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De drie roeiverenigingen aan de Verlengde Hoogravenseweg blijven op 
die plek. Roeiaccommodatie De Driewerf  wordt vergroot en opgeknapt. 
Dat hebben de verenigingen Orca, Triton en Viking besloten. Er wordt 
al jaren gezinspeeld op een vertrek uit de wijk, omdat het Merwedeka-
naal te druk wordt. Alleen de toproeiers vertrekken nu tijdelijk naar Vianen. 
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Roeiers blijven in Hoograven

Vooralsnog blijft dit een vertrouwd tafereel: roeiers op het Merwedekanaal. (Foto: NvdB)

Orca, Triton en Viking zijn al sinds 1978 ge-
vestigd op de huidige plek naast snelweg A12. 
In de jaren negentig werd het complex voor 
het laatst uitgebreid en gerenoveerd. In de af-
gelopen tien jaar is er vrijwel continu discus-
sie geweest over de huisvesting van de roei-
ers, waarbij diverse varianten zijn onderzocht. 
Zo werd serieus overwogen om op het voor-
malige Befu-terrein (tussen De Driewerf  en 
Neerlandia) een nieuwe loods te bouwen. 
Volgens voorzitter André van der Lelij van 
Viking is dat plan nu van de baan en gaan 
de verenigingen investeren in De Driewerf.  
‘We hebben veel achterstallig onderhoud, en 
daarnaast willen we het pand verduurzamen, 
onder meer met zonnepanelen.’

Het complex wordt daarnaast ook vergroot 
met krachthonken en overlegkamers. Dat 
kan alleen op de eerste etage nog, want een 
vergroting van de begane grond – waar de 
boten liggen – zit er niet in. Volgens Van der 
Lelij is dat jammer, maar niet het grootste 
probleem. ‘Je kunt nog zoveel boten hebben, 
maar als er te weinig ruimte op het water is, 
dan kun je er niet veel mee doen.’

Vianen
De opknapbeurt van De Driewerf  betekent 
namelijk niet dat de zorgen van de roei-
verenigingen nu verleden tijd zijn. Naast 
de roeiers varen er steeds meergemotori-
seerde plezierboten op het Merwedekanaal, 

en diverse ontwikkelingen wijzen erop 
dat aantal alleen maar gaat toenemen. De 
studentenroeiverenigingen hebben daarom 
besloten om hun wedstrijdroeiers voortaan 
te laten trainen op een ander deel van het 
Merwedekanaal, in Vianen. Het kanaal wordt 
daar veel minder druk bevaren. 

Deze dependance in Vianen is echter slechts 
een noodoplossing, de extra reistijd naar 
Vianen en terug vergt veel van de in Utrecht 
wonende en studerende sporters. Anne 
de Lange van Stichting Watersportbaan 
Midden-Nederland hoopt met de gemeente 
spoedig een extra locatie voorde toproeiers 
te vinden en de negatieve gevolgen van de 
gemeentelijke plannen met Merwedekanaal 
te beperken. ‘De mensen van de gemeente 
luisteren, er zijn oplossingen mogelijk, maar 
het ontbreekt vooralsnog aan politieke daad-
kracht.’ (MvE)
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Van stadsuitbreiding 
tot stimulansgebied

Het Smaragdplein. (Foto: HUA)

WIJKFOTO
Herman Aarsman droeg tijdens de receptie ter ere van het 80-jarig 
bestaan van wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang op 22 
april de voorzittershamer over aan Paul Sturkenboom. Herman 
was sinds 1975 actief  lid van Hoogravens Belang, waar hij begon 
als zwarte piet. Naar eigen zeggen krijgt hij het nu alleen nog maar 
drukker. Hij blijft vice-voorzitter en moet zijn werkzaamheden uit-
gebreid overdragen. Als bekende Hoogravenaar zal zijn hulp nog 
vaak ingeroepen worden. Hoogravens Belang is nog op zoek naar 
nieuwe leden. Op http://www.hoogravensbelang.nl/ staat daar-
over meer informatie. (Tekst en foto: WL)

COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke wijkkrant 

voor en door bewoners van Hoograven, Tolsteeg 

en Bokkenbuurt. Aanzet is een uitgave van de 

Stichting Wijkkrant Aanzet en verschijnt vijfmaal 

per jaar.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com,

twitter naar @wijkkrantaanzet of schrijf naar 

Redactie Aanzet, p/a Hooft Graaflandstraat 18, 

3525 VV Utrecht. 

www.aanzetnet.nl

Redactie
Evelien Baljet, Nadine van den Berg (fotografie), 

Ron Brouwer, Henk van Diepen, Loulou Edelman, 

Martijn van Es, Wybren de Jong, Wendy Lambers, 

Hilbert Onvlee, Hanneke de Reus, Wilma te Velde 

& Elizabeth Wattimena (fotografie)

Met medewerking van
Het Utrechts Archief

Vormgeving
Rotterdam Vormgeving,

www.rotterdam-vormgeving.nl

Concept: Jo Design & Communication 

www.jo-online.nl

Oplage
7.500 exemplaren

Volgende deadline
22 juni 2017

De volgende Aanzet
verschijnt op 7 juli 2017

 

Ons leefgebied is in rap tempo aan het 
veranderen. De infrastructuur, voorzie-
ningen en inrichting ervan wordt voort-
durend aangepast aan de eisen van 
de tegenwoordige tijd. Op Rotsoord 
sneuvelen bijvoorbeeld bedrijfsloodsen 
en worden terreinen bouwrijp gemaakt 
of  bebouwd met nieuwe objecten waar 
bewoners en bezoekers kunnen wo-
nen, werken en recreëren.

Onze wijken winnen aan bedrijvig- en leven-
digheid en worden in diverse uitgaven die 
zijn gericht op (trein)reizigers aangeprezen 
als ‘een bezoek zeker waard’. Het zal nie-
mand verbazen dat onze wijken inmiddels 
tot de meest gewilde van het hart van Neder-
land behoren.

De ontwikkeling van Hoograven en Tolsteeg 
vond plaats in stappen. Oud-Hoograven is 
als uitbreiding van Jutphaas oorspronke-
lijk planmatig opgezet volgens de principes 
van Engelse tuinwijken, zoals de W.A. Vul-
tostraat en de Julianaweg duidelijk laten zien. 

De wijk is in de loop der tijd aangevuld met 
bebouwing die aan geen enkele stedenbouw-
kundige visie beantwoordt, wat de grote di-
versiteit ervan verklaart, zo niet legitimeert. 

Stempelstructuur
Uiteindelijk werd door de gemeente Utrecht 
een structuurplan opgesteld waarin de ste-
delijke ontwikkeling tot aan 1970 was vast-
gelegd. Hierin speelde onder meer de wijk 
Nieuw-Hoograven een grote rol. Deze wijk 
kreeg een functionalistisch karakter. Ken-
merken zijn onder meer de combinatie van 
laag- en middelhoogbouwwoningen opgezet 
in een ‘stempelstructuur’ met veel doorgaan-
de groenzones en openbare buurtvoorzie-
ningen. Gestandaardiseerde eengezinswo-
ningen en flatgebouwen tot vier bouwlagen 
bepalen het aangezicht.
Gerrit Rietveld drukte er zijn stempel op 
door ‘bezonning, uitzicht en het intieme ka-
rakter van de binnentuinen en de buurtplei-
nen’ centraal te stellen. Andere stedenbouw-
kundigen en ontwerpers brachten hun visie 
in ons leefgebied in. 

Momenteel bevinden onze wijken zich mid-
denin een uitgebreid vernieuwingsprogram-
ma dat veel sloop en nieuwbouw omvat, 
naast het behoud van gezichtsbepalende en 
historische elementen. Dat noemt men ‘Be-
houd door ontwikkeling’. Voor het overige 
is er sprake van een ‘open welstandsbeleid’; 
de Vaartse Rijn is opgenomen als stimulans-
gebied. En al dat moois creëren en beheren 
we in essentie met elkaar. Dat doen we goed! 
(RB)

Met dank aan Peter Sprangers, HKTH: 
www.hkth.nl.
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Informele restaurants in de 
oude Pastoefabriek
Rotsoord bruist. Jarenlang waren er 
maar weinig restaurants in de omlig-
gende wijken, maar nu hebben bewo-
ners wat te kiezen. Twee horecazaken 
openden hun deuren in april van dit 
jaar in de voormalige Pastoefabriek.

