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Bokkenbuurt viert ouderwets feest
Zoals in het april/mei-nummer van
Aanzet te lezen viel, hadden twee
dames uit de Bokkenbuurt het idee
opgevat om op 2 juni een buurtfeest te gaan organiseren. Anita en
Ramona zijn, met hulp van opbouwwerkster Marlies Bosch, zeer druk
geweest. Een sfeerimpressie van
het eerste ‘Bokfestival’ sinds twintig
jaar.
Geen koudwatervrees
Van verre is de zeephelling al te zien. Midden op het grasveld zoeven de kinderen op
een band naar beneden. In het plonsbadje
staat Ramona met een tuinslang. Het vullen gaat langzaam, maar gelukkig schiet de
brandweer te hulp. Een brandslang wordt
uitgerold en binnen vijf minuten is het
badje vol en kan er echt geplonsd worden.
De drie actieve dames geven het goede
voorbeeld en gaan bijna kopje onder.

Muziek
Voor ’t Bokkie staat een flinke geluidsinstallatie die Nederlandse muziek ten gehore
brengt. Later kan men ook (leren) jumpen
en streetdancen. Tussen 15.00 en 16.00 uur
is er een playbackshow en ‘s avonds volgt
nog een feestavond voor de bewoners. Al
met al een geslaagde dag, waar organisatoren Anita, Ramona en Marlies tevreden op
terug kunnen kijken. (PdN)
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Activiteiten
De rommelmarkt is ook op het grasveld.
Veel keus, van prullaria tot een complete
eethoek. Tussen de zeephelling en buurthuis ’t Bokkie zijn spelletjes voor jong en
oud, waaronder koekhappen, blik gooien
en koe melken. Vele vrijwilligers helpen bij
de spelletjes en de bar. In de voetbalkooi
spelen jongens vriendschappelijk tegen
elkaar. De winnaars van het voetbaltoernooi ontvangen een medaille.
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COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke
wijkkrant voor en door bewoners van
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt.
Aanzet verschijnt zesmaal per jaar.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com
of schrijf naar Postbus 4175, 3502 HD
Utrecht. www.aanzetnet.nl
Redactie
Jeroen Alblas (website),
Ted van Arnhem (fotografie),
Evelien Baljet, Remco van Dam,
Loulou Edelman, Patricia de Nijs,
Elles Rozing, Cindy Vros
m.m.v.
Laura Lunansky, Esther de Nijs,
HKTH, Jette Bertels,
Hans Roggen (foto St. Jan de Doper),
Eeke Anne De Ruig
(foto Parijs op het Smaragdplein),
Beheergroep Hamersplantsoen
Opmaak
Jo Design & Communication
www.jo-online.nl
Oplage
7000 exemplaren
Volgende deadline
20 september 2007

COLUMN

Robert Giesberts
Robert Giesberts is de wijkwethouder van
Hoograven. Heb je een vraag aan hem? Mail
naar redactieaanzet@yahoo.com.

Treesie, Danny en hun zoontje De-Jay

Topleven in de woonwagen
De meeste mensen in Utrecht Zuid wonen
in een flat of eengezinswoning. Dat geldt
niet voor Treesie Looysen (26) en haar
vriend Danny van Eijk (25). Zij leven met
hun zoontje De-jay (1) in een woonwagen.
Het kampje ligt aan de Musketierlaan, aan
de zuidrand van Hoograven. De overige
drie wagens worden bewoond door Treesies nichtjes.
Treesie woont er sinds haar twaalfde, eerst
met haar ouders en nu dus met haar eigen
gezin. Danny groeide op in een rijtjeshuis,
dus het leven in een woonwagen was nieuw
voor hem. Danny: ‘We zitten top hier, met
zo’n groot grasveld voor de deur. Ik zou
het niet anders willen.’ Ze genieten van

familie om zich heen, veel aanloop en de
vrijheid en ruimte rondom de wagen.
Toen Danny zijn vriendin voorstelde,
kreeg hij te horen: ‘Leuk meisje, je zou niet
zeggen dat ze van een kamp komt.’ Toch
denkt Treesie dat mensen tegenwoordig
minder vooroordelen hebben tegenover
kampbewoners: ‘Op de basisschool werd
ik nog uitgescholden voor zigeuner, maar
dat gebeurt nu niet meer.’ Omwonenden
hebben destijds handtekeningenacties
gehouden om de komst van het kampje
tegen te gaan. Diezelfde mensen zeggen
nu beschaamd tegen Treesie: ‘Dat we dát
gedaan hebben ...’ (LE)

