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BELASTINGKANTOOR GAAT TEGEN DE GROND

WIJK ALS WERKTERREIN 

Niemand lijkt er rouwig om dat 
het kantoorgebouw niet behouden 
blijft. De  betonnen kolos staat al 
jaren leeg, sinds het vertrek van 
de Belastingdienst in 2008 naar 
Papendorp. Eerder werd onderzocht 
of het - relatief nieuwe- gebouw uit 
1980 verbouwd zou kunnen worden 
tot woningen, maar dit bleek om 
verschillende redenen niet haalbaar. 
Na de sloop verrijzen er drie nieuwe 
complexen: een woontoren met 16 
woonlagen (die even hoog wordt 
als het huidige gebouw) met daarin 
178 woningen, een lager schermge-
bouw langs het spoor met 190 stu-
dio’s en een lager gebouw langs de 
Gerbrandystraat met 83 woningen. 
Tussen de gebouwen, die een soort 
driehoek vormen, komt een ver-
hoogd binnenterrein met bankjes en 
groen, met daaronder parkeerplaat-
sen. De hoogbouw wordt opgetrok-
ken uit donkere baksteen, voor de 
laagbouw worden lichte bakstenen 
gebruikt die worden afgestemd op 
de stenen die gebruikt worden voor 
de nieuwbouw van de nabijgelegen 
Van der Hoeven kliniek. 

Hij was stuurman op de grote 
scheepvaart en reisde de wereld 
over. Nu is zijn werkterrein het wa-
ter in de stad Utrecht: sluiswachter 
Patrick Gubbels.
‘Algemeen havenbeambte’ heet de 
functie en is veel breder dan alleen 
sluiswachter, vertelt Gubbels. “We 
werken met een stuk of acht man in 
ploegendienst. Naast de sluis bedie-
nen we ook de bruggen, we doen 
de baggerboot, varen de bierboot en 
de ecoboot.” En ze zijn havenmees-
ter van de passantenhaven. 
Het vaarseizoen eindigt 15 okto-
ber, de laatste twee weken van de 

maand worden de brug en de sluis 
van 9.00 tot 16.30 bediend. Na die 
tijd moeten boten die de stad in of 
uit willen zich 24 uur van tevoren 
melden. Op 15 april begint het 
seizoen weer.

EVEN SCHUTTEN
Het is rond het middaguur en een 
zonnige dag, en er komt net een 
motorjachtje vanaf de Vecht de sluis 
invaren. “Ik moet even schutten, ik 
kom zo bij je,” zegt Gubbels. In de 
zomerse drukte werken er meer 
mannen, nu doet hij het in zijn 
eentje: de sluisdeuren dichtdraaien, 

de schuiven bedienen, het voetgan-
gersbruggetje afsluiten en draaien... 
Net als hij de deuren naar de stad 
wil openen gaat de telefoon: de 
brugwachters, die in Hoograven 
met camera’s de bruggen in de 
gaten houden en kunnen bedie-
nen, waarschuwen dat er nog een 
bootje voor de sluis ligt. Dat had 
Gubbels al gezien, maar eerst moet 
het motorjacht dat al in de sluis ligt 
de stad in.

AFSTANDSBEDIENING
“Die bruggen gaan nu met af-
standsbediening, vroeger moesten 
we van brug naar brug fietsen. Dat 
was wel leuk, dan had je meer 
communicatie met mensen. Nu 
gaat het via een praatpaal.”
Even later komen de schippers 
van het bootje vragen wanneer de 
sluis aan de Vechtkant opengaat. 

Het duurt ongeveer twintig mi-
nuten voordat het water weer op 
niveau is, dus ze moeten nog even 
wachten. “Nu is het mooi weer, en 
nog wat drukker,” vertelt Gubbels, 
“maar in de winter 
ligt het 
allemaal 
stil, dan 
doen we 
onderhoud, 
en varen we 
met de bag-
gerboot, de 
Nieuwegracht 
schoonma-
ken. We halen 
wel driedui-
zend fietsen 
per jaar uit het 
water.”
 