Beide zaken kregen een naam die verwijst 
naar de oude meubelmakerij. Restaurant Het 
Ketelhuis startte op 11 april op Rotsoord 7b 
en café-restaurant De Zagerij Utrecht open-

de op 18 april in de ruimte ernaast, op Rots-
oord 7a. In het ketelhuis wekte men vroeger 
de stroom op voor de fabriek en in de zagerij 
werden, het woord zegt het al, de meubels 
gezaagd. Het industriële verleden blijft zicht-
baar in de restaurants. De zaken krijgen alle-
bei een terras aan de Vaartsche Rijn, waar je 
ook met een bootje kunt aanmeren.

Samenwerking
De twee horecazaken trekken samen op. Jan 
van der Grift van De Zagerij: ‘Wij hopen dat 
de gasten van Het Ketelhuis eerst wat ko-

men drinken in De Zagerij of  na het diner 
nog even bij ons blijven hangen. Ook komen 
- gezien de ligging - veel van de gasten voor 
Het Ketelhuis door De Zagerij binnen, on-
danks het feit dat Het Ketelhuis een eigen 
entree heeft aan de kade. Daarnaast delen 
wij, heel praktisch, de toilettengroep met 
elkaar. In een later stadium hopen wij ook 
samen activiteiten voor de buurt te gaan or-
ganiseren. Verder zijn beide bedrijven geheel 
zelfstandig, met voor ieder een eigen team, 
inrichting, keuken, assortiment, service- en 
prijsniveau.’ (LE)

Het Ketelhuis
Ditmar Zuiderhoek is de ondernemer 
achter restaurant Simple aan de Lange 
Nieuwstraat, dat overigens ook gewoon 
blijft bestaan. Op Rotsoord vond Zuider-
hoek de ruimte om een nieuwe vestiging 
te openen: Het Ketelhuis. Het restaurant 
biedt plaats aan vijftig personen en is vijf  
avonden in de week open. Chef-kok Ro-
bin van Groenestijn stelt menu’s samen 
voor de fijnproever. Zuiderhoek: ‘Bij het 
Ketelhuis serveren we goed eten en pas-
sende wijnen op een informele en relaxte 
manier.’ In het interieur zijn de stoomke-
tel, de leidingen en takels van de fabriek 
nog zichtbaar. De hoge glazen voorgevel 
geeft een mooi uitzicht op de Vaartsche 
Rijn. Zuiderhoek: ‘Tot nu toe hebben we 
elke dag zo goed als vol gezeten en was 
iedereen heel enthousiast.’

De Zagerij
Jan van der Grift en Martine Hol, de 
ondernemers achter Mammoni op de 
Mariaplaats, namen hun intrek in De 
Zagerij. Dit café-restaurant heeft een in-
formele sfeer en is bedoeld als een soort 
huiskamer van Hoograven. Je kunt er 
zes dagen per week terecht voor kof-
fie, lunch, borrel en diner. Er zijn ze-
ventig zitplaatsen in het café en zestig 
in het restaurant. De ruimte heeft hoge 
plafonds en authentieke ramen en is in-
gericht met meubels van Pastoe. Later 
komt er nog een industriële ruimte be-
schikbaar voor exposities, de oude mal-
lenkamer. Van der Grift: ‘Wij kunnen 
niet wachten tot de zomer, dan kan ons 
grote terras open.’ De ondernemer ziet 
het al voor zich: ‘Direct aan het water, 
de pleziervaart die voorbijkomt en leuke 
mensen op ons terras!’Martine Hol. (Foto: NvdB)

Ditmar Zuiderhoek. (Foto: NvdB)
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Camping Ganspoort: het 
hoofdgebouw van de buurt 

Robbin Kroon en Marijke Morriën ontvangen vanaf juli campinggasten. (Foto: NvdB)

Op de Kade aan de Helling komt binnenkort Camping Ganspoort. (Foto: Robert van Oostrum)

Begin juli beginnen de schoolvakanties in Utrecht, en dat is dan ook een perfect 
moment voor een camping om zijn deuren te openen. Op de begane grond van 
gebouw De Kade aan de Helling vind je vanaf  dat moment Camping Ganspoort, 
een laagdrempelig café-restaurant waar je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
terecht kunt voor ontbijt, lunch, diner en borrel, zowel binnen als op het terras 
aan het water.

