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VAN DE REDACTIE

HET VERHAAL GAAT VERDER
Je hebt alweer het derde nummer van Utrechtse Zaken in handen. Ons prille idee – een mooi blad maken over
de bedrijvigheid in Pijlsweerd-Oudenoord – is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen medium. En we merken
nog iedere dag dat dit bijzondere stukje Utrecht vlak boven de singels bruist van de mooie verhalen, ijzersterke
initiatieven en eigentijdse ideeën over ondernemerschap. Zo vertellen we je in dit nummer over de kracht van
crowdfunding en over het succes van ambachtelijk gemaakte zeep uit eigen buurt. En we duiken in de geschiedenis van Pijlsweerd-Oudenoord, waarin graanondernemers en broodbakkers met behulp van waterkracht en
schaalvergroting successen boekten.
Een blad boordevol bedrijvigheid dus – en eigenlijk zouden we je nog veel meer kunnen vertellen en laten zien.
En dat is precies de reden waarom je ons nu ook online vindt. Op www.utrechtsezaken.nl gaat het verhaal over
Pijlsweerd-Oudenoord verder – met het mooiste uit het magazine én steeds weer nieuwe artikelen en berichten.
Zo willen we ondernemers en andere initiatieven uit deze buurt ook online een gezicht geven én een platform
bieden. Om niet alleen elkaar te inspireren, maar ook om aan nog meer mensen te laten zien wat de kracht is van
deze bijzondere buurt vol bedrijvigheid.
Heb je ook een bijzonder verhaal, een interessant project, een verrassende actie, een mooi nieuw concept of een
uniek product? Vertel het ons. Wij vertellen het graag verder!
Selke Altena, Nadine van den Berg en Peter Bronsgeest
redactie Utrechtse Zaken

NU OOK
ONLINE

UTRECHTSE ZAKEN
ALTIJD IN DE BUURT!

VEEL MEER UTRECHTSE ZAKEN?
VOLG ONS DAN OOK ONLINE!
www.utrechtsezaken.nl

MET STEEDS WEER NIEUWE VERHALEN OVER
BEDRIJVIGHEID IN PIJLSWEERD - OUDENOORD.

 www.facebook.com/utrechtsezaken
 @utrechtzaken
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PIJLSWEERD - OUDENOORD

BUURT VOL BEDRIJVIGHEID
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Ondernemers brengen markant bolwerk tot leven
LOU OUDENOORD LAAT CONCORDIAGEBOUW BRUISEN
Slijterij als een snoepwinkel
ZELFSTANDIGHEID GEEFT BOTTLES AND BOOZE EIGEN KARAKTER
De bedrijvige buurt
KEN JE DEZE ONDERNEMERS IN PIJLSWEERD AL?
Pump up Pijlsweerd
PUMPTRACK BIEDT NIEUWE KANSEN VOOR DE BUURT
Vernieuwen met de stroom mee
GROEI EN BLOEI VAN GRAANONDERNEMERS AAN DE VECHT
De kracht van betrokken investeerders
CROWDFUNDING SUCCESVOL VOOR KLEINE ONDERNEMERS
Van doorn in het oog naar bloeiend dorpsplein
ARCHITECT JORRIT NOORDHUIZEN GELOOFT IN SAMENHANG

Gespot
BIJZONDERE INITIATIEVEN EN VERHALEN UIT DE BUURT
Over de klinkers van Pijlsweerd
COLUMN PETER BRONSGEEST
Zeeplokaal kiest bewust voor interactie
AMBACHTELIJKE ZEEP, EIGENTIJDSE MARKETING
Cultuur als goede buur
VAN FIETSTOCHT DOOR DE BUURT TOT INTERNATIONAAL AVONTUUR
Succesvol componist aan de singel
ROEL SLOOTMAN COMPONEERT VOOR GROTE MERKEN EN MUSEA
Fysiotherapie Weerdsingel
SLIMME SAMENWERKING GOED VOOR PRAKTIJK EN PATIËNT
Liefde in de Otterstraat
POËZIE UIT PIJLSWEERD
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‘VERBINDEN IS
HET TOVERWOORD’
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NIEUWE GEZICHTEN

ONDERNEMERS BRENGEN
MARKANT BOLWERK TOT LEVEN

De messing draaideur van het statige Concordiagebouw aan de Oudenoord was jarenlang gesloten
voor publiek, maar nu staat deze open voor de talloze bezoekers van de meer dan 75 bedrijven die
zich hier tijdelijk hebben gevestigd.

Wat ooit de voormalige administratiezaal van levensverzekeraar
Concordia was, is inmiddels een succesvol restaurant. ‘Vanaf
dag één is het er druk’, vertelt Dewi Kuen, die afstudeert op het
effect van dit soort tijdelijke creatieve broedplaatsen op gebiedsontwikkeling. ‘De nieuwe eigenaar BPD Ontwikkeling gaf het
voorlopig beheer van dit pand aan Leegstand Oplossers Utrecht,
kortweg LOU. En terwijl de eigenaar broedt op plannen voor toekomstig gebruik, veranderde LOU in korte tijd de 12.000 m2 lege
kantoorruimte in een levendige werkomgeving. Je vindt er nu
starters, zzp’ers en groeiende ondernemingen – van financieel
adviseurs tot organisatoren van events en van ateliers tot een
heus ‘plantenasiel’. En veel van de 160 mensen die er nu werken
komen uit de buurt en kunnen dus lopend naar hun werk.’

Op de kaart

Dat laatste kunnen zij nog tot september van dit jaar blijven doen.
Daarna wil BPD de drie gebouwen, en de parkeerplaats aan de
overkant van de straat, weer overnemen en transformeren. Het
is de bedoeling dat er gerenoveerd, gesloopt en opgebouwd gaat
worden. De exacte invulling is nog niet bekend, maar de ontwikkelaar denkt aan woningen, horeca en een hotel. Tot die tijd heeft
de eigenaar er heel bewust voor gekozen om het pand niet leeg
te laten staan, juist ook omdat het altijd zo’n gesloten vesting
was. ‘Door het tijdelijk beheer zet je een plek en een gebouw
op de kaart’, meent Dewi. ‘Je creëert zo een maatschappelijke
meerwaarde.’

Huwelijken

Verbinden

Dat deze geschiedenis voortleeft, is mede te danken aan de
activiteiten die Kuen zelf vanuit het pand organiseert. Samen
met collega Tessa Conijn richtte zij ‘De Erfgoeddames’ op, een
onderneming die erfgoed in de kijker wil spelen. Zo bedachten zij
‘Lost in LOU’, een speltocht door het complex aan de Oudenoord
en een expositie over het verborgen verleden van dit pand. Kuen
vindt het belangrijk om verhalen en tradities te bewaren voor de
volgende generaties. ‘Verbinden is voor mij het toverwoord. Dat
was destijds de sfeer bij Concordia en die is nu weer terug. Oudenoord 330 is geen fort meer.’
Ook van het gebouw zelf is ze nog iedere dag onder de indruk.
‘Het monumentale, halfronde middenstuk is met veel zorg en
aandacht gemaakt. Tegenwoordig worden de gedetailleerde
natuurstenen trappen, de beeldengroep op het dak en de bijzondere smeedijzeren raampartijen wegbezuinigd. En dan heb je die
lelijke zijkanten. Dat contrast is heel leuk’, vindt Kuen.

Logische keuze

Kuen zelf betreurt het dat het huidige gebruik van het Concordiagebouw tijdelijk is. ‘Ik zou het liefst willen dat de bedrijvigheid ook
in de toekomstplannen van de eigenaar een plek krijgt. ‘Het pand
bruist er door’, stelt ze. Om die reden vindt ze het ook zonde als
BPD straks woningen in het pand wil realiseren. ‘Daarmee haal
je de levendigheid er weer uit. Bewoners trekken zich meestal
terug achter hun voordeuren. Maar vanuit BPD gezien is het een
heel logische keuze: het levert immers meer op.’