Het is een leuke job, vindt Gubbels. 
Maar soms mist hij wel het vrije 
zicht van het grote water. mv

LAAG VOOR LAAG AFKNABBELEN
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het 
kantoorgebouw onder voorbehoud 
verkocht aan Koopmans Bouw-
groep B.V uit Enschede, die er in 
opdracht van een pensioenfonds 
gaat bouwen. Het pensioenfonds zal 
de woningen binnen de vrije sector 
gaan verhuren aan voornamelijk 
starters en studenten. Ontwikke-
lingsmanager Gerard Nijkamp: “Het 
hele pand gaat gesloopt worden, 

“Gaat er gesloopt wor-
den met explosieven?” 
(...) “Het lijkt wel de 
stiekeme wens van veel 
buurtbewoners, dat 
het  gebouw in één klap 
wordt opgeblazen.” 

alleen een deel van de kelder moet 
worden hergebruikt. Dat is echt 
een soort atoomkelder, heel zwaar 
om te verwijderen. De sloop zal 
minimaal drie maanden duren. Het 
is een zwaar betonnen gebouw, 
waar laag voor laag aan de boven-
kant af moet worden geknabbeld. 
Dat beton moet worden geknipt en 
verwerkt tot klein gruis.” De bouw 
zal ongeveer twee jaar duren.  

LEUK KOFFIETENTJE 
Nijkamp: “De begane grond zal 
vrijwel overal bestaan uit wonin-
gen, iets opgetild uit het maaiveld. 
De geplande eenkamerwoningen 
langs het spoor worden voor stu-
denten. We hebben eerst nog ge-
dacht om een geluidsscherm voor 
de nieuwbouw te plaatsen, maar 
daardoor zou er juist misschien 
een onprettige plek tussen scherm 
en flat ontstaan. Daarom hebben 

we ervoor gekozen om de flat zelf 
als een soort scherm te gebruiken, 
met de galerijen aan de spoor-
kant.” Op de hoek bij de rotonde is 
ruimte ingeruimd voor een com-
merciële functie. “Het mooiste voor 
de buurt zou een leuke koffiezaak 
zijn, maar er mag ook zoiets als 
een fietsenwinkel in. Het moet wel 
iets kleinschaligs zijn. De gemeente 
heeft al gezegd dat een supermarkt 
bijvoorbeeld niet mag.” fk

“Gaat er gesloopt worden met explosieven?” vraagt iemand tijdens 
de informatieavond over de nieuwbouwplannen aan de Gerbran-
dystraat. Een medewerker van de gemeente lacht. “Die vraag heb ik 
vaker gehoord deze avond. Het lijkt wel de stiekeme wens van veel 
buurtbewoners, dat het  gebouw in één klap wordt opgeblazen.” 
Het gebeurt dan wel niet met een ontploffing, maar het voormalig 
belastingkantoor aan de Gerbrandystraat gaat komende zomer wél 
volledig tegen de grond. Er komen ongeveer 450 huurappartementen 
voor in de plaats. Als alles meezit, is de nieuwbouw in 2018 klaar. 

Dag in dag uit op straat in Votulast: dan leer je de buurt wel kennen. Wat 
maken ze mee, de mensen die werken op de straten in onze wijk?
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Aan de Blauwkapelseweg prijkt op 
beide hoekpanden van de Griftstraat 
met grote letters ‘Gastmaal’ op de 
gevel. Op nummer 1 zit ‘Gastmaal en 
de Tafel’ en op nummer 2 is ‘Gast-
maal Café’ gevestigd. Beide zaken zijn 
eigendom van Simone van den Eijnde 
en haar broer Erik. Er is nog een der-
de locatie: ‘De Keuken van Gastmaal’, 
een restaurant in de Biltstraat. Dit is 
het voornaamste werkterrein van Erik, 
die chef-kok is. Simone is meer de 
planner, organisator en bedenker.  

