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Rijk geïllustreerd wijkboek 'Zuid'
De geschiedenis van de wijk staat op papier
Op vrijdag 13 januari heeft wijkwethouder H. Spekman het eerste
exemplaar van het wijkhock 'Zuid '
in ontvan gst genomen.

De lancering van dil boek vond plaats
in bibliotheek Hoograven. Het wijkboek 'Zuid' is het vijfde dec! in de
0cks 'Oe Utrechtsc Wijken' en is gemaakr op initiatief \'an Stich Ting Puhlikaties Ouo-Clrechl (SPOU) en
Het Utrechts Archief.
Hel wijkboek gaat over de subwijken Hoograven, LuncHen, Tolsteeg cn
Bokkenbuurt. lier is een rijk geïllustreerd boek en beschrijft her ontsta:!n en de onrwikkel ing van d it
.\tadsded met bijzondere aandaclll
voor de bouwgeschiedenis, het wo-

nen, .verken en recreëren. Wijkbotk
'Zuid' is toegankdijk voor een breed
publiek en is gem:lakr mer hewoners.

Veel info rmarie is verkregen door
interviews mer (o ud)be\';:oners. F.en
grom deel van de illustraties is afkomstig van de Historische Kring Tolsteeg-l--Ioogra\'en. Oe geschiedenis van
wijk Zuid is eigenlijk ook een geschi edenis van warer. Deze wijk is het
meeST waterrijke gebied vaTl Utrecht.

Wijk Zu id hoorde vroeger bij Jurfaas
en kwam in 1954 bij UrrechT.
De sch rij vers van het boek ûjn Mieke Heurneman, Benina \'an Santen en
Kaj van Vliee. Kaj van Vliet vindt deze
wijk echt een wijk met een verhaal.
llij zege 'Deze wijk heefr nog veel
oorspronkelijke inwoners, waarbij een
'wij'- gevoel heersc Er wordt ved gerenoveerd, maar hierbij blijft de oorspronkel ij ke stijl zoveel mogelijk bestaan.' Wijkwethouder Spekman
vindt het heel bdangrijk ~a diT boek
er is. Spekman: ' De gesch\e< s va n
de wijk sraat nu op papier.le leert van
de geschiedenis en van de ~ ewoners,
Spekman vi ndt zelf LSoord erg kenmerkend voor wijk. De diverse aspecten van Rorsoo rd, wals de dierenweide en her bewoner.'i in itiatief om
;\ieuw RotsoorJ open re houden ,
vindt hij erg bijzonder. Hij is er trOtS

op dar hij het eerste boek in ontvangsT
mocht nemen.
Het wijkboek 'Zu id' is een echte
aanrader voor iedereen die gcïmeresseeTd is in de geschiedenis van de wijk.
l iet bock bestaat uit drie hoofdstukken: 1. Van wa Terweg (OT waTerli nie,
2. 'X'onen in Zu id en 3. Bevolking.
Afgeûen van de uitgave van wijkbock 'Zuid' is de geschiedenis van de
wijk ook verfilmd. [n bibl iotheek
Hoograven en in bibliorheek l.u netren i· rot 1 maa n deze 12 minuten
dur n e fi lm te zien.
Het bock is te bestellen bij Bureau SPOU,
teL 06-30J93796 en te koop bij diverse
boekhandels in de binnenstad, bij de boekhilUdel in Lunetlfll en bij J.i \'e r~ wi n kel.~
op het Smaragdplcin,
I Iet 200 pagina's gc"ûlumeerde boek kost
17,50.

• • • •• ••• •• • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Internationaal
koken op tv
RTV Utrecht heeft opnames gemaakt
tijdens een avond kokkerellen. Ue tvuirzending is gepland op 2ï januari
om ongeveer 1~.OO IJ\l r in de wekelijkse sc:rie 'In de buurt'. [ntern:uionaa i kokc:n i.\ al jaren een succes en
wordt door bewoners georganiseerd
in de eigen keuken in de Tol. Wanneer je ook een keer wil komen koken
en daa rn a gezellig aan raFel wil pbatsnemen, dan bn je je vrijhlijvend opgeven via email rverkerk@planeL.nl.

