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Baracuda Zeeverkenners komt naar Hoograven
Er gebeurt momenteel veel aan het
einde van de Verlengde Hoogravenseweg. Naast de sanering van het oude
steenfabrieksterrein wordt bouwspeeltuin De Kameleon opnieuw ingericht
en wordt er een onderkomen gebouwd
voor Baracuda Zeeverkenners. De
waterscoutinggroep zal hier in het
voorjaar in trekken.
De Baracuda, zoals de groep zichzelf noemt,
heeft zin in de verhuizing naar Hoograven.
Bestuursvoorzitter Femke Hoekstra: ‘De
locatie is voor ons heel prettig. We hebben
straks de boten en het gebouw bij elkaar,
dat hebben we nu in Kanaleneiland niet. Dit
maakt ons veel flexibeler in onze activiteiten.
Daarnaast zijn we als organisatie zichtbaarder en hebben we zelfs buren! Het nieuwe
gebouw is ook nog eens efficiënter dan ons
huidige gebouw.’

Leiding gezocht
Baracuda Zeeverkenners telt ongeveer 70
leden uit Utrecht en omgeving. Femke: ‘We
hebben ook leden uit Hoograven, maar iedereen is welkom. Door een tekort aan staf
kunnen we momenteel geen nieuwe kinderen plaatsen. Des te meer ruimte is er voor
volwassenen - ook uit Hoograven! - als leiding.’ De wateractiviteiten van de scouts vinden van maart, april tot november plaats. In
de wintermaanden wordt het onderhoud aan
de boten gepleegd. Er is dan ook tijd voor
theorieles. Alle leden van de groep behalen
uiteindelijk hun zeildiploma.
Naar Hoograven
Al in 2009 heeft de groep te horen gekregen dat ze het pand naast IKEA in verband
met uitbreidingsplannen van de woonwinkel
op termijn zou moeten verlaten. Er is lang
gezocht naar een geschikte nieuwe plek. De
gemeente kwam uiteindelijk met het voorstel
om een deel van de bouwspeeltuin in Hoograven aan de Baracuda ter beschikking te
stellen, mét watergang naar het Merwedekanaal. De bouwspeeltuin kreeg hiervoor een
ander stuk grond aan de straatzijde terug.

Goede samenwerking
Inmiddels is er veel overleg geweest tussen
Baracuda Zeeverkenners, welzijnsorganisatie
Vooruit, de beheerder van de bouwspeeltuin,
en Ludens die naschoolse opvang verzorgt
in het pand in de speeltuin. De partijen hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke visie op hoe kinderen zouden moeten kunnen spelen. Dit is terug te zien in de
herinrichting van de speeltuin waarbij ze alle
betrokken zijn. Omdat de waterscoutinggroep haar buitenruimte alleen op zaterdag
gebruikt, is afgesproken dat op de andere dagen daar ook kinderen uit de speeltuin mogen spelen. (WtV)

Op de huidige locatie is het nog roeien
met de riemen…
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In de wintermaanden staat het onderhoud van
de vloot op het programma.

De nieuwbouw in het Liesbospark.
(foto’s: Petra van Kuik)

Doe mee en scan deze Aanzet

De redactie brengt graag in kaart waar Aanzet wel (en niet) wordt
bezorgd. Hiernaast zie je een QR-code. Scan met je smartphone de
code (soms heb je daarvoor een app nodig). Kies voor ‘Yes, go ahead’,
daarmee geef je je locatie door. Daarna kom je op onze website en zie
je alle locaties waar Aanzet al is bezorgd en gescand. Alvast bedankt!
1

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,
twitter naar @wijkkrantaanzet
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
Martijn van Es
Tanja Leijs
Hanneke de Reus
Elles Rozing
Bart Schilder
Wilma te Velde
Met medewerking van
Peter Sprangers en CONAM

