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Waar ooit de klompen werden gemaakt
Hier is onze droom ontwaakt
Langs het spoor, langs het water
We werken in vroeger en werken voor later
We blijven groeien, blijven bewegen
Er komen nieuwe paden en nieuwe wegen
Samen lunchen, samen werken
Verder ontwikkelen en deze plek versterken
Bieden we de stad onze kracht ons talent
Vanuit een schitterend monument

Elke Bon schrijft teksten over liefde, kiezen en verliezen. Maar ook over de
kleine gelukjes in het leven, zoals een dag in het park en thuiskomen.
www.elkebon.nl

VOORWOORD

WEERDSINGEL WZ 33A

TROTS OP M’N BUURTJE

‘Een oase van rust op loopafstand van de gezellige binnenstad’:
zo omschrijf ik veelal mijn unieke werkplek in de buurt Pijlsweerd-Oudenoord. Ik voel me thuis in dit stukje Utrecht. Een
gevoel dat ik graag deel met de mensen die bij me langs komen.
Ik vertel dan vol enthousiasme over de verborgen plekken in de
buurt en over de bijzondere mensen die je hier tegenkomt. En
ook over de veelzijdige bedrijvigheid die dit buurtje kleurt.
Maar met dat laatste was tot nu toe eigenlijk iets raars aan de
hand: Pijlsweerd-Oudenoord herbergt heel veel gepassioneerde
ondernemers, die zaken doen met klanten over de hele wereld,
maar die elkaar lang niet altijd kennen. Als reclamemaker en
creatieve duizendpoot wilde ik hierin iets betekenen. Zo ontstond
het plan om een mooi blad te maken over de bedrijvigheid in
deze buurt. En dan dus niet alleen een blad óver de ondernemers, maar vooral ook mét hen.
Het Ondernemersfonds Utrecht ondersteunde dit idee en samen
met talentvolle ondernemers van de Klompenfabriek aan de
Weerdsingel WZ maakten we Utrechtse Zaken, het blad dat u
nu in handen heeft. En dat deden we met bijzonder veel plezier:
het leggen van de contacten, het maken van de foto’s en het
afnemen van de interviews was ook voor ons een ontdekkingsreis door onze eigen buurt. We ontmoetten inspirerende mensen,
we hoorden prachtige verhalen en we troffen vooral heel veel
enthousiasme.
Zo kunt u bijvoorbeeld lezen hoe deze buurt, net buiten de
Utrechtse stadsmuren, al sinds de Middeleeuwen veel succesvolle kooplieden en ondernemers herbergt. Van de glansrijke
zijdefabriek van Jacob van Mollem, via de ‘luxe brood- en banketbakkerij’ Lubro naar een kleurrijk palet van creatieve zelfstandigen in een voormalige Klompenfabriek: Pijlsweerd-Oudenoord
was en is een broedplaats voor bevlogen ondernemers.
Ik hoop dan ook dat u bij het lezen van dit blad iets meekrijgt
van deze bevlogenheid. Of u nu ondernemer bent en net als ik
nieuwsgierig bent naar talenten bij u om de hoek, of dat u misschien wel het geluk heeft om in dit bijzondere buurtje te wonen:
Utrechtse Zaken geeft een uniek beeld van een buurt vol bedrijvigheid. Een buurt waar ik met het maken van deze Utrechtse
Zaken nóg trotser op ben geworden.

Selke Altena

Eigenaar reclamebureau Selli
www.selli.nl
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EEN KLOMPENFABRIEK
VOL TALENTEN
Aan de Weerdsingel Westzijde vind je een van de meest
markante bedrijfsverzamelgebouwen van de stad: de
Klompenfabriek. Ooit, begin vorige eeuw, zat in het pand
een heuse klompenhandel. De ongeveer twintig meter
hoge schoorsteen is nog altijd het statige bewijs van dat
ambachtelijke verleden. De houtzaag maakte plaats voor
laptops, het vuur in de schoorsteen doofde, maar laait weer
op in de gedrevenheid waarmee de huidige ‘klompenmakers’
hun uiteenlopende talenten benutten.

‘Een accountant
hoeft als mens niet
minder boeiend
te zijn dan een
journalist’

Tekst: Eddy Steenvoorden Beeld: Eddy Steenvoorden | Nadine van den Berg

Luuc Visch, eigenaar van de Klompenfabriek, geniet van al dat
samengebalde talent. Tekstschrijvers, fotografen, filmmakers,
marketeers, vormgevers: je kan het zo gek niet bedenken of het
zit er. ‘We hebben hier met 45 werkplekken misschien wel de
grootste concentratie aan economische bedrijvigheid in Pijlsweerd. Het zijn allemaal creatieve mensen met veel eigenheid en
daar houd ik van.’ Als verhuurder van de werkplekken houdt hij
de samenstelling van het moderne ‘klompenmakersgilde’ zorgvuldig in de gaten. ‘Ik haal veel inspiratie uit de contacten met de
huurders en vind het belangrijk dat nieuwkomers bij het geheel
passen. Het werk dat iemand doet is niet altijd doorslaggevend.
Een accountant hoeft als mens niet minder boeiend te zijn dan
een journalist. Onze lunchgesprekken zijn voor mij een aardige
maatstaf: ik vind het mooi wanneer iemand zich laat horen.’

‘Alles draait
uiteindelijk
om verbinden’

www.klompenfabriek.nl

WERKPLEKKEN

Industrieel erfgoed
Ruim vijftien jaar geleden zou het gastheerschap niet bij Luuc opgekomen zijn. Hij werkte als ontwerper in z’n eentje in een fraai
atelier elders in de stad, maar de behoefte aan samenwerken,
aan meer verbinding, werd steeds sterker. Dat mondde uit in een
‘ontdekkingsreis naar zichzelf’ waarvan een van de conclusies
was: je kunt jezelf beter laten leiden door uitdagingen dan door
beperkingen. Hij kon de daad bij het woord voegen toen de Klompenfabriek te koop kwam te staan. ‘Er waren allerlei plannen voor
geweest, van parkeergarage tot flatje. Daar was ik bezorgd over
omdat dat de sloop van een bijzonder stukje industrieel erfgoed
zou betekenen. Op een dag stond ik op mijn balkon, dat uitzicht
bood op de Klompenfabriek, en wist ik opeens: ik koop dat gebouw!’
Een idee over de bestemming had hij nog niet, laat staan een
plan. Eigenlijk wist Luuc alleen dat hij uit zijn schulp moest kruipen en daar op een of andere manier gelijkgestemden bij wilde
betrekken. Die vond hij al snel in Walter Bak, die als huurder een
werkplaats had op de begane grond in de Klompenfabriek. Al
snel werden er extra tafels neergezet waar kennissen van Walter
konden werken.
Duurzaamheid
Geleidelijk kreeg Luuc een nieuw toekomstbeeld voor ogen:
het industriële monument restaureren met behoud van het oorspronkelijke karakter en stapje voor stapje omvormen tot een
prachtig bedrijfsverzamelgebouw. Ruimte voor ruimte knapte
hij in de loop der jaren op, met daarbij voortdurend het streven
naar duurzaamheid in zijn achterhoofd. Dat leidde er onder meer
toe dat de Klompenfabriek vorig jaar zonnepanelen kreeg. ‘In de
toekomst wil ik de zonnestroom ook in accu’s gaan opslaan. En
de verwarming gaat nu nog op gas, maar daar zou ik graag een
warmtepomp voor gaan gebruiken om nog wat vriendelijker voor
het milieu te zijn.’
Aan plannen heeft hij sowieso geen gebrek. Het atelier dat hij
voor zichzelf in de Klompenfabriek maakte, zal wijken voor een
nieuwe lunchruimte. ‘Er blijven hier gelukkig altijd dingen te doen.
Ik beschouw de Klompenfabriek als een diamant die er steeds
weer nieuwe facetten bij krijgt. Het is fijn om te blijven slijpen.’
Zijn nieuwste idee reikt tot buiten de poort: een trekpontverbinding maken naar de overkant van de singel, waarmee er een extra verbinding komt met de binnenstad. ‘Die was er vroeger ook
al. Eén keer per jaar ging er een processie van de Monicakerk via
onze steeg naar het centrum. Die verbinding herstellen zou mooi
zijn.’ Lacht: ‘Alles draait uiteindelijk om verbinden.’
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ONDERNEMER AAN HET WOORD

Tekst: Jente van Haeften Beeld: Nadine van den Berg

CITYSPA SERVAAS:

WELDAAD IN HET HART VAN OUDENOORD
Achter de deuren van Servaas - Hair, Beauty, Cityspa – bevindt zich een wereld van ontspanning
en verzorging. Het rumoer van de drukke Oudenoord en de drilboren van de Zijdebalen maken
plaats voor rijke geuren, relaxte muziek en ‘de lekkerste koffie van Utrecht’. Je kunt hier
terecht voor kappen en kleuren, het trimmen van je baard, een pedicure of manicure. En ook
een bindweefselmassage of peeling behoren tot de mogelijkheden. Utrechtse Zaken spreekt met
eigenaresse en de drijvende kracht achter deze plek, Marjon Servaas.