'Aanzet' gaat door

I

Nieuwe geit. Er is een nÎeuwe bewoonster o p de dierenweide Nieuw Rotsoord, Het is melkgeit San ne. Beheerder
Angelique (ook op de foto):'Vergel eken met onze dwerggeiten Gho ula en Simba is ze erg groot. Zij zijn dan ook erg onder
de indruk van zo'n grote vrouw in hun midden.' Sanne verwacht medio maart jonge lammetjes. /Foto Peter Nauta

De wijkkrant 'Aanzet' had vorig jaar
voor één jaar geld gekregen uit her leef~
baarheid.~lmdget . OU.\ rnoN er dit j:13f
weer naar geld worden gezocht. In november had wethouder Gispcn aan de
gemeenteraad toegezegd om geld voor
de wijkkranten vri j te maken. Gispen
is echter daa rn a afgemxlen. Gelukkig
heeft wij kwethouder Spekman nogmaals ons een subsidie ui t het leefbaarheidsbudgec toegekend.

•
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agenda

Rotsoord houdt groen hart

Agenda. meer info:
VI,vwhoogra'len.info

De gemeente maakte 10 januari bekend dat de Ruinuelijke Visie Rotsoord is bijgesteld. Er komt geen wo-

25 januari

ninghouw in de groene kern van

GCTccntcr-ddu bCLockt de wijk.

ROLSoord.

W;jkburea.u LJIC

27 januari
Intem,non(l(ll koken op

RTV- lhccht. 19. I 0 uu r

7 februari en 14 maart
spreekuur wIjkwethouder
H, Spekma'l. 19.30 tot 2030 uur
WljkbureaJ 7,jid

14 februari
llebat2.vorlö onoernemerde
Dewone"s en Pecrtold.
O'Oaniels. 19.30 UJr

De dierenweide Nieuw Rotsoord, vogelopvang, volkstuinen en boomgaard
hlijven op hu n huidige plek. Dat is de
bebngrijble wijûgin g die door her
college is vastges teld. Daarmee i.~ er
rekening gehouden met de bezwaren
uit de wijk. Ook is een ontwikkelingsstrareg ie per deelgebied en een stappenpla n ,,'oor de uitvoeri ng vastge~telJ. Er liggen J.l diverse iniri arieven

voor nieuwbouv.· in her gebied. Op de
hoek vao de Briljantlaan/Oiamanm'Cg
gaat het om een initiatief n n Mitros
voor realisat ie van hu urwoninge n.
Voo r het voorm alig Vicona-terrei n en
voor Rotsoord 13 e.o. hebben de eigenaren voo rstellen omwikkeld voor
een combi natie van won ingen en
kleinschalige bedrijvigheid. Voor het
rerrei n v;m her voo rmali ge ROC aan
de Onyxweg hgl er eve neens ee n iniL iJtitJ voor woni ngbouw, mogelijk gecom bi neerd met maatschap pelij ke
functi es. De visjc is TC vinden op
ww\v. urrechr.nl en ligt ter i 07~lge op
her wijkbureau.

• • • • • • • • • • • • • •• • • ••••••••• • • • • • • • •

O(.WN,t.U tre<h t.~f (Jd( om

t/m 5 februari
Tentoonstellinge'1 in de Tore'l
van Babe l, Oudenoord )75
do. en vr. van 17.00 tot 21.00
uur; Ld. en LD . va.n 12.00 tot 18.00
uur, ·......rww.kadeat iers.nl.
v.rww.detorenvJnbabei.nl

18 februari
Kindermuseummcht

t/m 26 maart
Groeten van Mars! De bezoeker
krijgt te zien wat he.,., te
wachten staat, als h'l eer, reis
tlaa'- de Rode Planeet boekt
KiJk:wonden- p.lkp. vrijdiig en

21 februari

Ldterdag van 20.00 tot 21 30 uur;
telescopen met een spectJcu air

Inforrnalicdvond 'Brc"lg Je :J'Jurt
in beweging'

z cht. Reserveren: 23028 18.
Sornenborgh Museum en

22 februari

Sterrenwacht,

Officië le Opening Cruyff Court.