En dat blijkt: geregeld komen omwonenden langs voor een kop
koffie of stappen oud-werknemers van Concordia binnen om
herinneringen op te halen. ‘De katholieke levensverzekeraar was
een bijzondere onderneming’, vertelt Kuen. ‘Opgericht door vijf
arbeiders met als motto: één voor hart. Ze wilden dicht bij de
mensen staan en zorgden goed voor hun personeel. En dat was
dan ook heel tevreden. Op de werkvloer ontstonden zelfs huwelijken en niet voor niets wordt de jaarlijkse oud-Concordianendag
nog altijd goed bezocht.’
www.lououdenoord.nl

Tekst: Claudie Bolster Beeld: Nadine van den Berg
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BOTTLES & BOOZE

Slijterij als een snoepwinkel
Als je het pand van Bottles & Booze nadert, zie je al meteen dat dit geen doorsnee slijterij is.
Grote, opvallende letters nodigen je uit om de drankenzaak aan de Oudenoord binnen te stappen.
Vooral doen, want eenmaal binnen ontdek je een wereld vol verhalen. Waar grote ketens allemaal
hetzelfde vertellen, verrassen de gepassioneerde eigenaren je hier met hun eigen vondsten.

‘MINDER DRINKEN,
MAAR WEL BETER
DRINKEN’
08 Utrechtse Zaken

EIGEN BAZEN

Samen met haar man Sam ontdekte Nathalie Boitel nu bijna drie
jaar geleden dit karakteristieke pand aan de Oudenoord, pal
naast de Albert Heijn. ‘We zagen het, we hoorden dat het al jaren
leeg stond en we begrepen er helemaal niets van. Want waarom
zat hier geen slijterij? Het was voor ons een buitenkansje: vlakbij
de binnenstad en op een plek waar veel mensen komen. We zijn
een mooie aanvulling op de supermarkt naast ons, want daar
vind je het voordelige flesje, terwijl je voor de betere dranken of
cadeaus bij ons moet zijn…’

Alles geproefd

Ook tijdens ons gesprek stappen veel mensen de winkel binnen.
En niet alleen voor een mooie fles, maar ook voor een praatje.
‘Een slijterij moet in mijn ogen gezelligheid uitstralen’, vindt
Nathalie. ‘We hebben de zaak ingericht met veel natuurlijke
materialen. Houten wijnvaten, stoere planken en lederen stoelen
zorgen voor een warme uitstraling. Een sfeer waarin je op je
gemak rond kunt kijken en je keuze kan maken. En wil je wat
vragen, kunnen wij je helpen, want anders dan bij de bekende
ketens weten wij wat er in de schappen staat. Van de wijnen
kan ik trouwens zelf gerust zeggen dat ik ze vrijwel allemaal
geproefd heb. Mijn voorkeur gaat uit naar de rode, maar ik vind
het belangrijk dat we alles proeven en kennen. Dus wij weten
écht wat we je kunnen aanbevelen.’

Inspelen op trends

Juist de zelfstandigheid biedt volgens Nathalie veel voordelen.
‘Wij kunnen ons eigen assortiment samenstellen en snel inspelen
op trends. Een franchisenemer van een keten moet eerst langs
tweehonderd mannetjes voor hij iets nieuws kan introduceren, wij
kunnen het direct. Daarom luisteren we vooral goed naar onze
klanten. Als er in korte tijd drie keer om een bepaalde fles wordt
gevraagd, gaat er bij ons vanzelf een belletje rinkelen. En zo
lopen we nu voorop met cocktails en speciaalbieren, waar veel
vraag naar is. De IPA bieren zijn bijvoorbeeld ongekend populair.
En we hebben een groot assortiment non-alcoholica, zoals luxe
limonades en alcoholvrije bieren, wijnen en gins. Want minder
drinken, maar wél beter drinken – dat is een trend die echt
doorzet. En daarvoor moet je juist bij ons zijn.’

Snoepwinkel

‘Voor veel van de klanten is onze slijterij meer een soort
snoepwinkel’, vervolgt Nathalie. ‘De Utrechter is gastronomisch
onderlegd: we houden hier van lekker en goed eten en drinken.
Voor veel mensen geldt ook, wanneer ze moeten kiezen tussen
een nieuw kledingstuk of zichzelf trakteren op een goede fles,
dat ze toch voor dat laatste kiezen. Daarin wijzen wij hen graag
de weg.’

Tekst: Peter Bronsgeest Beeld: Nadine van den Berg

Bottles & Booze

Oudenoord 3,
3513 EG Utrecht
www.bottlesandbooze.nl
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DE BEDRIJVIGE BUURT
Winkel vol Griekse producten

Griekenland aan de straatweg
Eén van de eerste Griekse speciaalzaken in Nederland vind je in hartje
Pijlsweerd – aan het begin van de Amsterdamsestraatweg. Het waren
Nikolaos Rigakis en zijn vrouw Rodanthi die vanaf hier sinds de jaren
zeventig de heerlijkste Griekse lekkernijen en dranken importeerden en verkochten op de Nederlandse markt. Van Griekse wijnen tot
wijnazijn uit Kreta en van een origineel Mythos biertje tot de lekkerste
olijven uit Kalamata. Inmiddels zetten hun dochters Stella en Maria
het familiebedrijf voort en leveren nog altijd een breed assortiment
Griekse producten aan bedrijven en particulieren door het hele land.
Rigakis, Amsterdamsestraatweg 88
www.rigakis.nl

Foto: Sara Bouter

Geknipt voor
Pijlsweerd

Wie afgelopen zomer langs de steiger aan de
Bemuurde Weerd Oostzijde liep, had goede kans
om daar de kappersstoel van ‘buitenmens’ en
haarstyliste Marjolijn Duermeijer te treffen. Deze
Utrechtse ‘grachtenkapper’ knipt je op deze prachtige plek, met uitzicht op de Dom én Pijlsweerd.
Niet alleen goed voor een creatief kapsel, maar
ook voor een goed gesprek en een inspirerende
ontmoeting. En is het te koud? Dan knipt Marjolijn je ook binnen, met uitzicht op de Oudegracht.
Je kan bij Marjolijn trouwens ook terecht voor
inspiratiesessies, voor mensen die hun dromen
achterna willen gaan. En zeg nou eerlijk: Marjolijn geeft hier zelf toch het goede voorbeeld…?
www.grachtenkapper.nl
tel: 06 33 74 41 65
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Afrikaanse
sferen
aan de
Oudenoord

Eten en drinken in Afrikaanse sferen? Voor je all day
brekkie (ontbijt) en lunch kun je nu terecht in het markante halfronde Concordiagebouw aan de Oudenoord
330. Daar vind je Karibu Café, waar je in een ware ‘urban
jungle’ al je zintuigen kunt laten prikkelen en waar je kan
genieten van simpele en eerlijke soulfood: gezonde gerechten en royale porties, verse sapjes van de juice bar,
versgebakken zoetigheden en ‘een goede bak koffie’.
Karibu betekent trouwens ‘welkom’ in het Swahili. En dat
ben je hier beslist: iedere woensdag tot en met vrijdag
van 9 tot 16 uur, in het weekend van 9.30 tot 16 uur.
Karibu Café, Oudenoord 330
www.karibucafe.nl

DE BEDRIJVIGE BUURT

Warung Tresno:
it’s all in the family
De lekkerste Surinaamse broodjes, soepen en maaltijden haal je
bij Warung Tresno, aan de Oudenoord. Een familiebedrijf pur sang:
37 jaar geleden kwam het gezin naar Nederland. Moeder Yvonne
nam destijds ook de beste recepten mee en staat sindsdien met
veel plezier in de keuken, terwijl zoon Romano en dochter Daniëlla
de klanten helpen. Yvonne kookt op gevoel en de klanten weten
haar kookkunsten te waarderen: ‘de beste saoto soep van Utrecht’,
‘nergens zo lekker gekruid’ en ‘het broodje Fa Chong is mijn
favoriet…’ zijn maar een paar van de vele reacties. En kom je hier
vaker, dan weten zij vaak al wat jij het lekkerste vindt. En zo word je
vanzelf ook een beetje familie!
Warung Tresno, Oudenoord 422
Tel. 030 74 32 609

Wawollie Kringloop:
Duurzaam,betrokken en
succesvol
Duurzaam ondernemen is hot. Een bedrijf dat hier succesvol
op inspringt is Wawollie Kringloop. Recycling, upcycling en hergebruik van goederen vormen de basis van deze organisatie,
met een groot ‘warenhuis’ op Lage Weide (7 dagen per week
geopend) maar ook een winkel aan de Amsterdamsestraatweg
67A. Op dit adres kan je van woensdag tot en met zaterdag van
10 tot 18 uur terecht voor de leukste kleding, interieurartikelen
en meer. Ook timmert Wawollie aan de weg als maatschappelijk
betrokken werkgever: werkwillenden kunnen er hun krachten
ontdekken en hun talenten ontwikkelen. En de winst van de
verkoop gaat naar goede doelen, die zich inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu.
Wawollie Kringloop, Amsterdamsestraatweg 67A
www.wawolliekringloop.nl
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PUMP UP PIJLSWEERD
Het plezier van het fietsen overbrengen op kinderen, dat is de droom van Henri van
der Vegt en Marius Dona. Beiden zijn fanatieke fietsers en zzp’ers in Pijlsweerd.
Afgelopen zomer organiseerden de twee het eerste Bikefestival Noordse Park. Een
opstap naar de eerste pumptrack in Utrecht en kansen voor nieuwe bedrijvigheid.

