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

Hoera! 10 jaar Aanzet
‘Wat een goede zet om Aanzet te maken.’ Dat schreef toenmalig wijkwethouder – inmiddels PvdA-partijleider
– Hans Spekman in de allereerste Aanzet die begin 2003 verscheen. Het bleef
niet bij dat ene exemplaar, want inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 50:
reden voor een feestje!
In dit extra dikke jubileumnummer is er veel
aandacht voor de toekomst van onze wijk.
Zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw bij De
Trip. Daarnaast maakten vier toekomstige
journalisten van de Blauwe Aventurijn speciaal voor deze Aanzet mooie verhalen.
Wilt u een van deze foto’s winnen? Kom dan naar de foto-expo!
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Foto-expo
Het jubileum wordt ook gevierd met een
expositie in de bibliotheek op het Smaragdplein. De expositie start op 15 december en
bestaat uit een mix van foto’s van huisfotograaf Ted van Arnhem en artikelen over de
Bokkenbuurt, Hoograven of Tolsteeg. Het
leuke is dat iedereen kans maakt op een echte Ted van Arnhem aan de muur. Bezoekers
kunnen aangeven welke foto hen het meest
aanspreekt. De foto’s worden daarna in februari verloot. De tentoonstelling duurt tot
eind januari.
Voor en door bewoners
De slogan ‘Voor en door bewoners’, duidelijk aanwezig op de voorkant van de eerste
Aanzet, is ook nu nog van kracht. Maar liefst
31 inwoners uit de wijken Bokkenbuurt/Tolsteeg/Hoograven hebben zich de afgelopen
tien jaar vrijwillig ingezet om de wijkkrant te
doen verschijnen. De een door artikelen te
schrijven, de ander door te fotograferen of
de krant vorm te geven.
Beppie en Beppie
De krenten in de pap – ook voor de redac1

tieleden – zijn de persoonlijke en bijzondere
verhalen van wijkbewoners: stoffeerder Oscar Sevilla, Beppie en Beppie van de Bingo,
kapper Ton de Bruijn, kraker Remco, brandweerman Cor en kunstfluiter Henry Glissenaar. Markante personen die Utrecht Zuid
kleur geven. Binnenkort zijn ze allemaal terug te vinden op www.aanzetnet.nl, wanneer
alle 50 edities van Aanzet zijn ingescand.
Van HAZ naar Aanzet
De wijkkrant vindt zijn oorsprong in het
Hoograven aan Zet-Centrum, dat in april
2002 met subsidie uit het Grote Steden Beleid werd geopend. In dit HAZ-centrum,
een initiatief om bewoners meer met elkaar
in contact te brengen, waren diezelfde bewoners de baas. Zij bepaalden welke activiteiten
werden opgezet en hadden daar ook een eigen budget voor. Zo kwamen onder andere
de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
(HKTH), het internationaal koken en de
wijkkrant tot stand. Opmerkelijk is dat genoemde activiteiten, ondanks de sluiting van
het HAZ-centrum in 2004, nog steeds bestaan. (RvD)

COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke
wijkkrant voor en door bewoners van
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt.
Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.
Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com
of schrijf naar Redactie Aanzet
p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht
www.aanzetnet.nl
Redactie
Jeroen Alblas (websitebeheer)
Ted van Arnhem (fotografie)
Evelien Baljet
Remco van Dam
Henk van Diepen (website)
Loulou Edelman
Anneloes van ‘t Hof
Hanneke de Reus (Kinderaanzet)
Elles Rozing (eindredactie)
Bart Schilder
Wilma te Velde