RESTAURANTJE SPELEN
In de jeugd van Erik en Simone werd 
de basis gelegd voor hun gemeen-
schappelijke passie. “Erik en ik waren 
van kinds af aan al bezig met koken. 
We speelden regelmatig restaurantje 
thuis. Onze ouders namen ons veel 
mee uit eten en kookten zelf ook 
heel behoorlijk en altijd met veel 
aandacht.” Vele jaren later ontstond 
het idee om samen een zaak te be-
ginnen. “Erik was toen al werkzaam 
in de horeca en wilde eigenlijk wat 
anders. Ikzelf heb het altijd als een 
hobby en interesse gezien totdat ik 
merkte dat ik er echt mijn werk van 
wilde maken. We hebben veel met 

Wereldwijd zijn bijna 2,8 miljoen 
geocaches (schatten) verstopt. Zo 
voor het oprapen, mits je ze weet 
te traceren. Je hoeft er geen schop 
voor mee te nemen om diep te 
graven. Wel een gps-apparaat of 
smartphone, voor het vinden van de 
juiste coördinaten. Die moeten eerst 
worden gezocht op geocaching.com. 
Soms moet eerst een puzzel worden 
opgelost om bij het juiste coördinaat 
uit te komen. En vervolgens moet de 
cache nog gevonden worden. Deze 
kan bijvoorbeeld in een vogelhuisje 
of een holle boomstam verstopt zijn. 
In Votulast liggen op dit moment 
twee caches verstopt, bij de Weerd-
sluis en in het Griftpark. Tot begin dit 
jaar was er nog een: ‘Noodtstroom’, 
een naam die bij echte Votulasters 
een belletje kan doen rinkelen. Die 
cache is echter even uit de running 
en dus togen we naar het Griftpark. 

DE BOSJES IN
Op een drukke zondagmiddag 
starten we de fotopuzzeltocht die 
ons naar de cache moet leiden. Eerst 
moeten vier coördinaten in het park 
gevonden worden. Voor elk coördi-

naat worden steeds vier foto’s gege-
ven, die het uitzicht vanaf het coördi-
naat tonen.  De punten zijn niet heel 
moeilijk te vinden als je het park 
kent. De foto’s laten bijvoorbeeld het 
hondenveldje zien, de ronde heuvel 
en de gekke standbeeldmannen. 
Maar dan begint het puzzelwerk. De 
schat ligt op verschillende afstanden 
van de vier coördinaten. Als je alles 
goed doet, kom je via een ingeni-
euze app zo op de juiste plaats. Daar 
gaat het mis. Manmoedig stappen 
we richting de plaats waar we onze 
schat vermoeden. We duiken – licht 
gegeneerd – de bosjes in. We blijken 
niet de enige. Een paar dubieuze 
figuren struinen er ook rond. Geen 
medeschatzoekers, zoveel is duide-
lijk. De grond is bezaaid met lege 
bierflesjes, chipsverpakkingen en 
zakjes wiet. Als we ook nog op een 
gebruikt condoom stuiten, besluiten 
we: hier eindigt onze zoektocht. 

VERKLAPPEN
Navraag bij degene die de schat 
in het Griftpark heeft geplaatst, 
leert ons dat we een berekenings-

fout hebben gemaakt. Net als veel 
anderen overigens, zo valt te lezen 
in de blogjes bij de cache in het 
Griftpark. De schatbewaarder geeft 
wel aan hoe we de puzzel kunnen 
oplossen, maar verder dan dat gaat 
hij niet. “Het is niet de bedoeling 
de locatie te verklappen, voor welk 

doel dan ook,” mailt hij - zelfs voor 
de Votulastkrant maakt hij geen 
uitzondering. Tips van betere schat-
zoekers aan de redactie zijn dan ook 
welkom! ad

Meer informatie: geocaching.com 

Verwacht geen gouden dukaten, juwelen en diamanten in een houten kist. 
De schatten die wereldwijd – ook in Votulast – verstopt zijn, bestaan vaak 
enkel uit een plastic bakje met een logboek en soms een kleinigheidje om 
mee te nemen. Geocaching is de term van dit schatzoeken 2.0. Het levert 
een heerlijk middagje speuren in het Griftpark op. Maar een schat?

“Kort gesteld gaat het erom de Vecht 
beter beleefbaar te maken vanaf de 
kant, en de kant beter beleefbaar te 
maken vanaf de Vecht,” vertelt Juri-
aan Horseling. Als projectmanager 
bij de gemeente is hij onder meer 
verantwoordelijk voor het bewaken 
van de uitgangspunten van de Visie 
Vechtoevers. “De gedachte is dat ook 
het plein aan de 
Draaiweg een 
heel stuk mooier 
kan worden 
gemaakt, en wel 
op zo’n manier 
dat het ook be-
ter gebruikt kan 
worden.” 