De zon schijnt op de laatste dag van de vakantie. Vlaggen wapperen in het Noordse
Park. Vanuit de Engelen van Pijlsweertstraat zie je de fietsers in de verte al heen en
weer bewegen over de heuvels van de pumptrack. Dit soort fietsbanen zijn de nieuwe
sensatie en ‘de speeltuin van de toekomst.’ Een vaste pumptrack is gemaakt van asfalt
of beton en bestaat uit een parcours met schuine bochten en heuveltjes. Door de vaart
van het dalen, stuif je zo de volgende heuvel op. Op een pumptrack fiets je niet, je pompt.

In de rij voor de pumptrack

Voor dit festival zijn verschillende fietsbanen aangelegd, maar de pumptrack is duidelijk
het populairst: kinderen staan er voor in de rij. Kleine meisjes hebben nog net een zetje
in de rug nodig, maar de grotere kinderen gaan in één beweging over het parcours. Alles
wat maar wielen heeft kan worden gebruikt: fietsen, steps, skeelers en skateboards. De
kinderen genieten en met de grote helmen en bmx-fietsjes zien ze er stoer uit.

De gelukkige stad in beweging

Het Bikefestival is het eerste project van Stichting Happy City Nederland, die Van der
Vegt dit voorjaar oprichtte met Marijke Orthel en die inspeelt op de internationale trend
om te streven naar minder stress en meer welzijn in de stad. ‘Met dit soort initiatieven
brengen wij zo’n ‘gelukkige stad’ letterlijk in beweging’, legt hij uit. ‘Vanuit direct economisch rendement gedacht, kost investeren in de publieke ruimte geld. In de gelukkige
stad levert die investering juist veel op: beweging, positieve energie, ontmoetingen, levendigheid op straat, een gezonde buurt.’

Kansen voor ondernemers

‘En daar kunnen ondernemers op inspelen. Bij het Noordse Park wordt met het oog op
de mogelijke komst van een pumptrack al een extra grote fietsenschuur voorbereid. Er
komt een kleine werkplaats met een fietsenbouwer en een toezichthouder’, weet Van
der Vegt. ‘Goede kans dus dat Pijlsweerd er straks een cool place bij krijgt. Dat biedt
mogelijkheden voor nieuwe horeca en andere bedrijvigheid in de buurt. Het Bikefestival
was een begin: er kwamen honderden mensen op af en even steeg de buurt boven
zichzelf uit.’

Suuuuuperleuk

Het bedrijf Velosolutions heeft wereldwijd al meer dan 150 van deze pumptracks aangelegd – maar nog niet in Utrecht. Het Bikefestival Noordse Park was hier een eerste
kennismaking, mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds. Van der Vegt: ‘De
fietsbaan vormde een perfecte verbinding tussen speeltuin, park en stad. De afstand tot
de omringende bebouwing was goed.’ Tijd dus voor een vaste pumptrack hier? ‘Als het
aan ons ligt wel.’ En daar hebben de kinderen in Pijlsweerd wel oren naar. Eén van hen,
voor de camera van OndiepTV: ‘Suuuuuperleuk als die baan hier komt!’.

Enthousiasme bij het publiek en de initiatiefnemers: ‘Even
steeg de buurt boven zichzelf uit.’
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BUURT IN BEWEGING

NIEUWE SENSATIE KAN
BUURT BOOST GEVEN

Tekst: Marijke Orthel Beeld: Nadine van den Berg
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GRAANONDERNEMERS AAN DE VECHT

VERNIEUWEN MET DE STROOM MEE
Historicus Geertje Dekkers duikt voor Utrechtse Zaken in de bedrijvige geschiedenis van
Pijlsweerd. Dit keer het verhaal van vernieuwende graanondernemers, die met waterkracht
en schaalvergroting gevestigde belangen doorbraken en anderhalve eeuw lang een bloeiend
bedrijf aan de Vecht voerden.

‛Zaterdagavond te 7 uren brak te Utrecht een hevige brand uit
in de meelfabriek “De Korenschoof”’, schreef Het nieuws van
den dag op 8 april 1885: ‛In een oogwenk stond het geheele
gebouw in vlam’. Terwijl brandklokken de Utrechtse bevolking
waarschuwden, schoten metershoge vlammen uit het gebouw,
met af en toe een fontein van gloeiende tarwekorrels. Intussen
dromden duizenden ramptoeristen samen ‛om het droevig doch
schitterend schouwspel’, aldus het dagblad.
De brandweer was snel ter plaatse en spoot driftig. Maar voor
de meelfabriek was het te weinig: die brandde uit. Een toonaangevende Utrechtse onderneming lag in de as. Maar De Korenschoof zou snel herrijzen.
Vreemde tijden
De aanloop naar deze meelfabriek begon laat in de achttiende
eeuw, toen textielondernemers bij de Vecht – niet ver van het
huidige pand De Korenschoof in de Kaatstraat – een watermolen
lieten bouwen om hun spinnerij aan te drijven. Die molen kwam
in 1811 in handen van ondernemers met heel andere plannen:
Jan Hubertus Pellekaan en Unico Teutonius Cazius gingen er
graan mee malen. En al snel hadden ze veel bakkers als klant.
Dat was tegen het zere been van gevestigde molenaars, die
maalden op windkracht. Hun molens stonden onder meer op het
Paardenveld en aan de Vleutenseweg. De molenaars daar waren gewend aan vaste klandizie, want gilderegels bepaalden dat
bakkers hun meel bij hen moesten laten malen. Maar het waren
vreemde tijden. Utrecht viel in die jaren onder het Franse keizerrijk en dat deed niet aan gilderegels: van de Fransen mochten
Pellekaan en Cazius óók malen.

Gezicht op de silo van de meelfabriek De Korenschoof (Kaatstraat) te Utrecht
met daarvoor de in afbraak zijnde huizen Zeedijk 1 en 2 ten behoeve van de
bouw van de tweede silo. Op de voorgrond de Stenenbrug over de Vecht.

14 Utrechtse Zaken

Gezicht op de meelfabriek De Korenschoof (Kaatstraat) te Utrecht, met links van
het midden het grote scheprad (waterrad, gesloopt in 1906). Op de voorgrond de
Westerstroom.

WATERMOLEN BRACHT
BROOD OP DE PLANK
Windstilte
Ruim een jaar later zag alles er al weer anders uit. De Fransen
waren verslagen en in Utrecht werd het Nederlandse gezag hersteld. Daarop grepen de windmolenaars hun kans: ze schreven
naar de Prins van Oranje (de aanstaande koning Willem I) en
vroegen hem de concurrerende watermolen te verbieden. Die
schond immers de traditionele regels. Pellekaan en Cazius
stuurden snel een eigen bericht, waarin ze onder meer betoogden dat hun molen juist praktisch was bij windstilte. Tientallen
bakkers – hun klanten – sloten zich bij hen aan, want voor hen
was concurrentie onder de molenaars gunstig. Ze kregen hun
zin en er volgde anderhalve eeuw van grootschalig graanondernemerschap.

VERGANE GLORIE

Rem op groei
Terwijl Nederland voorzichtig industrialiseerde, nam het bedrijf steeds fabrieksmatiger vormen aan. Zo kwam er in 1856 een stoommachine met 20
paardenkrachten, die de watermolen hielp graan te malen. Maar lange tijd
stond er nog een wettelijke rem op de groei. Zo mochten molenaars alleen
graankorrels aannemen van bakkers, en die gemalen weer teruggeven.
Het was verboden zelf te handelen in graan, voorraden aan te leggen om
mee te speculeren en om brood te bakken. Daardoor was er nauwelijks
mogelijkheid om te innoveren.

