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Een kijkje in de jarige watertoren
Aan de rand van Hoograven staat al
honderd jaar een bijzonder bouwwerk: midden tussen de huizen rijst
de 37 meter hoge, monumentale watertoren op. Tijdens de Dag van de
Watertoren (afgelopen 3 en 10 november) was de toren open voor publiek.
Een unieke kans om eens binnen te
kijken.
Zo’n 300 nieuwsgierige omwonenden komen een kijkje nemen. Medewerkers van
drinkwaterbedrijf Vitens geven uitleg over
de watertoren. ‘De meest gestelde vraag?
Hoe hoog de watertoren eigenlijk is!’

Voorraadvat
Sommige bezoekers denken dat de watertoren helemaal gevuld is met water. Dat is
nu niet meer zo. Het water zit boven in het
reservoir. Watertorens zorgen ervoor dat
er voldoende druk op het de waterleiding
staat zit en dat er voldoende water in voorraad is. Het is eigenlijk een voorraadvat op
pootjes. Tegenwoordig worden watertorens steeds minder gebruikt. De druk op
het net wordt geregeld met automatische
pompen en waterleidingbedrijven gebruiken tegenwoordig grote laaggelegen reservoirs (kelders).

Het water dat overdag extra nodig is, wordt
hierin ‘s nachts opgespaard. Ook als iedereen gelijktijdig gaat douchen is er genoeg
water.
Nuttig
De meeste waterleidingbedrijven kunnen
nu dus zonder een watertoren het water
probleemloos naar hun klanten versturen.
Maar toch bewijst de watertoren nog zijn
nut. Bijvoorbeeld als reservevoorraad en
drukreservoir. En natuurlijk als herkenningspunt in onze wijk.(ER)

Vijf watertorens
Heuveloord, zoals de naam van de watertoren luidt, is in 1907 gebouwd en was de
derde toren van de Utrechtse Waterleiding
Maatschappij. De eerste toren kwam aan
het Predikherenkerkhof en werd gebouwd
in 1896. In Lombok, aan de Amsterdamsestraatweg en in Overvecht zijn ook watertorens.
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Wethouder Bosch laat zich in de nok van het circus hijsen.

Hart van Hoograven start in circustent
Woensdag 31 oktober opende wethouder Bosch het nieuwbouwplan ‘Hart
van Hoograven’. Plaats van handeling: het Circus van Moskou, neergestreken
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op het braakliggende terrein aan de Hagesteinlaan.
Als dank voor hun inzet kregen bewoners en genodigden van de projectontwikkelaars AM Wonen en Bouwfonds gratis
toegangskaarten voor het circus. Geheel
op eigen risico liet wethouder Bosch zich
in de nok van het circus hijsen. Na de officiële speeches konden de kinderen genieten van de capriolen van de clowns en
circusartiesten.
In het ‘Hart van Hoograven’ aan ‘t Goy-

laan komt een winkelcentrum met appartementen. Verder komen er 150
eengezinswoningen. Later, als de nu nog
bestaande flats aan de C. Erzeijstraat en
de Roelof Droststraat zijn gesloopt, komen daar nog eens 88 woningen bij. Naar
verwachting zijn de eerste woningen in
het tweede kwartaal van 2008 klaar. Voor
meer informatie: www.hartvanhoograven.
nl. (PdN)

Jarige watertoren blijft in de belangstelling

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
is bij de watertoren een herdenkingsplaat onthuld. Wie de Dag van de Watertoren heeft gemist, kan nog de hele
maand november in bibliotheek Smaragdplein een historische expositie bekijken
over De Helling, de plek waar de Watertoren staat. De expositie beslaat de
periode vanaf 1400 tot eind 20e eeuw.
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Raad kiest voor
buurt en
roeiverenigingen
De roeiverenigingen Triton, Orca en
Viking krijgen een nieuwe accomodatie op het Befu-terrein in Hoograv-

Belangenvereniging bewaakt
overlast nieuwbouw
De palen van het nieuwbouwproject Hart van Hoograven worden geslagen.
Het heien aan ’t Goylaan is tot ver in Hoograven te horen. De bouw is nu echt
gestart. Ondertussen hebben de omwonenden last van de trillingen.

