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Duurzaam initiatief laat de zon doorbreken
Je eigen energie opwekken met behulp
van de zon. Het klinkt mooi. Maar
zonnepanelen zijn duur, hebben een
laag rendement en de installatie is een
hoop gedoe. Althans, dat zijn de vooroordelen.
Niet volgens Ad de Regt, Angelique Jacobs
en Raymond Pieters, de initiatiefnemers
van ‘Hoograven en Lunetten Duurzaam!’.
Samen met landelijk consumentenplatform
Nudge en coöperatieve vereniging Energie-U zorgen zij ervoor dat de aanschaf en
plaatsing van zonnepanelen voor inwoners
van Hoograven en Lunetten overzichtelijk
en betaalbaar wordt.
Zon op je dak
Ruim 150 belangstellenden verzamelen zich
begin maart op een informatiebijeenkomst
in de Blauwe Aventurijn. Drie deskundigen
stellen de bewoners op de hoogte van de ins
en outs van het plaatsen van zonnepanelen
op het eigen dak. Hans Botman van EnergieU legt uit hoe het werkt. Een adviseur van de
coöperatie komt bij je langs en kijkt naar de

ligging van het dak en naar het aantal panelen
dat kan worden geplaatst. Vervolgens wordt
een vrijblijvende offerte opgemaakt. Experts
van Energie-U onderzochten de kwaliteit en
prijs van verschillende zonnepanelen. De panelen van leverancier Oskomera kwamen als
meest geschikt uit de bus. De bewoner sluit
het definitieve contract met de leverancier
van de panelen.
Terugleveren
Erik Kooistra van netbeheerder Stedin legt
uit hoe het zit met de vergoeding van kilowatts die teruggeleverd worden aan het net.
Dat gebeurt op momenten dat de panelen
meer energie opwekken dan wordt verbruikt.
Meters met een ouderwetse draaischijf
draaien dan terug. Bij digitale meters wordt
teruggeleverde stroom apart geregistreerd
en achteraf vergoed. Tenslotte behandelt
John Donjacour, beleidsmedewerker bij de
gemeente Utrecht, de Duurzaamheidslening
van de gemeente. Hiermee kunnen huiseigenaren die het bedrag voor de aanschaf niet

direct beschikbaar hebben, tegen gunstige
voorwaarden een lening afsluiten.
Aanmelden kan nog
Ruim een derde van de aanwezigen meldde
zich na de bijeenkomst aan voor een bezoek
aan huis en een offerte. Ondanks de grote
belangstelling is het nog steeds mogelijk om
mee te doen. U kunt zich daarvoor melden
bij Ad de Regt (ad.deregt@planet.nl).
Voor het bewonersinitiatief is deze succesvolle start aanleiding binnenkort voor meer
duurzame initiatieven een aanjager in de wijk
te zijn. Gedacht wordt aan energiebesparing,
groene daken en buurtmoestuinen. (JA)

Om op de hoogte te blijven van de initiatieven in de wijk kunt u zich aanmelden
op de website van duurzaam consumentenplatform Nudge. ‘Een stip zetten’ in
Nudge termen. www.nudge.nl
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COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke
wijkkrant voor en door bewoners van
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt.
Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.

Utrecht Manifest brengt in mei
nog veel cultuur op Rotsoord
Utrecht Manifest, biënnale, social design… zegt het je iets? Dit tweejaarlijkse
cultuurevenement rondom Utrecht startte in december en eindigt eind mei.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com
of schrijf naar Redactie Aanzet
p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht
www.aanzetnet.nl
Tankstation is in mei een drive in bioscoop.

Redactie
Jeroen Alblas (website beheer)
Ted van Arnhem (fotografie)
Evelien Baljet
Remco van Dam
Henk van Diepen (website)
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Hanneke de Reus
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m.m.v.
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Opmaak
Jo Design & Communication
www.jo-online.nl
Oplage
7.000 exemplaren
Volgende deadline
juni 2012

In deze vierde editie van Utrecht Manifest
staat het gebied Rotsoord centraal: als positieve culturele werkplaats en werkplek.
Doel is om het gebied de komende jaren
verder te ontwikkelen als creatieve hotspot
met uiteindelijk een interessant en gevarieerd cultureel aanbod.

grediënten je daarvoor kunt gebruiken. In
maart zijn daarom twee verschillende speciaalbieren gebrouwen. Na twee maanden
rijpen is het tijd om te proeven. Tijdens de
speciale bierproeverij op Werkoord Rotsoord zelf en op verschillende locaties in de
wijk is het bier te proeven.