Bouw Neerlandia vordert gestaag
Bas Dopheide fotografeert al vanaf de
start van de bouw eind 2012, vanuit zijn
woning aan de Verlengde Hoogravenseweg de bouw van Neerlandia. Een deel
van de woningen had volgens plan al opgeleverd moeten zijn. Maar doordat de
parkeergarage onder het terrein nog niet
klaar is, geeft de gemeente de vergunning
voor bewoning van het gebied nog niet af.
Volgens de huidige prognose is dat nu mei
2014. De bouwplaats wordt dan verkleind
tot het gebied rondom de fabriekshal. Omwonenden ondervinden voorlopig dus nog
overlast. Ze maken zich met name zorgen
over gevaarlijke situaties die ontstaan met
het drukke vrachtverkeer en schoolgaande
kinderen. (JA)
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Opmaak
Jo Design & Communication
www.jo-online.nl
Oplage
7.500 exemplaren
Volgende deadline
20 januari 2014

Alle Neerlandia foto’s van Bas zijn te zien op www.aanzetnet.nl.

TED KIEKT

Motto van kunstenaar JanIsDeMan: ‘Niet zeuren maar kleuren’.
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De stad Utrecht is weer een muurschildering van kunstenaar JanIsDeMan rijker.
Hij verfraaide de gevel van het pand van
de InvestFinance Group, op de hoek van
de ‘t Goylaan en de Hooft Graaflandstraat.
JanIsDeMan (echte naam: Jan Heinsbroek)
schilderde een collage van Utrechtse bouwwerken met daarin de Domtoren, de Prins
Clausbrug, een grachtenpand en de Rabotorens. Dit pronkstuk is strakker en grafischer geworden dan wat Jan normaal doet.
‘Maar dat vind ik juist wel leuk’, aldus Jan.
Op 5 juli 2012 vroeg Jan op een bijzondere manier zijn vriendin ten huwelijk.
Hij maakte een huizenhoog aanzoek op
de Monicahof/Herenweg in Utrecht. Het
filmpje staat op YouTube, zoek op ‘JanIsDeMan aanzoek’. (TvA)
Ted stopt als vaste fotograaf van Aanzet. Dit was
zijn laatste bijdrage voor Ted Kiekt.

Lichtjesoptocht:
Hoograven wordt alleen maar mooier
Oog voor Hoograven organiseert een lichtjesroute door de wijk. Een prima

HE BUUR

moment om te zien hoe mooi Hoograven wordt en om met andere wijkbewo-

Uitzicht

ners het begin van 2014 te vieren. De optocht is eind januari.

Toen ik 13 jaar geleden op de Jadelaan kwam wonen, dacht ik dat ik daar
hooguit vijf jaar zou blijven. Intussen
ben ik van de wijk gaan houden en ben
ik verliefd geworden op het prachtige
uitzicht. De foto’s van de watertoren
op de voorzijde zijn meestal gemaakt
vanuit mijn huiskamer, dus ik ga er
vanuit dat u mij begrijpt.
Net zoals ik mijn vorige bovenbuurvrouw begrijp. Op 19-jarige leeftijd
kwam zij op de Jadelaan wonen. En
pas na 54 jaar heeft zij de straat verlaten. Mooi om te zien hoe iemand met
alle liefde altijd op één plek is gebleven.
Wat moet zij hier veel meegemaakt
hebben. En ik denk dat zij minstens zo
verliefd was op het uitzicht als ik. Dat
van haar was tenslotte vanaf een verdieping hoger nog iets beter.

Handen uit de mouwen voor een schoon Hoograven.

Oog voor Hoograven is een initiatief van
buurtbewoners die vinden dat Hoograven
wel wat schoner kan. Samen met medebuurtbewoners is het team aan de slag op
verschillende plekken in de wijk. Een van
hen is Arwen van Putten: ‘In november
organiseerden we een opknap- en opruimdag. Ruim 60 deelnemers haalden meer
dan 70 vuilniszakken van de straten. We
hebben vers vogelvoer gestrooid, plantjes
neergezet en er zijn honderden bloembollen gepland. Bijvoorbeeld in perkjes langs
de Rijnhuizenlaan en de Constant Erzeijstraat. Vogelvoer, de plantjes, bloembollen kregen we van lokale ondernemers. Ze
zorgden ook voor hapjes en drankjes voor
de deelnemers. Zoveel betrokkenheid is
echt hartverwarmend!’