en-Zuid. Op de plek van hun huidige
clubhuis aan het Merwedekanaal komt
aannemer Van Hees. Dit heeft de gemeenteraad besloten.
Nadat de wijkbewoners kenbaar hadden gemaakt dat het onacceptabel is dat
zware vrachtwagens door de kleine straten
zouden rijden, bleven twee alternatieven
over. Het eerste: een nieuwe weg over een
ecologische zone en langs een speeltuin en
sportaccommodatie. Het tweede alternatief: de roeiverenigingen op het voormalige
Befu-terrein en Van Hees op de locatie van
de roeiverenigingen. De gemeenteraad kiest nu voor het laatste: de zogeheten ‘omklapvariant’. De roeiverenigingen kunnen
dan een nieuwe accommodatie ontwikkelen. Deze variant kost vijf miljoen meer
dan het alternatief dat het college voorstelde. Er moet dan ook duidelijkheid zijn
over andere financiële bijdragen naast de
gemeentelijke subsidie.
Uitwerken
Wethouder Giesberts zegde toe dat hij de
komende drie maanden zijn uiterste best
gaat doen om de gekozen variant nader uit
te werken en met een aanvaardbare oplossing voor alle partijen te komen. De wethouder gaf wel aan dat deze variant een veel
groter risico met zich meebrengt voor de
voortzetting van het bedrijf van Van Hees.
Dit met het oog op de onteigeningsprocedure, waar de rechter een uitspraak over
moet doen.
Buurt blijft alert
Enkele bewoners op de tribune: ‘Even
waren wij onzeker over wat er zal gaan
gebeuren als straks de rechter het aanbod
niet reëel vindt: terug naar Variant 0 (de
vrachtwagens door de buurt)? Navraag
bij politiek ingewijden en andere bronnen
hebben deze twijfels voor een groot deel
weggenomen. Voor de zekerheid zullen wij
echter in de komende periode tot voorjaar
2008 de nodige alertheid opbrengen. Bij
deze danken wij allen in de buurt voor de
getoonde inzet en meeleven”. Gietema/
Boheemen/ de Graaf/ Rijkse/ Eijbergen.

Konstant van der Linden en Ronald Loeve houden de nieuwbouw in de gaten.

Half oktober wijzigde bouwgroep BAM
het heiplan naar aanleiding van de trillingen. Daarover viel bij omwonenden een
brief van BAM op de mat, gericht aan
Ronald Loeve van de Belangenvereniging
Hart van Hoograven. Hoe zit dat ook alweer met die belangenvereniging?
Samen sterk
Voorzitter Konstant van der Linden is
vanaf het allereerste moment bij de belangenvereniging betrokken. Hij kende
iemand die in de zomer van 2006 schade
aan zijn huis kreeg door de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Een groep
buurtbewoners maakte zich zorgen over
die schade. Was de gemeente zorgvuldig
genoeg bij de sloop? Zij besloten zich samen sterk te maken en richtten de Belangenvereniging op. Het bestuur bestaat nu
uit zes vrijwilligers en houdt bij de nieuwbouwactiviteiten de vinger aan de pols.
Voorkomen
Voorzitter Van der Linden: ‘Wij zorgen
ervoor dat de opdrachtgever en de uitvoerders zoveel mogelijk maatregelen treffen
om schade te voorkomen. Ook hebben
we veel contact met de projectleider van
de gemeente.’ Regelmatig ontvangen de
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leden nieuwsbrieven met informatie over
de nieuwste ontwikkelingen.
Palen boren of heien
Had het bestuur het heien niet kunnen
voorkomen? ‘Helaas hebben wij niet de
kennis in huis om advies te geven over de
beste aanpak van de nieuwbouw’, legt Van
der Linden uit. ‘Wij weten niet zeker wat
veiliger is: palen boren of heien. Daarnaast
was er al een vergunning voor het heien
afgegeven door de gemeente Utrecht.
Tot nu toe hebben de inspanningen van
de belangenvereniging gezorgd voor een
uitbreiding van de bouwkundige-opnamen van onze huizen. Daarnaast stuurde
de vereniging een bouwexploit aan alle
betrokkenen van de nieuwbouw en sloop.
Daarmee worden zij aansprakelijk gesteld
voor schade die zij in de toekomst veroorzaken. Met de bedoeling dat alle partijen
de nieuwbouwactiviteiten met de grootst
mogelijke zorg uitvoeren.’(EB)
Wilt u lid worden van de belangenvereniging? Mail: belangen.hartvanhoograven@gmail.com, of schrijf naar Hooft
Graaflandstraat 207, 3523 VT Utrecht.
Het lidmaatschap kost 20 euro per jaar.