‘ONS TEAM IS GEDREVEN EN
WE BLIJVEN INNOVEREN’
08 UtrechtseZaken

OUDENOORD 285

Marjon, hoe lang zit je hier en hoe
is deze zaak tot stand gekomen?

Wij zitten nu drie jaar in dit pand. Hiervoor
waren we gevestigd aan de Adelaarstraat,
waar mijn moeder al sinds 1959 een kapperszaak heeft. Vanaf het moment dat ik
daar in 1984 instapte zijn we langzaam gegroeid naar het concept dat ik hier nu neerzet. Niet alleen een kapperszaak, maar een
plek waar je je volledig kunt laten verzorgen.

Vertel eens wat meer over het concept.

We bieden alles onder één dak; van kapper tot huidtherapie en van manicure tot massage. Je kunt terecht voor een totaalbehandeling, maar je kunt ook even snel plaatsnemen
in de blowdry-bar; dan föhnen we je haar voor een feestje terwijl je nagels bijvoorbeeld
gedaan worden. Dat scheelt veel tijd in een druk bestaan.
Voorop staat dat we onze klanten een weldadig gevoel geven, vanaf het moment dat we
de deur voor ze open doen totdat ze weer naar buiten stappen. Daar besteden we veel
aandacht aan.

Klinkt chique en toch ervaar ik hier een laagdrempelige sfeer.
Is dat bewust?

Jazeker. We meten ons met de besten van Utrecht maar willen wel toegankelijk
blijven. Niet zozeer chique dus, wel luxe. Veel van onze oude klanten zijn meegegaan,
maar inmiddels hebben we ook mensen uit Zuilen en Pijlsweerd en forensen die hier
langsrijden van werk naar huis. We zijn ook twee avonden in de week geopend en de
eerste zondag van de maand hebben we Lazy Sunday. Door deze locatie en de ruime
openingstijden zijn we letterlijk meer onderdeel van de stad.

Hoe zie je de toekomst voor je?

We staan voor het opleiden van jong talent
en service vanuit het hart. Ons team is
gedreven en we blijven innoveren, jaar na
jaar. Zo zijn we inmiddels gespecialiseerd
in het knippen van krullen en introduceren
we dit jaar een eyebrow-bar en speciale
anti-aging- en acnébehandelingen.

En de buurt?

Die wordt alleen maar mooier en levendiger. Als de nieuwe bewoners hun intrek
nemen in de Zijdebalen en de Kaatstraat
opnieuw ontwikkeld is, krijgt het hier veel
meer aantrekkingskracht. Dan fietsen
mensen even naar Servaas, om vervolgens om de hoek een broodje te eten en
wat boodschappen in te slaan.

www.servaas.nl
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EEN GREEP UIT HET VERLEIDELIJKE ASSORTIMENT VAN ROSE&VANILLA:
Classics: Cakejes in de smaken chocolade&hazelnoten, vanille&chocolade, amandel&citroen, amandel&speculaas
Flowery fruity: bloemige en fruitige cakejes in de smaken frambozen&witte chocolade, sinaasappel&lavendel en kokos&citroen
Brownies met kaneel&rozijnen, kokos&cacao nibs, walnoot&dadels en hazelnoten&mokka
Kokos&citroentaart, appeltaart en walnotenbrownie

AMSTERDAMSESTRAATWEG 11

GLUTENVRIJ ÉN LEKKER
Aan de kruising van de Amsterdamsestraatweg met de Weerdsingel zit rose&vanilla. Vanaf deze
locatie levert Daphne Giesberger wekelijks 2.400 cakejes en 50 taarten aan winkels door het hele
land. Alles wat het pand verlaat is gluten- en lactosevrij en biologisch en dat maakt dit Utrechtse
bakkerijtje uniek in Nederland.
Daphne (46) maakt vandaag kokos-citroentaarten. Met een spatel drukt ze het deeg voor
de bodem in de taartvormen. De omgang met hygiëne doet denken aan de voorbereiding op een operatie. Daphne: ‘Voordat we gaan bakken, zetten we een haarnetje
op, wassen we onze handen, kleden ons om en wassen onze handen opnieuw.
Een spoor van een broodje dat we gegeten hebben is genoeg om gluten in onze
producten te krijgen. Dat willen we voorkomen; onze klanten vertrouwen erop
dat ze hier honderd procent glutenvrij eten.’

De oven piept; een lading cakejes is klaar. Het zijn Daphne’s classics, de
cakejes waarmee het ooit begon. ‘Mijn eerste kind was allergisch voor koemelk, de tweede voor koe- en geitenmelk, de derde ook nog eens voor gluten.
Ik bakte graag. Niks leukers dan een tafel vol met taarten. Toen mijn jongste 1
werd – nu zes jaar geleden – ging ik op zoek naar iets zonder gluten. Dat bleek
een uitdaging. Van het ‘taartje’ dat ik kocht, at ze wat muizenhapjes maar ze vond
er weinig aan. Het grote experimenteren begon. Al gauw maakte ik zoetigheid dat
glutenvrij én lekker was. Daar wilde ik iets mee doen.’
Daphne stapte met haar baksels naar de Bakkerswinkel aan de Wittevrouwenstraat. Het werd
haar eerste verkooppunt. Meer winkels volgden: de Coffee Company, Estafette, Anne&Max, delicatessenzaak Peek & van Beurden. ‘Ik stond intussen dag en nacht te bakken en wilde de certificaten halen waarmee ik
kon laten zien dat ik glutenvrij en biologisch produceerde. Daarvoor moest ik op zoek naar een plek waar ik volgens de
normen kon werken.’ Drie jaar geleden kwam Daphne op de Amsterdamsestraatweg terecht en sleepte ze de certificaten in de wacht. Sinds een jaar is rose&vanilla naast bakkerij een paar dagen per week ook horecagelegenheid met
taart en thee.

Daphne’s team bestaat uit een tweede bakker en twee bakkersassistenten. Samen leveren ze aan ongeveer zestig verkooppunten
door heel Nederland. In Utrecht per fiets, daarbuiten met de auto.
‘Ik zou mijn huidige assortiment graag verder uitbreiden maar
een nieuw product ontwikkelen kost veel tijd,’ legt Daphne uit. ‘De
zoektocht naar ingrediënten die glutenvrij, lactosevrij en biologisch zijn is tijdrovend en alles moet getest worden.’
Daphne heeft het naar haar zin in Pijlsweerd. ‘De wijk is levendig
en divers. Er wordt veel georganiseerd voor ondernemers maar
ik heb daar nu geen tijd voor.’ Op weg van huis naar bakkerij fietst
ze altijd onder de Dom door. ‘Als ze dit vroeger konden bouwen, kan ik
ook doorzetten, denk ik dan, als ik lange dagen maak en mijn kinderen
nauwelijks zie. Waar ik het voor doe? Voor iedereen die niet gewend is te
kunnen kiezen uit meerdere lekkere dingen. Hen blij maken is gaaf.’
www.roseandvanilla.nl
Tekst: Lotte de Wit Beeld: Nadine van den Berg
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MUZIEK VAN DIT MOMENT

DOORBRAAKPODIUM

EN INNOVATOR

In poppodium EKKO krijgen vele talenten de ruimte om zich
te ontwikkelen. Niet alleen aanstormende (inter)nationale
acts, ook regionaal talent en interessante danceconcepten
krijgen de kans om door te groeien naar de grotere podia,
aldus directeur Marlies Timmermans. Daarnaast drijft het
podium op de ruim 150 vrijwilligers die alle ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen.
Utrecht investeert al jaren in muziek met als belangrijkste recente daad de bouw van TivoliVredenburg. Samen met De Helling,
EKKO, dB’s en ACU is er daardoor voor uitvoerende musici
in ieder stadium van hun ontwikkeling een uitgelezen podium.
‘Poppodium EKKO onderscheidt zich als doorbraakpodium en
innovator’, aldus directeur Marlies Timmermans. ‘De aankomende nationale en internationale top, het beste lokale en regionale
talent en interessante danceconcepten krijgen bij EKKO de kans
zich te ontwikkelen en door te groeien naar de grotere podia. Ook
is er ruimte voor gevestigde of invloedrijke helden die nog steeds
relevant zijn en zichzelf telkens opnieuw uitvinden.’ Een van de
ambities van EKKO is ook om popcultuur in de volle breedte te
presenteren, door middel van onder andere lezingen, documentaires en exposities. ‘Daarmee kunnen we de herkomst, urgentie
en context van popmuziek nog meer duiden. En soms willen we
reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen en trends.’