jaar. Hoe meer mensen daarbij helpen, hoe
meer er kan worden gedaan.’ Maar eerst is
er nog de lichtjesroute. Tijdens de optocht
zijn alle opgeknapte plekken verlicht.
Neem ook een lichtje mee
Arwen: ‘Hopelijk komen veel mensen meelopen en nemen ze ook een
lichtje mee. Na de optocht staat er voor
iedereen een lekker warm drankje klaar.’
Aanmelden voor de lichtjestocht kan via
oogvooromgeving@gmail.com of kijk
op Facebook: Hoogravenwinterklaar. Het
startpunt is buurthuis De Gravin. (ER)

Met pijn in haar hart nam ze afscheid
omdat alle trappen haar teveel werden.
Gelukkig bieden moderne appartementencomplexen haar de mogelijkheid om nog steeds in de wijk te wonen, maar ik weet dat ze het uitzicht
mist.
En ik mis mijn buurvrouw; ze was de
perfecte bovenbuurvrouw. Die ene
keer dat haar wasmachine het begaf en
het water in golven m’n keuken binnen
stroomde, vergeten we gewoon. Want
verder waren er 13 jaar lang dezelfde,
vertrouwde geluiden; haar voetstappen boven m’n hoofd, haar neuriën in
de portiek en af en toe een praatje als
we elkaar tegen kwamen. Ik mis haar!
Daarom zal ze altijd welkom zijn om
bij mij van het uitzicht te komen genieten.
Jojanneke Kronenburg

Opknappen en opruimen
Tijdens de afsluitende borrel vertelden
buurtbewoners welke plekken in Hoograven wel een grondige opknapbeurt kunnen
gebruiken. ‘De afgelopen weken hebben
we die plekken in kaart gebracht. We hebben met de gemeente besproken wat we
kunnen doen. Sommige plekken worden
op korte termijn aangepakt, maar er zijn
ook plekken die een grotere opknapbeurt
nodig hebben. Dat doen we in het voor3

Marcuskerk al vijftig jaar in Hoograven
Al meer dan vijftig jaar staat de Marcuskerk aan de Wijnesteinlaan 2 in
Hoograven. Sinds vijf jaar is ds. Hans Koops de predikant van deze Protestantse kerk. Koops: ‘Wij proberen een kerk in en voor de wijk te zijn, gastvrij
en uitnodigend. De kerk staat voor iedereen open.’ Veel leden van de Marcuskerk komen uit Hoograven en Lunetten.
Mensen inspireren
De meeste kerkgangers zijn zestigers,
maar gelukkig zijn er ook actieve dertigers
met hun kinderen. Op papier heeft de
kerk 2.000 leden, maar bij de diensten op
zondag komen er ongeveer 150 mensen.
Koops: ‘Het is niet de bedoeling van onze
kerk om mensen de bijbelverhalen op te
leggen. Ik probeer juist met behulp van
bijbelse verhalen mensen te inspireren.
Het hele leven in al zijn facetten kom je
in die verhalen tegen. Het gaat er menselijk aan toe met alles wat bij het mens-zijn
hoort aan bijvoorbeeld geluk, verdriet en
tegenslag. Vaak herkennen mensen zichzelf in de bijbelse verhalen.’
Andere activiteiten
Naast de zondagochtenddiensten heeft de
Marcuskerk nog andere activiteiten: een
tienergroep, vespers en de ouderensoos.
De tienergroep bestaat uit jongeren die
tweemaal per maand een eigen tienerdienst
houden. De vesper is een korte middagdienst, elke derde zondag van de maand,

met ruimte voor korte meditatie, muziek
en stilte. De ouderensoos is twee keer per
maand op donderdagmiddag en hierbij
zijn alle ouderen van harte welkom, kerkelijk of niet kerkelijk. Hierbij vertelt vaak
een spreker over een onderwerp.
Social Sofa
Bij de Marcuskerk hoort ook het Marcuscentrum, dat naast de kerk ook zalen
verhuurt. Het gebouw is multifunctioneel.
Onlangs werden ruimten in het Marcuscentrum bijvoorbeeld gebruikt voor het
mozaïeken van de Social Sofa banken. ‘Ik
kwam in gesprek met iemand van Social
Sofa en dacht meteen aan het nieuwe park
bij ons voor de deur,’ vertelt Koops. ‘De
kerk wil ook graag iets doen voor de buurt.
Met het mozaïeken van de banken betrek
je de buurtgenoten erbij en iedereen kan
straks de banken zien in het park.’ De Marcuskerk neemt ook deel aan andere projecten, zoals SamenHoograven, Inloophuis
en de Voedselbank. www.marcuskerk.nl
(EB)

IN GESPREK MET...