Veel wijkbewoners naar Neerlandia
Iedereen die op de Verlengde Hoogravenseweg langs Neerlandia komt, ziet dat
dit terrein de afgelopen tijd erg veranderd
is. Vroeger stond hier spijkerfabriek N.V.
Draadindustrie Neerlandia. Een groot
deel van de fabriek is gesloopt, behalve
de oude monumentale fabriekshal en de
schoorsteen. Deze schoorsteen is verwijderd en komt later op het terrein terug. Op
het terrein komen 80 eengezinswoningen
en 50 appartementen. De verkoop van de
eengezinswoningen gaat goed, van de 50
woningen, zijn er 37 reeds verkocht. Uit
de verkoop blijkt dat veel bewoners graag
in de wijk blijven wonen. Het merendeel

van de woningen is verkocht aan mensen
in de wijk. De verhuur van de appartementen aan het water en de resterende 30 woningen start in een later stadium. De verwachting is dat de eerste bewoners in het
najaar van 2013 hun nieuwe woning kunnen betrekken. In de fabriekshal komen
stadswoningen, lofts en is een gedeelte
bestemd voor zorggerelateerd groepswonen. Bovendien komt er horeca – maar
wat precies is nog niet bekend. Het parkeren in Neerlandia vindt voornamelijk
plaats in de parkeerkelder onder de appartementen en in de fabriekshal. Meer
info op www.utrechtneerlandia.nl. (EB)

Opmaak
Jo Design & Communication
www.jo-online.nl
Oplage
7.000 exemplaren
Volgende deadline
15 januari 2013
Neerlandia: populair bij wijkbewoners.

TED KIEKT
De toekomst van de hangsenioren
De toekomst door de ogen van de
hangsenioren. Zo noemen ze zichzelf, de
buurtbewoners Gradus, Arie, Anton en
John. Ze treffen elkaar vrijwel elke doordeweekse middag op de Vondellaan bij
de bouwplaats van Vaartsche Rijn. Voor
een praatje over politiek, voetbal en over
vroeger. En om ‘toezicht’ te houden op
de bouw. Dankzij uitvoerder Perry van
Bavel van aannemersbedrijf Colijn staat
er speciaal voor hen een bankje. Het zijn
markante figuren. Op de vraag hoe de
mannen de toekomst zien, komen ze niet
verder dan de opening van het station.
In 2015 moet alles klaar zijn. Eén van de
heren grapt: ‘Wij mogen het lintje doorknippen tijdens de ceremonie.’ (TvA)
De zelfbenoemde hangsenioren Gradus, Arie, Anton & John.
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Rotsoord: ‘Cultureel knooppunt
voor centrum en Utrecht Zuid’
De ontwikkelingen op Rotsoord gaan in volle vaart. De authentieke rust
maakt plaats voor nieuwe bewoners, gebruikers en cultuur in allerlei vormen.
In het voorjaar start de tijdelijke bebouwing op de Trip aan de waterzijde op
Rotsoord. En er gaat meer veranderen.

Nu nog een bouwput, maar in de toekomst volop leven in de brouwerij.

Aan de kade van de Vaartse Rijn komt
onder andere een eetcafé met terras. Er
komt ook tijdelijke bebouwing. Monique
van Loon van projectontwikkelaar Jebber: ‘Het duurt nog een tijdje voordat de
echte bouw start. Daarom komen er aan
de waterkant twee tijdelijke gebouwen van
drie lagen voor de creatieve branche, mét
horeca. Verder gaan wij vier starterswoningen plaatsen. Het is de bedoeling dat deze
tijdelijke bebouwing blijft staan totdat de
nieuwbouw wordt opgeleverd.’ Die nieuwbouw heet De Trip en kenmerkt zich door
wonen, terrassen en pleinen. Van Loo:
‘Niet alleen voor Trip-bewoners maar voor
de hele wijk. De pleinen zijn geschikt als
podia of om kleine tentoonstellingen te
houden.’
Watertoren
Het voormalige bedrijventerrein De Boo
verandert daarmee in een levendig gebied met starterswoningen en creatieve
en culturele bedrijvigheid. Het terrein is
niet het enige dat de komende jaren verandert. Ook de Watertoren krijgt een andere
functie. In 2014 moet het restaurant in de
top van de toren klaar zijn. Ook komen
er werkruimtes voor zelfstandigen. Momenteel worden de procedures doorlopen
zodat het bestemmingsplan gewijzigd kan
worden.