Rotsoord als basis
Onder titel Het Nieuwe Werklandschap
waren er vier hoofdprojecten. De betrokken designers, architecten en vormgevers
werkten vanaf Heuveloord 140, vlak onder de watertoren: het Werkoord Rotsoord. De afgelopen maanden waren er
exposities, nachtwandelingen, lezingen en
discussie-avonden. Met het einde van het
Manifest in zicht zijn er alleen nog in mei
bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een bierproeverij.

Nagelstyliste bij tankstation
Een andere vraag was of je van het tankstation een kunstige plek kunt maken. Het
antwoord is positief. Daarom wordt het
Tamoil benzinestation in mei eenmalig
omgetoverd tot een drive in bioscoop. En
op verschillende zaterdagen is er bij het
tankstation een nagelstyliste die je nagels
lakt in de kleur en het merk van je auto.

Speciaal gebrouwen Rotsoord-bier
De designers vroegen zich af hoe een
Rotsoord-bier smaakt en welke lokale in-

In 2013 is de volgende Utrecht Manifest
en wordt Rotsoord verder ontwikkeld.
Meer info op utrechtmanifest.nl of in de
speciale krant die begin mei huis-aan-huis
is bezorgd. (ER)

TED KIEKT
Kunst in de theekoepel
In de theekoepel langs de Vaartserijn
werkt Roel Visser aan allerlei kunstwerken.
Het is een unieke locatie. Vooral in de zomer komen voorbijgangers even binnen.
In dat geval komt er weinig van werken.
De kunstenaar is erg gelukkig met deze
locatie, die hij huurt van de gemeente.
Ook een kijkje nemen in de theekoepel?
Roel Visser is daar op maandag, dinsdag
en vrijdag.
Roel viel op 37-jarige leeftijd uit een
boom. Na een langdurige revalidatie
startte hij met het maken van beelden.
(TvA)
Roel Visser bezig met beeld ‘Vrouw met verdriet’
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HE BUUR
Ik vind het vaak nogal gênant om bij
een Marokkaanse bakker te vragen
om een Marokkaans brood. En om bij
een Turkse bakker te vragen om een
Turks brood. Meestal wijs ik gewoon
een brood aan. Ik vraag bij de Italiaan
tenslotte ook niet om een ‘Italiaanse
pizza’. De man voor mij denkt er misschien wel net zo over: ‘Doe maar zo’n
brood’. Hij vervolgt zijn bestelling met
‘Doe ook nog maar wat van dat smeersel’, waarbij hij wijst naar een bak met
verse roomkaas.
In onze wijk zijn meerdere bakkerijen
met Turkse of Marokkaanse eigenaren
die de lekkerste broden en kebab bereiden. Die op het Smaragdplein heeft
zelfs een olijvenbar. Tijdens de redactievergadering vragen we ons af welke
bakker Turks of Marokkaans is. En
of je eigenlijk wel van een Turkse of
Marokkaanse bakker mag spreken. Je
zegt toch ook niet ‘Nederlandse bakker? Maar op vrijdagavond gaan we
wel massaal naar ‘de Italiaan’ of ‘de
Chinees’.

Hoogravense moeder schrijft boek
over stofwisselingsziekte zoontje
Heleen Klop is moeder en fotograaf in Hoograven. In 2006 werd haar tweede zoon Thijs geboren. Thijs overleed op vierjarige leeftijd aan de stofwisselingsziekte Tay-Sachs. Tijdens Thijs’ ziekte hield Heleen een weblog bij.
Haar aangrijpende verhaal verschijnt half april als boek: ‘Thijs – en toen
hield het lachen op’.
Heleen: ‘Mijn boek komt er om Nederland
duidelijk te maken dat er meer geld noodzakelijk is voor onderzoek naar en over
stofwisselingsziekte. Thijs inspireerde mij
om nieuwe keuzes te maken in het leven.
En dit boek, waarvan de hele opbrengst
naar onderzoek gaat, is zo’n keuze.’
Ernstige ziekte
Jaarlijks worden er in ons land 800 kinderen met een levensbedreigende stofwisselingsziekte geboren. Voor veel stofwisselingsziekten is nog geen behandeling. Veel
kinderen ontwikkelen zware lichamelijke
en geestelijke beperkingen. Meer dan de
helft van alle kinderen met een stofwisselingsziekte overlijdt voor hun 18de verjaardag.