Waterrijk Hoograven
Wat heeft Hoograven met de Vaartse
Rijn? Meer dan Overvecht met de Vecht,
maar het kan beter. In de afgelopen jaren
is water steeds belangrijker geworden in
steden; om naar te kijken en om van te
genieten als een open, rustgevende ruimte
temidden van alle stedelijke drukte. Lange
tijd kregen bedrijven hun plek aan water
of kwamen er huizen met hun achterzijde. Alleen de bewoners van die huizen
of werknemers van die bedrijven konden
bij het water komen. Hele wijken zijn zo
ontstaan met, als het ware, hun rug naar
het water. Die tijd is voorbij, ook voor
Hoograven. Nu al zijn er plaatsen waar
je goed kunt genieten, wandelend vooral,
van de Vaartse Rijn. Maar verbeteringen
zijn denkbaar. Bijvoorbeeld in de zuidpunt, waar het Liesboschpark is ontwikkeld en nu plannen zijn voor de roeiverenigingen en de restanten van de oude
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steenfabriek. Of bij het Prozeeterrein,
dat nu een ontoegankelijk en onprettig
gebied is. Of verderop voorbij het Hamersplantsoen, het Salamanderpad en de
Socratesbrug. Plannen maken is niet moeilijk, ze uitvoeren…. Maar het zou wel
mooi zijn als Hoograven weer meer met
haar gezicht naar de Vaartse Rijn komt te
staan. Dat maakt de wijk rijker omdat er
dan meer te beleven valt. Tegelijk zullen
er altijd ontwikkelingen zijn die gewenst
zijn en watergebonden. Zo is het voorstel
om het bedrijf Van Hees aan het water te
vestigen omdat het van alles met bootjes
doet. En dat is ook belangrijk, maar dan
om andere redenen. Bedrijvigheid en vertier op het water kunnen goed samen
gaan. Bij Van Hees lukt dat naar mijn idee,
juist ook omdat we breder kunnen kijken
dan naar die ene plek alleen.

HE BUUR
De zomer
Heerlijk, de zomer komt er weer aan.
Na een grijze, natte winter en een
veelbelovende lente start op 21 juni
mijn favoriete seizoen. Bij elk nieuw
voorteken van de naderende zomer
wordt mijn glimlach breder. De merel
die voor het eerst zijn avondlied zingt.
De eerste keer schoffelen in het rozenperk. De eerste keer dat de sproeier
in speeltuin ’t Raafje aan gaat. De
terrasjes aan het Ledig Erf die voor
het eerst vol zitten. Het zijn allemaal
gebeurtenissen waar ik vrolijk van
word. Ook het leven in de straat komt
weer op gang, met dank aan de kinderen. Zo gauw de dagen wat langer
worden, verzamelen ze zich voor het
avondeten bij het speelplaatsje in het
midden van de straat om met elkaar te
spelen. Wanneer er buiten in groepsverband geknikkerd, gevoetbald, gehinkeld of geklommen kan worden,
verliezen tv en spelcomputer blijkbaar hun aantrekkingskracht. Terwijl
de kinderen buiten spelen, komen de
ouders vaak ook even naar buiten.
Uiteraard om een oogje in het zeil
te houden, maar ook om met de
collega-ouders de laatste buurtnieuwtjes door te nemen. Soms met
een drankje erbij, waardoor het praatje
vlak voor het eten al gauw uitgroeit
tot een spontane borrel, waar toevallig
passerende buren zich bij aansluiten.
Iemand heeft nog een zak nootjes,
iemand anders nog een aangebroken
fles wijn. Hé buur, wat wil jij drinken?