Directeur Marijke Morriën, gastheer Rob-
bin Kroon en chef-kok Matthijs Walther zijn 
momenteel druk bezig met de voorbereiding 
voor de opening van hun zaak, die een echt 
campinggevoel moet krijgen. ‘We willen dat 
iedereen het bij ons naar zijn zin heeft,’ aldus 
Morriën, ‘van een student die ’s morgens een 

cappuccino komt halen, via een zzp’er die 
komt lunchen tot de bovenbuurvrouw die 
komt voor de daghap.

Kantoor met minidisco
Naast horecagelegenheid is Ganspoort ook 
werkplek. Vaste bewoners van de vide van 

Camping Ganspoort zijn onder meer recla-
mebureau DDK, nieuwsplatform DUIC en 
projectontwikkelaar Jebber. Overdag zal de 
zaak daarom ook een plek zijn waar je ook 
rustig moet kunnen werken of  studeren. 
Morriën: “Op een camping houd je rekening 
met elkaar, dus ook voor rustzoekers is er 
ruimte. Maar buiten kantooruren willen we 
samen met de buurt veel activiteiten organi-
seren, denk aan een nieuwsdebat met DUIC, 
een minidisco voor kinderen, een spelletjes-
avond of  een pubquiz.’

‘We willen echt een tweede 
woonkamer worden voor

de wijk.’
Voor de inrichting van het pand is door mid-
del van een crowdfundingactie maar liefst 
€100.000 opgehaald. Morriën: ‘Veel van 
onze investeerders komen uit de buurt, dat 
laat zien dat er behoefte is aan deze plek.’ Tot 
de opening in juli moet het drietal nog veel 
werk verrichten. Robbin Kroon kijkt uit naar 
de dag dat hij de eerste gasten mag ontvan-
gen. ‘Ik hoop dat ik over een paar maanden 
’s avonds met een glimlach op de fiets stap. 
Dat alle gasten tevreden zijn, dan heb ik het 
goed gedaan.’ (MvE)
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Mascha en Carin maken van Hoograven-Zuid een grote rommelmarkt. (Foto: EW)

HEE BUUR
Kunt u zich voorstellen dat u dag en 
nacht in- en aankopen kunt doen op het 
Smaragdplein of  de ’t Goylaan en terecht 
kunt bij de diverse eet- en drinkgelegen-
heden in de wijk? Dat het hart van onze 
wijken klopt op het ritme van de 24-uurs 
economie en net als New York City nooit 
slaapt? Nu al is zo’n situatie onder meer 
van toepassing op de wereldhandel, zie-
kenhuizen en zorginstellingen, bedrijven 
zoals elektriciteitscentrales, een deel van 
de petrochemische industrie en internet-
winkels. Maar dat zijn relatief  abstracte 
voorbeelden. 

In weerwil van de oprukkende 24-uurs 
economie schijnt het leefpatroon van 
de Nederlanders de afgelopen veertig 
jaar nauwelijks te zijn veranderd. Na de 
traditionele werkdag besteden de meeste 
mensen tijd aan hun partners of  gezin-
nen, sport, cultuur en ontspanning. De 
programmering van podia en media is 
volledig afgestemd op een publiek dat 
overdag werkt en ‘s nachts slaapt. 

Ons economisch ritme hangt samen met 
ons biologisch dag- en nachtritme. Ook 
moeten we al onze activiteiten afstem-
men op anderen. En aangezien maxi-
maal profijt het streven lijkt - denk aan 
de veel ruimere openingstijden van bij-
voorbeeld de winkels - zal ons ritme niet 
ingrijpend veranderen. 

Maar stel dat een 24-uurs economie 
bestond. Wat zijn dan nog ‘onregelma-
tige tijden’? De salariskosten zouden 
gelijk blijven, op andere vlakken zijn er 
enorme besparingen te realiseren. Door 
de spreiding van de werktijden - ploe-
gendiensten - kan tweederde worden 
bespaard op werkplek- en salariskosten. 
En misschien zouden de files op de ‘t 
Goylaan of  het gebrek aan zitplaatsen in 
het openbaar vervoer dan eindelijk eens 
oplossen. 

Maar ja, een waarachtige 24-uurs eco-
nomie is ondenkbaar. De realiteit van 
vandaag zal ook die van de - nabije - toe-
komst zijn. Voorlopig kunnen we met 
een gerust hart slapen. 