Bijzondere ervaringen

Behalve in het authentieke pand aan de Bemuurde Weerd programmeert EKKO ook op verschillende andere podia zoals Kargadoor, Houtzaagmolen De Ster, ACU en dB’s of incidenteel op
bijzondere plekken in
de stad zoals in het Zijdebalen-theater en de
Metaalkathedraal. ‘We
spelen daarmee in op
de trend dat zowel publiek als artiest steeds
vaker op zoek is naar
bijzondere ervaringen.
We bereiken daarmee
ook een groter publiek
en laten hen niet alleen
kennis maken met muziek maar ook met de stad Utrecht. En de leeromgeving voor
onze medewerkers en vrijwilligers breiden we hiermee uit.’
Een van de kerntaken van een poppodium is het bieden van
speelplekken aan beginnende artiesten. ‘Meer nog dan bij andere kunstvormen is in de popsector de instroom van nieuw talent

‘Publiek en artiest zijn
steeds vaker op zoek naar
bijzondere ervaringen’
enorm van belang om een vitaal muziekklimaat te behouden. Het
verloop is groot en alleen een relatief kleine groep artiesten kan
hun carrière jarenlang voortzetten. Bovendien zorgt jong talent
ook voor nieuw publiek.’

Talentprogramma’s

EKKO biedt naast verschillende talentprogramma’s, (voor)
programma’s en een podium voor album-presentaties ook ontwikkelingskansen voor talenten achter de schermen. Zo krijgen
jonge organisatoren de ruimte om zelf concepten te ontwikkelen.
Inmiddels wordt ruim de helft van het totale danceaanbod in
EKKO door externe organisatoren georganiseerd, en zijn er verschillende concertconcepten ontwikkeld door externe promoters.
En ook achter de schermen biedt EKKO een leeromgeving voor
jonge professionals. ‘Door een actief wervings- en selectiebeleid
hebben we momenteel een bestand van ruim 150 vrijwilligers. Op
verschillende plekken in de organisatie is er ruimte voor vrijwilligers om zich te ontwikkelen, denk aan programma-assistentie,
marketingondersteuning, managementondersteuning, stagemanagement, licht- en geluidstechniek, expositiemedewerkers,
productievoorbereiding enzovoorts.’

KWEEKVIJVER
De lijst van bands en artiesten die ooit begonnen zijn in EKKO
en inmiddels in grote zalen of op grote festivals spelen is
indrukwekkend: Franz Ferdinand, Oscar and the Wolf, Temples, Future Islands, The Rapture, Curtis Harding, Savages,
Triggerfinger, Mando Diao, Father John Misty, Jeff Mills, I Am
Kloot, Kensington, Nils Frahm, Midlake, Typhoon, The Veils,
Saybia, Simian, Grizzly Bear, Weval, The Decemberists,
Spinvis, Jamie Lidell, Nathan Fake, Patrick Watson, Beach
House, Kyteman, Motorpsycho, Tiga, Fresku, Enter Shikari,
Ojos de Brujo, C-Mon & Kypski, The Wombats, Mount Kimbie, De Staat, Blaudzun en Danko Jones.
www.ekko.nl
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Beeld: Nadine van den Berg | Ekko

ONTDEK DE BUURT

Oudenoord 3

Bottles & Booze
Naast de Albert Heijn op de Oudenoord zit sinds vorig jaar een
opvallende verschijning. Stap onder de grote verlichte letters het
pand binnen en je komt in een sfeervolle winkel voor de beste
wijnen, whisky’s, bieren en andere dranken. Geen groothandel
die levert aan grootwinkelbedrijven of multinationals, maar een
zaak waar je kunt plaatsnemen op een van de Chesterfields en
je een persoonlijk advies kunt krijgen. De inrichting is rauw en
een directe verwijzing naar de rijke architectuur van ‘m’n stadsie’.
Hoewel Utrecht niet te vergelijken is met de Schotse Hooglanden,
weten eigenaren Nathalie en Sam Boitel de klant toch het gevoel
te geven dat je de ijle lucht van dat hooggebergte kunt opsnuiven
of waan je je in de Bordeauxstreek dankzij hun uitgebreide
wijncollectie.
www.bottlesandbooze.nl

Weerdsingel WZ 59

The Good Food Kitchen
Lekker biologisch, vegetarisch of veganistisch eten, waar je
maar wilt. Bijvoorbeeld vanuit jouw eigen keuken bereid of vers
bezorgd aan huis of op kantoor. Of wat dacht je van een exclusief diner in de prachtige ruimte aan de Weerdsingel? Maar ook
voor retraites, workshops of evenementen op locatie, zelfs in het
buitenland, kun je The Good Food Kitchen inschakelen. Lauren
Vermue richtte vorig jaar dit cateringbedrijf op. Alle lunches en
diners die hij verzorgt zijn biologisch, vegetarisch/veganistisch
en kraakvers. Vermue is vooral gespecialiseerd in de Italiaanse
keuken en heeft door zijn volledige toewijding aan vegetarisch
eten een nieuw smakenpallet ontwikkeld waardoor je vlees en
vis totaal niet zult missen.
www.thegoodfoodkitchen.nl
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DE KLOMPENFABRIEK

De ondernemer

en zijn social media

Wist je het al?

Dankzij internet ben je de uitgever van jouw hoogsteigen superleuke bedrijfsinformatie.
In marketingtaal heet dat Content. Maar mensen gaan niet alles wat je blogt, tweet,
instagramt of facebookt vanzelf delen, liken en van commentaar voorzien.
Te veel bedrijven maken namelijk de fout om alleen maar reclame
te maken en op hun eigen borst te slaan via social media.
Dat is dus slechte content.
Zo maak je niemand blij en krijg je geen volgers.
Opvallende en onderscheidende content is het devies.
Deze regels en tricks helpen je daarmee.

VANUIT HET MERK

Vraag je als eerste af: wat wil je over je bedrijf of dienst vertellen?
Dit kun je doen aan de hand van de 4 B’s: Bewijs, Beleving,
Belofte en Behoefte. Denk gewoon aan praktische zaken
waarmee je jezelf onderscheidt, bijvoorbeeld: hoogopgeleid
personeel. Is dat hoogopgeleide personeel een Bewijs van je
kwaliteit of service? Een Beleving rondom je merk? Een Belofte?
Of voorziet dit in een Behoefte? Opleiding schaar ik in dit geval
onder Bewijs. Denk nu creatief na: welk facebookbericht, tweet
of filmpje levert dit op? Ik denk bijvoorbeeld aan een foto met
als bijschrift: ‘Wij feliciteren onze Saskia met het behalen van
haar diploma social media marketing’ of ‘Pas op: Morgen zijn alle
verkoop medewerkers weer op training. Ze gaan u overmorgen
weer te lijf ;-)’
Nog eentje:
Bij kapsalon Barbier Rogier in Bussum kun je lekker op de bank
Playstation spelen via een groot scherm. Dat is Beleving, toch?
Denk nu creatief na: Welke Facebook of Twitter posting of Filmpje
levert dit op? Deze dus:
‘Yo! Damian haalde zojuist de high score in Badland. En z’n
haar zit ook goed.’
Zo kun je dus met 4 B’s alle unieke eigenschappen van je
bedrijf of dienst vertalen naar leuke content.

Bewijs, Beleving, Belofte en Behoefte!
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Wees net als in een café of op een feestje een prettige en
geloofwaardige gesprekpartner. Goede content kan daardoor
heel veel teweeg brengen: je kunt je product verkopen, nieuwe
klanten aantrekken, klanten voorlichten over een actie, aankoop
of beslissing, weerstand wegnemen, issues adresseren, een
verhaal vertellen, buzz creëren, een fanbase bouwen en zorgen
voor inspiratie bij klanten, relaties en stakeholders.

Content regels
1) Je informatie moet Waar, Leuk en/of Interessant zijn
2) Deel, los op. Ga niet verkopen (nu ja, 1 op de tien keer)
3) Wees origineel vanuit je vakinhoud
4) Laat zien, vertel niet alleen
5) Inspireer anderen en wees tegelijk concreet
6) Maak keuzes, niet alles is nodig
7) Vraag het je klanten!
Gerrit-Jan Heerschop
is reclamemaker en kenner van Social Media en Online Marketing. Met zijn bedrijven
Heerschop Online en Héé! Communicatie & Creatie helpt hij ondernemers en
bedrijven om meer uit hun online aanwezigheid te halen.

Beeld: Nadine van den Berg

KLOMPENMAKER VERTELT
Wat maakt jouw dienst/product uniek?

Klanten zijn bij mij geen nummer. Ik ken al mijn klanten bij naam,
en zij hebben één aanspreekpunt. Ik heb geen secretaresse, dus
als je mij belt krijg je mij ook aan de lijn. Daarnaast is mijn bureau
uniek in Utrecht. Samen met mijn collega’s geven wij het meest
uitgebreide bouwkundige advies.

‘WIE WIL ER
NOU GEEN
EIGEN BAAS
ZIJN?’
Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar hoop ik dat we zijn uitgegroeid tot een middelgroot adviesbureau in de regio Utrecht, met twee of drie vestigingen in steden in de buurt. Onze klanten zijn en blijven het belangrijkste voor
mij. Het persoonlijke contact zal altijd op nummer één blijven staan.