Leef je droom
Heleen: ‘Thijs heeft mij doen beseffen dat
we moeten genieten van het hier en nu.
Het leven is kort, dromen zijn er om nageleefd te worden en laten we alles uit het
leven halen. Thijs heeft me zo enorm geïnspireerd. Op een of andere manier wist dat
kleine jongetje het beste in mensen naar
boven te halen. Ik hoop dat mijn boek een
inspiratie voor velen is.’

Op een vrije vrijdagmiddag besluit
ik mezelf te trakteren op een lekkere
lunch. Ik bezoek een van onze verse
bakkers. Maar als ik het kleine bedrag
van 50 cent wil pinnen, dan komt er
wel 25 cent aan pinkosten bij. Voor het
gemak neem ik dat voor lief. Maar de
Turkse (of de Marokkaanse) bakker
vindt dat niet nodig: ‘Reken morgen
maar af ’, zegt hij. Ik sputter nog tegen,
want ik wist niet zeker of ik dat dan
niet zou vergeten. Bovendien vroeg ik
me af of hij het wel meende, dit soort
taferelen kom je toch alleen tegen in
kleine dorpjes, ver hiervandaan? Maar
de beste man bleek serieus te zijn en hij
stond erop.
Ik zeg: een warme douche voor bakker
Halk in het Hart van Hoograven.

Een groot verdriet
Uit Heleens weblog: ‘Op vrijdag 13 juli
2007 krijgen mijn man en ik een diagnose
die ons leven verandert. Onze zoon heeft
de Ziekte van Tay-Sachs, een stofwisselingsziekte. Een ziekte waarbij hij alleen
maar achteruit zal gaan en er uiteindelijk
aan zal overlijden. Op 21 april 2010 overlijdt Thijs, bijna drie jaar na de diagnose,
op vierjarige leeftijd, in onze armen, thuis.
Pas maanden later lukt het me over de laatste dagen, de laatste uren te schrijven. Het
verdriet is zo groot, we zijn zo moe en we
proberen ondanks alles de draad toch weer
op te pakken. Onze angsten opschrijven,
familie en vrienden informeren met mijn
blog en alle reacties daarop, steunen ons
enorm in moeilijke tijden.’

Het boek is nu te koop.

De opbrengst van Heleens boek gaat volledig naar Stichting Metakids. Die zet zich
in voor kinderen met stofwisselingsziekten
en zamelt ondermeer geld in voor wetenschappelijk onderzoek.
De paperback kost € 20, het e-book € 10.
Verkrijgbaar bij Vivant Goylaan, www.
thijshetboek.nl of Bol.com (Bol rekent
voor deze bijzondere uitgave geen provisie). (ER)

Anneloes van ‘t Hof - van Hal

Heleen Klop met haar zoon Thijs.
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Kermis in de wijk: altijd gezellig
Van 4 tot en met 9 april was er kermis op het Tolsteegplantsoen. Van veraf
kon je de booster al zien staan. Er was vermaak voor jong en oud: spookhuis,
botsauto’s, maar ook visjes vangen en de vliegtuigjes. De kermis begon goed
met op woensdag één eurodag!

Kermis op het Tolsteegplantsoen.

Botsauto’s horen erbij.

Wijkbewoners
In de wijk hoorde ik veel mensen praten
over de kermis. Veel ouders bezochten de
kermis in het paasweekend. Jolanda, moeder van Wessel (10 jaar) en Vera (7 jaar):
‘Het was alweer een tijd geleden dat er een
kermis was op het Tolsteegplantsoen. Mijn
kinderen hebben zich prima vermaakt. Altijd leuk een kermis in de buurt.’ (EB)

Na jaren weer terug in wijk.

NIEUWE AANWAS
Schoenmaker Willem Korenhof opende eind februari zijn eerste eigen winkel aan het Smaragdplein. Daar repareert hij niet alleen schoenen, maar
ook tassen, lampenkappen en andere
attributen. ‘Ik pak alles op, zolang het
nog kan. Andere schoenmakers doen
dat niet altijd, omdat het ze teveel tijd
kost. Maar zolang het voor mij haalbaar is, doe ik dat’.

Middagkermis
Op woensdagmiddag heb ik met drie kinderen de kermis bezocht. En voor één
euro per attractie kon ik nog eens een
rondje geven. Mijn zoontje (5 jaar) en een
vriendje hebben zich uitstekend vermaakt
in de tea cups, vliegtuigjes en in de autoscooter. Mijn dochter (7 jaar) was helemaal
weg van de trampoline. Zoals het hoort op
een kermis was er harde muziek. Het was
er druk en af en toe kwam ik iemand uit
de buurt tegen. Een suikerspin als afsluiting hoort er zeker bij. Kleverig leverde ik
het vriendje van mijn zoontje weer bij hem
thuis af.