Harm Scheltens van de Dutch Design
Fabriek: ‘Er komt een restaurant en een
gedeelte wordt ingericht als congres- of
tentoonstellingsruimte. De locatie gaat
ook plaats bieden aan een Master-opleiding ‘Social design’ in samenwerking met
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.’
De exacte invulling van de in 2016 te (her)
openen fabriek wordt de komende jaren
concreet ingevuld.
Rotsoord in 2020
Er gaat dus veel veranderen op Rotsoord.
Hoe ziet het er uit in 2020? Monique van
Loon: ‘Levendig en gezellig, met behoud
van het informele karakter. Rotsoord is
de culturele toegangspoort naar Utrecht
Zuid. Ik hoop dat via Rotsoord mensen de
wijk in getrokken worden, vanuit het centrum én vanuit bijvoorbeeld Lunetten.. Wij
van Jebber realiseren de gebouwen en vullen de openbare ruimte. Mensen maken de
sfeer – op de Trip en op Rotsoord.’ Harm
Scheltens besluit: ‘Rotsoord is en blijft
een belangrijk cultureel knooppunt: voor
Utrecht Zuid en het centrum.’(BS)

Pastoe fabriek
Er is nog een gebouw dat de komende jaren een andere bestemming krijgt. In de
monumentale Pastoe fabriek worden nu
nog meubels ontworpen en geproduceerd.
Maar vanaf 2015 wordt de productie elders ondergebracht. De Dutch Design Fabriek die de fabriek dit jaar kocht, wil het
fabriekspand pleisterplaats maken voor
werken, studeren en culturele activiteiten.

HE BUUR
Er gebeurt meer dan je weet!
Ik woon al twaalf jaar in Hoograven. Ik
loop en rijd regelmatig door de wijk. Ik
doe er de boodschappen en ga er naar
de dokter en de kapper. Ik fiets met
dochterlief naar en van verschillende
klasgenootjes in de wijk om te spelen.
Ik lees Wijknieuws Zuid, Hoograven
in de Lift, het Stadsblad en Utrecht
Dichtbij, wél afhankelijk van hoeveel
tijd ik heb. En via de buurtbewoners
die ik zo nu en dan spreek, hoor ik ook
nog wel eens wat. En zo dacht ik aardig wat van mijn wijk te weten.
Maar sinds ik bij de redactie van Aanzet betrokken ben, heb ik gemerkt dat
ik ook heel veel niet weet! Al tien jaar
lang informeren wijkbewoners in deze
krant de andere bewoners van Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt
over dit stukje Utrecht. Ze doen dat
met veel kennis, enthousiasme en betrokkenheid. En dat werkt aanstekelijk. Ik zit met gespitste oortjes bij de
redactievergaderingen en let beter op
bij alles wat ik zie in de wijk. Zo heb
ik inmiddels ontdekt dat die mysterieuze witte verlichtingsconstructie bij
de bouwspeeltuin in het Liesbospark
onderdeel van een kunstwerk is.
Er gebeurt veel in deze wijk, de wijk
leeft en daar wordt door veel mensen
hard aan gewerkt. Dat maakt de wijk
tot een prettige woonplek en dat wil
iedereen. Aanzet blijft u hierover informeren. Maar als u meer wilt weten,
dan kunt u ook gewoon de buren of
overburen eens aanspreken. Iedereen
weet wat, en samen weten we veel!
Wilma te Velde

Rotsoord: een cultuurroute én het langste terras van Nederland.
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Wonen op stand in ‘de Gravin’
De werkzaamheden voor ‘de Gravin’
aan de ’t Goylaan zijn in volle gang.
‘De Gravin’ bestaat uit twee gebouwen, met op de begane grond maatschappelijke voorzieningen. Na het
slopen van het oude gebouw en het
bouwklaar maken van het terrein,
zijn de gebouwen nu al goed zichtbaar.
Vroeger: vervallen
Waar nu ‘De Gravin’ wordt gebouwd,
stond vroeger een gebouw met 72 sociale
huurwoningen en 12 winkels. Het gebouw
was erg vervallen. Bekende winkels waren
ondermeer bloemenhuis Orchidee, fietsenwinkel Ekeris, Albert Heijn, een paar