Dominee Hans Koops.

Basri Salimov
Veel Hoogravenaren kennen hem wel van
gezicht: de sympathieke Straatnieuwsverkoper bij Albert Heijn aan de ‘t Goylaan.
Zijn naam is Basri Salimov. Basri hoeft niet
ver te fietsen naar zijn werkplek, want hij
slaapt in een klein kamertje in Kanaleneiland.
Ik tref hem in de supermarkt als hij net
wat broodjes en een energiedrankje afrekent. Basri is van Turkse afkomst en heeft
wat moeite met het Nederlands, maar uiteindelijk begrijpen we elkaar.
‘Ik verkoop hier nu ongeveer vijf jaar
Straatnieuws. Van maandag tot zaterdag
verkoop ik tien kranten per dag, dus kom
ik uit op zestig kranten per week. Een
nummer kost 2 euro. Daarvan gaat 1,10
naar het kantoor en is 90 eurocent voor
mij. Ik heb wat problemen met mijn knie
en mijn pols. Daarom neem ik in januari
even vrij.’ (LE)

Straatnieuwsverkoper Basri Salimov op zijn vaste stek bij de ingang van de AH.
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Kleurrijke wijkbewoners
geportretteerd
Al sinds de opening van buurtcentrum Hart van Hoograven sieren felgekleurde portretten van buurtbewoners de wanden van het nieuwe gebouw.
Slechts een paar zijn er van buiten te zien, maar binnen hangen er wel dertien.
Allemaal zijn ze gemaakt door kunstenares Irene Logtenberg uit HoogravenZuid.

Bij Vogelopvang Utrecht op Rotsoord
kunnen hulpbehoevende wilde vogels
herstellen. Hierna worden ze weer losgelaten in de vrije natuur.
Wie zoeken wij?
* Bestuursleden die het beleid bepalen
en vormgeven. Zij komen minstens
zes keer per jaar samen en werken op
basis van een onkostenvergoeding.

Het kunstproject is volgens Irene ontstaan
uit enthousiasme voor haar buurt. ‘Ik bedacht me dat ik eigenlijk hele leuke buren
heb, die er voor zorgen dat ik me thuisvoel
in de buurt. Toen ik voor het project Briljante Ideeën ging nadenken wat ik wilde
maken, besloot ik dat ik hen wilde portretteren. Mensen die allemaal iets betekenen
voor de wijk.’
Gevoel
Voor twee van de portretten hoefde Irene
niet ver te kijken. Postbode Cor en duivenmelker Martin wonen bij haar op het rijtje. Voor de rest van de portretten ging ze
vooral op haar gevoel af. De Turkse groenteman van de ’t Goylaan en Wout van de
bloemenzaak op de W.A. Vultostraat weet
iedereen te vinden, maar ook op andere
plekken zoals de volkstuinen, kringloopwinkel De Arm en de Bibliotheek werden
markante Hoogravenaren geportretteerd.
Helaas lukte niet ieder portret. ‘Ik wilde
heel graag de Marokkaanse buurtvaders
fotograferen, maar toen ik de foto’s maakte was het net vakantie, toen zaten ze in
Marokko.’

Vogelopvang
Utrecht zoekt
bestuursleden
en vrijwilligers

* Vrijwilligers die het praktische werk
rondom de verzorging van de vogels
uitvoeren. Mensen die niet bang zijn
om hun handen uit de mouwen te steken. Speciale kennis van vogels is niet
nodig, enthousiasme om de vogels te
helpen wel.
Nieuwsgierig geworden? Meld je aan
voor een vrijblijvend oriënterend gesprek! Bel 030-251 72 55, dagelijks tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie: www.vogelopvangutrecht.nl
Kringloopcentrum de Arm.