De Hoge Raven gaat ervoor
Openbare basisschool De Hoge Raven aan de Duurstedelaan, heeft de afgelopen zes jaar een duidelijke omslag gemaakt. Van alleen klassikaal lesgeven en het lesprogramma afdraaien is het onderwijs nu gericht op minder
klassikaal onderwijs én veel aandacht voor sociale vaardigheden.
De school doet veel aan projecten. Zo
is aan bijvoorbeeld de kinderboekenweek veel aandacht besteed. De Hoge
Raven organiseerde bijvoorbeeld ‘familielezen’. Kinderen uit de hogere klassen lezen kinderen uit de lagere klassen
voor. Vaak zijn dit de broertjes of zusjes
of bekenden van de oudere leerling. Directeur Elly Rouwenhorst: ‘In heel de
school zitten dan groepjes die elkaar
voorlezen. Geen hoekje blijft onbenut.’
Persoonlijke aandacht
Op De Hoge Raven werken de leerlingen
vaak op hun eigen niveau. Voor leerlingen die minder goed mee kunnen komen,
zijn er extra opdrachten. En leerlingen die
verder zijn, kunnen extra stof tot zich te
nemen. Elly: ’Onze school is hier steeds
beter op toegerust. In de toekomst willen we deze laatste groep, naast de verrijking die bij de methode hoort, ook
een structureel programma aanbieden.’

Leefstijl
De school vindt het belangrijk om leerlingen ook sociaal emotioneel gebied iets
mee te geven, waarbij het accent ligt op
de medeverantwoordelijkheid van leerling,
leerkracht en ouders. Zo is er bijvoorbeeld een pestprotocol en zijn er duidelijke schoolregels. En onlangs verdiepten
de leraren zich gezamenlijk twee intensieve dagen in het programma Leefstijl.
Dit omvat een scala van vaardigheden
zoals kennismaken, luisteren en omgaan
met groepsdruk. Het programma bestaat
uit (les)materiaal en trainingen voor leerkrachten.
Afspiegeling
Het mag duidelijk zijn: de Hoge Raven is
een school die in de lift zit en het is een
afspiegeling van de wijk. Elly: ‘We hebben
hoge verwachtingen van leerkracht en leerling. Als team van De Hoge Raven staan
we ervoor en vooral: gaan we ervoor.’(EB)

NIEUWE AANWAS
Richa, voor al uw roti’s

Voor de liefhebbers van Surinaams eten is het genieten in Hoograven, sinds
Richa Roti’s begin juni zijn deuren opende aan de W.A. Vultostraat 47.
Eigenaar Ram Ramdutt en zijn vrouw
Sarieta Ragunath bereiden in hun eerste
zaak de heerlijkste Surinaamse gerechten,
met de nadruk op roti’s. Een roti is een
hartige pannenkoek gevuld met vlees,
kousenband, een soort sperziebonen, en
aardappel of gele erwten.
Klinkt lekker
‘De naam Richa Roti’s betekent niets’,
glimlacht Ram, ‘Mijn vrouw Sarieta vond
het gewoon lekker klinken.’ Dat lekker
slaat blijkbaar ook op het eten, aangezien
de meeste mensen die een keer roti komen proeven, telkens weer terug keren.
Ram:’We moeten het hebben van mondop-mond-reclame, en dat gaat goed!’
Van heinde en verre
Het populairste gerecht op de kaart, niet
toevallig ook de specialiteit van Ram en
Sarieta, is de roti-kipfilet. Die valt niet al-

Ram Ramdutt serveert roti’s.

leen in Hoograven in de smaak, zegt Ram,
mensen komen er zelfs voor uit Houten,
Nieuwegein en Zeist! Vanaf november is
het, bij wijze van proef, ook mogelijk in
de weekenden nasi en bami te bestellen.
Richa Roti’s is de hele week van 12.00 tot
22.00 uur geopend, behalve op maandag,
en verzorgt desgevraagd ook Surinaamse
buffetten. (RvD)
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De Hoge Raven aan de Duurstedelaan.