Ron Brouwer

Rommelgraven: ver-
kopen vanuit je tuin

Al tijden liepen wijkbewoners Mascha 
Kinket en Carin van Dongen rond met 
het idee in het zuidelijke deel van de 
wijk een rommelmarkt te willen orga-
niseren. De kindervrijmarkt in het Ha-
mersplantsoen op Koningsdag lijkt elk 
jaar wel groter en succesvoller te wor-
den. Maar waar kun je als volwassene 
de spullen kwijt die jij niet (meer) ge-
bruikt, maar die nog best een tweede 
ronde meekunnen? Via de verschil-
lende Facebookgroepen op internet 
wisselen weliswaar veel tweedehands 
spullen van eigenaar, maar niet alle 
wijkbewoners kijken hiernaar.

Verkoop voor de deur
Tijd dus voor een echte rommelmarkt voor 
volwassenen. En daarvoor hebben Mascha 
en Carin er eentje bedacht in doe-het-zelf  
stijl, genaamd Rommelgraven. De markt 
vindt plaats op zondag 28 mei van 12 tot 
6. Binnen het vierkant snelweg A12, de 
Vaartse Rijn, de ’t Goylaan en de Hooft 

Graaflandstraat verkopen wijkbewoners 
vanuit hun eigen woning, voortuin of  garage. 
Voor wijkbewoners die niet in het genoemde 
vierkant wonen of  geen voortuin of  stoep 
hebben, is er plaats in het Hamersplantsoen. 
Hoe de spullen aangeboden worden, is aan 
de verkopers zelf, maar uiteraard geldt: hoe 
aantrekkelijker uitgestald, des te beter gaat 
de verkoop. Verkopers kunnen zich nog tot 
25 mei aanmelden voor Rommelgraven. Dat 
kan door je adres te pinnen op een online 
kaart: bit.ly/kaartrommelgraven

Wandelen en kopen
Iedereen is op 28 mei van harte uitgenodigd 
om via dezelfde kaart een route door de wijk 
uit te stippelen en op koopjesjacht te gaan. 
Je kunt erop rekenen mooie, soms nog bijna 
nieuwe én gebruikte artikelen aan te treffen, 
en ook zelfgemaakte spullen. In verband met 
de evenementenvergunning is commerciële 
verkoop, partijhandel, verkoop van etenswa-
ren en drank (met uitzondering van zelfge-
bakken muffins, taartjes, pannenkoeken ed.). 
niet toegestaan. Carin, organisator pur sang 
en fervent rommelmarktbezoeker: ‘Ik ben 
heel benieuwd hoe dit evenement zal verlo-
pen.’ En Mascha hoopt dat de rommelmarkt 
voor nog meer verbinding in de wijk zal zor-
gen. (WtV)
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Gym is slechts een van de activiteiten voor ouderen in de wijk. (Foto: EW)

Veel te doen voor oudere 
mensen in de wijk

Verse vis op het 
Smaragdplein 

In de wijk Hoograven zijn veel acti-
viteiten voor ouderen van 60+. Elke 
dag is er wel iets te doen, vooral in het 
buurthuis Hart van Hoograven aan ‘t 
Goylaan 77.

Goede sociale cohesie
Op maandag is er een schildergroep. Tamara 
Leguit (sociaal makelaar Vooruit): ‘Deze 
schildergroep bestaat al heel erg lang. Eerst 
was de cursus bij dienstencentrum de Barkel, 
maar sinds de opening van het nieuwe buurt-
huis is de cursus hier in Hart van Hoograven. 
Ongeveer vijf  jaar geleden stopte de lerares 
met les geven. Sindsdien geven de cursisten 
elkaar aanwijzingen en schilderen zij gezel-
lig elke maandag. Het is erg leuk om te zien 
dat er een goede sociale cohesie is in deze 
groep. Nieuwe deelnemers worden snel 
opgenomen. Een deelneemster: ‘Ik ga elke 
maandag naar de schildergroep. Ik kan het 
helemaal niet goed en ben ook niet creatief. 
Maar ik vind het wel heel leuk en krijg goede 
aanwijzingen van deelnemers die al heel lang 
schilderen.’ 