Waarom koos je voor het Smaragdplein?
‘Ik woon in Utrecht en ik zocht een locatie die niet al te duur is, maar ook niet
te ruim. Als schoenmaker heb je niet zoveel ruimte nodig. Ik heb meerdere locaties met elkaar vergeleken, ook buiten
Utrecht. Uiteindelijk koos ik voor het
Smaragdplein.’

Shoelutions
Hoe bevalt het tot nu toe?
‘Dit is mijn hobby dus ik vind het fijn om
hier te zijn. Ik heb leuke klanten en ik wil
ze graag tevreden houden. Schoenmaken
wordt vaak gezien als een oubollig vak
maar daar wil ik verandering in brengen.
Ik wil graag verder denken en ook anderen liefde voor de schoenmakerij bijbrengen.’ (AvtH)

Waarom koos jij voor dit vak?
‘Uit persoonlijke frustratie. Hiervoor was
ik ingenieur milieutechnologie. Maar ik
houd van klussen en contact met mensen.
Die voldoening haalde ik niet uit mijn
kantoorbaan. Toevallig kwam ik bij een
schoenmaker voor de halsband van mijn
hond. Toen ik daar 8 euro voor moest betalen dacht ik: dat kan ik beter en voor
minder geld. Ik deed een opleiding en
ging aan de slag bij schoenmakerijen.’
Schoenmaker Willem Korenhof
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Geslaagde rommelmarkt Scoutinggroep Hoograven
Onder matige weersomstandigheden - een donkergrijs wolkendek en een
gure wind – organiseert scoutinggroep Hoograven op 31 maart haar jaarlijkse
rommelmarkt. Gelukkig schrikt het weer de kooplustigen niet af: om 10.00
uur staan er al mensen in de rij om de koopwaar te bekijken. Maar er is meer
te doen dan te snuffelen in kramen vol tweedehands spullen.
In het clubgebouw bemant Arjan het ‘Rad
van Fortuin’, dat hij vandaag zo’n 300 keer
een draai zal geven. De hoofdprijzen, een
dik gevulde picknickmand en een radio/
stereoset, gaan er pas rond 15.00 uur uit,
om de rommelmarkt een knallend einde te
geven. Terwijl Arjan weer een zwieper aan
het rad geeft, is Remko een ruimte daarnaast flink in de weer met de schminkdoos.
De meeste kinderen kiezen ervoor om,
met Pasen in aantocht, voor één middag
als paashaas door het leven te gaan.

goede verkoop zal dat ook dit jaar weer gelukt zijn. (RvD)

Volgens Henk Klein Gunnewiek, die iedere voorbijganger – ‘dit is het ideale bruiloftsgeschenk! ’ - een peper-en-zoutstel
probeert aan te smeren, is het zeker de
15e keer dat de scouts de rommelmarkt
organiseren. Dankzij de opbrengst (en de
subsidie van de gemeente) kan de scoutinggroep de contributie voor de leden
laag houden. Gezien de grote opkomst en

Remko tovert kinderen om tot paashaas.

IN GESPREK MET...
In maart werd de Albert Heijn aan ‘t
Goylaan verbouwd. De winkel voegde
90 vierkante meter toe aan het winkeloppervlak. Mikel Mann is de filiaalmanager.
De winkel ging open in de zomer van
2009. Waarom zo snel een verbouwing?
‘De unit hiernaast stond al een tijdje leeg.
Eigenlijk zou daar een Gall&Gall komen,
maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan.
Deze Albert Heijn deed het erg goed,
maar had ook wat verbeterpunten. Daarom mochten wij die ruimte erbij betrekken.’

Arjan met het ‘Rad van Fortuin’.

Geen lange wachtrijen meer op zaterdag en rond etenstijd?
‘Sinds de verbouwing zijn die enorme
rijen er niet meer. Dat komt ook door de
pinkassa’s, daar mag je alleen afrekenen
als je met een winkelmandje winkelt. En
je daar niet meer contant betalen.’

Wat betekent die ruimte voor jullie?
‘Dat betekent meer tevreden klanten.
Voor de verbouwing was er nogal wat
kritiek op het versassortiment. Daarom
hebben we dat uitgebreid, het vleesassortiment is zelfs verdubbeld.
Ook de andere ‘modules’ veranderden
van plek. Het hoofdkantoor deed onderzoek naar de looproute die mensen nemen. Daar stemmen we dan de volgorde
op af.’