GROENE WAAIER
Hoe wil de 
gemeente dit 
gaan doen? 
De stoeptegels op het plein zullen 
wijken voor klinkers. Midden op het 
pleintje komt een groene waaier die 
het plein de nodige fleur zal geven. 
Aan de Vechtzijde gaat deze waaier 
over in een verlaagde plek direct 
aan het water waar mensen kunnen 
zitten. Ook wordt het mogelijk om 
hier met een kano aan te leggen. 
Ideaal voor watersporters, maar ook 
voor vissers die vanaf deze plek hun 
hengel willen uitgooien. 
Ook aan de veiligheid is gedacht. 
“Het plein moet een open en 
zichtbare plaats zijn, zowel vanaf de  
straat naar het water als vice versa,” 
legt Juriaan uit. “Dat betekent geen 
dichtbegroeide struiken en geen bo-
men waarbij je niet onder de kroon 
door kan kijken.” 

ONTEVREDENHEID
Toch is niet iedereen tevreden over 
de veranderingen die de gemeente 

heeft voorgesteld. Een belangrijk 
punt is de overlast van grote aantal-
len geparkeerde fietsen, vooral door 
gasten van het nabijgelegen restau-
rant. Diverse omwonenden had-
den dan ook graag een uitbreiding 
van de hoeveelheid fietsenrekken 
gezien, terwijl dit in het nieuwe plan 
juist is gehalveerd. 

Juriaan: “De 
vraag is of je 
de nadruk wil 
leggen op het 
creëren van een 
mooie verblijfs-
ruimte of op een 
stallingsruimte 
voor zoveel 
mogelijk fietsen. 
Als je het hele 
plein vol zet met 
fietsenrekken 
maakt dit elk an-

der gebruik van de ruimte onmoge-
lijk. In het nieuwe ontwerp blijft wel 
een stuk vlakke bestrating over, waar 
bezoekers en bewoners nog steeds 
hun fiets kunnen plaatsen. Het enige 
nadeel is dat je ’s avonds op drukke 
momenten niet je fiets in een rek 
vast kan zetten.”

CADEAUTJE VOOR DE BUURT
Sjaak Schuur, die als zeefdrukker al 
jaren zijn vaste werkplek aan het 
plein heeft, ziet het probleem niet. 
“De buurt hoeft de fietsplekken van 
het restaurant niet te dragen. Bo-
vendien bestaat minstens een derde 
van de fietsen hier uit fietswrakken. 
Dus als je het mij vraagt moet dit 
plan er gewoon komen. Ik zie het als 
een cadeautje voor de hele buurt.” ik

Meer informatie is te vinden op 
www.utrecht.nl/groenbeleid/groen-
projecten/vechtoevers.

elkaar gesproken over wat het moest 
worden. Het werd een traiteurzaak 
met catering.” In 2007 ging de win-
kel open. “De naam ‘Gastmaal’ is ge-
baseerd op het boekje ‘Het gastmaal 
en de tafel in de loop der tijden’. Dit 
is een klein geschiedkundig boekje 
over koken voor gasten, wat vroeger 
een gastmaal heette.”

HEMELSE MODDER
Veel aandacht wordt besteed aan de 
samenstelling van het menu. “Een 
gerecht moet in het seizoen zijn en 
duurzaam. Met dit laatste bedoel ik 
dat het zo lokaal mogelijk verbouwd 
is en niet uit een kas komt bijvoor-
beeld. Ieder gerecht moet minimaal 
drie smaakcomponenten bevatten: 
zoet, zuur, zout, bitter, umami.” Er 
staan ook vaste gerechten op de 
kaart, zoals het lievelingsgerecht 
van Simone: hemelse modder (pure 
chocolademousse). “Dat blijft ook 
voor mij, zelfs na bijna tien jaar, nog 
steeds niet te versmaden.” 

EEN DORP IN DE STAD
In de zomer van 2014 opende het 
café zijn deuren. Simone zag poten-
tie in het mooie hoekpand met de 

ramen waar ze al zes jaar tegenaan 
keek vanuit de winkel. Toen het 
pand leeg kwam zijn ze aan de slag 
gegaan. “We wilden een laagdrem-
pelig café waar je voor lunch, borrel 

en diner terecht kunt. Het is leuk om 
te zien dat buren met elkaar afspre-
ken om hier te komen borrelen en 
eten.”