Samen lezen is wel zo leuk!

Veel aandacht voor de kinderen.

Huur eens een boompje
Zoals eieren bij Pasen horen, zo hoort een
kerstboom bij Kerstmis. Vroeger werd
hiervoor een boom uit het bos omgehakt
en op het dorpsplein opgetuigd. Het hele
dorp deed samen met één boom. Tegenwoordig staat er in bijna ieder huis een
boom. Deze worden speciaal voor de kerstdagen gekweekt en belanden daarna bij
de vuilnis. Gelukkig kan dit ook anders!
Huur bijvoorbeeld een kerstboom via het
Milieupunt Zuid. Deze boom met kluit
wordt na de feestdagen teruggeplant. De
boom kunt u tussen 15 november en 10
december bestellen op www.milieupuntenutrecht.nl, of via een bestelformulier
bij het Milieupunt. De boom kan daarna
op 15 december tussen 10.00-14.00 uur
worden opgehaald bij Milieupunt Zuid
(bij Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101).
De inleverdag is 5 januari tussen 10.0014.00 uur. De bomen worden dan weer
teruggeplant en kunnen over een paar
jaar weer levend en wel als kerstboom in
uw huis staan.
Een boom kost €15,- (+ €5,- statiegeld).
U-pas houders betalen €5,- (+ €5,statiegeld). (CV)

Basisschool zamelt
geld in voor KiKa

TijdVoorElkaar in opzet geslaagd
TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid is afgerond. Het doel van het tweejaardurende
project was om burenhulp en vrijwilligerswerk te stimuleren. Dat is gelukt, zo
blijkt uit het eindverslag. Welzijnsorganisatie Portes bekijkt of het initiatief ook
in andere Utrechtse wijken waar Portes actief is kan worden ingevoerd.
Bewoners doen soms al iets voor naaste Enkele resultaten:
buren: plantjes water geven, een uurtje - Er zijn 189 bemiddelingen tussen
strijken, boodschappen. TijdVoorElkaar
bewoners geweest. Hiervan zijn er 84
richtte zich erop om iets te doen voor iegeslaagd.
mand die niet ‘in de buurt’ woont. Op de - 92% van de bewoners die via Tijdbijbehorende site plaatsten buurtbewoners
VoorElkaar een dienst hebben uitgewishun vraag en aanbod en reageerden zij op
seld zijn hier tevreden tot zeer tevreden
elkaars vraag en aanbod. Met een Roosover.
je (symbolische beloningsbon) werden - 14 mensen hebben via TijdVoorElkaar
mensen voor bewezen diensten beloond.
een vrijwilligersplek gevonden bij een
Wie geen internet heeft of wie niet goed
lokale organisatie.
weet hoe een vraag te formuleren, schake- - 12% van de deelnemers geeft aan
lde de ‘sociaal makelaar’ in. Die hielp en
blijvende contacten te hebben overbemiddelde waar nodig.
gehouden aan TijdVoorElkaar.
- 44% geeft aan twee of meer buurtUit het eindverslag blijkt dat Tijdbewoners te hebben leren kennen.
VoorElkaar echt heeft geleid tot meer en - De website is bijna 25.000 keer bezocht
blijvend contact tussen buurtbewoners.
door bijna 5.400 bezoekers. (ER)

IN GESPREK MET...

Special reporter Esther de Nijs interviewt Robin, de nieuwe penningmeester van Nieuw Rotsoord.

Hoe lang woon je al in Hoograven?
Ongeveer tien jaar, op twee verschillende
adressen.
Vertel eens wat over jezelf.
Ik heb een zoontje van 4 en een dochtertje van 1 jaar. Ik sport veel, vooral voetbal
bij Hercules maar ook tennis en squash.
Graag ga ik naar het Ledig Erf.

Kende je Nieuw Rotsoord al?
Ja, ons zoontje gaat er graag heen.
Wat moet je doen als penningmeester?
Je moet de financiën bijhouden, vooral
opletten dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er geld binnen komt.
Wat vind je van de wijk?
Erg leuk, we gaan volgend jaar naar ons
derde adres in Hoograven.

Waarom ben je actief geworden in de
wijk?
Ik werd gevraagd bij de bbbq – de brandgangbarbecue, een buurtfeest.