\N\'V'N.sonr1cnbor-gfu1 1

KastelenDlantsOe'l

Penningmeester
gezocht!

27 februari
VV Hoograven op t elevisie:
Nederland 1.19.30 uur

7 maart
stemmen voor nieuwe

gemeenteraad
elke donderdagavond
.n:oopavond HistorISche Kr,ng.

de Barkel. 20.00

LLJr

I e en 3e maandagavond
Internationaa Koken, de Tol.

18. 15 uur

Informatiebord in Liesbospark
Onder het genot van een glaasje
glühwein is het informatiebord over
"De Liesbosch en Steenbakkerij" onder zeer grote belangstelling op 14
december 2005 feestelijk onthuld.
lIet initiatief om de geschiedenis van
dit deel van de wijk te belichcen komt

geheel van de Stichting Historische
Kring Tolsreeg-Hoogra\'en. lliermee
probeert de Kring de geschiedenis van
de wijk Hoograven leefhaar te houden. De Kring wil nog meer informatieborden onr.vikkelen en deze plaatsen in die gebieden die voor de wijk
Hoograven van grofe betekenis zijn.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• •• ••••• • • • • • •
Gemeenteraad in
gesprek met ouderen
Gemcemcraadslcdcn brengen op
woensdag 25 januari een bezoek a n
Urrechr-Zuid , mer als rhema: 'Oudtfen in Zuid', Ved mensen willen, 0 k
dis Lij ouder worden, in deLe wijk blijven wonen. \'Q'al Lijn hun wense?

Zijn er specifieke problemen? Hoc-tcweden zijn ze over de wij waarin ze
wonen? Welke voorzieningen zijn hebngrijk, en hoe staat het daarmee in
de wij ki Welke specifieke bellOe~ n
hebben de oudere allochwnen?
ook andere onderwerpen zij
kom. li er wijkbureau regelt roepsvervoer, opgave: tdefoon 2863970
voor 20 januari. Wijkbureau Zuid, ' t
Goylaan 125,20.00 - 22.00 uur.

D66-Debatavond met Pechtold
D66-Utrecht o rganiseert op VaJentijnsdag een debatavond.
Minisrer Pechrold komt en de 1\.vee1
Gerda Verburg
(DA) ,

Eepla (PvdA) en Bo,is

'lao
Ham ~66) die respectievelijk
de wijken Ka.naleneiland, Overvechl
en lloograven hebben geadopteerd,
zijn ook uitgenodigd.. Maar ze willen
vooral in ge.'ip' è'k gaan met bewoners
en uteifigl.lIt ll van diverse organisaJes, onäer b etende leiding van precl Magielse. Centrale
sentator tv
thema is: wat hebben ondernemende
inwoners . . an Utrecht nodig om eigen
initiatieven makkelijker ten uirvoer te
kunnen brengen?

In Utrecht zijn al vele en:aringen met
'Onze Buu[c aan Zet projecten'. Enkele praktijkvoorbeelden worden kon
gepresenteerd door bewoners, om
daarna met de zaal en de ~ten in dehat te gaan. Maar ook aan minister
Pechtold kan men vragen hoe met het
Grote Steden beleid hel een en ander
kan worden bereikc.
Dinsdag 14 februilri, 19.30 uur. D66·UHecht nodigt alle hewollers ell organisaties
van harte uit om aanwcz.ig te zijn in de ua!
van O'Daniëls in het stadion Ga!genwaard
(ingang noordzijde) . Voor meer info: Alice
van Rooij, 06- 21962365 ofParricia de
Nijs, 030-2883079 of email nil~r d66€')ut·
rech1.nl, of marius.de.nijs@wnneLnl.

Dierenweide Nieuw RO lsoord is op
LOek naar een penningmeester. De taken van de penningmeester bestaan
uit meebesruren, het formuleren van
de randvoorwaarden voor een gewnd
flila ncieel beleid en het opstellen van
de jaarrekening. Oe tijdsbestedin g
'lOOf penningmeester is ongeveer 4
uur per maand. Lijkt het je leuk om
de ins & outS van een dierenweide te
weten, meld je dan aan bij Angeli~
Jacobs, beheerder@nieuwrotsoord.111
of 06-52155425.