Schakel tussen bestuur en burger
Ton Lindhout is de wijkmanager in wijk Zuid: Hoograven, Tolsteeg, de Bokkenbuurt en Lunetten. Wie is Ton Lindhout en wat doet de wijkmanager precies?
Ton is 55 jaar en is al zeven jaar wijkmanager in wijk Zuid. Hij staat aan het
hoofd van wijkbureau Zuid, waar inclusief
Ton zestien mensen werken.Ton begon
zijn loopbaan bij de gemeente Den Haag,
waar hij o.a. projectleider stadsvernieuwing
was en de laatste jaren werkzaam was als
stadsdeelcoördinator.
Maatwerk
Op de vraag: ´Wat doet de wijkmanager´
antwoordt Ton: ´Eigenlijk het op maat
maken van het voorgestelde beleid van het
centrale bestuur van de gemeente Utrecht.
De wijkmanager kijkt naar de specifieke
kenmerken van de wijk en probeert het
voorgestelde beleid zo goed mogelijk te
laten aansluiten op de behoeften van de
wijk. In verband daarmee adviseert hij het
bestuur en werkt hij nauw samen met de
wijkwethouder. De gemeente Utrecht is
een organisatie op afstand. De wijkmanager moet ervoor zorgen dat de afstand
tussen bestuur en burger kleiner wordt.´
Samen oplossen
Verder is de wijkmanager (samen met
zijn medewerkers) aanspreekpunt voor
allerlei zaken in de wijk. Ton: ‘Soms gaat
het over gewenste verkeersaanpassingen,
maar mensen weten ons ook te vinden bij
burenruzies. Een belangrijke taak van het
wijkbureau is het werken aan de veiligheid
in de wijk en het tegengaan van overlast.

Aan de balie, via de telefoon en internet
krijgen we ook meldingen en klachten over
losliggende tegels en hondenpoep.’
De wijkmanager staat in nauw contact
met diverse instanties binnen de gemeente
Utrecht, waaronder de politie, gezondheidscentra en de verslavingszorg. Bij
meldingen vanuit de wijk probeert hij deze
eerst samen met de bewoners op te lossen.
Mocht dit niet lukken, dan kan hij de hulp
inroepen van bovengenoemde instanties.
Eigen budget
De wijkmanager heeft een eigen budget,
afkomstig uit het leefbaarheidbudget.
Vorig jaar was dit budget een kwart miljoen euro, dit jaar een half miljoen euro
en volgend jaar wordt dit zelfs een miljoen
euro. Ton:´Van dit budget kunnen wij veel
zaken in de wijk aanpakken. Onlangs is van
dit budget het Hamersplantsoen aangepakt
met nieuwe speeltoestellen en een nieuw
voetbalveld voor de jeugd.´
Hij ziet Wijk Zuid als een wijk met veel
mogelijkheden, zowel bij de ruimtelijke
inrichting als op sociaal gebied. Ton: ‘Het
is een wijk waar het zin heeft om in te investeren. Verder is de veiligheid in de wijk
de laatste jaren sterk toegenomen. Natuurlijk zijn er op dat gebied nog best problemen en ook in het samenleven met de verschillende culturen is nog wel verbetering
mogelijk. Aan die onderwerpen wordt nog
hard gewerkt.’ (EB)

Remco van Dam

Cavia’s en konijnen
uit logeren
Heeft u uw vakantie geboekt, maar weet u
niet waar u uw konijn of cavia moet onderbrengen? Op Nieuw Rotsoord kunt
u uw knaagdieren in pension onderbrengen. Het is de bedoeling dat u uw eigen
hok meeneemt. Kan dat echt niet, dan
moet u dat van tevoren aangeven. Er is
namelijk maar een beperkt aantal hokken beschikbaar. Om zeker van een plek
te zijn moet u van tevoren reserveren
(www.nieuwrotsoord.nl).
De prijzen voor het pension per dag zijn
€0,50 voor een hamster, €1,- voor een
cavia of een konijn en €1,25 voor een
Vlaamse reus.