Gezicht op de voor- en achtergevel van het gebouw van de broodfabriek Lubro Bakkerij
(Hogenoord 1) te Utrecht. Op de voorgrond enkele broodkarren.

Reclameplaat van meelfabriek De
Korenschoof te Utrecht met informatie
over het fabriceren van verduurzaamde
tarwebloem, waarvoor octrooi is
verleend aan mr. J.H. Schober bij
Koninklijk besluit van 4 december 1858.

Eigen bakkerij
Halverwege de negentiende eeuw sneuvelden veel van deze
regels. In 1857 bijvoorbeeld, kwam een einde aan een accijns
op het malen. Dat scheelde voor molenaars veel papierwerk, en
het gaf de onderneming aan de Vecht een boost. Die groeide
door – inmiddels onder de naam ‛De Korenschoof’ – en begon
in 1882 een eigen bakkerij voor ‘de betere kwaliteit brood’. Met
bakfietsen verspreidden verkopers de broden over de stad.
En toen sloegen op paasavond 1885 de vlammen uit het bedrijf.
Het personeel probeerde te blussen maar via houten transportkokers verspreidde het vuur zich snel en zelfs de brandweer kon
– zoals hierboven vermeld – de meelfabriek niet redden. Ook
twee pakhuizen raakten beschadigd maar de nieuwe broodfabriek bleef wel gespaard.

Schaalvergroting
De directie van de Korenschoof herstelde zich snel. Al na anderhalf jaar stond er een nieuwe, moderne fabriek die in de decennia erna steeds zou blijven vernieuwen. Met elektrische verlichting
bijvoorbeeld, in 1890, en met steeds grotere apparatuur om meer en meer graan te verwerken.
De productie groeide zo fors dat de directie in 1938 besloot te specialiseren: de broodfabriek
verdween en voortaan legde De Korenschoof zich weer helemaal toe op het malen. Zo hield het
bedrijf het vol tot 1970, toen het zelf slachtoffer werd van de schaalvergroting waaraan het zo
enthousiast had meegedaan. Gigant Wessanen kocht de aandelen op en sloot de fabriek. De
Korenschoof was niet meer.
Laatste herinnering
Van alle graanbedrijvigheid aan de Vecht was toen nog alleen de Lubro over, de Luxe Brood- en
Banketbakkerij die er van 1946 tot 1958 een fabriek en kantoren had gebouwd. De Lubro zou
blijven bestaan tot 2004 en een monumentale productiehal nalaten die nu wordt herbestemd met
woningen, bedrijfsruimte en horeca. Zo zal de laatste herinnering aan de broodondernemingen
aan de Vecht straks in nieuwe vorm weer toegankelijk zijn.

Historicus Geertje Dekkers schrijft niet alleen voor Utrechtse Zaken, onlangs verscheen ook haar boek ‘Waanwijze lasterbende’, waarin zij de lezer mee terug neemt
naar de zeventiende en achttiende eeuw, de tijd waarin de manier van denken
ontstond die wij nu ‘moderne wetenschap’ noemen. Een fascinerend verhaal over
opvliegende karakters en hun bijdrage aan de wetenschap.
Waanwijze lasterbende. De geboorte van de wetenschap in acht ruzies | 208 p.
Unieboek | Het Spectrum €19,99 ISBN 9789000357468

Tekst: Geertje Dekkers Beeld: Het Utrechts Archief
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CROWDFUNDING:

DE KRACHT VAN BETROKKEN
INVESTEERDERS

Bij het Utrechtse platform CrowdAboutNow draait investeren niet alleen om rentes en rendement,
maar ook om betrokkenheid bij een nieuwe horecazaak of innovatief product. Oprichter Mark
Laagewaard: ‘Je gaat een wederzijdse vertrouwensrelatie aan. En dat werkt.’
Met een prachtig uitzicht over de Weerdsluis en de zoete klanken uit de vleugelpiano is het goed toeven bij het Muzieklokaal aan de
Bemuurde Weerd OZ. Mark Laagewaard, oprichter van CrowdAboutNow, bestelt een ijsthee van ThijsTea, gemaakt van ‘gered fruit’
dat anders zou worden weggegooid. ‘Ook door ons gecrowdfund’, zegt hij trots. In negen jaar tijd zijn ruim 700 campagnes via het
crowdfundingplatform gevoerd, waarvan 80% het streefbedrag haalde. Veel nieuwe horecazaken die de laatste jaren in Utrecht het
daglicht zagen, zoals Behind Bars, de Boekenbar, Broei, Kantien, Kromme Haring en Syr hebben hun financiering via CrowdAboutNow
bij elkaar gekregen. ‘Het gros van de leuke zaken in Utrecht is via ons gecrowdfund’, zegt Laagewaard met een knipoog. ‘En als we
ergens gaan eten of drinken doen we dat natuurlijk op één van deze locaties.’

Tekst: Amanda Verdonk Beeld: Nadine van den Berg

GELDZAKEN

‘HET GROS VAN DE
LEUKE ZAKEN IN
UTRECHT IS DOOR
ONS GECROWDFUND’
Luchtig

‘Het Muzieklokaal is nu twee jaar open en draait goed’, vertelt eigenaar Sanne
van Buuren (foto links, red.). Samen met Talitha Verheij besloot zij om het roer
om te gooien, hun kantoorbanen vaarwel te zeggen en een geheel nieuw concept
te starten: een café met klassieke liveconcerten. Want ‘gek genoeg’ bestond dat
nog niet. ‘De klassieke sector heeft een beetje een elitair en stoffig imago’, legt ze
uit. ‘Jonge mensen kunnen de muziek heus wel waarderen maar willen niet drie
uur lang stil zitten in een concertzaal. Wij willen klassieke muziek op een luchtige
manier brengen.’ En daarom programmeert het Muzieklokaal twee keer per week
een gratis concert midden in het café. Zo kun je er luisteren naar huismusicus
James Oesi op de contrabas of naar het vrolijke duo Beth & Flo op de piano.

Niet alleen geld

Van Buuren en Verheij hadden natuurlijk geld nodig om hun droom waar te maken,
maar bij een bank aankloppen had geen zin. ‘We hadden nog geen staat van
dienst als horecaondernemer, maar beschikten wel over een uitgebreid netwerk.’
En juist voor succesvolle crowdfunding is een betrokken netwerk essentieel. De
eerste investeringen kwamen van vrienden en familie en de kring net daarbuiten, maar al snel kwamen daar ook anderen bij, zoals mensen met een hart voor
Utrecht, uit de klassieke sector en ondernemers die gewoon een goede kans zagen. ‘Op een gegeven moment zagen we de eerste bedragen binnenkomen van
mensen die we niet kenden, dat vonden we zó leuk!’ In totaal haalden de dames
121.100 euro op, meer dan de gewenste 100.000 euro. In de zomer van 2015 konden ze aan de slag. Het pand aan de Bemuurde Weerd moest verbouwd worden,
maar het contact met de aannemer verliep stroef. ‘Eén van de investeerders heeft
ons daarbij enorm geholpen en zijn zoon werd ook nog eens onze eerste floor
manager. Zo hebben wel meer investeerders ons niet alleen met geld, maar ook
op andere manieren ondersteund.’

Idealistisch

Het Muzieklokaal heeft inmiddels de helft van het opgehaalde bedrag terugbetaald
en houdt de investeerders nog altijd actief betrokken. Crowdfunden is dus meer
dan alleen een financiële transactie. Laagewaard: ‘De financiële motivatie staat bij
ons niet centraal, het gaat om het netwerk dat je opbouwt. Je blijft in gesprek met
je investeerders en gaat een wederzijdse vertrouwensrelatie aan. En dat werkt.’
Crowdfunding is ook duurzaam en goed voor de stad, vindt Laagewaard. ‘Kleine
ondernemers zijn vaak idealistischer dan welke corporate dan ook. We vergeten
vaak dat zij het hart en het verstand zijn van iedere zichzelf respecterende stad.
Utrecht mag daar best wel wat trotser op zijn.’