Turkse bakkers, een kapper en de Rabobank. Toen het oude gebouw gesloopt
werd, verhuisden veel winkeliers naar de
overkant: het Hart van Hoograven.
Nu: duurzame appartementen
In ‘de Gravin’ komen 93 sociale huurappartementen. Alle appartementen krijgen
een eigen fietsenberging en een balkon,
loggia of terras. De appartementen worden duurzaam gebouwd door de beglazing, de gebalanceerde ventilatie en de
warmte/koudeopslag (WKO). WKO is
een methode om energie in de vorm van
warmte of kou op te slaan in de bodem en
vervolgens gebouwen mee te verwarmen
of te koelen.

Zuid en het Centrum voor Jeugd en Gezin; met onder andere het consultatiebureau. In het andere gebouw komt een
multifunctioneel wijkcentrum. Op het binnenterrein komt een openbaar parkeerterrein met groen. Als alles meezit, kunnen
de eerste bewoners vanaf mei 2013 naar
hun nieuwe appartement. (EB)

Klaar in 2013
In het ene gebouw komen Wijkbureau

De Gravin vordert gestaag.

NIEUWE AANWAS

Jeanette Godtschalk is apetrots op haar boek.

Op zaterdag 3 november presenteerde
de Hoogravense oefentherapeut Jeanette
Godtschalk met trots haar boek Zwangere Zaken. Daarin helpt ze vrouwen om
de periode vanaf week 30 van de zwangerschap tot en met de eerste maand na

de bevalling lichamelijk zo goed mogelijk door te komen. Jeanettes praktijk De
Zwangere Zaak aan de Julianaweg zat die
middag gezellig vol met onder anderen
familie, vrienden – in afwachting van de
feestelijke boeklancering.
4

Zwangere Zaken
Ondersteund door een PowerPointpresentatie vertelde Jeanette over de ontstaansgeschiedenis van het boek. In het
voorjaar van 2009 kwamen de journalisten Yvonne Brok en Lieneke van der
Fluit met het idee een zwangerschapsboek te schrijven. Zij volgden bij Jeanette
de cursus ZwangerActief en dachten: zij
kan het leuk vertellen en wij kunnen het
goed opschrijven. Nelleke van der Vaart
en Tanja Kole namen de vormgeving op
zich. Cursisten stonden model voor de
afbeeldingen. Voor het maken van het
boek waren – heel toepasselijk – negen
maanden gepland, maar het werden er
iets meer. Toen was het tijd voor de lancering. Verloskundige Annemarie Idema
en Jeanettes man Jos, die beiden aanwezig
waren toen Jeanette beviel van haar eerste
kind, knipten de navelstreng van het boek
door. En zo kwam Zwangere Zaken officieel ter wereld.
Meer info: zwangerezaken.nl.
(LE)

Groen moet je doen

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord
is een begrip in Hoograven en Tolsteeg. De jonge verslaggevers Mike
Hildebrand (11) en Sara Jacobs (11)
gingen gewapend met pen en papier
op bezoek bij beheerder Angelique
Jacobs.

M&S: Waarom doe je dat?
‘Ik vind het heel belangrijk dat het groen
niet verdwijnt en het milieu verbetert. Zo
draag ik mijn steentje bij aan een nóg leefbaarder Hoograven.’

M&S: Hoe ben je begonnen?
‘Acht jaar geleden speelde ik met het idee
om een groene plek te creëren voor mijn
kinderen. Mijn zoon Jesse heeft me eigenlijk op het idee gebracht van de kinderboerderij. En zo heb ik van mijn hobby’s
mijn werk gemaakt.’
M&S: Wat vinden je kinderen en man
ervan?
‘Ik denk dat zij er op zich achter staan,
maar er soms wel moeite mee hebben dat
ik veel met mijn werk bezig ben.’

Angelique, Sara en Mike.