Waarom koos je voor
een werkplek in de Klompenfabriek?

JESPER MUR

Ik zocht twee jaar geleden een werkplek tegen een betaalbare
prijs in het centrum van Utrecht. Het oude gebouw, de geschie-

(27) heeft een bouwkundig adviesbureau dat zich voornamelijk
richt op particuliere huizenbezitters. Je kunt
bij Jesper terecht voor bouwkundige vragen,
verbouwplannen en keuringen. Hij heeft hoge
groeiambities, maar persoonlijk contact met
klanten blijft zijn belangrijkste drijfveer.

Waarom heb je ervoor
gekozen eigen ondernemer te worden?

Dat ging eigenlijk vanzelf! Tijdens mijn opleiding begon ik met
het maken van bouwtekeningen voor een aannemer. Tijdens
de opleiding heb ik de minor ondernemerschap gevolgd en dat
was eigenlijk het officiële begin van Bouwadvies Mur. Sindsdien
voer ik voornamelijk bouwkundige aankoopkeuringen uit voor
particulieren die een nieuwe woning hebben gekocht. Ik keur de
woningen vanaf het dak tot in de kruipruimte, ik maak foto’s van
alle onderdelen en voer een vochtmeting uit. Op kantoor werk ik
dit uit in een helder en overzichtelijk rapport waar de klant alle
bevindingen kan teruglezen. Zo weet je direct waar je aan toe
bent en waar je op moet letten bij een nieuwe woning. Naast
bouwkundige keuringen help ik ook met verbouwplannen. We
denken graag mee om tot een schitterend eindresultaat te komen. Om alle plannen te realiseren is het soms nodig om een
constructieberekening te maken of om een vergunning aan te
vragen. Daarvoor is vaak een bouwkundige tekening nodig.
Daarvoor werk ik samen met twee tekenaars.

denis van het pand, de locatie en de andere ondernemers in de
Klompenfabriek spraken mij heel erg aan. Inmiddels heb ik al
meerdere keren samengewerkt met klompenarbeiders. Daarnaast eten we dagelijks samen en is er regelmatig een informele
borrel. Werken moet tenslotte ook leuk zijn en blijven.

Wat is jouw favoriete plek in Oudenoord/Pijlsweerd?

De nieuwe singel! We kunnen niet wachten tot de gracht helemaal klaar is en er boten langs komen varen.		

Wat is jouw ultieme tip voor ondernemers?

Volg je hart en doe waar je goed in bent. Ondernemen is afwisselend, niet eng en gewoon erg leuk om te doen. Wie wil er nou
geen eigen baas zijn?
www.bouwkundigekeuringutrecht.nl

Beeld: Nadine van den Berg
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Elisabetta Lazzaro studeerde
bedrijfseconomie aan de Universiteit van Venetië en behaalde
haar master publieke economische cultuur aan de beroemde
Sorbonne universiteit in Parijs.
Daarna deed ze onderzoek in
Duitsland, Australië, Spanje,
VS, Frankrijk en Italië. Voor haar
vertrek naar Utrecht was ze professor aan de Vrije Universiteit
van Brussel. Op de HKU doet
ze onderzoek naar de creatieve
economie en wil ze de innovatie van businessmodellen en
organisatorische principes in de
creatieve sector bevorderen.

LECTOR ZOEKT CREATIEF
UTRECHTS TALENT

HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

OUDENOORD 700

De Italiaanse Elisabetta Lazzaro is sinds eind 2015 lector creatieve economie aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Uit haar onderzoek blijkt dat netwerken
essentieel zijn voor creatieve ondernemers. Zelf staat Lazzaro ook te popelen om in
contact te komen met Utrechtse talenten.
Sydney, Mannheim, Madrid, Padua, Brussel, Parijs, Los Angeles en Dallas - de lijst
van steden waar Elisabetta Lazzaro heeft gewoond en gewerkt is indrukwekkend.
Van oorsprong komt ze uit het Italiaanse Venetië, net als Utrecht beroemd om zijn
grachten. ‘Toen ik voor het eerst in Utrecht kwam, aan het eind van de zomer, heeft
het centrum met haar grachten veel indruk op me gemaakt, ik vind het heel pittoresk.’
Toch koos ze ervoor om in Amsterdam te gaan wonen, gewend als ze is om in grote
steden te wonen. Naar haar maatstaven is zelfs Amsterdam een kleine stad. Inmiddels woont en werkt Lazzaro een jaar in Nederland en het bevalt haar goed. ‘Ik ben
onder de indruk van het netwerk van creatieve professionals in Nederland; dat is heel
uitgebreid en divers. Het is geweldig dat ze effectief kunnen netwerken, daar kunnen
anderen wat van leren.’ Italië is ook een rijk cultuurland, maar volgens Lazzaro weten
haar landgenoten dat nog niet volledig te benutten. ‘Nederland lijkt proactiever en effectiever in het koesteren, bevorderen en promoten van cultuur en de creatieve industrie.’

Netwerkevenement

HKU heeft vijf lectoraten, oftewel onderzoeksscholen die allemaal een ander aandachtsgebied hebben, zoals ‘kunst en professionalisering’ en ‘performatieve maakprocessen’.
Het lectoraat van Lazzaro richt zich op de creatieve economie, en dan met name op
zogeheten creatieve crossovers. Dat zijn dwarsverbanden die ontstaan tussen de
creatieve sector en andere sectoren, overheden en de maatschappij. Het onderzoek
richt zich vooral op de praktijk, en daarom is het voor Lazzaro ook belangrijk om in
contact te komen met creatieve ondernemers, uit Utrecht en omgeving. Haar inauguratie afgelopen november, waarbij ze officieel tot lector werd benoemd, was een van
de manieren om met hen in contact te komen. Naast haar openbare les was er ook
een netwerkevenement gericht op creatieve professionals. Verschillende onderwerpen
die ze tijdens haar lectoraat gaat onderzoeken stonden centraal tijdens dit evenement.
Zoals loopbaanontwikkeling, samenwerkingen en partnerships en het ontwikkelen
van een succesvol verdienmodel. ‘Creatieve ondernemers hebben niet altijd de juiste
tools om een goed verdienmodel te ontwikkelen, vaak doen ze dit op een impliciete,
spontane manier. We willen samen met hen speciale verdienmodellen ontwikkelen
die op hun situatie gericht zijn. Want zij hebben hun eigen wensen en uitdagingen.’

Kunst beïnvloedt maatschappij

Voor creatieve ondernemers is het bijvoorbeeld een stuk lastiger om een bedrijf te beginnen
dan voor bijvoorbeeld technische bedrijven. ‘Een hightech bedrijf kan makkelijker bewijzen dat ze waarde genereren, bijvoorbeeld door patenten, intellectueel eigendom of handelsmerken vast te leggen. Voor creatieve professionals heb je andere tools nodig. Maar
hoe moeten ze dan hun prestaties meten, hun waarde en hun innovaties laten zien?’ Voor
de creatieve industrie is de waarde die ze genereren vaak veel indirecter zichtbaar. Een
schilder kan bijvoorbeeld met zijn werk nieuwe levensstijlen creëren of een dialoog tussen
kunst en wetenschap op gang brengen. ‘Zoals Picasso met zijn kubisme en Afrikaanse
kunst invloed op de wetenschap had en diversiteit bracht in de culturele sector en de samenleving. Zo heeft ook architectuur een positieve of negatieve invloed op onze levens, en
kun je games niet alleen inzetten voor entertainment maar ook voor serieuze doeleinden.’

Tekst: Amanda Verdonk Beeld: Nadine van den Berg

Co-creatie

Omdat het voor creatieve ondernemers
moeilijker is om hun toegevoegde waarde
voor het voetlicht te brengen, is netwerken met andere organisaties essentieel,
meent Lazzaro. Een groot en divers
netwerk helpt hen om hun betrouwbaarheid te vergroten en om financiering te
krijgen. ‘Creatieve professionals zijn zich
nu niet voldoende bewust van de indirecte bijdrage die ze leveren. Netwerken is
fundamenteel, want door interactie met
de maatschappij genereren ze ideeën.
Kunstenaars vinden niet alles 100% zelf
uit; ze halen hun inspiratie uit de wereld
om hen heen.’ Daarom is het wat Lazzaro
betreft ook goed dat steeds meer creatieve ondernemers elkaar opzoeken in
open, gezamenlijke werkplekken, zoals
De Klompenfabriek. ‘Het delen van een
werkplek kan uit nood geboren zijn, omdat
je geen eigen kantoor kunt betalen. Maar
uit noodzaak ontstaan vaak de mooiste
dingen, zoals nieuwe organisatiemodellen
en co-creatie, waarbij creatieve mensen
met anderen samen iets creëren. Zo kom
je tot ideeën waar je zelf misschien niet
aan gedacht had.’ De komende tijd is
Lazzaro van plan om Utrechtse ondernemers vaker op te zoeken, bijvoorbeeld
door praktijkgerichte onderzoeksbijeenkomsten te organiseren. ‘Ik sta te popelen
om zelf de dialoog aan te gaan met ondernemers van de Klompenfabriek en uit de
rest van Utrecht.’
www.hku.nl
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WESTERDIJK 66-68

LOKALE BEDRIJVEN
HELPEN JONGEREN MET BEROEPSKEUZE
Aan de rand van Pijlsweerd, aan de Westerdijk, is JINC Utrecht gevestigd. Een
netwerkorganisatie die jongeren uit de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en
Ondiep samen met lokale bedrijven op weg helpt op de arbeidsmarkt. Utrechtse
Zaken sprak met vestigingsdirecteur Jantine van Netten.