Koffie, spelletjes en avondeten
Maandag is ook de dag van de SOOS. Hier 

komen ouderen samen voor een kopje kof-
fie en doen ze altijd spelletjes: rummikub, 
sjoelen en kaarten. Drie gastvrouwen orga-
niseren de SOOS en zorgen altijd voor een 
lunch. Verder zijn er op dinsdag en woensdag 
beweeggroepen; gymmen (meer bewegen 
voor ouderen) onder leiding van een docent. 
Tijdens de markt op het Smaragdplein op 
dinsdag kunnen mensen ook een kopje kof-
fie drinken in de bibliotheek op het Smaragd-
plein. Op donderdag is er een buurtlunch in 
Hart van Hoograven waarbij iedereen mag 
aanschuiven. En op donderdagavond een 
keer in de twee weken is er Ravenna’s res-
taurant. Tamara: ‘Bij toerbeurt koken diverse 
vrijwilligers op deze avond voor meestal 30 
personen. De mensen hoeven zich hiervoor 
niet op te geven, maar kunnen gewoon bin-
nenlopen. Goed om te zien dat steeds meer 
wijkbewoners Ravenna’s weten te vinden.’ 

SamenHoograven
Alle bovenstaande ontmoetingsplekken zijn 
een onderdeel van SamenHoograven. Sa-
menHoograven is het netwerk voor oude-
ren in de wijk en onderdeel van Samen in de 
Stad. Tamara Leguit is de netwerkondersteu-
ner en contactpersoon. Meer weten, email: 
samenhoograven@vooruitutrecht.nl, Face-
book: Samenhoograven (EB) 

Sinds enkele weken hebben de broers 
Mohammed en Nordin een viswinkel 
op het Smaragdpein. De winkel waar 
eerst een bazaar zat is omgebouwd tot 
een snacksalon waar warme vis kan 
worden genuttigd. Naast de gebakken 
vis hebben ze diverse soorten vis om 
thuis te bereiden.

De broers zijn goed te spreken over de start 
van de zaak. Het was wel spannend, maar het 
begint aardig te lopen. Een blik in de het eet-
gedeelte op zaterdagmiddag laat ook enkele 
zeer tevreden klanten zien. Gebakken kib-
beling, lekkerbekjes, maar ook een vissoep 
wordt er opgediend.

Voor de concurrentie met de kraampjes op 
de markt is Mohammed niet bang. Naast de 
kibbeling en lekkerbek richten ze zich op an-
dere producten. Ze importeren verse vis uit 
Frankrijk en Italië, die van hoge kwaliteit is. 
Ze kunnen veel diversiteit bieden. Naast de 
vis verkopen ze ook kruiden en kookproduc-
ten. Met de ruime openingstijden hopen ze 
een breed publiek te trekken. (HO)

KORT NIEUWS  
VERKOOP ARIËNSSCHOOL 
MOET OVER
De verkoopprocedure van het oude ge-
bouw van de Ariënsschool aan de Duur-
stedelaan moet overnieuw. De gemeente 
had in de procedure onvoldoende reke-
ning gehouden met het behoud van ka-
rakteristieke kenmerken van het gebouw. 
Een potentiële koper maakte om die re-
den bezwaar tegen de gunning van het 
gebouw. De procedure tot verkoop van 
het pand is daarom ingetrokken en een 
nieuwe procedure wordt voorbereid.

AANZET ZOEKT EEN PEN-
NINGMEESTER
Wil jij iets doen voor je wijk en heb je 
zakelijk en financieel inzicht? De stich-
ting Wijkkrant Aanzet is op zoek naar 
een penningmeester die de financiën 
van onze wijkkrant beheert en mee-
denkt over nieuwe financieringsvormen 
van Aanzet. Meer weten? Neem contact 
op met de huidige penningmeester via 
penningmeester@wijkkrantaanzet.nl.
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Rietveldstoelen door en voor de stad

Rietveldstoel op het ‘t Goyplein. (Foto: WL)

Op de rotonde van het ‘t Goyplein staat 
sinds half  maart een Rietveldstoel XL.

Waarom staat die stoel daar?
De stoel is daar neergezet omdat 2017 het 
Mondriaan tot Dutch Design-jaar is: 100 jaar 
geleden begon met de oprichting van het 
tijdschrift ‘De Stijl’ ontstond 100 jaar geleden 
de gelijknamige moderne kunststroming.  
Ook de beroemde Utrechtse meubelmaker 
en architect Gerrit Rietveld maakte deel uit 
van deze stroming. En omdat er in de wijk 
zowel ten zuiden als ten noorden van de ‘t 

Goylaan woningen staan die zijn ontworpen 
door Rietveld heeft onze wijk ook een Riet-
veldstoel XL. 