De basisschool Jan Willem van de Meene
organiseerde begin september een fancy
fair. De opbrengst kwam volledig ten
goede aan KiKa, Kinderen Kankervrij.
KiKa is door de leerlingen zelf gekozen.
Er waren allerlei activiteiten, zoals spijkerpoepen en blikgooien. Twee Marokkaanse
moeders beschilderden tientallen handen
met henna. Er werden pannenkoeken gebakken, er was koffie, thee en koek, en een
mooi ingericht Marokkaans theehuis. Geld
werd ingezameld door de verkoop van kleine schilderijtjes, waarop de kinderen hun
vakantieherinnering hadden geschilderd.
Ook was er een ‘levende fruitautomaat’ en
een veiling waar vakantiesouvenirs werden
verkocht: Griekse olijven en enkele fossielen uit de Grotten van Han. Dankzij het
enthousiasme van de kinderen én de bijdragen van gulle gevers is voor KiKa 250
euro ingezameld. (MvD)

Hamersplantsoen
genomineerd voor
Veiligheidsprijs
Eens per twee jaar looft de gemeente
Utrecht de Veiligheidsprijs uit aan een bijzonder project in
de stad. De beheergroep Hamersplantsoen heeft de recente opknapbeurt van het
plantsoen
ingestuurd. Door dit bijzondere project zijn
de buurtbewoners elkaar gaan opzoeken.
Sommige bewoners zijn letterlijk achter de
gordijnen vandaan gekomen en meer betrokken geraakt bij de buurt. Op woensdag
10 oktober is het plantsoen bezocht door
de jury van de Veiligheidsprijs. Tijdens dit
bezoek heeft de beheergroep het project
toegelicht. Hierbij bleek dat het Hamersplantsoen een van de genomineerde is.
De veiligheidsprijs wordt uitgereikt door
burgemeester Brouwer op 30 november.
Zie ook www.utrecht.nl/veiligheidsprijs.
(Beheergroep Hamersplantsoen)

Nieuw Rotsoord zoekt
gastvrouw/heer

In de ontmoetingsruimte van dierenweide Nieuw Rotsoord wordt koffie en thee
geschonken, en er worden eigen producten als eieren, appels en honing verkocht.
Lijkt het je leuk om hier een middag per
week gastvrouw/heer te zijn, neem dan
contact op met Angelique Jacobs, tel:
2541662 of kom naar Briljantlaan 101.
Openingstijden: elke dag tussen 13.00 en
17.00 uur.

Waarom penningmeester?
Ze waren op zoek naar iemand en mij
leek het wel leuk iets als vrijwilliger te
gaan doen. Bij mijn werk heb ik ook met
geld te maken.
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EN NU
AGENDA TOEN
Watertoren Heuveloord

22 november en 9 december

Dansen in Tolsteeg, 14.00-16.30 uur

24 november

Sinterklaasintocht,
vanaf 14.00 uur, Oranjebrug

14 december

Lampionnenoptocht & kerststal

14 december

Ellen ten Damme in De Helling

15 december

Kerstmarkt op Rotsoord,
13.00-16.00 uur

31 december

Blackout Oudejaarsavond,
De Helling

Meer info op aanzetnet.nl

Sinterklaas en andere
festiviteiten

Sinterklaas slaat ook dit jaar Hoograven en
Tolsteeg niet over. Liefhebbers van pepernoten kunnen zich 24 november melden
bij de Oranjebrug, waar de goedheiligman
rond 14.00 uur aanmeert. Na een kleine
tocht door Hoograven arriveert de Sint
tussen 15.00 en 15.30 uur op het Smaragdplein. Winkeliersvereniging Smaragdplein
organiseert deze dag tevens een braderie.
Dansen in Tolsteeg
Huize Tolsteeg opent op zondag 11 november en zondag 9 december tussen
14.00 en 16.30 uur haar deuren voor danslustigen. Rumba, Cha-cha-cha en Engelse
wals, elke dans komt aan bod tijdens deze
door Hoogravens Belang verzorgde dansmiddagen.
Kerst-Inn
De traditionele Kerst-Inn vindt plaats op
vrijdagavond 14 december. Om 19.00 uur
vertrekt een lampionnenoptocht vanaf
buurthuis Ravelijn naar het Smaragdplein,
waar een kerststal is ingericht.(RvD)