Geen addertjes
Bij Loaded, aan het begin van de Amsterdamsestraatweg, kun je terecht
voor kwalitatief festival food: een kimchi
burger, smoothiebowl, gepocheerde eieren, shakes of ‘loaded’ fries (friet met
van alles erbij). Zoals je dat vindt op de
betere festivals, maar ook in de straten
van Zuid-Korea, Hawaii of Israël. Festivalfood meets streetfood dus. Oprichters
André, Jeffrey, Sander en Simon hebben
ervaring met festivalfood én richtten restaurant Kantien in de buurt Welgelegen
op. Net als Kantien kwam ook Loaded tot
stand dankzij een succesvolle campagne
via CrowdAboutNow. Jeffrey de Vries:
‘Met hen heb je geen geouwehoer, ze
zeggen waar het op staat. Bij banken heb
je altijd het gevoel dat er een addertje
onder het gras zit. Bij crowdfunding heb
je ook valkuilen, maar de organisatie is
daar heel open en eerlijk over.’

www.crowdaboutnow.nl | www.hetmuzieklokaal.nl | www.loadedutrecht.nl
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JORRIT NOORDHUIZEN VERBINDT BEBOUWING MET OMGEVING

VAN DOORN IN HET OOG
NAAR BLOEIEND DORPSPLEIN

‘IK GELOOF IN
SAMENHANG’

RUIMTE MAKEN

Wanneer Jorrit Noordhuizen als puber bij zijn
opa in Havelte op bezoek was, keek hij daar
uit op het mistroostige ‘nieuwe hart’ van dit
Drentse brinkdorp. ‘Ooit was dit één groot
groen veld’, vertelde opa hem destijds. Maar
inmiddels stond er een supermarkt en wat
vergane bomen en was het verder één groot
parkeerterrein: een komen en gaan van mensen
die hier alleen maar hun boodschappen
haalden. Noordhuizen vond het toen al niks.
Spanningsveld

Zijn interesse voor ‘buiten’ en ‘creëren’ bracht Noordhuizen na
de middelbare school in Wageningen, waar hij landschapsarchitectuur studeerde. Hier ontwikkelde hij zijn talent om met behulp
van ontwerpen en strategieën dorpen, steden, parken en landschappen duurzaam en doordacht vorm te geven. Tijdens zijn
eerste baan leerde hij architecte Wieteke Nijkrake kennen:
samen geven ze sinds die tijd vorm aan de symbiose tussen
gebouwen en omgeving. Een gouden combinatie: ze wonnen samen prestigieuze prijzen en richtten drie jaar geleden
NOHNIK architecture and landscapes op, met een vestiging in
De Klompenfabriek, aan de Utrechtse Weerdsingel WZ.

Het aanleggen van
een ecologische oever
langs de Utrechtse
Weerdsingel versterkt
de diversiteit van flora
en fauna en past bij
Noordhuizen’s wens
om de natuur meer de
stad in te halen.

Natuur in de stad

‘Ik geloof in samenhang’, vervolgt Noordhuizen. ‘Zo kan je de
natuur ook veel meer de stad in halen. Af en toe een rozenperkje
is leuk, maar veel te weinig. Hoe het wél kan, zie je hier direct
voor de deur, aan de Weerdsingel. Dat was eerst een ‘harde
kade’. Inmiddels is de singel doorgetrokken en is er een ecologische oever, met veel riet en een zone waar eenden en andere
beestjes goed kunnen gedijen. Dat hebben ze heel goed gedaan.
Maar zodra je de hoek omgaat, beland je op de alweer op de
stenen vlakte die Oudenoord heet. Daar - en in alle wijken rond
de singels - zie ik nog heel veel mogelijkheden.’

NOHNIK ontwierp deze uitkijktoren, die de historie van de voormalige Vliegbasis
Twente ‘voelbaar en beleefbaar’ maakt.

Symbiose tussen gebouw en omgeving: dit zorghotel in aanbouw in Zenderen staat
letterlijk ‘met de voeten in het landschap.’

Noordhuizen bedacht hoe hij het dorpsplein van Havelte kon veranderen
van parkeerplaats naar ontmoetingsplek met groen en gebakken klinkers.

Zuiveringspark

Ontmoetingsplek

Er volgden vele mooie projecten. ‘Een prachtige uitkijktoren
op een voormalige vliegbasis in Twente bijvoorbeeld’, vertelt
Noordhuizen. ‘Deze biedt je tijdens de beklimming uitzicht op
de mooiste zichtlijnen in de omgeving. In De Glind, een dorpje
vlakbij Barneveld, werken we aan een project waar huishoudelijk
afvalwater op een natuurlijke manier wordt gezuiverd. Het oorspronkelijke plan was om pal naast het dorp een grote zuiveringskas neer te zetten, wij maakten er een prachtig park van. Een
veel mooier uitzicht dus en een gebied dat de dorpsbewoners
op een aantrekkelijke manier kunnen gebruiken. En in Zenderen
ontwierpen we een bijzonder zorghotel, midden in het landschap,
waar mensen die net ziek zijn geweest, maar ook topsporters,
kunnen revalideren. Het landschap eromheen hebben we naar
binnen getrokken, want juist die symbiose is onze kracht.’

Tekst: Peter Bronsgeest Beeld: Nadine van den Berg | Nohnik

Het uitzicht van zijn opa in Havelte heeft Noordhuizen nooit losgelaten. ‘Al tijdens mijn studie belde er bij mijn moeder iemand
aan, die haar vroeg hoe de leefbaarheid van het dorp kon worden verbeterd. Ze verwees hem direct door naar mij. En daar
had ik uiteraard ideeën over. Ik bedacht hoe het dorpsplein kon
veranderen van parkeerplaats in een ontmoetingsplek met veel
meer groen, gebakken klinkers in plaats van betonklinkers, oude
laanstructuren die terugkeerden en wandelroutes die ook toeristen van de camping naar het nieuwe dorpshart zouden brengen.
Mijn opa kan het helaas niet meer meemaken, maar inmiddels is
het nieuwe plein gerealiseerd. Ga er vooral in het voorjaar eens
kijken, want dan staat ook het nieuwe groen in bloei…’
www.nohnik.nl
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Rijk de Gooyer (1925-2011) werd geboren aan de Bemuurde
Weerd 1: hij viel als kind in slaap met het geluid van het stijgende
water wanneer het sluisje werd geopend. Ondernemen zat hem
in het bloed: zijn vader was eigenaar van De Gooyer Bakkerijen,
waar Rijk als bakkersjongen zijn eerste werkervaring opdeed.
Maar Rijk had andere talenten. Hij ontpopte zich als komiek,
zanger, schrijver en acteur. In het bekende ‘Als ik bovenop de
Dom kom’ eerde hij zijn geboortestad. En diezelfde stad eert nu
haar voormalige inwoner met een fraaie plaquette, vlakbij zijn
geboortehuis – waar het geluid van het stijgende water in het
sluisje nog altijd klinkt.
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02 Magic Box tegen
voedselverspilling

Ken je Too Good To Go al? Deze slimme app biedt o.a. restaurants, bakkerijen en supermarkten de kans om voedselverspilling
tegen te gaan door wat overblijft voor een prikkie aan te bieden
in een ‘magic box’. Consumenten vinden in de gratis app deelnemers in de buurt, maken een keuze, betalen en halen de box op
een afgesproken tijdstip op. Verschillende ondernemers in Pijlsweerd-Oudenoord maken al gebruik van dit concept. Sfizio Mario
bijvoorbeeld, de Italiaanse traiteur aan de Oudenoord 412. Iedere dag vullen zij de magic box met een verrassende combinatie
van lasagne, pasta’s, Italiaanse groente of andere specialiteiten.
Ook O-Café aan de Weerdsingel WZ, Lekker Eten en Ekoplaza
aan het begin van de Amsterdamsestraatweg doen mee. Goed
voor extra inkomsten voor de ondernemer, voordelig genieten
voor de consument en minder voedselverspilling voor iedereen!

03 Historisch hekwerk

Waar je nu langs de Ekoplaza, restaurant Gys en Radio Bos de
stad uitrijdt, was het ooit Napoleon die zich via deze weg vanuit
Parijs naar Amsterdam verplaatste. De Amsterdamsestraatweg
van nu was onderdeel van de ‘Routes Imperiale’, die de keizer
liet aanleggen om van stad naar stad te kunnen reizen. Vanuit dit
historisch besef plaatste de gemeente rond de straatweg veertien gele hekwerken – kunstwerken met de namen van steden
die naar de oude routes van Napoleon verwijzen. Het is onderdeel van de geplande herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. Bestaande pleintjes worden opgeknapt, een nieuw pleintje
gecreëerd. Tussen het Paardenveld en de Marnixlaan wordt een
30-kilometerzone aangelegd. Met meer ruimte voor de fiets,
meer groen en meer plekken om veilig over te kunnen steken. Zo
wordt de Amsterdamsestraatweg aantrekkelijker, veiliger en een
prettiger plek om te wonen, werken en winkelen. En daarvoor
had ook keizer Napoleon destijds zijn koets vast even aan de
kant gezet!