Feestelijke opening van het vernieuwde Hamersplantsoen.
Inzet: Wijkmanager Ton Lindhout.
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Kroon op werk

St. Jan de Doper

en kaderlid Paul Verweel op 2 juni onder luid gejuich tegelijk een bal in het

Twee weken lang heeft de St. Jan de Doperschool hard gewerkt aan een dansproject.
In samenwerking met het Utrechts Centrum voor de Kunsten zijn de kinderen en
het team aan de slag gegaan om de school
te laten swingen. De hele school werd
versierd met allerlei balletkleding, instrumenten en prachtige tekeningen over dans
en muziek. De opening was meteen al raak.
Leerlingen, leerkrachten en ouders begonnen de dag goed met ochtendgymnastiek.
Enthousiast waren de leerlingen ook over
de workshop djembee. Een prachtige presentatie voor de hele school door klein en
groot vormde de spetterende finale van
het project. Zo lieten de kleuters een treinreis naar het strand zien en groep acht een
spectaculaire Capoeiradans. Kleurrijke indianendansen, schattige sprookjesdansjes
en stijlvolle dansen waren een lust voor
het oog. Via de website van de school kan
iedereen nog nagenieten:
www.stjandedoper.ksu-utrecht.nl. (JB)

Met een ferme trap schieten burgemeester Brouwer, voorzitter Driss Hidraoui
doel, waarna een enorme tros geel-zwarte ballonnen het luchtruim kiest. De
nieuwe kantine van vv Hoograven is officieel geopend!

Alle aanwezigen kunnen daarna genieten
van een uitgebreid buffet aan Marokkaanse
en Nederlandse hapjes en drankjes. Het
is niet alleen de officiële opening van de
kantine van voetbalclub Hoograven, maar
tegelijkertijd de bekroning van zes jaar
hard werk om de club van de grond te
krijgen. De beginjaren van de club waren
moeizaam, met het vinden van een veld,
het aantrekken van kaderleden en wat ongeregeldheden tijdens wedstrijden. Inmiddels is er een ervaren bestuur aanwezig, zijn

er goede contacten met de verenigingen in
de buurt, heeft de club al zo’n 200 leden
en zal vanaf komend seizoen ook een
meisjeselftal gaan spelen bij vv Hoograven. Een voorbeeld van de goede contacten met de buurtverenigingen is dat de
meisjes zich mogen omkleden en douchen
bij korfbalclub HKC, omdat daar bij
vv Hoograven (nog) geen plek voor is.
Voorzitter Hidraoui is al met al een tevreden
man: ‘Hier hebben we hard voor gewerkt,
het was een zeer geslaagde dag!’. (RvD)

in beweging

NIEUWE AANWAS

Kapper Maik hanteert twee scharen
Je voelt je direct thuis in de salon van kapper Maik en schoonheidsspecialiste Sanne. De ontvangst is hartelijk en de koffie staat klaar. Geen wonder,
want de Perzische naam van hun zaak, Yord, betekent ‘thuis’.
Kapper Maik was ooit showkapper. Hij
knipte bij grote kappershows en perfectioneerde zo zijn kniptechniek: tegelijkertijd hanteert hij twee scharen én
twee kammen. ‘Dat zorgt voor lucht
in het haar’, legt hij enthousiast uit. De
dame in de kapperstoel ondervindt dat
aan den lijve: Maik knipt en kapt met flair
en tovert in no-time een prachtmodel tevoorschijn.
Kaartclub enthousiast
Yord opende begin januari. De keuze
voor Hoograven was bewust, vertelt
Sanne. ‘We staan dichtbij de mensen. De
bewoners van verzorgingshuis Plettenburg hebben ons al gevonden. Nadat een
dame enthousiast was over haar nieuwe
kapsel, bracht ze de volgende keer haar
hele kaartclub mee!’
Ook ’s avonds open
De zaken gaan dus goed bij Yord. Dat
komt ook door de ruime openingstijden.