M&S: Wat doe je voor de buurt?
‘Als beheerder van Nieuw Rotsoord probeer ik het groen in de wijk te behouden
en een ontmoetingsplek voor jong en oud
te creëren. Verder ben ik actief met Duurzaam Hoograven. Daarbij proberen we
mensen te stimuleren om zoveel zonnepanelen op het dak van hun woning te plaatsen. Ook willen we mensen overhalen om
sedum te laten planten op hun dak. Dat
zijn kleine plantjes. Zo’n groen dak is heel
goed voor het milieu. Ook heb ik het initiatief genomen voor de buurtmoestuinen.’

M&S: Wat heb je nog meer voor plannen?
‘Doorgaan met hoe we nu bezig zijn. En
bewoners betrekken bij wat er gebeurt. En
verder zijn we nu bezig met het opzetten
van een theehuis bij de kinderboerderij.
Daarmee willen we van Nieuw Rotsoord
een nóg leukere ontmoetingsplaats voor
jong en oud maken.’
M&S: Heb je wel eens in de krant gestaan?
‘Ja, diverse keren. En ik ben een paar keer
op de radio geweest en op RTV Utrecht.’

Sint Maarten in Hoograven
De jaarlijkse Sint Maarten-viering in
de wijk is altijd gezellig, schrijft Mees
van den Berg (11).

dacht. Ze ging achter de deur staan met
een hond achter het raampje. Daar moest
iedereen in mijn groep erg om lachen.

‘Ik heb meegelopen met een groepje kinderen in Hoograven. Maar het was zeker
niet het enige groepje. Je zag eigenlijk
overal wel lampionnen schijnen. Maar dat
mag ook wel op een dag als Sint Maarten.
En zoals iedereen verwacht had, werd er
veel snoep opgehaald. In de vorige jaren
ging iedereen het snoep verdelen, maar dit
keer was dat niet zo nu was het ieder voor
zich dus je moest wel opschieten wou je
nog een snoepje krijgen.

Aan het einde van de avond was iedereen
afgeladen met snoep. En mandarijnen. We
gingen toch even langs Smulwereld om
nog wat bij te bedelen. Maar toen was het
zover iedereen moest naar huis.
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Kind

RA

eraa

doo
rg
Blau roep 8
we
Ave van de
ntur
ijn

nze

Hoograven door de ogen
van een kat
Mijn naam is Lucky. Ik ben oranje met
wit, ik ben een jongen. In de nacht ga
ik vaak naar buiten, nadat ik de hele
dag heb geslapen. Vannacht had ik een
hele tijd gelopen. Ik klom over een
schutting en belandde in een tuin vol
planten.
Na even lopen kwam ik bij een muur.
Daar zit een kattendeur (voor mensen
volgens mij een ‘kattenluikje’). Ik liep
door de kattendeur naar binnen en
daar zat nog een poes. Hij was zwart
met groene ogen (de mijne zijn geel).
Hij keek heel boos en rende op me
af. Ik draaide me snel om en liep weg,
door de kattendeur. Nou, ik heb in ieder geval weer een goede les geleerd:
nooit door een vreemde kattendeur!
Na een tijdje over de daken rennen
kwam ik een andere poes tegen. Volgens mij was het een meisje. Ze was
mooi grijs, met gele ogen. Wauwie! Ze
was écht knap! Ze miauwde zachtjes
tegen me, veel liever dan dat die zwarte
poes in dat huis gedaan had. Ik kon
m’n ogen niet van d’r afhouden. Maar
ja het is ook weer zo stom om daar te
blijven staren.
Dus ik liep verder, door Hoograven. Ik
heb ook een plek gevonden met grote
dieren. Er zijn daar ook vaak kinderen
die mij aaien. Soms doe ik een middagslaapje in de stal, maar een groot wollig
dier jaagt me meestal dan weer weg.
Leuke buurt is dit! Leuke huizen, leuke
poezen (vooral die knappe grijze), aardige mensen. Je krijgt vaak eten van de
mensen als je langs hun benen wrijft
tijdens hun barbecue. Alleen de honden zijn wat minder. Maar dat heb je in
wel meer buurten!
Simone Galesloot (11) en
Dide Verkerk (11)