• • • • • • • • • ••• •••• •
Tuintjes te huur
Kinderen kunnen op Nieuw Rocsoord een tuintje huren en zo op een
speelse manier kennis maken mer
zaaien, onkruid wieden en oogsten.
Een tuintje is te huur voor 7,50 per
seizoen (18 maan 2006 tot 1 maart
2007).
Op zaterdagmiddag 1R maart is de
eerste ruindag. Kinderen krijgen dan
een boekje over tuinieren en ze kunnell een eigen naambordje of een vogelverschrikker maken.
Opg-d\'e bij Nie uw ROlsoord, Briljandaan

101 , tel. 254 1662, beheerdcr@nieuwrOlSoord.nL Geef je snel op, want vol is vol.

redactieaanzet@yahoo.com
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é buur!
Buurtbarhecue
Elk jadr in :lUgUq\lS is er een buurtbarbecue op de Verlengde Hoogravenseweg. Er staan dan lange tafels,
grote harheclles en voor de kleintjes
staat er meestal een springkussen op
het schoolplein van Artibus. 's ,\:l id dags klinkt er al goede muziek uit de
boxen en is er vaak een rommelmarkt. Toeval of niet, maar het is die
dag altijd stralend weer! Buurtbewoners staan gezellig met elkaar te praten en zo leren de bewoners van deze
weg elkaar dan ook berer kennen.

Sloop.

De sloop van een blok huizen aan de Heemstedelaan. Slopers staan te kijken naar de vorderingen van de dag, voor

lIet organisatiecomité zorgt elk jaar

e aan hun weekend beginnen. De sloop van de flats aan de Goylaan is inmiddels begonnen. Daarna begint het nieuwbouwproject: eengezinswoningen, flatwoningen en een nieuw winkelcentrum aan de 't Goylaan./Foto Peter Nauta

•

• •• •••••• • • • • • • • • • •••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Goed idee? Breng je buurt
Vt!eI bewoners hebben goede ideeën
over wat er beter kan in hun eigen
straal of buurt. Helaas gebeurt er

meestal niets met deze ideeën. Het
komt cr gC\'o'oon nooit van, of bewoners lop!!n tegen problemen aan in
de uitvoering.

Wij zijn op zoek naar bewoners mer
goede ideeën, die iets concreets willen
doen ter verbetering van hun buurt.
Ook zoeken we mensen die misschien
zelf niet direct een goed idee lu·bben,
maar wel samen lIlet anderen de han~
den uit de mouwen willen steken.
1leeft u ook een goed idee? Kom
dan op dinsdag 21 februari van 20.00

•

uur IOt 21.30 uur naar Nieuw Rots~

Hooguven ell SterrenwijkJAbstede.
Vanaf 13 januari om 19.10'uur is wekelijks de serie 'In de buurc' te lien via
RTV Utrecht. Hier zier u voorbeelden
van inÎliatievt'Q die al door bewoners
in gang zijn gezet. Op www.buunin~
beweging. nl staan ook voorbeelden
van initiatieven in andere wijken.
'Breng je buurt in beweging' VVO t
in opdracht van ue gc:meeméUtrechr
en ue provincie uitg eru uoor SME
Advies, het Milieucentrum Utreclu,
de Uttechtse Milieupunren en RTVUtrecht.