‘Jongerenwerkloosheid en schooluitval zijn nog altijd een groot probleem’, vertelt Van
Netten. ‘Zeker onder jongeren met een sociaaleconomische achterstand die vaak een
klein netwerk hebben en thuis geen hulp krijgen bij hun beroepskeuze. Hierdoor hebben
deze kinderen minder kansen om hun talenten te benutten.’
Want hoe maak je een keuze uit het woud van opleidingen? Er zijn alleen al 150
verschillende vmbo-opleidingen met titels waarvan je als 13-jarige misschien niet
weet wat het precies inhoudt. Word je bijvoorbeeld advocaat als je juridische dienstverlening hebt gedaan? ‘Die opleiding klinkt misschien heel cool, maar in de praktijk
betekent het dat je veel moet lezen, goed moet kunnen schrijven en je goed moet
kunnen concentreren’, licht Van Netten toe. ‘Terwijl je misschien veel beter iets met
je handen kunt gaan doen. Veel kinderen vinden het moeilijk te bepalen waar ze
goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen. En dat is het ook. Zeker op het vmbo
waar die keuze al moet worden gemaakt als je nog maar 13 of 14 jaar oud bent.’

Bliksemstage

JINC helpt deze jongeren onder meer door te laten zien welke beroepen er allemaal zijn.
Dat doen ze niet met een droge presentatie voor het schoolbord, maar door leerlingen
van eind basisschool tot begin vmbo het beroep zelf te laten ervaren. Hiervoor is de
Bliksemstage in het leven geroepen. De leerlingen gaan dan in kleine groepjes naar een
bedrijf of organisatie toe. Een tweeënhalf uur durend bezoek bestaat uit een rondleiding
en een praktische opdracht die past bij het bedrijf, bijvoorbeeld een ‘moodboard’ maken
voor een klant van een communicatiebureau of een plan maken voor een nieuwe tramlijn. Van Netten: ‘We willen dat het meer is dan alleen een leuke ochtend. Daarom zit er
lesmateriaal bij en wordt het bezoek voorbereid. De leerlingen gaan bijvoorbeeld naar
de bouw van de Uithoflijn. Dan bespreken ze wat de Uithoflijn is en welk bouwbedrijf
erbij betrokken is. Het bezoek wordt vervolgens in de klas nabesproken en de leerlingen
maken een verslag van wat ze hebben gezien en gedaan.’

Wat vinden de jongeren zelf?

Volgens Van Netten worden de Bliksemstages erg gewaardeerd door de leerlingen. In de
eerste plaats omdat ze dingen ontdekken waar ze niet zo snel mee in aanraking zouden
komen. Maar het gebeurt ook regelmatig dat een leerling er niets aan vindt. ‘Maar ook
dat is juist goed om te weten’, aldus Van Netten, die zelf ook werkt als coach. ‘Een van
mijn coachleerlingen ging op Bliksemstage naar een verzorgingshuis. Ze wilde eigenlijk
kraamverzorgende worden, maar ze bleek het werken met ouderen juist ook heel leuk te
vinden en goed te kunnen. Dat was een echte eye opener.’
Naast Bliksemstages verzorgt JINC ook coachingsprogramma’s, sollicitatietrainingen en
ondernemersworkshops. ‘De meeste scholen nemen het hele programma af, waarbij
leerlingen van 8 tot en met 16 jaar meerdere keren in contact komen met bedrijven en
professionals uit het bedrijfsleven. Zo zijn leerlingen in de tweede klas van het vmbo
idealiter al bij zes tot acht bedrijven op bezoek geweest.		
18 UtrechtseZaken

Tekst: Mirjam Bedaf Beeld: JINC | Satriale’s Pizzabar

OP BLIKSEMSTAGE BIJ DE PIZZERIA

Satriale’s Pizzabar heeft afgelopen najaar voor

het eerst een Bliksemstage gegeven aan leerlingen van
basisschool de Piramide in Zuilen. De nieuwe pizzeria aan de
Plantage was erg in trek. De stage werd beoordeeld met een
tien, en dat is uitzonderlijk. Eigenaar Nienke en pizzabakker
Nick beantwoordden enthousiast de vele vragen van de
leerlingen: wat vind je leuk aan je werk, en wat is moeilijk?
Naast uitleg over de verschillende werkzaamheden bij de
pizzeria gingen de leerlingen ook zelf aan de slag. Zo werden
er onder begeleiding van Nick en Nienke heerlijke pizza’s
gebakken en kopjes koffie gezet. In een van de verslagen
stond nog een mooie quote: ‘Vertrouw geen mensen die niet
van pizza houden.’

‘VERTROUW GEEN
MENSEN DIE NIET
VAN PIZZA HOUDEN’

Bedrijven nodig

JINC begon klein, met Bliksemstages in Amsterdam Nieuw-West met twee medewerkers. Inmiddels heeft JINC vestigingen in acht
grote steden/regio’s en zijn er meer dan 1.300 bedrijven die meewerken. In Utrecht doen alle vmbo-scholen mee en bereikte JINC in
2016 samen met 280 bedrijven meer dan 5.400 jongeren. ‘Om deze programma’s te doen hebben we bedrijven hard nodig’, vertelt
Van Netten. ‘De inzet van bedrijven is tweeledig: een partnerschap in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en
vanuit HR-oogpunt. Medewerkers komen met een heel andere doelgroep – en tegelijkertijd de toekomstige arbeidsmarktgeneratie – in
contact. En dat is winst voor iedereen.’
www.jinc.nl
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KLOMPENMAKER VERTELT

JUWELEN: INITIALS

In samenwerking met een goudsmid heeft de ring een gelaagdheid gekregen
die het lijnenspel van de abstracte letters benadrukt.
www.initiaal-grafischontwerp.nl

GRAFISCH ONTWERPER JOOST VAN VREDENDAAL (27)

maakt identiteiten voor print, online en digitale producties, maar ook tatoeages en gouden
juwelen. Zijn werkwijze: niet alles vastleggen, maar ruimte behouden om een concept of
product zich te laten ontwikkelen. Dat kan je uiteindelijk meer opleveren.

Waarom heb je ervoor gekozen eigen
ondernemer te worden?

Ik begon met een vaste baan die ik combineerde met zelfstandig
ondernemerschap. Naarmate mijn klantenkring groter werd en
het aantal opdrachten toenam, besloot ik volledig voor mezelf
te gaan werken. Ik vind het prettig om niet gebonden te zijn aan
vaste tijden, dat maakt de werkweek interessanter en flexibeler.
Hierdoor kun je freelance opdrachten ook gemakkelijker combineren met vrij werk. Ik vind het fijn dat je als zelfstandig ondernemer zelf de verantwoordelijkheid draagt van zowel ontwerp- als
zakelijke beslissingen.

Wat maakt jouw dienst/product uniek?

Ik denk dat INITIAAL grafisch ontwerp uniek is door de persoonlijke aandacht en de gelijkwaardige opstelling ten opzichte
van opdrachtgevers. Tijdens sessies met de opdrachtgever kan
iedereen ongegeneerd zijn gedachtes uitspreken waardoor de
beste ideeën ontstaan. Op deze wijze verloopt een project van
begin tot eind op een goede manier, en dat is in het eindresultaat
zichtbaar. Niet voor niets is hierom mijn favoriete werkterm ‘vloeibaar’. Het betekent dat niet alles vast staat. De ruimte om een
concept of product zich te laten ontwikkelen tijdens het (ontwerp)
proces is essentieel. Niet alleen omdat omstandigheden kunnen
veranderen. Het herzien of heruitvinden van iets kan je meer opleveren dan de opdrachtgever of ik aanvankelijk dachten.

Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Een lastige vraag, omdat dit elk jaar anders kan zijn in de vluchtige maatschappij waarin we leven. Als ik dan toch een gok moet
doen: ik zie mijzelf wel in een designcollectief werken. Samen
met verschillende disciplines kunnen we dan opdrachten van
concept tot eindresultaat bedenken en ontwerpen. Ik stel mij voor
dat dit heel uiteenlopende club vakmensen kan zijn. Van industrieel ontwerpers tot journalisten en van marketeers tot architecten.

Waarom koos je voor een werkplek
in de Klompenfabriek?

De ongedwongenheid vind ik het fijne aan deze werkplek. Het is
een goede plek om opdrachtgevers te ontvangen en ik zit hier
tussen verschillende disciplines op de werkvloer. Hierdoor heb
je gesprekken die niet over mijn vakgebied gaan maar die mij
wel inspireren.