Tekst: Peter Bronsgeest Beeld: Nadine van den Berg | Het Utrechts Archief

COLUMN

OVER DE KLINKERS
VAN PIJLSWEERD
04 Vermist:
het Lubro bakkertje

Hij is voor het laatst gesignaleerd voor de oude Lubro
bakkerij: het nostalgische beeld van Jo Uiterwaal, dat
door omwonenden liefkozend wel ‘het Lubro bakkertje’
wordt genoemd. De kunstenaar maakte het in ruil voor
een paar weken gratis brood. Maar maak je geen zorgen: het beeld is veilig opgeborgen, in afwachting van
de herbestemming van het pand. Een mix van kantoren,
creatieve bedrijvigheid, appartementen en horeca gaat
hier de centrale ontmoetingsplek van de
nieuwe woonwijk Zijdebalen vormen. Zo
komt er ook een terras
aan de Zijdebalenstraat en de Vecht. In
het voorjaar van 2020
moet het project zijn
afgerond en keert ook
het Lubro bakkertje
weer terug op zijn
vertrouwde plek. Case
closed.
Foto: D.C. Goosen / collectie Het Utrechts Archief

Een e-mail naar Berlijn, een belletje naar Maastricht: als copywriter
overbrug ik vaak de grootste afstanden. Maar wél vanuit mijn luie
stoel, ergens achter een bureautje in het Utrechtse Pijlsweerd.
Op een gemiddelde werkdag loop ik zo’n tien keer naar het
koffieapparaat en drie keer naar de printer. Te weinig, volgens de
nieuwste beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad, die maar
liefst 2,5 uur matig intensief bewegen per week aanraadt. Dan
zou ik natuurlijk zo’n zeventig keer op m’n gympen koffie kunnen
gaan halen, maar zoveel cafeïne wordt dan weer afgeraden door
het Voedingscentrum. Hopeloos.

Of toch niet? Laatst slofte ik weer lijdzaam naar onze lunchruimte
– toch weer zo’n twintig meter - waar mijn collega’s elkaar tips
gaven om verzuring tegen te gaan en ook nog eens de beste
recepten uitwisselden voor eiwitshakes voor na het trainen.
Wrijf het er maar in, dacht ik, terwijl ik net mijn tosti diep door de
ketchup haalde. Ik nam een resoluut besluit: ik stond op en liep
naar buiten.
En dat bleek de beste beslissing ooit. Ik wandelde over de klinkers
van Pijlsweerd, langs verweerde gevels en verrassende mensen.
En ik ontdekte de mooiste plekken. De Monicahof bijvoorbeeld –
een groene oase te midden van steen. Zodra ik de doorgang aan
de Herenweg inliep, kwam ik in een andere wereld. Weg was het
geluid van het drukke verkeer op de Oudenoord. Vogelzang en
kinderstemmetjes zetten hier de toon. En even verderop, in de
Tiendstraat, werd ik getroffen door een beeldje van twee spelende
kinderen. Een zwart-witte poes keek me vertwijfeld aan, maar ik
wist het nu zeker: lunchwandelen was mijn nieuwe buitensport.
Toen ik een half uurtje later weer
op kantoor verscheen, waren mijn
collega’s nog steeds aan het woord
over sexy salades en dito six packs.
‘Geen woorden maar daden’, dacht
ik – en zelfs mijn bureaustoel voelde
opeens minder lui.
Peter Bronsgeest

ALLE BEETJES TELLEN MEE
Wie elke werkdag een lunchwandeling maakt, leeft gezonder, voelt zich
beter en werkt aan zijn conditie. Je wordt minder snel ziek, het levert meer
energie, een beter humeur en nieuwe inspiratie op. Volgens de nieuwste
beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad is het belangrijk om minder te
zitten en minstens 2,5 uur per week te bewegen, verspreid over meerdere
dagen. En alle beetjes tellen mee – dus ook die lunchwandeling. Een goede
reden dus om dit ook als werkgever te stimuleren. En als het regent? Dan
geef je je medewerkers gewoon een paraplu mee met jouw bedrijfslogo er
op – voor gratis reclame én een gezond lichaam!

Utrechtse Zaken 21

HET ZEEPLOKAAL KIEST BEWUST VOOR INTERACTIE:

AMBACHTELIJKE ZEEP,
EIGENTIJDSE MARKETING

Tekst: Mirjam Bedaf Beeld: Nadine van den Berg

DUURZAAM ONDERNEMEN

In LOU Oudenoord huist sinds begin vorig jaar
Het Zeeplokaal. Oprichter Thijske Noordhoek
maakt en verkoopt er handgemaakte natuurlijke
zeep, allemaal vegan, palmolievrij en ‘cruelty
free’. En niet onverdienstelijk: inmiddels zijn
er bijna twintig verkooppunten in Nederland en
België en ook online vinden haar zepen gretig
aftrek.
‘Een paar jaar geleden was ik helemaal klaar met die ellenlange,
onbegrijpelijke ingrediëntenlijsten op de producten in mijn
badkamer’, vertelt Noordhoek. ‘Ik wilde volledige controle over
de middeltjes waarmee mijn huid dagelijks in aanraking komt. Ik
ging – in eerste instantie puur voor mezelf – de keuken in om wat
te experimenteren. Mijn eerste zeep maakte ik in een cakeblik,
dat was begin 2017.’ Inmiddels is het wel iets professioneler
geworden. Ze vond een atelier in LOU Oudenoord, de voormalige
Hogeschool Utrecht, waar ze haar bestellingen kan verwerken
en op haar laptop kan werken, maar waar ze ook de zeep kan
maken.

Geen gewone zeep

Het Zeeplokaal maakt acht verschillende zepen, waaronder twee
haarzepen, een scrubzeep met havermout, een gezichtszeep
met zwarte actieve kool en tea tree olie, en een huishoudzeep.
Alle deze zepen zijn goed voor Moeder Natuur. Noordhoek: ‘De
producten zijn plantaardig en volledig vegan. De zeep is vrij van
sulfaten zoals SLS en SLES, en de ingrediënten zijn zo veel mogelijk biologisch. Bovendien gebruiken we geen palmolie vanwege het negatieve effect van de palmolie-industrie op de natuur.’

Verduurzamen

Hoe verklaart Noordhoek het succes van haar zepen? ‘Er zijn
steeds meer mensen die bewuster omgaan met waar hun kleding
vandaan komt, wat ze eten en wat ze op hun huid smeren. Niet
alleen voor zichzelf maar ook voor de natuur. Het overstappen op
natuurlijke zeep past in die trend en is een eenvoudige manier
om je huishouden te verduurzamen. Geen plastic verpakkingen,
geen palmolie en geen kunstmatige toevoegingen’, legt ze uit.

Actief op social media

Noordhoek is heel actief op social media: een Instagramaccount
(@zeeplokaal) met professionele foto’s, een Facebookpagina,
een website met blog en een nieuwsbrief met ‘zeepupdates’. Ze
besteedt iedere dag wel een paar uur aan haar kanalen: een
nieuwe foto op Instagram, een blog met tips of een kijkje in de
keuken. Ook neemt Noordhoek de tijd voor interactie met haar
volgers en klanten. ‘Ik reageer op hun opmerkingen’, vertelt ze.
‘Soms bedanken mensen me voor de levering, delen ze hun ervaringen met de zeep of vragen ze om tips. Ik probeer altijd te
antwoorden. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn bedrijf en
dat is ook één van de belangrijke redenen waarom mensen bij
een klein, lokaal bedrijf kopen. En uiteraard vind ik die wisselwerking superleuk, anders was ik er niet aan begonnen.’

Nieuwe stappen

Juist die combinatie van al deze verschillende werkzaamheden,
het zelf zeep maken, social media, marketing, online bestellingen,
vindt Noordhoek het aantrekkelijkste aan haar bedrijf. Toch gaat
ze binnenkort een aantal zaken uitbesteden. ‘Inmiddels krijg ik
zo veel aanvragen, ook van verkooppunten die grote aantallen
tegelijk bestellen, dat ik me aan het beraden ben op nieuwe
stappen. Hoe dit precies gaat uitpakken weet ik nog niet, maar
dat Het Zeeplokaal doorgaat met het maken van natuurlijke zeep
is een ding dat zeker is.’
www.zeeplokaal.nl
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APPLAUS VERDIENEN

CULTUUR ALS GOEDE BUUR

Het veelzijdige culturele aanbod maakt van Pijlsweerd-Oudenoord een
aantrekkelijke buurt om in te wonen én te ondernemen. Utrechtse Zaken
spreekt met initiatiefnemers, polst de podia en houdt je op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen in de culturele sector.