Een klein meisje deed open en stond met
een gigantische bak mandarijnen. Dat was
een hele verandering voor iedereen. Maar
ook lekker.
Natuurlijk verwacht je dat iemand opendoet en je dan gaat zingen, maar in één
geval deed iemand in de Noordeindestraat
dat niet, die had iets heel origineels be5
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Scholen klaar voor de toekomst
Goed onderwijs in goede schoolgebouwen, dat vinden de gemeente en de
scholen belangrijk. In dat kader zijn alle scholen in Hoograven en Tolsteeg
aan het bouwen of verbouwen, of hebben ze dat recentelijk gedaan. We vroegen een aantal schoolleiders maar hun ervaringen.
Leona Brandse, teamleider VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) van Kentalis Het
Rotsoord is enthousiast over de nieuwbouw aan de Slotlaan: ‘Wij krijgen CO2gestuurde ventilatie. Dat betekent dat
we naar behoefte ventileren zodat er een
gezond binnenklimaat is, maar het energieverlies verminderd wordt. Verder een
recirculatiebron: opslag van warmte en
koude, waardoor minder energieverbruik
nodig is voor verwarmen en koelen.’

gemaakt voor de kinderen. Zo willen we
stimuleren dat zij zich bewust worden van
het energieverbruik.’ Over hoe dit er concreet uit zal gaan zien, wordt begin 2013
met een adviesbureau overleg gevoerd.

De Hoge Raven
Jochem Grimmelikhuizen, directeur van
de Hoge Raven, is apetrots dat het gelukt
is om de nieuwbouw aan de Duurstedelaan
samen met de Ariënsschool en de Da Costaschool duurzaam neer te zetten. Lachend:
‘Je kunt zelfs aan het dak van de school
zien dat ‘ie groen is!’, waarbij hij doelt op
de sedumplantjes die het dak zullen gaan
bedekken voor een aangenaam binnenklimaat. Tijdelijk directeur van de Da Costaschool Annefieke Prins: ‘De meetgegevens
van het energieverbruik worden zichtbaar

Blauwe Aventurijn
Hoewel de Blauwe Aventurijn aan de
Ridderlaan nog veel meer plannen voor
duurzame projecten heeft, kan directeur
Connie van de Bruinhorst inmiddels bevestigen dat duurzame bouw werkt. Een
jaar na opening van de nieuwe school laat
de energierekening zien dat goede isolatie
lonend is. En dat stemt positief voor de
toekomst. (WtV)

Ook aan de Slotlaan staat duurzaam bouwen centraal.