Update bedrijfsverzamelgebouw
in watertoren

Niet elitair
Alle portretten zijn gemaakt in zogeheten pop-artstijl, met Andy Warhol en Roy
Lichtenstein als belangrijkste inspiratiebron. De basis van alle portretten is een
foto die Irene samen met een studio heeft
bewerkt tot een fel gekleurd kunstwerk. ‘Ik
vond dat een hele goede stijl om in te werken. Pop-art zet zich af tegen het serieuze
van de kunst, wil dat kunst laagdrempelig
en niet elitair is. Uit het museum, dicht bij
de mensen. Dat past heel goed bij kunst in
een buurtcentrum.’ (MvE)

De portretten van Irene Logtenberg
zijn permanent te zien op de begane
grond en 1e verdieping van buurtcentrum Hart van Hoograven. Bij ieder
portret hangt meer informatie over de
geportretteerde. Zie ook http://www.
ateliertje.info/
Irene bij haar kunstwerken.
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Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen won in 2011 de prijsvraag om de
watertoren op het Heuveloord te herontwikkelen. Tussentijds zijn de plannen uitgewerkt en wacht het bureau op de afloop
van alle procedures. Medio januari 2014 is
de bedoeling aan te vangen met de werkzaamheden om een bedrijfsverzamelgebouw met horeca in te richten. De muur
aan de wegzijde zal worden gesloopt, opnieuw worden opgebouwd en voorzien
van een centrale entree pal voor de toren.
De buitenzijde van de toren blijft onaangetast tot de kantelen. Bovenop wordt een
glazen verdieping geplaatst ten behoeve
van een restaurant welke in totaal twee
verdiepingen zal beslaan. Op de begane
grond komt naast een centrale ingang en
toegang tot een lift ook een café met terras
langs de Vaartse Rijn.
De doelstelling van S&vL is zomer 2014
de werkzaamheden te hebben afgerond en
de toren verhuur klaar te hebben, het is
nog niet bekend wie de horeca in de toren
zal gaan uitbaten. (BS)

AGENDA
Dinsdagen
tussen 10.00 en 12.00 uur
in Bibliotheek Hoograven
&
Zaterdagen
tussen 9.30 en 11.30 uur
in WZC Tolsteeg
Ontmoetingsplek ouderen
‘SamenHoograven’
1e woensdag van de maand
13.00 - 15.00 uur
Bingo
Hart van Hooraven
(‘t Goylaan 77)

TOEN EN NU

Hoogravense autofabriek
Het zal voor menig wijkbewoner een verrassing zijn, maar een eeuw geleden was
er in Hoograven aan, wat nu de Abraham
Keerstraat genoemd wordt, een heuse
auto-industrie te vinden. Dat klinkt spannender dan het in werkelijkheid is: de
wijk maakte toen nog onderdeel uit van
Jutphaas en de betreffende fabriek leverde waarschijnlijk slechts één auto af.
Het betrof de firma V.A. Hillen & Co die
tussen 1911 en 1915 tenminste één auto
heeft gebouwd. De term auto is in dit
verband overigens ook misleidend, want
waarschijnlijk was er sprake van een exemplaar van de zogenaamde Renardtrein. De

Renardtrein was een voorwagen waar een
aantal volgwagens voor personenvervoer
aangekoppeld waren. Het uit Frankrijk afkomstige vehikel werd in 1905 o.a. in de
omgeving van Utrecht, Amersfoort en Alphen a/d Rijn gedemonstreerd en maakte
grote indruk. De firma Hillen kreeg vervolgens in oktober 1905 een vergunning
om zo’n Renardtrein te bouwen. Of Hillen
daadwerkelijk de voorwagen fabriceerde
of alleen de volgwagens, is tot op heden
onbekend. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 zorgde er uiteindelijk voor dat het hele project een zachte en
snelle dood stierf. (RvD)

Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

Word vriend
van Aanzet

De Renard-trein van ’s Gravenhage naar Wassenaar.

Wijkkrant Aanzet is ook op Facebook te
vinden. Op onze Facebookpagina lees je
de nieuwste berichten, foto’s en oproepen
uit Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt.
Je kunt natuurlijk ook reageren op de berichten en eigen nieuws inzenden. Word je
ook vriend van Aanzet? Kijk op de Facebookpagina WijkkrantAanzet.

Demonstratie van het voertuig op de Varkensmarkt in Amersfoort.
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