De wijk als kunstwerk

Ooit geweten dat de tuin van CycleWorks aan de Weerdsingel
WZ is versierd met de mooiste muurschilderingen? Graffitiartiest JanIsDeMan werkte er als fietsenmaker. Of dat de
otter, die prijkt op een zijgevel aan de Otterstraat, zwemt in de
Otterstroom? Dat is een waterloop die ooit door Pijlsweerd liep.
Ondernemer Didi Steen dompelt je onder in de beschilderde
wijk. Zelf woont ze op de rand van Pijlsweerd en Ondiep.
Tijdens haar street-art-fietstochten laat ze alles zien: van
tags (gestileerde handtekeningen) tot zogenaamde burners
(complete 3D-schilderingen). Didi kent de Utrechtse graffitiscene en alle achtergronden van de werken. Je zult haar
niet horen zeggen wat mooi is of lelijk: ‘Mensen die meegaan
mogen zelf een mening vormen.’

BELEEF DE
BESCHILDERDE
BUURT
Hedendaagse stad
Haar bedrijfje Greetings from Utrecht ontstond voornamelijk
uit nieuwsgierigheid. De opgeleid journaliste wilde het verhaal
weten achter muurschilderingen. Van foto’s op Instagram
kwamen rondleidingen door heel Utrecht. ‘Ik miste hier de
meer alternatieve tours over het Utrecht van nu. Dus niet
over de historie van de Dom en de Oudegracht, maar over
de kunst, cultuur en horeca van de hedendaagse stad.’ Een
echte toeristentrekker? ‘Er komen juist veel Utrechters op mijn
tours af. Zij willen hun eigen stad op een andere manier leren
kennen.’
www.greetingsfromutrecht.nl
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EKKO gaat de stad in

Een Texaanse singer-songwriter in Molen De Ster in Lombok,
energieke noiserock in ACU aan de Voorstraat en indiefolk
in de Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht: steeds vaker
programmeert EKKO op locaties buiten haar eigen pand.
Artiesten met een te klein publiek voor de capaciteit van EKKO,
kunnen zo toch een kans krijgen. ‘Maar wat belangrijker is: ze
komen beter tot hun recht’, vertelt programmeur Ilana van den
Berg. ‘Bij sommige muziek geeft een molen, kerk, kroeg of
strandje iets extra’s. Bovendien zoeken mensen steeds meer
naar nieuwe ervaringen. Bijzondere plekken passen daarbij.’

NIEUWE
ERVARINGEN,
BIJZONDERE
PLEKKEN
Grenzeloos dromen
EKKO pakt een steeds groter deel van het Utrechtse
podium. Sinds kort is Brewpub De Kromme Haring aan
de Europalaan een locatie en wellicht komt Club WAS in
de Werkspoorkathedraal daar incidenteel bij. Grenzeloos
dromen is mogelijk. ‘Een festival op een grotere locatie met
een versmelting van muzikanten en kunstenaars, dat zou
schitterend zijn.’ Is de stad als podium de opmaat naar een
zwervend instituut? ‘Ik denk dat onze thuisbasis, midden in
de stad en met een continue programmering, wel zal blijven’,
zegt Van den Berg. ‘Maar het is wel tof om te kijken hoe we
ons steeds meer over de stad kunnen verspreiden.’
www.ekko.nl

Mondiaal avontuur
voor Meneer Monster
Afgelopen jaar was een knotsgek jaar voor Meneer Monster.
Het theatergezelschap, dat zetelt in Het Huis Utrecht aan de
Boorstraat, speelde 400 voorstellingen op 250 locaties door
heel Nederland en won twee theaterprijzen. Het geheim?
‘Een herkenbaar, duidelijk, maar verrassend concept: drie
energieke gasten geven hun eigen draai aan bekende
kinderboeken en dat is vet. Punt’, verklaart theatermaker
Chris Koopman. Met Christiaan Bloem en Olaf van de Ven
startte hij vier jaar geleden, in een tijd van culturele kaalslag,
een zelfstandig gezelschap. Durf werd beloond. Kinderen en
hun ouders staan in de rij voor voorstellingen als Over een
kleine Mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft en
De Gruffalo. ‘Bij jeugdtheater denken mensen aan zingende
meisjes in bloemetjesjurken. En dan zien ze ons.’
Internationaal avontuur
Zakelijk gezien briljant, maar voelen de mannen ook artistieke
uitdaging? ‘Zeker. Een boek als helder kader werkt prettig en
geeft genoeg vrijheid. Bezoekers gaan met voorinformatie
naar onze voorstellingen. Het is aan ons om ze nog leuker te
maken dan ze verwachten.’ Inmiddels is Meneer Monster een
internationaal avontuur begonnen met Rovers, geïnspireerd
op twee kinderboeken en nu te zien in diverse theaters in
Nederland.
Foto’s: Sanne Peper

www.meneermonster.com | www.hethuisutrecht.nl
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CREATIEF ONDERNEMEN

ROEL SLOOTMAN:
SUCCESVOL COMPONIST AAN DE SINGEL
‘Als ik vanuit Utrecht Centraal naar mijn studio fiets is dat
eigenlijk een heel lange fade out. Die begint met de drukte op het
station, gaat via de passanten en vogels langs de Weerdsingel
naar de beslotenheid en rust van De Klompenfabriek, waar ik in
mijn studio weer zelf de controle heb over wat ik wil horen. En
dat kan echt alles zijn: van absolute stilte tot een rockdrummer
die zich helemaal laat gaan.’
Aan het woord is Roel Slootman (30), componist en sound designer. Zijn liefde voor
muziek en geluid zat er al vroeg in. Als jochie van 7 leerde hij piano spelen, toen hij net
12 was ontdekte hij het plezier van het zelf creëren en maakte hij al zijn eerste eigen
nummers. De studie Compositie en muziekproductie aan de HKU was een logisch vervolg en bracht hem in contact met internationale bedrijven. Slootman richtte zijn eigen
onderneming op en componeert nu onder meer muziek voor films, documentaires, animaties en games. ‘Ik heb er altijd van willen kunnen leven’, vertelt hij. ‘Eigen werk maken
is fantastisch, maar ik heb er juist plezier in om in opdracht te werken en dan iets af te
leveren dat veel meer in zich heeft dan waar de opdrachtgever om vraagt. Juist dáár kan
ik mijn creativiteit in kwijt.’

Altijd een recorder op zak

Het Verhaal van
de Martelaarsteden

Honderd jaar nadat de Duitsers meer dan
duizend Leuvense panden in brand staken,
werd dit drama herdacht met een lichtspel en
animatiebeelden die werden geprojecteerd op
de

‘Muziek is een heel krachtig middel om je verhaal te vertellen’, vindt Slootman. ‘Je kan
er mee sturen en de luisteraar op andere gedachten brengen. Maar wat ik creëer is
altijd dienend, een middel om de visie van de regisseur of producent te onderstrepen.
Dat kan soms ook stilte zijn. Of die ijle wind in de verte in plaats van muziek.’ In zijn
studio beschikt Slootman over talloze geluiden en hij speelt zelf piano, snaar-, blaas- en
percussie-instrumenten. En als hij op weg is, heeft hij altijd een recorder op zak. ‘Afgelopen winter was ik op reis door Nieuw-Zeeland. Ik werd er ’s ochtends wakker van een
heel bijzonder geluid. Het bleek een tui, zeg maar de sound designer onder de vogels.
Daar maak ik dan direct opnames van en ik heb altijd nog het plan om die in een eigen
compositie te verwerken.’

plaatselijke

Universiteitsbibliotheek.