Mikel Mann
Hoe pakken jullie de onrust voor de
deur aan?
‘We werken daarin veel samen met de
wijkagenten en de gemeente. Dat geeft
een veilig gevoel. Ook hebben wij eigen
beveiliging, maar die is in principe alleen
voor onze winkel.’ (AvtH)

AH-manager Mikel Mann
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AGENDA TOEN EN NU

Schooltuinen aan de Baden Powellweg

12 mei en 23 juni
Veegdag ‘t Raafje
Iedere eerste donderdag
van de maand
Bingo
13.00 uur zaal open
Buurthuis Ravelijn

Halverwege de jaren vijftig besloten diverse lagere scholen in Hoograven
voor de twee hoogste klassen, toen de vijfde en de zesde klas, bij hun school
tuintjes aan te leggen. De leerlingen kregen daar, tot hun grote plezier, allemaal een eigen stukje grond waarop ze hun sla, radijsjes, worteltjes, rabarber,
boontjes en diverse bloemen konden verbouwen.

Iedere donderdag 12.00 uur
Ontmoetingslunch
Buurthuis de Tol
Aanmelden bij
d.keijzer@portes.nl,
1 euro per persoon.
3 mei 20.00 uur
Inloopavond Historische Kring
Buurthuis De Tol/
Dienstencentrum De Barkel
7 mei 18.30 uur
Spreekuur wijkwethouder
Frits Lintmeijer
Wijkbureau Zuid, ‘t Goylaan 125
(ingang aan de achterzijde) of in
De Musketon, Hondsrug 19.
8 mei 20.00 uur
Lezing Kunstbestuiving
Utrechts Centrum voor de
Kunsten
mei
Slotmanifestatie
Utrecht Manifest
30 juni
Zomerfeest ‘t Raafje
Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

Schoffelen tussen de Tolsteegflats.

Eind 1960 besloten diverse scholen de
schooltuintjes in te ruilen voor speelplaatsen met speeltoestellen. De gemeente
Utrecht reageerde daarop door voor de
wijken Hoograven, Tolsteeg, Rivierenwijk
en Bokkenbuurt de braakliggende groenstrook langs de Baden Powellweg aan te
merken als schooltuinencomplex. Een
complex waar vroeger de Hoveniers van
de Laan van Soestbergen hun gewassen
zaaiden en oogsten.
In 1961 startte op het schooltuinencomplex een experiment voor de vijfde klas van
de Prof. Kohnstammschool: de leerlingen
kregen hier onder schooltijd de biologieles.
Dit experiment werd zowel door de leraren als door de gemeente en rijksinspectie
goed ontvangen. Al snel kwam dan ook
toestemming van deze instanties voor de
andere Utrechtse gemeente- en rijksscholen om de biologielessen onder schooltijd
op de schooltuinen te geven.

Tot eind 2009 heeft de schooljeugd met
veel plezier zijn groenten en bloemen kunnen verzorgen aan de Baden Powellweg.
Wegens de werkzaamheden aan het spoor
verhuisden de biologielessen tijdelijk naar
het schooltuinencomplex in Lunetten,
maar de planning is dat de scholen in 2013
of 2014 weer terug kunnen keren naar hun
oude vertrouwde stek aan de spoordijk in
Hoograven.
Ook tussen de scholen ‘Het Rotsoord’ en
‘De Blauwe Aventurijn’ aan de Ridderlaan
komt binnenkort een buurtmoestuin. De
gemeente en ‘Het Moestuinteam’ maken
daar plannen voor.
Meer informatie?
Neem contact met Patricia de Nijs:
06 14 52 29 63, wijksupport@gmail.com.
Walter Kamps (HKTH)

Tien jaar wijkkrant Aanzet
Dit jaar bestaat wijkkrant Aanzet tien
jaar. De redactie viert het jubileum met
een bijzondere tentoonstelling voor en
door bewoners: ‘Dit is mijn wijk’.
Verhalen en foto’s
We zijn op zoek naar verhalen, foto’s
en mooie herinneringen over de wijken
Hoograven, Bokkenbuurt en Tolsteeg.

(Oud)buurtbewoners kunnen hun verhalen van nu en vroeger, tekeningen, schilderijen, brieven of andere zaken insturen.
Van de inzendingen maakt de redactie de
tentoonstelling.
Te zien in de bieb
De Openbare bibliotheek aan het Smaragdplein viert ons jubileum mee – want
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de tentoonstelling is daar in december en
januari te zien, samen met foto’s van Aanzet-fotograaf Ted van Arnhem.
Doe mee!
Stuur je verhaal, foto’s, tekening of kunstwerk op naar: Redactie Aanzet, p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht
e-mail: redactieaanzet@yahoo.com