oord, Briljanrlaan lOl. Tijdens deze
avond bespreken we de ideeën van alle
bewoners die aanwezig zijn . Samen
met andere bewoners en wijkorganisaries weken we naar mogelijkheden
voor uitvoering, ondersteuning, of financiering. Vervolgens gaan we gezamenlijk gedurende twee maanden
concreet aan de slag. Of het nu gaat
om een veilige fielsroute naar school,
groen in de suaat, meer comact mel
de buren of iets heel anders.
De avond maakr deel uit van her
project 'Breng je buurt in beweging'.
Dir project gaat van start in de wijken:
Overvecht, Lombok, Noord-Oost,

waren er diverse buunbcv.-·oners die
een optreden verzorgden. Zowel jong
als oud. Zo was dit jaar het breakdancen erg populair bij de jongere
bewoners. Ikzelf heb vol bewondering naar dit spektakel gekeken. Om

naast de kleine bijdrage per persoon
nog wat geld op te halen , is er ook
een loterij. Altijd een leuk moment
om t jken wie wat gewonnen

heeft. lIet goede buungevoel is ook
r naar de andere g-.aan. Een 01'p bon gewonnen door buren wnder
kinderen, gaat meteen door naar de
buut met kinderen. In dit laatste ge-

Meer info bij: MilieupuIlt Zuid, 2892773
of milieupunLzuid@tiscali.nl.

val was ikzelf de gelukkige buur.
Heerlijk zo'n buunbarbecue en Lulke

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• ••• • •• • • ••• • • • • •

buurtbewoners! Hulde aan het orga-

Drie Hoogravense kunstenaars

nisatiecomité van de buunbarbecue

'~- ~

•

beweging!

In

voor afwisseling. Het afgelopen jaar

•

In

- - ZICHT

ZICHT' heet de tentoonstel ling waarmee Kade Ateliers zich presenteert in 'de toren van Bahel'. Het
onderwerp is perspectief. Er is werk
te zien van deelnemers en 13 mede~
werkers, waar onder 3 uit Hoograven: Rob Ottervanger, Mariëlle Vis
en Peter Nauta.

bare figuren bij de container? Perer
Nauta beeldt vaak zichzelf af op zijn
foto's. Hier doet hij dat meerdere keten in 1 beeld. I lij heeft de sombere,
afstandelijke sch ilderijen van Edward
Hopper als voorbeeld genomen. Het
schemerlicllt en de ~piegelingen in de
plassen versterken deze sfeer.

Rob Onervanger maakte rm.quette5,
naar aanleiding van bekende bestaande schilderijen. Van een werk van De
Chirico bijvoorbeeld. Hij maakte de
straat uit dat schilderij in her klein na
mer behulp van her karton van lege
uozen en laat goed hel overureven
perspectief zien.
Mariëlle Vis schilderde drie flinke

Te zien tot en met 'j februari. De toren van
Babel is eeo tijdeli jk kunstgebouw met op-tredens, manifest<lties, tentoonstelling en
m~r tot mei 2006 op versçhil1l:nde etagl:s.
Het adres: Oudl:noord 275 (bet oude gebouw van de sociale dienst). De tijden: do.
en lT. van 17.00 tot 21.00 uur, za. en zo.
van 12.00 tot 18.00 uur, ,....ww.kadeatelil:rs.nl, www.detorenvanbabl:l.nl.

doeken. ln de voorgrond steeds een
vuilcontainer. Van een flat in de
achtergrond klopt het perspectief absoluut niet. Wat doen uie on herken-

aan de Verlengde Hoogravenseweg.
Evelien Baljet

•••••••••••••••••

Kerstbomen
Het was een gure dag toen de mensen
hun huurkerstboom kwamen ophalen
bij Milieupunr Zuid. Sommige huurders hadden binnen 1 minuut een
boom, anderen stonden een half uur
te zoeken naar de boom waarmee ze
de kersr wilden doorbrengen. Dit jaar
zijn er maar liefst 190 0) bomen verhuurd, een nieuw recorcl. Na de kerst
hebben 180 huurders hun boom weer
Îngeleverd. Inmiddels zijn deze bomen weer teruggeplant op de Veluwe.

redactieaanzet@yahoo_com
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Cursus 'Proef
de moestuin'

kamervragen

Milieupunr Zuid organiseert samen

Goede voornemens

rut!! de groep Naluur- en milicucommunicatie van de gemeeIHc Ut-

recht, Pones en milieu\'riendelijk
hovenier, fervenr moestuinbczÎtter
en gepassioneerd kok Kees van der
Laan de cursus 'Proef de moestuin'.
De cur~us gaar oyer hel naulurvrÎ