Wat is jouw favoriete plek in Oudenoord/Pijlsweerd?

Mijn favoriete plek in de buurt is tattooshop Skinart. Hier kom
ik al jaren en heb ik mijn vaste tatoeëerder die ik telkens mag
verrassen met nieuwe ontwerpen.

Wat is jouw ultieme tip voor ondernemers?

Wat mij erg heeft geholpen is een breed netwerk. Als ik zelf iets
niet kan of weet, is er altijd wel iemand die ik om advies kan
vragen of die ik bepaalde werkzaamheden kan laten uitvoeren.
Ook regelmatig sparren met vrienden (die toevallig ook veelal
grafisch ontwerpers zijn) over bedrijfsmatige zaken helpt mij om
inzicht te krijgen in mijn manier van werken en hoe dit verder te
ontwikkelen. Ook denk ik dat je altijd oprecht moet zijn naar je
opdrachtgevers. Als iets onduidelijk is in de afspraken of je hebt
ergens geen kennis van, wees hier dan ook helder en eerlijk in.
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VERLEDEN PIJLSWEERD - OUDENOORD

SPIONAGE AAN DE VECHT

Al sinds de middeleeuwen is het huidige Pijlsweerd aantrekkelijk voor
bedrijven. Een van de ondernemingen was zo innovatief dat een spion
van de Russische tsaar er kwam speuren naar geheimen.
De Tuinbouwstraat, de Warmoesstraat, de Hoveniersstraat: de straatnamen in Pijlsweerd verwijzen direct naar het
verleden van deze noordelijke hoek van Utrecht. Sinds de middeleeuwen lag dit gebied vol met groentetuinen en
kwekerijen. Hier werden knollen, uien en kruiden gekweekt die samen tot ‘warmoes’ werden gekookt; een dagelijkse
groenteprut voor de gewone man. Op een paar minuten lopen van de markten binnen de stadsmuren en vlakbij het
water van de Vecht was dit gebied ideaal voor ondernemers.
In de zeventiende eeuw zag ook de Amsterdamse Utrechter Jacob van Mollem de mogelijkheden van dit buitengebied en vooral van de Westerstroom, een verbinding tussen de gracht en de Vecht waar het water flink stroomde.
Daar kon hij een watermolen bouwen, bedacht Van Mollem, en die zou een zijdefabriek aandrijven. Dat zou Van
Mollem goed geld opleveren want zijdestoffen waren in zijn tijd een zeer gewilde luxe.
Het was de Gouden Eeuw en kooplieden haalden uit Azië en Amerika uitheemse weelde naar de Nederlanden: specerijen, porselein, koffie, thee, goud, zilver en kostbaar textiel. De handel liep goed en dus waren er in de Nederlanden
veel koopkrachtige klanten die graag betaalden voor exotische goederen. Jacob van Mollem was een van de ondernemers die daarvan profiteerde. Hij handelde met succes in zijdestoffen en besloot dat hij nog meer kon verdienen
als hij de stoffen zelf in Utrecht zou produceren. Daarvoor liet hij zijdepoppen aanvoeren uit Perzië, India en China.
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Tekst: Geertje Dekkers Beeld: collectie Het Utrechts Archief | Rijksmuseum

Innovatieve fabriek
De verwerking van de poppen in de Zijdebalenfabriek was een
complex proces. Ze moesten worden ‘ontgomd’ en afgewikkeld,
waarna de vezels werden gesorteerd op dikte en weer werden
opgewonden en getwijnd – in elkaar gedraaid tot stevige draden.
Traditioneel was dat handwerk voor vooral vrouwen en kinderen, maar Van Mollem zette machines in, aangedreven door
zijn waterrad. De mechanische haspels en twijnspoelen in zijn
innovatieve fabriek konden mogelijk meer dan duizend draden
tegelijk aan.

Jacob en zijn zoon en opvolger David van Mollem probeerden de
werking van de machines in de fabriek geheim te houden voor de
concurrentie. Dat kostte de nodige moeite want het terrein van de
Van Mollems trok nieuwsgierigen uit heel Europa. Dat had onder
andere te maken met de lusthof die David liet aanleggen achter
zijn grote huis aan de Vecht. Voor in de tuin stond een oranjerie
waar de Van Mollems ananassen en ander exotische vruchten
kweekten – een modieuze bezigheid voor de elite. Daarachter
lag een weelderige tuin vol fonteinen, beelden en zelfs een openluchttheater en een doolhof.

Hoog publiek
Maar de populariteit van Zijdebalen had zeker ook te maken
met de innovatieve fabriek. In 1717 trokken de spoel- en twijnmachines hoog publiek. Tsaar Peter de Grote maakte een reis
door de Nederlanden om moderne ideeën op te doen voor zijn
achtergebleven Russische rijk en kwam ook inspiratie opdoen bij
de Van Mollems. Dat werd hem bijna fataal. Nieuwsgierig naar
de kracht van de watermolen raakte hij een van de hoofdraderen
aan en werd hij van de grond getild. Gelukkig duwde een wakkere knecht hem tegen de grond, want anders was de tsaar wellicht
vermalen.
Het is niet waarschijnlijk dat het bezoek veel opleverde want de
voor concurrentie beduchte Van Mollems gunden hun gasten
doorgaans weinig tijd om hun machines in kaart te brengen.
Waarschijnlijk volgde daarom een paar jaar later een nieuwe
poging, van Johan Daniel Schumacher, een geleerde die in opdracht van de tsaar uitvindingen onderzocht. Schumacher nam
een wiskundige mee die zich verkleedde als lakei. Schumacher
werd gastvrij ontvangen op Zijdebalen en zijn ogenschijnlijk
ongevaarlijke bediende kreeg alle kans om rond te kijken in de
fabriek en de machines na te tekenen voor de tsaar. Wat Peter
de Grote met de informatie deed is onbekend, maar hij was blijkbaar tevreden over het werk van Schumacher want die werd na
zijn verkenningsreis benoemd tot secretaris van de Russische
Academie van Wetenschappen.
Nieuwe ondernemingen
Intussen ondervond Zijdebalen geen hinder van de spionage.
Het bedrijf bloeide nog decennialang. Maar eind achttiende eeuw
liep de vraag naar zijde terug en kwam de klad in het bedrijf. In
1816 sloot de fabriek. Huis en bedrijf werden gesloopt om plaats
te maken voor nieuwe ondernemingen. Voor hout- en graanhandelaren bijvoorbeeld, en in de twintigste eeuw voor de Luxe
Brood- en Banketbakkerij Lubro, waarvan het skelet nog steeds
overeind staat. Dat wordt momenteel verbouwd tot onderdeel
van een nieuwe wijk die geheel terecht Zijdebalen heet.

Geertje Dekkers is historica,
wetenschapsjournalist en

ruim twintig jaar Utrechtse. Ze
schrijft over alles wat oud is,
geeft voordrachten en doet

onderzoek. Haar kantoor heeft
ze in de Klompenfabriek.
Meer informatie op

GeertjeDekkers.nl
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Tekst: Tim de Hullu Beeld: Anna van Kooij, Cheeseworks en Maarten Zeehandelaar

Het Huis Utrecht
is op doordeweekse
dagen geopend
van 9.00 tot 17.00.
Regelmatig zijn
er voorstellingen
en debatavonden.
Benieuwd naar de
programmering van
Het Huis?
Hethuisutrecht.nl

TALENTEN ONTWIKKELEN

BOORSTRAAT 107

HUIS VOOR THEATERTALENT
EN MEER

‘Your dreams merge here.’ De neonletters op de voorgevel van het oude schoolgebouw
aan de Boorstraat maken je nieuwsgierig. In Het Huis Utrecht smelten veel dromen
samen: van theatermakers, creatieve professionals én buurtbewoners.

Ook zonder de letters valt de voorgevel op. Pal op de hoek van
de Boorstraat en Spijkerstraat in de 1ste Daalsebuurt vormt hij
een brede entree. Een kleine eeuw lang gingen hier schoolkinderen naar binnen. Totdat productiehuis Huis aan de Werf,
organisator van Festival aan de Werf, het pand in 1992 betrok en
het een domein werd van de theaterwereld. Sinds vier jaar is de
publieke functie van de plek weer helemaal terug. In 2012 werd
het productiehuis losgekoppeld van het festival en ontstond de
basis van wat nu Het Huis Utrecht is: een broedplaats voor theatertalent en een plek waar kunst en maatschappij samenkomen.
De deuren staan vijf dagen per week open voor iedereen. ‘Vraag
niet waarom, maar dit pand omarmt je’, weet Cobie de Vos, directeur van Het Huis Utrecht. Het licht, de brede trap, de hoge plafonds; het gebouw ademt historie en creativiteit. Wie met lekker
weer komt, boft helemaal; dan is het goed vertoeven in de mooie
binnentuin. Het is niet verwonderlijk dat jonge theatermakers hier
geïnspireerd raken. In Het Huis krijgen zij coaching en begeleiding om nieuwe stappen te zetten.