Maik: ‘We zijn dagelijks open van half
twaalf ’s ochtends tot half acht ’s avonds.
Je kunt na je werk gewoon bij ons terecht.
Een knipbeurt kost ongeveer 15 euro.’ Je
vindt Yord aan de Ruygenhoeklaan in
Hoograven. (ER)
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Meewerken aan een
groene wijk
Wil je werken aan een schone, groene
en milieuvriendelijke wijk? Milieupunt
Zuid zoekt bestuursleden die wonen in
Tolsteeg, Bokkenbuurt, Hoograven of
Lunetten, die één keer per maand de
bestuursvergadering bijwonen en die
meedenken over de activiteiten van het
milieupunt.
Iets voor jou? Neem dan contact op met
Milieupunt Zuid, tel. 289 27 73 of
milieupuntzuid@kpn-officedsl.nl.
Openingstijden: maandag t/m donderdag
van 13.00 tot 17.00 uur, ‘s ochtends op
afspraak. Milieupunt Zuid is één van vier
Utrechtse Milieupunten. Wijkbewoners
kunnen bij het milieupunt terecht voor
informatie, advies en ondersteuning over
natuur en milieu in hun eigen wijk. Meer
informatie op:
www.milieupuntenutrecht.nl. (CV)

Parijs op het Smaragdplein

Het bestuur van Hoogravens Belang: vlnr Marcel van Basten, Agaath Galesloot, Danny van Zijl,
Herman Aarsman, Riet Versteeg, Arie Molenaar.

Hoogravens Belang viert jubileum
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang bestaat dit jaar zeventig jaar. Reden voor een bescheiden feestje in Huize Tolsteeg op zaterdag 28 april.
Hoogravens Belang is als wijkvereniging
opgericht op 29 april 1937, om de belangen van de inwoners naar de Gemeente
Jutphaas te behartigen. In die tijd hoorde
de wijk Hoograven nog bij Jutphaas, het
huidige Nieuwegein. Nadat Hoograven
in 1946 bij de stad Utrecht werd gevoegd,
werd de functie van de vereniging uitgebreid naar wijk- en oranjevereniging.
De doelstelling is in de loop der tijd gewijzigd, maar het belang van de vereniging
voor de wijk is nog steeds groot. Aart-Jan
Voogt, assistent-wijkmanager van het wijkbureau Zuid, die vanuit zijn functie al zo’n
vijf jaar een goed contact onderhoudt met
de wijkvereniging: ‘Ik heb bewondering
voor wat de vrijwilligers van Hoogravens
Belang allemaal voor elkaar krijgen. Ze
brengen via activiteiten als de Happening
Hoograven en de Koninginnedagviering
veel mensen uit de wijk met elkaar in contact.’

Roel van Kooten, voorzitter van Hoogravens Belang tussen 1987 en 1992, knikt
instemmend: ‘Het was hard werken, maar
we deden het voor de saamhorigheid in de
wijk. En die was goed! We hadden elk jaar
een kermis, maar nooit ellende.’
Het huidige bestuur, onder aanvoering van
voorzitter Marcel van Basten en goed voor
ruim zeventig (!) jaar ervaring, is uiteraard
trots op de behaalde mijlpaal, maar kijkt
alweer naar de toekomst. Zo staat op 8
september de Happening Hoograven op
het programma, en niet lang daarna zal
Sinterklaas ook weer afmeren in Hoograven. Ook intern is nog het een en ander te doen, want Marcel van Basten treedt
binnenkort af als voorzitter. Mensen die
bereid zijn hun handen uit de mouwen te
steken en het leuk vinden om veel mensen
te ontmoeten, zijn bij deze uitgenodigd
zich aan te melden als bestuurslid en/of
voorzitter! (RvD)