11-

ddijk opzeneo en beheren van eell
mocstuin' gedurende een heel tuinseizoen. Het is overwegend praktisch

van opzet. "Fen belangrijk gedeelte
van de cursu.\ zal besTaan uit het (terplekke) he reiden van gerechten wel
de oogst. In 12 lessen worden onder

andere de ,.orgende onderwerpen

pc-

bodemonderzoek, bemeSTen, zaaischema, kruid en onkruid, composteren, ziekten en plagen, groeibevorJering, oogslen en koken. Hel koken is simpel maar
smaakvol en verrassend en vinde gedurende het seizoen plaats, wam er
wordr natuurlijk meerdere keren geoogst.
Oe cursus wnrdt gegeven op Stadsboerderij de Koppel in LUneUl:ll door
Kees \'al1 der Laan, milieuvriendelijk
hovenier. De cursisten krijgen een
proeftuin van ongeveer 30m2 beschikbaar. Oe cursu~ start woensdagavond 15 februari 20.00 uur. De
kosten Lijn 72 euro.
handcId:

Voor meer inlormatjt kunt u contact opnemen m.et Sandra Je Graal:; s.Jegr~af@por
le~.nJ

of 030-289820·1 (op Jj el) wo).

@lP" ( 0

o f

0

A.O'\i'f' IS ~~n i nho.Jd~l ijk

onafh,mkf'lij ,.e wilkkr".1nt O?n
v'crschijn: zes 'iJaa per laar

Redactieadres
N ieuw Rot~Clmd Bnl)'mt llilll 101 .
3523 ( ] "), ',Jt r'echt

I:·rr.,il: redactieaanzet@tahoo,COM

Redactie

•

[ ve en BaIJet.
Li,>ette 'idrl Goxel ~opmddk) ,
der- Rr J r~t·

rh ;;.·)

'lcH!

Peter

N~ l Jt.l (fotogr.l ~ f') ,

."atr i ~ia

de N ,,::.

Crl"dy Vros
Oplage
70CO exe r ~pl,ln"n
Volgende deadlme

13

milllrt

20G6

drt Rel'dr 'Iocr zêlwel oO','erterrUes 01<;
êcl(st - en beeld,rnotenaai

n

Op 7 lllaart zijn er gemeenreraadsver-

wikke/der maken dan "Le soms lijken.

lUezingcn. Elke panij zal u de komende weken overhalen om (Och vooral
op hen re gaan STemmen. Natuurlijk
zijn er ved verschillen tussen de politieke panijen en u zal met rolders,
internet en persoonlijke gesprekken
op straat tot uw uiteindelijke keuze
Olngt. Maar er zijn ook een aamal
7.aken waar we, ongeachr welke politieke klem mensen hebben, het gewoon over eens moelen kunnen wor~
den. Een paar goede voornemens voor
2006. Laat de politiek niet meer in al~
gemeenheden praten, maar specifiek
zijn. Dus niet 'de' buitenlanders, 'de'
jongeren, 'de' ouderen, maar over individuele gevallen spreken. J.aTen we
problemen in de Sleden niet nog inge-

Als een leerling een probleem heeft

~

verhalen van toen

moet niet worden gegrepen naar dure
an:1lyses van een hoogdravende filosoof: maar naar individuele aandacht.
Dus meer leraren, meer huunwerk,
meer oplenende ouders die kinderen
en jongeren een beetje in de gaten
houden. Hoogravco probeert een wijk
te zijn die specifiek wil zijn naar imvoners, en sociale verbanden koesterr.
Zo'n wijk moet de komende jaren
meer rui/me krijgen daarmee door te
gaan. Elke politieke panij vindt dat,
dus laten we er voor zorgen dat, on ~
danks alk meningsverschillen, daar de
komende vier jaar aan wordt gewerkr.