Schoonheid van de buurt

Theatermakers zijn de hoofddoelgroep van Het Huis, maar de
kunstenorganisatie is er voor vele anderen. Dikwijls is Het Huis
het decor van vergaderingen of conferenties van uiteenlopende
organisaties. Bovenin het pand huren creatieve professionals
een eigen bureau en beneden werken zzp’ers onder het genot

van een kop koffie. ‘De sfeer is ongedwongen. Door alle verschillen ontstaat hier een hele leuke dynamiek van mensen die
elkaar inspireren’, ziet De Vos, die met haar organisatie ook
bewust buiten het gebouw van alles onderneemt. ‘Kunstenaars
kunnen de schoonheid van een buurt zichtbaar maken.’ Een
voorbeeld is de première van de korte speelfilm Hoe het zou
kunnen zijn, die vorig najaar werd vertoond in Het Huis. Kunstenaars, buurtbewoners en belangstellenden keken in de grote
theaterzaal naar een film over de Amsterdamsestraatweg waar
honderd buurtbewoners aan hebben meegewerkt. Het was het
eindproduct van kunstenaar Matthijs Bosman. Het Huis had hem
gevraagd om een kunstwerk te maken en zich daarbij te laten
verrassen door de straat. Een ander initiatief van Het Huis is
een metamorfose van het spoorviaduct aan de Straatweg, door
velen gezien als een lelijke betonmuur. Begin 2018 moet die
veranderen in een inspirerende kunstpoort. ‘Als de Straatweg
mooier wordt, zullen er meer mensen verblijven’, zegt De Vos.
De komende jaren wil Het Huis zich nog meer laten zien in de
buurt, die verandert door de komst van de nieuwe wijk Wisselspoor en de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. Het
Huis denkt mee over de ontwikkeling en wil door een sterkere
horecafunctie een spil in de wijk worden. De Vos: ‘In vier jaar tijd
is onze bekendheid enorm vergroot. Nu willen we verder. We willen dat mensen trots zijn dat ze in de buurt van Het Huis wonen.’

‘Dit gebouw
omarmt je’

Cobie de Vos, directeur van Het Huis
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Tekst: Carolien Dircken Beeld: Anna van Kooij

HET HUIS

Tim de Hullu is journalist en biograaf. Op zijn werkplek in Het Huis schrijft hij
levensverhalen, werkt hij interviews uit en geeft hij workshops. ‘Als je inspiratie
zoekt, wil je toch niet in een saai kantoorpand zitten?’
Import-Utrechter, noemt hij zichzelf regelmatig. Twentenaar Tim de Hullu woont
immers pas vijf jaar in de Domstad. Toch
vindt hij moeiteloos zijn weg in de stad
en heeft hij meer Utrechtse woonkamers
vanbinnen gezien dan menig geboren en
getogen stadsgenoot. ‘Laatst zat ik nog
bij een fanatieke FC Utrecht-supporter
thuis over zijn overleden vader te praten’, vertelt hij. ‘Bijzonder verhaal.’ Tim
is journalist, met een grote voorliefde
voor de menselijke kant van het verhaal.
Voor AD/Utrechts Nieuwsblad maakte hij
portretten van gewone Utrechters met
een bijzonder verhaal. De meeste van die
artikelen schreef hij in Het Huis aan de
Boorstraat, waar hij een werkplek huurt.

Goede koffie

‘Ik kwam naar Utrecht als freelance journalist en zocht een plek waar ik rustig kon
werken, maar wel mensen om me heen
had’, vertelt hij. ‘Aan de keukentafel was
voor mij geen optie, met een baby in huis.
Van een kennis kreeg ik de tip om eens
in Het Huis te gaan kijken. Ik was meteen
verkocht.’
De sfeer, de oude, brede trap, de hoge
plafonds, de goede koffie: Tim weet niet
precies wat hem zo aantrok aan het gebouw, maar al snel zat hij regelmatig met
zijn laptop in de foyer. ‘Ik had niks met

theater, maar ik voelde me direct thuis
tussen de theatermakers hier. En omdat
ik soms het idee had dat ik in die foyer in
de kroeg zat te werken, begon ik te verlangen naar een eigen plek in Het Huis.
Toen ik een bureau op de zolderverdieping kon huren, besloot ik dat te doen.’

Levensverhalen

Een goede keuze, zo bleek. ‘Het Huis
heeft me veel gebracht. Ik schreef de rubriek De Spiegel voor het AD en heb bijna
alle theatermensen die hier rondliepen
wel geïnterviewd’, lacht hij. Toen hij even
op verschillende redacties werkte en zijn
werkplek tijdelijk opzegde, miste hij zijn
bureau aan de Boorstraat al snel. Daarom keerde hij vorig jaar terug naar zijn
oude stek. Niet meer alleen als journalist,
maar ook als biograaf. ‘Ik tekende al jaren
levensverhalen op van Utrechters voor
het AD’, vertelt Tim. ‘Mooi en dankbaar
werk. Zo mooi dat ik besefte: ik wil de
diepte in. Ik wil levensverhalen schrijven
in boekvorm. Nog geen half jaar later lag
mijn eerste biografie er: over de Utrechtse
oud-worstelkampioen Nol Kooijmans.’
Nu focust Tim zich helemaal op het schrijven van biografieën. Over mensen die
er niet meer zijn, maar ook voor mensen
die hun eigen levensverhaal vast willen
laten leggen. Vanaf januari geeft hij ook
www.timmix.nl
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workshops levensverhalen schrijven. ‘Als
je aan de slag gaat met het ophalen van
herinneringen en inspiratie zoekt, wil je
toch niet in een saai kantoorpand zitten?
Daarom huur ik daarvoor de tuinkamer
in het Huis. Een mooie kleine ruimte met
uitzicht op de Dom. Voor cursisten lekker
dicht bij het station. En voor mij op mijn
thuisbasis. Ideaal.’

‘HET HUIS HEEFT
ME VEEL GEBRACHT’

ONTDEK DE BUURT
Weerdsingel WZ 18

CycleWorks

Bij CycleWorks Utrecht, ‘the coolest bikeshop in Utrecht’, kun je terecht voor
reparatie en onderhoud van stoere fietsen zoals racefietsen, mtb’s, fixies en
hybrides. Je vindt er tweewielers van de betere merken, zoals Surly, Kona
en Genesis. Bij CycleWorks kun je ook cursussen volgen voor het beste onderhoud van je racefiets of mountainbike of om zelf wielen te leren bouwen.
Wielervrienden komen geregeld bijeen tijdens het Utrechtse wielercafé, waar
wordt gesproken over heroïek, techniek, voeding en andere wielerzaken.
Gewoon in de sfeervolle werkplaats van CycleWorks. En er is een koffiebar
met lekkere koffie, tosti’s en koeken. Zodra de zon schijnt gaat de schuifdeur open en kun je achter de winkel genieten van je koffie op een heerlijk terras. Op dit adres vind je ook de Fietskoerier Utrecht en Goodcycling.
www.cycleworks.nl

Online

Jessie & Reza

Een kleurrijk Perzisch tapijt fleurt elk interieur
op. Of kies je juist voor een klassiek sereen
tapijt? Vanuit de Bemuurde Weerd runnen
Jessie & Reza hun online galerie voor
Perzische tapijten.

Een modern ogende webshop met mooie, kunstzinnige foto’s.
Niet alleen de tapijten zijn prachtig, ook de service die wordt
geboden is uniek. Jessie, de eigenaresse van de website, biedt
de service om persoonlijk bij de klant langst te komen met verschillende tapijten. Samen met de klant kijkt zij naar welk tapijt het beste in het interieur past. Volgens Jessie passen
Perzische tapijten in elk interieur: ‘Bijzondere kleurenstellingen en designs voegen iets speciaals toe aan een modern interieur, of maken een klassiek interieur compleet.’ Zij selecteren tapijten op basis van kwaliteit, originaliteit en
creativiteit, vanuit hun passie voor de Perzische cultuur. Alle elementen worden op natuurlijke wijze en met de hand
gemaakt. Van het selecteren van de witste schapenwol, tot het kleuren van de wol en het knopen van de designs.
Ook voor kussens en poefen in Perzische stijl kun je in de webshop terecht.
www.jessieandreza.nl

Westerdijk 2a

Fit for free

Zin in een krachttraining of toe aan lekker bewegen? Sinds 2013 kun je op
de Westerdijk terecht bij sportschool Fit for Free. Natuurlijk met een breed
aanbod aan fitnessapparatuur, zoals cardio- en krachttoestellen om aan je
conditie en spieren te werken. Daarnaast zijn er verschillende zones, zoals
de nieuwe FunXtion Zone, een ruimte met verschillende fitnessattributen
om je hele lichaam te trainen. In het Switching Circuit train je binnen 25
minuten al je spiergroepen. En dan is er natuurlijk de Free Weight Zone,
waar je helemaal los kunt gaan met halters, kettlebells en andere losse gewichten. En als je meer zin hebt om lekker te dansen, probeer dan eens de
groepslessen Zumba of BodyJam. Voor na het sporten is er een gezellige
koffiecorner en een zonnebank. Voor al je vragen over je lichaam of voeding zijn er inloopspreekuren van de fysiotherapeut of voedingsdeskundige.