Ze ruimt zwerfafval, houdt de afvalbakken en de ondergrondse inzamelpunten
opgeruimd en hijst op vlagdagen de vlag:
‘s Jean Rensing is de adoptiemoeder van
het Smaragdplein. Een paar keer per
week is ze met bezem en afvalgrijper in
de weer om het plein op orde te krijgen.
En of dat allemaal nog niet genoeg is onderhoudt ’s Jean sinds kort ook de binnenplaats van het Smaragdplein.
Geïnspireerd door de kleine binnentuintjes op onopvallende plekjes in Parijs,
waar mensen in stilte genieten van het
groen, kwam ze op het idee om van de
binnenplaats een plek te maken waar iedereen plezier aan kon beleven. ‘Op het
pleintje hoor je verhoudingsgewijs geen
verkeer. Zodra je die poort onderdoor
gaat is het een ander verhaal. Ik dacht
hier zou ook zo’n hele leuke tuin kunnen
komen.’
De omwonenden waren aanvankelijk
minder enthousiast over dit idee. Ze
verwachtten jongerenoverlast. Omdat
er geen enkele reactie op het stadsplan
kwam, besloot de gemeente om de tuin
toch te realiseren. Het stukje verwaarloosd groen tussen de parkeerplaatsen
is nu veranderd in een binnentuintje
met bankjes, beuken, vlinderstruiken en
een haag. ’s Jean zorgt ervoor dat alles
netjes blijft. Inmiddels zijn de mensen
wel enthousiast. ‘Ze vinden het super opgeknapt.’ (CV)

IN GESPREK MET...

Special reporters Esther de Nijs en
Laura Lunansky in gesprek met
Henry Glissenaar (kunstfluiter)

Wat is kunstfluiten?
Ik kan op sommige voorwerpen fluiten,
bijvoorbeeld een pen, een patatje of een
nijptang. Deuntjes fluiten doe ik het liefst
op mijn vingers. Ik gebruik dan mijn
linkerpink en rechterringvinger.

Bent u al beroemd?
Ik ben ook bekend als de ‘Neusfluiter’. In
een tv-programma, 10 jaar geleden, heb
ik op de neus van André van Duin gefloten. Binnenkort ben ik weer op de tv te
zien, in het programma ‘Bijna beroemd’,
op een zaterdagavond in juli of augustus.

Hoe is het allemaal begonnen?
Ik was 12 jaar toen ik over straat liep en
iemand op zijn vingers hoorde fluiten. Ik
probeerde dat na te doen. Het lukte pas
na heel veel oefenen.
Wat zou u doen met één miljoen?
Ik zou een studio bouwen om meer te
kunnen oefenen en om muziek op te nemen die ik dan na wil fluiten.

Voor boekingen:
Henry.glissenaar@casema.nl
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Cindy Vros (l) en ‘s Jean Rensing

Bouwplannen
De nieuwbouw aan de Hagesteijnlaan
is ontworpen met inachtneming van de
omgeving. Er zijn vanuit de buurt dus
weinig bezwaren, alleen het parkeren moet
nog goed bekeken worden. Daarentegen
zorgen de bouwplannen bij Rotsoord
voor vele bezwaren. Ondanks veel overleg tussen bouwers en omwonenden zijn
de gebouwen nog steeds te hoog en nemen ze (te)veel zonlicht weg bij de huidige
bewoners. Het College van B & W heeft
de gemeenteraadsleden per brief laten
weten (zie www.aanzetnet.nl) dat er geen
noemenswaardige veranderingen zullen
plaatsvinden ten opzichte van de eerdere
plannen, ook al kan de gemeenteraad zich
niet vinden in die plannen. (PdN)

AGENDA
24 juni
Harleydag Utrecht,
Harley-Davidson Club Utreg,
Rotsoord 7.
26 juni en 18 september
Vergadering Wijkraad Zuid,
Wijkbureau Zuid, 20.00 uur.
30 juni
Grote Utrechtse Live Prijs,
Tivoli/De Helling.
4 september
Vergadering Wijkraad Zuid,
Musketon, 20.00 uur.
8 september
Happening Hoograven.
Meer info op aanzetnet.nl