De watertoren in Hoograven bestaat 100 jaar. De geschiedenis in vogelvlucht.
Deze watertoren is in neo-Hollandse re- Lelijk
naissance stijl opgetrokken, wat gebrui- In 1977 werd bij een renovatie de omkelijk was voor begin twintigste eeuw. De manteling van het reservoir en het dak
toren heeft een enigszins taps toelopende vervangen. De romp en het reservoir zijn
ronde vorm. De uitkragende reservoirom- gehandhaafd. Dit restant werd geheel met
bouw leverde veel kritiek op. In de volks- Luxalon sandwichpanelen in de kleuren
mond worden deze watertorens ook wel wit, grijs en blauw bekleed. Hierdoor werd
denigrerend ‘waterhoofdjes’ genoemd.
de toren gedegradeerd van een waardevol
tot een smakeloos lelijk exemplaar.
Reden bouw
De groei van de bevolking in de 19e eeuw Restauratie
ging in de steden vaak gepaard met het uit- Vanaf 1996 ontstonden plannen om de
breken van epidemieën. Hierdoor nam het watertoren weer terug te brengen in zijn
besef toe dat goed drinkwater van belang oorspronkelijk staat. Tijdens de restauwas, evenals een deugdelijke riolering. Er ratie heeft men zoveel mogelijk gebruik
verschenen watertorens. De watertoren gemaakt van oorspronkelijke materialen
in Hoograven dateert uit 1907 en was de en is met groot vakmanschap uitgevoerd.
derde van Utrecht. Hij stond exact op de Hiervoor moest men op zoek gaan naar
gemeentegrens met Jutphaas en was alleen historische gegevens. Er staat weer een
voor het Utrechtse stadsdeel bestemd. schitterend monument, in oude glorie herHoograven kreeg pas in 1931 een aanslui- steld. In 1999 ging de Rietveldprijs naar
ting. Tot die tijd was het behelpen met Rem Koolhaas met het Educatorium. Het
waterpompen, waarvan slechts een enkele Utrechtse publiek koos echter voor de geredelijk water gaf.
restaureerde watertoren.

						
						
						

Watertoren:
feiten & cijfers

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Bouwjaar:
1907
Ontwerp:
Utrechtse Waterleiding 		
Maatschappij (UWM)
Hoogte:
37 meter
Inhoud:
1.000 m3
Diameter:
11,2 meter

Jouw bijdrage hier?!

De wijkkrant Aanzet wordt gemaakt
door vrijwilligers. Deze editie is inmiddels de 25e. De wieg van de krant stond
in het Hoograven aan Zet Centrum en
heeft maar liefst 3 moeders: Eva, Lisette
en Andrea.
De redactie wil graag in contact komen
met bewoners van Tolsteeg, Bokkenbuurt en Hoograven. Mensen die in een
club zitten, iets organiseren of op een
andere wijze iets doen voor de wijk en/
of de buren. Vindt je het leuk om een
keer een bijdrage te leveren aan de krant?
Of wil je een keer geïnterviewd worden
door een van de redacteuren? Mail dan
naar redactieaanzet@yahoo.com. (PdN)

Toen de watertoren er nog niet stond...

Al op de oudste kaart van Utrecht uit 1541 vinden we aan de Vaartse Rijn ‘het gherecht
van die stadt van Utrecht’: Een driehoekige galgconstructie en hoge palen met daarop
een rad. Iedereen die over of langs de Vaartse Rijn de stad naderde, wist welke straf
hem boven het hoofd hing als hij in deze stad een ernstig misdrijf zou begaan. In de
17de eeuw kwamen er in de directe omgeving verschillende molens en steenbakkerijen.
Kaj van Vliet, Historicus
Abraham Keer (gestorven in 1804), eigenaar van pannenbakkerij de Heul, had een
voor zijn tijd een bijzondere hobby. In 1783 organiseerde hij een heuse ballonvaart. De
eerste vlucht werd geen succes, op een hoogte van 100m vloog zijn ‘papieren’ ballon
in de brand. Aan de Helling kon men rond 1752 terecht in herberg ‘de Verloren zoon’.
Vlakbij kon men dan de postkoets nemen naar een stad verderop. Uit: Zuid (De Utrechtse wijken deel 4 ) (Heurneman, van Santen, van Vliet, 2005)
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