www.fitforfree.nl
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Tekst: Marijke Orthel Beeld: Nadine van den Berg

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

LAGENOORD 28A

SPELEN EN ONTMOETEN
IN GROENE STADSOASE

In het speeltuingebouw zetten tante Ollie en haar zus Dini hapjes op tafel. Beiden zijn al jaren
vrijwilliger bij speeltuin Noordse Park. Olga is het vaste gezicht - zij is er iedere dag. De speeltuin
en het park bieden de buurt volop mogelijkheden om er samen invulling aan te geven. Daarom is
eind november 2016 de stichting Speelruimte Noordse Park opgericht. En dat wordt deze avond
gevierd. Voor het feest begint, spreken we het jongste bestuurslid: Nezaket Aydin.
Nezaket, negentien jaar oud en student pedagogiek, is blij met
haar benoeming als secretaris. Ze heeft al bestuurservaring via
een andere stichting. Als kind kwam zij al in speeltuin Noordse
Park. ‘Ik was een jaar of vier toen ik hier kwam met mijn ouders
en een paar moeders. Met een vriendinnenclubje gingen we dan
picknicken. Ik speelde met een paar buurmeisjes. Het klimrek
en de kabelbaan vond ik leuk. Dan deden we allemaal trucjes.
En we speelden met het zand.’ Nezaket woont nog thuis, net als
haar oudere broer en zus. ‘Dat is normaal in onze cultuur. Je blijft
thuis wonen tot je trouwt. Mijn vriendinnen wonen hier ook nog
steeds. Daar heb ik nog altijd contact mee. Het is een fijn buurtje
hier. Het is leuk dat het multiculti is. Ik heb met iedereen contact.’

Buiten spelen

De reden voor haar terugkeer naar de speeltuin? ‘Ik wil
maatschappelijk betrokken zijn. Maar ook vanwege m’n opleiding.
Ik vind het leuk om actief te zijn voor de kinderen in de buurt. Als
bestuurslid wil ik activiteiten organiseren. En ik wil wat betekenen
voor de opvoeding. Ik wil dat kinderen gaan spelen in plaats van
voor de buis zitten. Nou ja, de buis dat was in mijn tijd. Nu zitten
ze met hun telefoon te spelen. Ik zie dat ook bij mijn nichtje

en neefje in Maarssen. Die zitten thuis met de PlayStation, de
telefoon van hun moeder of de tablet. Ze komen te weinig buiten.’
Het bestuur van de speeltuin is ook voor haar studie interessant,
vindt Nezaket. ‘In mijn opleiding pedagogiek heb ik te maken
met opvoedkunde. Met “leren leren”, de ontwikkeling van het
kind en de relatie van ouder en kind. Daar wil ik via de speeltuin
een bijdrage aan leveren.’ Op deze toekomstdroom heffen de
vrijwilligers met z’n allen het glas, waarmee zij de oprichting van
de stichting Speelruimte Noordse Park vieren.

WELKOM IN NOORDSE PARK

Tussen de Oudenoord en de Vecht liggen het
Noordse Park en de gelijknamige speeltuin. Het
is een groene oase te midden van de oprukkende
bebouwing. Een plek waar van alles te doen en te
beleven is. Zowel buiten als binnen. Iedereen kan
eraan meedoen. Tuinieren, koken, sporten, muziek
maken, knutselen, het kan allemaal. Als deelnemer,
programmamaker of klusser, op vrijwillige of betaalde
basis.
www.speeltuinnoordsepark.nl
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‘IK VIND HET
LEUK OM ACTIEF
TE ZIJN VOOR DE
KINDEREN IN DE
BUURT’

KLOMPENMAKER VERTELT

Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

EMIEL ELGERSMA (32)

maakt videoverhalen voor maatschappelijke
organisaties. Met zijn werk wil hij verhalen
vertellen die er toe doen en die mensen
raken. ‘Ik wil de veerkracht van mensen
laten zien.’

Waarom heb je ervoor gekozen eigen
ondernemer te worden?

Vóór mijn studie werkte ik als freelance websitebouwer, maar ik
merkte al gauw dat ik graag maatschappelijk betrokken verhalen
wil vertellen. Daarom ben ik journalistiek gaan studeren en heb ik
het bouwen van websites omgeruild voor video storytelling. Het
leuke van ondernemerschap vind ik dat je zelf iets kunt opbouwen en mensen kunt helpen. Ook kun je als eigen ondernemer
veel meer zelfs beslissingen nemen en kiezen waarin je je wilt
specialiseren.

Wat maakt jouw dienst/product uniek?

Ik laat echte mensen aan het woord, en vertel hun persoonlijke verhaal. Dus geen afstandelijke voice-overs. Ik wil mensen
in hun kracht zetten. Zo kun je een zwaar verhaal vertellen,
bijvoorbeeld over zieke patiënten, waar je als kijker toch een
goed gevoel aan over houdt. Ik wil de veerkracht van mensen
laten zien, zodat het mensen raakt, ze zich ermee kunnen identificeren en ze blijven kijken. Als ik bijvoorbeeld een verhaal
over vluchtelingen vertel, dan gaat het niet over hun vluchtverhaal, maar bijvoorbeeld over die ambities die een vluchteling heeft, en wat hij wil bereiken in zijn nieuwe thuisland.

Ik hoop dat ik dan nog meer mooie verhalen heb verteld, interessante mensen heb gesproken, mooie dingen gezien en mensen
heb ontroerd. Ongetwijfeld zal ik dan ook nieuwe technieken toepassen, zoals Virtual Reality of 360-graden-video’s. Maar die techniek is niet zo belangrijk, de basis blijft visuele verhalen vertellen.

Waarom koos je voor een werkplek
in de Klompenfabriek?

Ik was vijf jaar geleden op zoek naar een plek met veel levendigheid en uitwisseling. In de Klompenfabriek is altijd wel iemand
aanwezig. Ik vind het leuk dat hier mensen van verschillende
leeftijden en disciplines zitten, daar kun je veel van leren. Toen
ik er voor het eerst kwam dacht ik: wauw! Ik was onder de indruk
van het licht, de ruimte en de sfeer. Ik heb al met veel mensen
in de Klompenfabriek samengewerkt, zoals met een videomaker,
websitebouwer, componist en vormgever. We voeren gezamenlijk opdrachten uit of huren elkaar in.		

Wat is jouw favoriete plek in Oudenoord/Pijlsweerd?

Toch wel het dakterras van onze eigen Klompenfabriek. In de
zomer zitten we daar tijdens de lunch gezellig met elkaar aan
een lange picknicktafel te genieten in de zon. Of we drinken
er een borrel op warme vrijdagmiddagen.		

Wat is jouw ultieme tip voor ondernemers?

Doe waar je gepassioneerd en enthousiast over bent. Dan is
het ook makkelijker om dat stapje extra te zetten om succesvol
te worden. Onderschat ook niet dat je naast het maken van je
product ook moet kunnen verkopen. Want zonder klanten heb je
geen bedrijf. Dat wordt nog wel eens vergeten, zeker in de creatieve beroepen. Bedenk welk probleem jij oplost voor de klant.

PROJECT
Voor een organisatie in de kinderthuiszorg maakte Emiel een video
over Jelmer, een jongen van 20 die
herstelde van hersentumoren, maar
er wel chronische vermoeidheid aan
over hield. De film laat zien hoe hij
zijn leven weer opbouwt, bijvoorbeeld
met studeren, videogames spelen en
deelnemen in een jongerenpanel. En
zijn grote passie die hij na zijn ziekte
heeft ontdekt: operazingen. ‘De film
begint met zijn gezang. Daardoor
trigger je mensen; dat verwacht je
niet van zo’n jonge knul. Na zijn docent was ik de eerste die hem hoorde zingen, dat was heel speciaal.’
www.emielelgersma.nl/jelmer

www.emielelgersma.nl
Beeld: Nadine van den Berg
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ALLE TALENT ONDER ÉÉN DAK
De Klompenfabriek is meer dan een losse verzameling
creatief talent, het is ook een ondernemerscollectief.
Initiatiefnemer Selke Altena: ‘Er zit hier enorm veel

knowhow en er wordt al vaker samengewerkt. Dit blad
is daar een mooi voorbeeld van. De klompenmakers
zijn in staat om diverse projecten te realiseren waar
verschillende disciplines voor nodig zijn.’ Denk aan

vormgeving, fotografie, tekstschrijven, webdevelopment,
videoproducties of online marketing. Bedrijven en

organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden,
kunnen contact opnemen met Selke Altena door te
mailen naar info@selli.nl
www.klompenfabriek.nl
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