Simone vindt Noordoost een hele 
prettige wijk om in te wonen (bijna 
15 jaar) en om in te werken. “Het 
is een dorp in de stad met stadse 
mensen.” gjvz

OVER DE GRENS

De gemeente heeft grootse plannen voor het gebied langs de Vecht. De 
rivieroevers moeten uitgroeien tot een aantrekkelijke plaats voor bewo-
ners en bezoekers. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer 
aandacht voor recreatie, meer mogelijkheden voor waterbeleving  en meer 
groen. Eén van de projecten die op stapel staat is de herinrichting van het 
pleintje op de kruising van de Lauwerecht en de Draaiweg. 

SCHATZOEKEN IN HET PARK 

PLEIN MET FLEUR   

Ik bezoek Saskia in de werkplaats 
van de Tafelboom op Rotsoord. 
Stichting Tafelboom bekommert 
zich sinds 2009 om het Utrechtse 
stadshout. Bruikbare bomen die 
door de gemeente worden gerooid 
vanwege ziekten, gevaarlijke situaties 
of herinrichting, verwerkt de stichting 
tot tafels of andere meubels met een 
verhaal. Vanwege de iepziekte zijn het 
vooral veel iepen die gerooid worden. 
Ook de drie oudste iepen van Neder-
land die sinds 1776 op de Catharijne-
singel stonden, zijn door Tafelboom 
verwerkt tot tafels.

VAN STAM TOT MEUBEL
De werkplaats is ruim en licht met 
een aantal indrukwekkende ma-
chines. Op de werkbanken liggen 
bijzondere tafelbladen in verschil-
lende fasen van het maakproces. Het 
terrein rond de werkplaats ligt vol met 
stapels planken met latjes ertussen 
zodat ze kunnen drogen. Ook ligt er 
een grote stapel net gerooide stam-

men. Er ligt er zelfs één met een 
diameter van 85 centimeter! Met 
een mobiele plankenzaag worden er 
planken van gezaagd. Na het drogen 
zijn de planken geschikt voor ver-
dere verwerking. Leuk om te horen 
is dat het hout wordt gedroogd in 
zogenaamde drooghuisjes in stads-
parken. In onze wijk staat er een 
drooghuisje in het Griftpark. 

HET ROER OM
Saskia werkt samen met Stichting 
Tafelboom. Op haar 47e, na een 
reorganisatie op haar werk en een 

Najaar 2014 worden er in het Ma-
joor Bosshardtplantsoen een stuk 
of zeven flinke bomen gerooid. Een 
treurig gezicht want ze staan er dan 
al ruim 65 jaar. Maar de bomen 
zijn ziek. Gelukkig verdwijnen ze 
niet helemaal. Tegenover het park 
woont meubelmaakster Saskia die, 
samen met Stichting Tafelboom, de 
bomen een tweede leven geeft. 

TWEEDE LEVEN VOOR EEN BOOM

VOTULAST, ONS EIGEN STUKJE STAD. BEGRENSD DOOR WEGEN EN WATER. WE MIJMEREN 
OVER HET GRIFTPARK IN DE ZOMER EN ZIEN OVERAL ‘ONZE’ MOLEN BOVENUIT TORENEN. 
MAAR ALS JE LANGS DIE DENKBEELDIGE GRENS FIETST, RIJDT OF VAART, IS ER AAN DE 
OVERKANT ÓÓK VEEL MOOIS TE ZIEN. WAT LIGT ER ACHTER KARDINAAL DE JONGWEG, 
BLAUWKAPELSEWEG, SINGEL EN VECHT? DE VOTULASTKRANT VERRUIMT VOOR ÉÉN 
KEER HAAR BLIK EN ZOEKT DE GRENS OP.

burn-out, gooide Saskia het roer om. 
Ze wilde gaan doen wat ze het liefst 
doet: werken met hout. Na een stage 
bij Tafelboom en een afgeronde op-
leiding meubelmaken, runt ze alweer 
twee jaar haar eigen bedrijf ‘Haaks 
Hout’. In opdracht maakt ze tafels, 
kasten of ander meubilair, meestal 
van Utrechts hout en soms van ander 
hout. “Het is zwaar werk als je alleen 
bent. Aan het eind van de dag reken 
ik wel eens uit dat ik wel 1800 kilo 
heb verplaatst!” 

 Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg 
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HOUT UIT DE BUURT
Saskia hecht aan duurzaamheid en 
milieu. Ze werkt dan ook het liefst 
met hout uit de buurt. Ook gebruikt 
ze voor de afwerking milieuvriende-
lijke oliën. “Als kinderen aan de rand 
van de tafel knabbelen, wat kleine 
kinderen nogal eens doen, dan is 
dat niet gevaarlijk,” vertelt ze. Bij 
ieder meubelstuk levert Saskia een 
documentje met informatie over de 
boom waarvan het hout afkomstig 
is. En voor zichzelf werkt ze momen-
teel aan een kast van hout afkomstig 
van de Anna Paulownaboom uit het 
park. “Want hoe leuk is dat, een kast 
gemaakt van een boom uit je eigen 
park!” ldr

Ook iets van hout uit je eigen wijk 
maken? Saskia geeft bij Tafelboom 
ook workshops, zie www.tafelboom.nl

Meer betrokken bij je buurt?  
Organisaties als Wijk&co en Stichting Buurtwelzijn  
ondersteunen initiatieven van bewoners!



VOTULASTLADDER

 

Oproep
Gerard Roorda uit Tuinwijk is bezig 
de geschiedenis van Tuinwijk in 
kaart te brengen om een tijdsbeeld 
te schetsen. Zijn eerste deelproject 
gaat over de Burmanstraat in de 
tweede helft van de jaren vijftig. Hij 
zou graag in contact komen met 
mensen die daar als kind in die tijd 
woonden. Foto’s zijn meer dan van 
harte welkom. grad.roorda@gmail.
com

Gezelligheidskoor  
de Leeuweriken  
Het net opgerichte gezelligheids-
koor de Leeuweriken bestaat uit 
acht wijkbewoners en ze zingen 
Nederlandstalige liedjes. Denk je 
dat je niet kunt zingen maar vind je 
het wel leuk om mee te doen? Kom 
dan langs op dinsdag 15.00-16.00 
uur in de Leeuw. Het gaat vooral 
om de gezelligheid dus je hoeft 
geen zangtalent te zijn. 
Gezocht: Iemand die het koor kan 
begeleiden qua zang en/of op de 
piano of gitaar (bij voorkeur iemand 
uit de wijk). Weet je iemand? Meld 
je dan bij Ans: ansdokter@casema.nl. 

Café in Between Utrecht Noord-
oost op 17 december en 28 
januari.
Het ‘In Between Café’ is een kos-
teloze maandelijkse bijeenkomst 
(meestal iedere 4e donderdag van 
de maand) van 9.15-12.00 uur 
in Buurtcentrum de Leeuw, waar 
inspirerende workshops worden 
gegeven voor en door werkzoe-
kenden (dus zowel voor uitkerings-
gerechtigden als ZZP-ers). Na de 
workshops is er gelegenheid om na 
te praten en te netwerken. Zie ook: 
www.inbetweencafe.nl , Facebook: 
Inbetweencafé Utrecht Noord-oost,
inbetweencafeuno@gmail.com.

Ruilboekenkast 
Buurtcentrum de Leeuw heeft naast 
een food-sharingkast nu ook een 
ruilboekenkast! Hier kan je een 
boek meenemen en (iets anders) 
terugzetten (als je dat wil). Kom 
snel kijken of er wat tussen zit voor 
je! Wil jij ook iets bijdragen of zelf 
een initiatief starten? Meld je dan 
bij wies.kool@wijkenco.nl

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in december en januari 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt begin februari. 
Organiseert u in februari of maart 
een buurtactiviteit? Laat het ons 
vóór 13 januari weten, dan ne-
men we een aankondiging op in 
de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op het 
prikbord van www.votulastkrant.nl 
We zijn ook te vinden op Facebook:  
www.facebook.com/Votulastkrant

HET VERHAAL ACHTER DE MUZIEK  

OUD & NU
HOE ZAG VOTULAST ER VROEGER UIT? DIT JAAR GAAN WE IN ONZE VOTULAST 
TIJDMACHINE ZES KEER TERUG NAAR EEN HERKENBAAR PUNT IN DE BUURT 
EN LATEN WE JE ZIEN WAT ER IS VERANDERD. DIT KEER: DE ROTONDE AAN DE 
WEERDSINGEL