Meer over het themajaar op:
www.destijlutrechtamersfoort.nl.

Leuk om te weten
De XL-stoelen zijn gemaakt door 11 studen-
ten van de Utrechtse mbo-vakschool Nime-
to. Zij hebben vier maanden aan de stoelen 
gewerkt. De stoelen zijn in precies dezelfde 
RAL-kleuren geschilderd als de originele 

Zonnepanelen hoeven in Hoograven 
niet meer op het eigen dak
Op 11 mei opende wijkwethouder Lot 
van Hooijdonk het eerste buurtstroom-
project in Hoograven. Het maakt het 
voor bewoners in de omgeving van 
Hoograven mogelijk om toch te profi-
teren van de (financiële) voordelen van 
duurzame energie, zonder dat zonne-
panelen op het eigen dak moeten lig-
gen.

Al vijf  jaar lang trekt Ad de Regt van Hoog-
raven Duurzaam de wijk in om de voorde-
len van zonnepanelen onder de aandacht te 
brengen van Hoogravenaren. Dat stuit soms 
op bezwaren. ’Niet op elk dak is het mogelijk 
om zonnepanelen aan te leggen, en sommige 

mensen vinden zonnepanelen ook gewoon 
niet mooi. Daarnaast kunnen huurders geen 
zonnepanelen installeren op “hun” daken.’ 
Tot voor kort kon Duurzaam Hoograven 
geen alternatieven aanbieden, maar een wij-
ziging in de regelgeving bracht uitkomst, 
en een project van de Utrechtse coöperatie 
Energie U om buurtstroom te stimuleren 
deed de rest.

De Arm
Als eerste plek voor buurtstroom in Hoog-
raven kwam De Arm in beeld. ‘Het blijkt in 
de praktijk vaak lastig om geschikte locaties 
te vinden om zonnepanelen te kunnen plaat-
sen. Voor een duurzaam opererend bedrijf  
als kringloopwinkel de Arm is het echter 
een logische stap om ook duurzame ener-
gie aan te bieden. Ze waren dan ook snel

enthousiast”, vertelt Ad de Regt.

Tweede locatie
Nu het eerste buurtstroomproject is uit-
verkocht, wordt onderzocht of  een tweede 
project opgestart kan worden. Ook daarvoor 
heeft De Regt al een dak gevonden. Na de 
renovatie van de botenloods van de roeiver-
enigingen in het Liesboschpark, kunnen op 
dat dak ook zonnepanelen geplaatst worden. 
Een actieve werving is nog niet begonnen, 
maar Ad de Regt denkt dat ook dat project 
kan slagen: ‘Ik heb het gevoel dat steeds 
meer mensen met duurzame energie starten, 
niet alleen omdat het duurzaam is, maar ook 
omdat het financieel zeer interessant is.’

Meer informatie op www.hoogravenduur-
zaam.nl (WdJ)

stoel en wegen ongeveer 150 kg per stuk. 

Behalve op het ’t Goyplein staan de stoelen 
ook op het Stadsplateau, de Adriaen van 
Ostadelaan, in het Máximapark en voor het 
provinciehuis. Of  de stoel ergens langer blijft 
staan is nog niet bekend.

100 jaar De Stijl in onze wijk
Ter ere van 100 jaar de Stijl en omdat er nog 
een paar gebouwen van Rietveld in Tolsteeg 
en Hoograven op de gemeentelijke mo-
numentenlijst zijn gekomen, komt er bin-
nenkort een wandeling “Het Tolsteeg en 
Hoograven van Rietveld”, een initiatief  van 
architectuurliefhebber en voormalig wijk-
manager Els Leicher. Zij stelde een wande-
ling samen van station Vaartsche Rijn via 
Tolsteeg, Hoograven en Rotsoord. Zodra 
de wandeling verkrijgbaar is, op een aantal 
verkooppunten in Hoograven, leest u dat via 
Aanzet. 
Er is een audiotoer over de Robijnhof  13, de 
museumwoning van Rietveld die onder be-
heer staat van het Centraal Museum, te be-
luisteren via: www.tours.centraalmuseum.nl  

Ook het programma van podium De Klank-
steen in het Tolsteegplantsoen staat het hele 
jaar in het teken van de Stijl. Het podium zelf  
is ontworpen in de primaire kleuren van De 
Stijl. Dat past ook weer helemaal bij de wijk 
met alle invloeden van Rietveld.
www.deklanksteen.nl (WL)
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Het nieuwe culturele seizoen van 
de Klanksteen is weer geopend. 
Op donderdag 27 maart gaf  wijk-
regisseur Frits Velthuijs de aftrap 
voor weer een nieuwe periode vol 
verrassend muzikaal talent in Mu-
ziektent De Klanksteen op het 
Tolsteegplantsoen. Het muziek-
seizoen 2017 staat volledig in het 
teken van 100 jaar De Stijl.