Nieuw gezondheidscentrum op de kaart

Hoograven vanuit de lucht gezien. De nieuwe gebouwen zijn omcirkeld.
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Bewoners van de Rijnhuizenlaan tekenen
protest aan tegen de bouwplannen van
het nieuwe gezondheidscentrum, de parkeergarage en gymzaal voor leerlingen van
basisschool St. Jan de Doper. Martha de
Graaf, namens de bewoners: ‘Prachtig dat
er een nieuw gezondheidscentrum komt.
Maar wij vinden de nieuwbouw te hoog
en te massief. We maken een petitie namens de buurtbewoners. Die bieden we
de gemeenteraad aan tijdens de vergaderin
over het ontwerpraadsvoorstel. Dat is op
18 december.’ Leo Petit, architect bij SATIJNplus Architecten, tekende voor het
ontwerp. Het pand moet in grote lijnen
overeenkomen met andere gebouwen in de
wijk. Petit: “We gebruiken daarom dezelfde rode bakstenen als bij de nieuwbouw
van Hart van Hoograven.” Het gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband tussen Gezondheidscentrum Hoograven, huisartsenpraktijk Detmoldstraat,
Hoogravense Apotheek, fysiotherapie Van
Diepen en fysiotherapie Haalboom en
Van der Kleij. Als alles volgens planning
verloopt, is de nieuwbouw in het tweede
kwartaal van 2015 gereed. (AvtH)
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‘Wat een goede zet om Aanzet te maken.’ Dat schreef toenmalig wijkwethouder – inmiddels PvdA-partijleider
– Hans Spekman in de allereerste Aanzet die begin 2003 verscheen. Het bleef
niet bij dat ene exemplaar, want inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 50:
reden voor een feestje!
In dit extra dikke jubileumnummer is er veel
aandacht voor de toekomst van onze wijk.
Zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw bij De
Trip. Daarnaast maakten vier toekomstige
journalisten van de Blauwe Aventurijn speciaal voor deze Aanzet mooie verhalen.
Wilt u een van deze foto’s winnen? Kom dan naar de foto-expo!
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Foto-expo
Het jubileum wordt ook gevierd met een
expositie in de bibliotheek op het Smaragdplein. De expositie start op 15 december en
bestaat uit een mix van foto’s van huisfotograaf Ted van Arnhem en artikelen over de
Bokkenbuurt, Hoograven of Tolsteeg. Het
leuke is dat iedereen kans maakt op een echte Ted van Arnhem aan de muur. Bezoekers
kunnen aangeven welke foto hen het meest
aanspreekt. De foto’s worden daarna in februari verloot. De tentoonstelling duurt tot
eind januari.
Voor en door bewoners
De slogan ‘Voor en door bewoners’, duidelijk aanwezig op de voorkant van de eerste
Aanzet, is ook nu nog van kracht. Maar liefst
31 inwoners uit de wijken Bokkenbuurt/Tolsteeg/Hoograven hebben zich de afgelopen
tien jaar vrijwillig ingezet om de wijkkrant te
doen verschijnen. De een door artikelen te
schrijven, de ander door te fotograferen of
de krant vorm te geven.
Beppie en Beppie
De krenten in de pap – ook voor de redac-

tieleden – zijn de persoonlijke en bijzondere
verhalen van wijkbewoners: stoffeerder Oscar Sevilla, Beppie en Beppie van de Bingo,
kapper Ton de Bruijn, kraker Remco, brandweerman Cor en kunstfluiter Henry Glissenaar. Markante personen die Utrecht Zuid
kleur geven. Binnenkort zijn ze allemaal terug te vinden op www.aanzetnet.nl, wanneer
alle 50 edities van Aanzet zijn ingescand.
Van HAZ naar Aanzet
De wijkkrant vindt zijn oorsprong in het
Hoograven aan Zet-Centrum, dat in april
2002 met subsidie uit het Grote Steden Beleid werd geopend. In dit HAZ-centrum,
een initiatief om bewoners meer met elkaar
in contact te brengen, waren diezelfde bewoners de baas. Zij bepaalden welke activiteiten
werden opgezet en hadden daar ook een eigen budget voor. Zo kwamen onder andere
de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
(HKTH), het internationaal koken en de
wijkkrant tot stand. Opmerkelijk is dat genoemde activiteiten, ondanks de sluiting van
het HAZ-centrum in 2004, nog steeds bestaan. (RvD)
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Bibliotheek Smaragdplein
van 15 december tot eind januari
met foto´s van Ted van Arnhem
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AGENDA
Vanaf 9 december
Buslijn 6 ingekort, lijn 1 rijdt
voortaan naar Hoograven Zuid

TOEN EN NU

Langs het spoor
Bij de noordwesthoek van woonzorgcentrum Tolsteeg staat een inmiddels

15 december
Start foto-expo 10 jaar Aanzet
bibliotheek Smaragdplein

loos bordje: ‘Laan van Soestbergen’. Want om vanaf daar de woningen van

15 en 22 december
Pastoe halverkoop design met
hoge korting

(van 1830) en de Watervogelbuurt, de Laan van Soestbergen op.