De

lichtkunstenaars van Mr. Beam - waar Slootman
veel en graag mee samenwerkt - vertelden zo
‘Het Verhaal van de Martelaarsteden’. Dit project
leverde de componist de Buma Music in Motion
New Talent Award op. Uit het juryrapport: “De
muziek staat op één voet met de visuals; het
volgt niet alleen, het leidt ook. Erg creatief, verrassend, eclectisch en vooral smaakvol.”
Foto’s: KU Leuven/Rob Stevens

Luisteren naar zonnebloemen

Het Van Gogh Museum wilde in het kader van het programma ‘Van Gogh op gevoel’ van het
schilderij Zonnebloemen een beleving voor alle zintuigen maken. Doel was om het werk zo ook
toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Slootman componeerde hiervoor muziek en
maakte zo de verschillende fases in het leven van een zonnebloem – die je ook terugziet in het
schilderij - hoorbaar.

Grote merken en musea

‘Kwaliteit vind ik het allerbelangrijkste’, vervolgt Slootman. ‘Ik lever nooit half werk, maar streef altijd naar perfectie.’ Dat laatste
wordt door steeds meer opdrachtgevers gewaardeerd: hij componeert muziek voor bijvoorbeeld grote merken en musea, reist
naar Leuven en Las Vegas. ‘Maar deze studio is mijn basis’, vertelt hij. ‘Hier, aan de Weerdsingel waar alles bruist en waar
opdrachtgevers mij op de fiets kunnen bereiken, zit ik goed. Dan ga ik aan het eind van de dag wel weer naar mijn huis, waar
mijn oren rust vinden en ik weer even van wat stilte kan genieten.’
www.roelslootman.com
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‘MUZIEK IS EEN
KRACHTIG MIDDEL
OM JE VERHAAL
TE VERTELLEN’

‘Samenwerking met
sportscholen goed
voor patiënten
én praktijk’

EIGENTIJDS ONDERNEMEN

VERNIEUWING GEEFT FYSIOTHERAPIE

WEERDSINGEL VLEUGELS

In een tijd waarin veel fysiotherapeuten het zwaar hebben, timmert Fysiotherapie Weerdsingel
hard aan de weg. Zo zijn ze alle werkdagen ook in de avond open, hebben ze een gratis
fysio-check en gingen ze een samenwerking aan met drie Utrechtse sportscholen. ‘En dat
heeft niet alleen voordelen voor de patiënt, maar ook voor onszelf’, vertelt fysiotherapeut en
mede-eigenaar Joost van Kessel.
Nu zorgverzekeraars steeds meer beknibbelen op fysiotherapie in de aanvullende pakketten, hebben veel praktijken het
moeilijk. Dat geldt niet voor Fysiotherapiepraktijk Weerdsingel,
als we Joost van Kessel mogen geloven. ‘De tijd van eindeloos
patiënten behandelen die eigenlijk geen baat meer hadden bij
de behandeling, maar dit soms wel van ons “eisten”, is gelukkig
voorbij. Ons doel is mensen van hun klachten af te helpen, en
niet behandelen om simpelweg te kunnen declareren.’
De patiënt centraal
Wie naar de website van de praktijk gaat, leest daar al snel ‘Bij
Fysiotherapie Weerdsingel staat u centraal’. Van Kessel: ‘Absoluut, dat is de reden dat wij bijvoorbeeld in de avonduren geopend zijn. Iedere werkdag. En om dezelfde reden zijn we een
paar jaar geleden met de gratis fysio-check gestart. Als iemand
een klacht of blessure heeft, kan hij of zij kosteloos een afspraak
van maximaal 15 minuten maken. Eén van ons inventariseert de
klacht en geeft een indicatie van wat er aan de hand kan zijn
en of fysiotherapie daarbij zou kunnen helpen. Als daarna een
behandeling wordt gestart, komt de patiënt terecht bij de fysiotherapeut die de klacht het best kan behandelen. Dat hoeft dus
niet degene te zijn die de intake deed. We zoeken de persoon die
het beste past bij de patiënt en de klachten.’
In de sportschool
Een paar jaar geleden startte Fysiotherapie Weerdsingel een
samenwerking met sportschool Fit For Free, om de hoek, aan
de Oudenoord. ‘Trainen en oefenen spelen een belangrijke rol
bij de behandeling en begeleiding van allerlei klachten. Wij zijn
gevestigd in een herenhuis aan de Weerdsingel W.Z., boven
een huisartsenpraktijk. Hier kunnen we individuele training en
groepstraining aan kleine groepen geven, maar een uitgebreide
trainingsruimte is hier geen optie’, vertelt Van Kessel. Ze trokken
daarom de stoute schoenen aan en tot hun grote vreugde zag
Fit For Free Oudenoord een samenwerking wel zitten. YorBody
Oudenoord was een feit.

Tekst: Mirjam Bedaf Beeld: Nadine van den Berg

‘We hebben in de sportschool een eigen behandelruimte en
kunnen daarnaast gebruik maken van alle faciliteiten’, zegt Van
Kessel. ‘Een fitnesscentrum is uitermate geschikt voor medische
training, sporttraining, sportrevalidatie en orthopedische revalidatie na bijvoorbeeld een operatie. Zo kunnen we nog beter met
onze patiënten trainen en werken aan een snel herstel.’
Inmiddels werkt de praktijk ook samen met Basic-Fit aan het
Europaplein (YorBody Europaplein) en Fit For Free aan de Beneluxlaan (YorBody Kanaleneiland), de nieuwste en modernste
vestiging van Fit For Free in Utrecht.
Meer tijd voor behandelen
Met al deze mogelijkheden voor patiënten is de praktijk de afgelopen jaren gegroeid. Niet alleen qua patiënten maar ook qua
medewerkers. ‘Doordat we meer mensen behandelen, kunnen
onze fysiotherapeuten bovendien vooral doen waar ze goed in
zijn. Een fysiotherapeut gespecialiseerd in manuele therapie kan
zich hier op richten, omdat een patiënt die “gewone” fysiotherapie nodig heeft naar een algemeen fysiotherapeut kan’, legt Van
Kessel uit. Van Kessel zelf studeerde in 2006 af als manueel
therapeut en behaalde in 2016 een Master of Science Manuele
Therapie. Deze therapie richt zich met name op bewegelijkheid
van gewrichten en houding. Ook is hij geschoold in dry needling,
dat vooral is bedoeld om lokale spierspanning met uitstralende
pijn te verminderen. Het spreekt voor zich dat hij zich in de praktijk vooral met deze twee behandelmethodes bezighoudt.
‘Ook hebben we dankzij onze groei een praktijkassistent kunnen
aannemen en een deel van de administratie uit handen kunnen
geven. Hierdoor hebben we meer tijd voor het behandelen van
onze patiënten. Een win-winsituatie dus.’ Aan nog verder uitbreiden denkt de praktijk (voorlopig) niet, maar wie weet.
www.fysiotherapieweerdsingel.nl
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editie zijn hier mooie voorbeelden van. Vormgeving,
fotografie, tekstschrijven, webdevelopment,

videoproductie en online marketing zijn hier allemaal

vertegenwoordigd. Juist het persoonlijke contact en de
korte lijnen maken het voor bedrijven en organisaties
aantrekkelijk om een beroep op ons te doen.’
Meer weten?

Neem dan contact op met Selke Altena.

Een mailtje naar info@selli.nl is voldoende.
www.klompenfabriek.nl

Liefde in de Otterstraat
Als ik nu eens meeuw was – en stiekem naar beneden keek
Mijn ogen grauw, mijn blik gericht
Op het leven in Pijlsweerd
Dan zou ik best wel schrikken van al wat daar beweegt
Een stroom fietsers van noord naar zuid
Lint van haastige spoed
Lachend, bellend, schreeuwend, geeuwend,
Hoe lang gaat dit nog goed?
Een schooljuf bij een zebrapad
Geeft haar klas een teken
Na die scooter, voor die bus
Vooruit - nu oversteken
Geronk klinkt op de Oudenoord
Waar auto’s sluipend wachten
Geen knip of knijp of anderszins
Verandert hun gedachten
Als meeuw dus, zou ik haast geloven
Dat stilte niet bestaat
Maar dan kijk ik recht van boven
In een tuintje aan de Otterstraat
Waar tussen viooltjes en rozen
Vol liefde, in serene rust
Een omaatje zonder blikken of blozen
Opa op zijn voorhoofd kust
Dan snap ik plots waarvoor men ooit
De mens zijn onrust heeft gegeven
Want wie altijd stil blijft staan vindt nooit
De liefde van zijn leven

Peter Bronsgeest werkt vanuit Pijlsweerd als creatieve copywriter
en zelfstandig tekstschrijver. Meer weten?
www.peterbronsgeest.nl
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