De Klanksteen organiseert op zondag 28 
mei een talentenjacht: Young Talents Day! 
Jonge muzikanten, zangers en zangeressen 
tussen de 3 en 18 jaar, met hun band of  
als singer-songerwriter gaan de strijd met 
elkaar aan. Ze laten van zich horen op het 
podium van De Klanksteen in het Tol-
steegplantsoen. 

Er zijn bands en singer-songwriters die hun 
opwachting maken op 28 mei. Ze spelen 
allemaal een eigen geschreven nummer. 
Daarna bepaalt de jury de winnaar. Die 
gaat naar huis met de hoofdprijs: een op-
name bij een professionele studio.

Komt u ze aanmoedigen?

De band The JAM-Kids sluit de dag af. 
Dan mag iedereen van 3 t/m 18 jaar op het 
podium mee komen zingen.

De Young Talents Day is een initiatief  van 
de Klanksteen. Muziektent De Klanksteen 
is een project geheel gerund door enthousi-
aste vrijwilligers. De Klanksteen zet zich in 
door met muziek in de wijk de saamhorig-
heid onder jong en oud in de wijk te bevor-
deren. www.deklanksteen.nl

Seizoen De Klanksteen is 
weer geopend

WIJKBUREAU ZUID
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

Frits Velthuijs opent cultureel seizoen De Klanksteen. (Foto: Wijkbureau Zuid)

Papieren nieuwsbrief
Wijkbureau Zuid is begonnen met een pi-
lot voor een papieren nieuwsbrief. Naast 
de digitale nieuwsbrief  kunt u de komende 
weken ook een papieren versie lezen die op 
verschillende locaties in de wijk Zuid wordt 
verspreid. Zo kunt u in Hoograven de pa-
pieren nieuwsbrief  op de volgende plekken 
vinden: Albert Heijn, Plus, de Hoogravense 
Apotheek, De Saffier en Nieuw-Pletten-
burgh. Mist u nog een locatie, dan kunt u 
deze indienen via zuid@utrecht.nl. Hier 
kunt u ook terecht voor vragen en/of  op-
merkingen over de nieuwsbrief. Leest u de 
nieuwsbrief  liever digitaal, dan kunt u zich 
abonneren via: www.utrecht.nl/zuid.

Spreekuur Wijkwethouder
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft 
op woensdag 7 juni en woensdag 5 juli 
2017 van 19.30 tot 20.30 uur haar spreek-
uur voor bewoners in het wijkbureau aan 
de ’t Goylaan 75. Kijk op www.utrecht.nl/
zuid voor alle data. U bent van harte wel-
kom op dit wijkspreekuur met vragen en 
ideeën over de wijk Zuid. U kunt zich hier-
voor aanmelden, dat is altijd prettig, maar 
niet verplicht. Wilt u zich aanmelden?
Dat kan via telefoonnummer 14 030 of  
per e-mail: zuid@utrecht.nl. Als u zich niet 
aanmeldt, houdt u dan rekening met enige 
wachttijd.

Agenda
de Klanksteen 2017

Zondag 28 mei:
Young Talents Day
Zondag 11 juni:

A Lazy Sunday Afternoon
Zondag 25 juni:

Fete de la Musique
Zondag 9 juli:

A Lazy Sunday Afternoon
Zondag 11 augustus:

A Lazy Sunday Afternoon
Zondag 27 augustus:
Festival de Klanksteen

100 jaar De Stijl
Zondag 25 september:

Muzikale Burendag /
A Lazy Sunday Afternoon

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt 
van de gemeente voor bewoners en on-
dernemers in de wijk Zuid. Hebt u een 
vraag over zaken die in uw buurt spelen? 
Dan bent u bij het wijkbureau aan het 
juiste adres. U kunt ook langskomen als 
u iemand van het wijkbureau wilt spre-
ken op de ‘t Goylaan 75.