die straat te bereiken moet men eerst, via het Baden Powellweg-fietspad, een
tunnel onder vier sporen door. Dan doemt, tussen Begraafplaats Soestbergen
Aan de Laan van Soestbergen stond de
wieg van Anne (66) en haar broer Fred
(63). Anne vertrok, maar Fred woont er
nog steeds. Voor 1955 was de huidige wijk
nog grotendeels weiland en akker. Aan de
oostkant was het Bokkenbuurtje kleiner
dan nu en westelijk was de Vondelbrug er
nog niet (kwam in 1960). De smalle Helling (langer dan nu) en het Rotsoord hadden aan weerszijden huizen en huisjes,
steegjes en diverse bedrijven. Er was toen
nog wel een stuk Laan van Soestbergen
ten zuiden van het spoor. Maar de huizen
moesten weg ten bate van de aanleg van
de Edelstenenbuurt en Tolsteegplantsoen.
‘Heb ik gebouwd zien worden in mijn rolschaatsentijd’, vertelt Anne. ‘Op ijzeren
wielen’, vult Fred aan.

Opa was op dezelfde Helling voorman bij
(de Erven) Trip, de steen- en betonfabriek.
Fred vond dat een fascinerend terrein om
op te spelen: ‘Er liep een spoortje over
het terrein, waar we met pompwagentjes
overheen reden; net als in die zwart-witslapstickfilms weet je wel?’

Professor Helling
Opa en oma en nog een aantal familieleden woonden op de Helling en het Rotsoord; in kleine huisjes met soms primitief
sanitair. ‘De elf kinderen van opa sliepen
allemaal op één zolder’, aldus Anne. In
1956 schreef een krant: ‘Utrechtse ‘spookbuurt’ Helling en Rotsoord gaat verdwijnen’. Anne: ‘Onze Tante Fietje schaamde
zich een beetje voor haar straat en sprak
liever over de Professor Hellinglaan.’

Kaassaus
Het spoortunneltje in de Laan van Soestbergen kwam pas in 1974. Om in Bokkenbuurt te komen (alwaar een snackbar was
waar men ‘friet met kaassaus’ verkocht)
kon je via de Gansstraat naar de toenmalige spoorovergang in het Oude Houtensepad, richting Bokstraat. ‘Die was om de
haverklap gesloten en als de eerste spoorboom open ging, moest je vaak weer wachten bij de volgende.’ (HvD)

Wijk-expo in Wijkbureau Zuid

De expo is in principe tijdens openingstijden van het wijkbureau (9.00-17.00 u) te
bewonderen. Als u daar ’s avonds een afspraak of bijeenkomst zou hebben, komt
u via de avondingang meteen langs de
knus ingelijste, doch niet chronologisch
gerangschikte foto’s die van ruim 20 jaar
tot bijna 90 jaar oud zijn. Inspiratie voor
Van Dongen was de wand van haar oma’s
trap naar boven; die was helemaal behangen met portretjes en borduursels: ‘In deze
opstelling laat ik zien dat Utrecht Zuid een
rijke geschiedenis heeft: van verwaarloosd
achterland tot proeftuin voor bevlogen
stedenbouwers’, aldus Carin van Dongen.
Deze expo verhuist in 2013 mee naar het
nieuwe wijkbureau op de hoek van de
Wijnesteinlaan. (HvD)

16 december
opening theehuis Rotsoord
met Kerst inn
(doneren kan nog steeds!)
Elke woensdagochtend
9.30-10.30 uur
Hardlopen voor vrouwen,
start bij Ravelijn
Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

De spoorovergang bij het Oude Houtensepad
in 1974.
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Elders in deze jubileumkrant kunt u lezen
dat er in de bieb op het Smaragdplein een
Wijkkrant Aanzet-expositie is in de hal
bij trap en roltrap. In het trappenhuis van
Wijkbureau Zuid is sinds 2006 een perma-
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De rijke geschiedenis van Utrecht Zuid in beeld.

nente tentoonstelling te zien van fotomomentjes uit de geschiedenis van Tolsteeg,
Hoograven en Lunetten. De in Hoograven
wonende kunstenaar Carin van Dongen tekende voor het concept en de uitwerking.
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Fabrieksgebouwen aan de Helling (1968).