Hamersplantsoen
feestelijk geopend
Burgemeester Brouwer heeft op 2 juni het
Hamersplantsoen officieel geopend. Zij
deed dit door samen met de oudste en de
jongste buurtbewoner de laatste tegels te
leggen op een van de nieuwe zitbanken.
Voorheen was het plantsoen te vaak negatief in het nieuws. Een reeks van vervelende
incidenten met hangjeugd deed de buurtbewoners besluiten het tij te keren. Door
een goede samenwerking tussen gemeente en bewoners en een subsidie via “het
recht van initiatief ” zijn vele verbeteringen
aangebracht. Het plantsoen is van en voor
iedereen die zich aan de spelregels houdt.
Wandelpaden, voetbalveld en basketbalveld zijn geasfalteerd. Een hondenroute
is aangelegd. Een nieuw groot speeltoestel
is geplaatst. Nieuwe bomen zijn geplant.
Daarnaast heeft een zeer speciaal project
zijn plaats gekregen. Tijdens een workshop
waarin kinderen uit de buurt prachtige
tekeningen van vissen vervaardigden,
heeft kunstenares Carin van Dongen
(woonachtig aan het Hamersplantsoen)
tegels ontworpen voor de nieuwe banken
en tribune. Afgelopen weken heeft de kunstenares samen met buurtbewoners de verschillende objecten betegeld en gevoegd.
Zo hebben vervelende incidenten met
hangjeugd niet alleen een mooi nieuw
plantsoen opgeleverd, maar ook een vernieuwde kennismaking tussen buurtbewoners. Ze zijn weer met elkaar in gesprek,
nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.
(BH)

TOEN EN NU

50 jaar ‘t Goylaan,
De Hoogravense boulevard expositie
In vooroorlogse wijken kon men in de
20e eeuw nog vele winkels op de hoeken
van straten vinden en soms was er zelfs
sprake van een echte winkelstraat. Vanuit
de filosofie dat alles op buurtniveau geregeld moest zijn, werd per buurt een stripje
winkels ontworpen (Montfoortlaan en
Ruygenhoeklaan) en op een hoger schaalniveau - dus op wijkniveau – een winkelcentrum. Dit idee werd in Hoograven en
Tolsteeg voor het eerst uitgevoerd. Door
de langgerekte vorm van de wijk was één
winkelcentrum onpraktisch. Er kwamen
twee centra, het Smaragdplein in het noorden en vanaf 1958 ’t Goylaan in het zuiden.
De ’t Goylaan werd ook wel aangeduid als
de Hoogravense boulevard. Het bewust
concentreren van winkels gebeurde pas op
grote schaal in de naoorlogse stedenbouw.
Aan ’t Goylaan kwamen onder meer
drogisterij Putman, kunsthandel Muurtooi,
juwelier De Bree, boekhandel ILA, tabakshandel Piet Verkerk, drogisterij Struyk,

hotel-café–restaurant-slijterij De Gelderse
Blom en radio-zaak De Korte Golf. Alleen
bloemenspeciaalzaak Orchidee en herenkapper De Bruin zijn nog over van de
pioniers.
Voor het winkelend publiek kwam een
voetgangerstunnel onder de drukke weg
door. De grote plantenbak op de stoep
vóór de Orchidee geeft nog steeds aan
waar de opening was. Daar konden de
klanten via twee trappen naar beneden de
tunnel in, om veilig aan de overkant te komen. Later werd deze tunnel gesloten vanwege de sociale onveiligheid.
De Historische Kring heeft een van de
lege etalages mogen benutten om foto’s te
tonen uit de beginperiode van het winkelcentrum. Als u de sfeer wilt proeven hoe
het winkelcentrum 50 jaar geleden was opgezet, moet u beslist even gaan kijken aan
de ‘t Goylaan. (HKTH)

Wie kan de HKTH helpen aan de missende namen? Mail naar info@hkth.nl.
De middenstand van ‘t Goylaan:
1.
2. Lammers ijzerwinkel
3. De Bruin, kapper
4. Van Maurik, slager
5. Gerard van Maurik, Gelderse Bloem
6. Giel van Maurik
7.
8.
9.
10. Evers, VIVO
11. Van Dijk, slager
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12. V.v.Pal, manifacturen
13. Molenaar, vishandel
14. De Kort, verlichting
15. Ed Kraan, kapper
16. Mw. Schrijvers Orchidee, bloemen
17.
18.
19. Muurtooi, lijstenwinkel
20. Scholten kledingzaak
21. Verkerk, sigarenwinkel
22. De Bree, horlogewinkel
23. Mokveld, coöperatie

