJ. P,.iljd'IUiL111

10 I,

3523 CD, Utrf'rI't
E-mail: ITdactieä.anzct@ya~oo.com

Redactie
II~et:e Vrtn Boxe (oprr'dilk).

Daan

I

VJn rlF'1

Aria"!,, rler

Burgh

Dart~.

!:va HOlrtsma,
fctcr '\Jiluta (fotografie)

PdtriC a de NIJS,
Dorif'11

SchöTtf'_.ndrelf'~'

Oplage

7000 exemplaren
Volgende deadline

14 febrUdri 2005

dl! geldt \foor Luwei ocNertentl€s ols

tek.st en bpf'ldmateno(]1

avond organiseert verzorgt de recepten
en doet de boodschappen, Samell
gaan we aan de slag om er wat lekkers
vall te maken en het up te peuzelen en
pralen mei elkaar. De kosten worden
gedeeld,
11/ mei hebben we een illvesteringsvoorstel mogen doe" voor het bouwen
van eell kei/ken, 'Jot november werd
de keuken in hel ROC gehuurd, De
verschillende initiatieven, waaronder
ook ons plau, werden goedgekeurd
door de 'wethouder.
Met een erg goede emaring op za!? Vall
de leverIlIg van een prachtige keuken
in mijn eigen huis vall de Keukenexpo
op Laagraven. ben ik daar in september maar eens gaan pratelI. De verko-

{Jer werd gelijk enthousiast over OIlS
initiatief. Daar kwam wel hel eell ander bij ki;kel1; [ow-budget, leveriu{!,
voor 17 december en het plaatsen
door de mal/leur met hulp van lwwo/Jers. De KellkelJexpo heelt hef waar{!,emaakt ell zijn nek uitgestoken. H'e
Ilregen ook nog prachtige schorten,
messenseis en weegschalen. Zelfs een
1apas (maak) avond werd er georganiseerd lIJ de showroom met een professionele kok. We willen op deze mal/ier
dal! ook De Keulwllexpo hartelijk
dal/ken Ook het HAZ-Centru/JI (Wïm
en Patricia), SAL (Freerk), Clip ilrcllllecten (llerberl), Partes (jos en Corrie),
meidengroep,
assistent-monteurs
(Henk en Huud) en de Internationaal

Ko~ers willen wij graag op deze manier bedanken voor hel delen van ons
enthousiasme en de uitvoering van
her plan.
Koke/1 doen we elke Ie en 3e maalldag vall de maalld j,J buurthuis De
Tol, lan van Arkelstraat 55. /n januari
kunnen geïnteresseerde Iwhers terecht
op de 24e. interesse? Mail met
rverkerk@planet.nl. Uiteraard zal de
keuke/1 ook gebruikt worden door verschillellde andere groepen
LatelJ we er met Z'II al/en voor zorgen
dat het ZO'" prachtige keuken blijft!

I Janlleke Bie[!,straalen
en Ruud Verkerk
Jnternationaallwlwri

verhalen van toen

landelijk

7.ittend aan de eenatèl in I.ijn jaren
denigwoning. venelt de in 1942 gehoren Ham UyrewJ.;1i levendig over'
andere tijden: de tijd dat hij wounde
aan de Hoogravense Dijk (ongeveer
de huidige Aquamarijnlaan). Ilij ho:rinnen zich 'Lijn gehoonegrond nog
goed. "Dit gebied heelte toen [!ogJutphaas. Er sUlnden LOen hoofdzakelijk
woningen uic de jaren denig, maar
aan Je Iloogravcnse Dijk bC'T"ondcn
zich nog diverse oudere boerderijen
met tal van tuinderijrje~. Wa;lr nu bijvoorbeeld Je BdrmreenLu.n ligt, lagen
in de oorlog.~jaren nog tuintjes Vdll ca.
3000 m , \vaarop de bewoners van de
bocrdnijen kleinschalige hedrijven
voerden. Het kweken van groenten en
het houden van enkele dieren betekende voor hen de broodwinning.
Met paard en wagen gingen zij langs
de deuren van vooral Singe/bewoners
hun waren venten."
De grens van dir ruindersgehie<lli ep
aan één bnt bij de Vaamche Rijn,
waar langs de Helling ook wat indusu'ie te vinden was. bngs het spoor
volgden dan de bocrenbedrijPjes die er
bleven lOt de annexatie in J 954. Ue
gronden van de boeren werden zo nder
pardon omeigend, wam wetgeving die
gronde igenaren beschermde was er
nog niet. "rv1ijn vader had een boerderij in de huur hij een baas die diverse
boe rderijtjes in deze bu urt had en
voor stabiele afzet zorgde. Toen alle
tui nders eruit moesten kon een aantal
van hen in dienst van bijvoorbeeld de
plantsoenendienst, maar mijn vader
werd schillenboer, uit nood, vanwege

l
I

Foto te r beschikking gest e ld d oor Histo r ische Krin g H oograven

zijn hogere leeftijd", 7.0 verrelt Hans
Uylewaal. "H ij raakte zijn grond kw ijt
maar gelukkig niet zijn boerderijtje".
ller boerderijtje van Uytewaal had
vrij uitzicht op· de spoorlijn. In de
oo rlog wa.~ dir even spannend, want
het spoorknooppunt voor de deur was
een mogelijk doelwil vonr bombardementen. Op enig motnell( zijn zelfs
l loogravenaren geëvacueerd in verband met die dreiging. Pa Uytewaal
bleef, moeder en h:Jar vijf kinderen
weken een poosje uit, maar een bom
is cr nooit gevallen in de buurt.
Hans Uytewaal: "lloograven was in
de jaren vee rt ig nog échr la ndelijk.
Voo rdar de nieuwe woningen aa n bijvoorbeeld de );m van Arke/srraat kwamen sconden daar huizen met behoorlijk grote tuinen. Ook liepen er veel
warertjes door de wijk De Hoogravense Dijk was zelfs onderdeel va n de

onderv.-·;nem'lting rond Ctrechr. Ue
bai langs de Dijk was ieL'i verhnngd.
wdat de wetering kon worden gebruikt als daanoc noodzaak bcscond.
Vanaf de huidige PastOe via her TolHeegplanrsoen naar de Rokkenbuun
van nu, liepen tal van vaartjes die werden gebruikt om handel naar veilingen en dergelijke te brengen. Eigenlijk
was dir de siwarie tot enkele jaren na
de oorlog. Nad ien is her water dar
lan gs de Hoogravense Dijk liep gedempt, als ook de vele vaartjes."
Na de overname door Utrecht verdwenen de boerderijtjes in snel tempo, al staa n er nog wel wat oude pandjes langs het spoor bij her To Isteegplantsoen. Pas een jaar of zeven geleden heeft het laatste boerderijtje, dat
van Uytewaal, plaatsge maakt voor
nieuwbouw nabij her huidige po litie~
bureau,