Eigen website
Tijdens de presen[J.tie van het wijkboek 'Zuid' op vrijdag 13 januari is
ook de website van de Hiswrische
Kring Tolsteeg-Hoograven online gegaan (www.hkth.nl). Hiermee wordt
tegelijkertijd het nieuwe logo van Je
Historische Kring ge"imroduceerd.
Op deze websire vindt u geplande acriviteiten in de wijk, beeldmateriaal
over de geschiedenis van Je ""ijk en
boeken die te koop zijn over de historie val! Tolsteeg en Hoograven. Na~
tuurlijk ontbreken links naar andere
sites in de wijk niet. Verder staan de
historische locaties op de sire en publicaties van de rubriek 'Verhalen van
toen, verhalen val! nu' die in deze
wijkkrant zijn verschenen.

Bori5 van der Ham
Tweede·Kamerlid D66
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Trip Bouwmaterialen

Trip Bouwmaterialen
van Scheepvaart tot handelsfirma
(1820 -1890 )
Door her ver.·oer van grondstoffen en
eindproducten leende De Vaarrserijn
zich , vooral Buiten de Tol.~teeg, in de
16de en 17de eeuw uirstàend voor
grote en kleine industrieën. Aan deze
vaan waren vooral houtzaagmolens,
steen~ en pannenbakkerijen, tegelbakkerijen scheepsrimmerwerven, cernen(- en of tras molens gevestigd. Laler kwamen da3r de machine en che~
misdle industrie bij.
In 1820 verkocht Louis Robert
~lolltkoper zijn schepenmakerswerf
'Ue Verloren zoon', gelegen aan de
Helling, met her woonhuis aan de 46jarige Hendrik Trip. Deze schepenillakerswerf werd laler omdooPl in <Rij~
nenburg' vanwaar hij meI mede,'en ~
noor Peter Mathijs Vem'ins re Venlo
de handelsz:lken Yoorrzene.
VermoeJeiijk was het beroep dat
Hendrik Trip uÎtoelende hinnen\'aan~
schipper, omdal vijf van zijn negen
kinderen op verschillende plaatsen
zijn geboren, De oudsre zoon is namelijk geboren re Weesp, een dochrer re
UrredH, een derde kind in CroorLith, een vierde kind te Rotterdam en
een vijfde kind te Venlo.
Trip & Verwins zoals hel handelsbedrijf heette, dreef mer licfsr zes schepen handel in sreenkool van Luik naar
di\'erse Hollandse steden.
De grole afnemers van de7.e sreenkolen van Trip & Verwins wan::n Brand-

erijen te Weesp, industriële ondernemingen als suikerrafllnaderijell en lakrnoesfabrieken. Naasr steenkool werd
er ook handel in Belgisch kalk gedreven. Ladingen steenkolen cn kalk werden veelal per scheepslading verkocht.
Door een oIl\villige koper bleef Trip
& Verwim met etn overcomplere
scheepslading kalk zitten. Deze lading
is door de vraag van kleitwerbruikers
tocn in kleinere po nies verdeeld en
aan hen te koop aangeboden, Dit leverde grorere winsten op en vanaf dar
moment i5 de detailhandel voor Trip
& Verwins geboren.
Tevens werd in deze periode de handd in rras- en tufsteen in her assof[î~
mem opgenomen. Tufsteen is een
enigszins poreus gesteente van vulkanische oorsprong, en tras is specie \'an
gemalen tufsleen. Door toevoeging

van kalkbrei in trasmolem wordt het
tot een h)'Jrolische monel gemalen.
dal de eigensch:lp heefL onder waLer
steenhard [e worden. Dit produce is
voor onderwaretwcrkcn zeer geschikr.
Hendrik Trip, volgens zijn overlijdensakte gehoren in 1774 te Grierh in
Cleelhnd, is op 31 augustus 1X26 op
52-jarige leeflijd aan een keelontsteking in Utrecht overleden.
Met dit overlijden trad medeve n~
noor P.M. Ver.vins zich uir de z..l ken
en zetre Joanne., Trip en zijn halfbroer
Willem K!aassen de Firma onder de
naam De Erven Trip voort.
\'(-'alter Kamps
Amateur histonÇUs
Stichting Historische kring
Tolstt~g-Hoograv~n

BJ'tlll: Mr. J.W.C ,'an Campen,

Oud Uuecht, 1958