Terwijl hij spreekt, spelen zijn vingers piano in 
de lucht. Zijn hoofd danst mee op zijn woorden 
en zijn enthousiasme vult de zaal. Zichtbaar ge-
boeid beluisteren de deelnemers de muzikale 
verbanden die Leonard Leutscher ze laat horen. 
Een lesavond van het Luisterrijk voelt als een 
avond theater. Meegezogen in de passie en ken-
nis van Leonard, reis je mee door de muziek.   

Leonard: “Met het Luisterrijk wil ik klassieke muziek 
begrijpelijk maken, het verhaal erachter vertellen. Door 
de componist tot leven te brengen, het tijdsbeeld van 
toen te schetsen of door te laten horen hoe stukken 
op elkaar lijken. De klanken van ‘klassieke’ muziek zijn 
vaak complexer waardoor het wennen kan zijn om 
daar naar te luisteren. Door die verschillende lagen 
dichterbij te brengen, gaan mensen anders luisteren.” 

STOFFIG
“Ik vind klassieke muziek een rotwoord, het klinkt 
direct stoffig. Wat mij betreft zouden we die genres 
niet zo moeten benoemen. Net zoals ik vind dat niets 
heilig is. In de muziek moet alles kunnen. Het is ook 
niet zo dat moderne muziek minder mooi is, het is 
vaak minder gelaagd. Daardoor luistert het makkelijker. 
Ook omdat de teksten in een lied houvast geven bij 
het luisteren, je krijgt direct gevoel bij het nummer. 
Bij klassieke muziek ligt dat soms wat dieper verstopt. 
Maar als je het hoort, kun je ook daardoor geraakt 
worden.”

DIVERS PUBLIEK
Het publiek van het Luisterrijk is ook niet allemaal 
‘gevorderde’ in de klassieke muziek. Pauline Terlouw, 
levenspartner van Leonard en organisatorisch brein 
achter de cursus: “De achtergrond van de cursisten is 
heel divers. Van professionele muzikanten tot mensen 
die nog nooit met klassieke muziek bezig zijn geweest. 
In alle groepen zijn de 50-plussers goed vertegenwoor-
digd. Maar er zijn ook altijd enkele jongere deelne-
mers.”

De bakkerij op de ene hoek en het 
Elektrotechnische bureau Besselse 
op de andere zijn verdwenen, maar 
aan het drukke verkeer lijkt weinig 
veranderd in zeventig jaar tijd: op 
de rotonde bij de Noorderbrug 

rijden fietsers nog steeds alle kan-
ten op. Anno 2015 zelfs tegen het 
verkeer in. De foto van het Utrechts 
Archief is gemaakt in 1943.  
 
 

COLOFON

WANDELENDE ENCYCLOPEDIE
Naast Het Luisterrijk delen Pauline en Leonard hun 
passie voor muziek ook in hun Orion Ensemble. Daarin 
speelt hij piano en zij viool. Ook componeert en arran-
geert Leonard stukken. Pauline: “Voor dat componeren 
heeft hij eigenlijk niet genoeg tijd. Zonde, want zijn 
werken zijn prachtig. Maar zijn lessen zijn dat ook en 
daar gaat veel tijd in zitten.”
De tijd die Leonard in zijn lessen steekt is onmeet-
baar. Het verzamelen van ideeën stopt nooit. Iedere 
twee weken heeft hij nieuwe boeken gelezen, nieuwe 
stukken beluisterd, nieuwe rode draden ontdekt. De 
kennis die hij opdeed tijdens zijn studie muziektheorie 
vult hij aan met boeken uit de bieb en fragmenten van 
YouTube. Als ‘wandelende encyclopedie’ gaf Leonard in 
twintig jaar nog geen twee keer dezelfde les. 

Pauline: “Leonard maakt die cursus 
tot een feest. Als er meer avonden 
in een week zouden zitten, zouden 
we die ook kunnen vullen met het 
Luisterrijk. Er is zoveel interesse!” 
gm 
 
De cursussen van Het Luisterrijk in 
Utrecht vinden plaats in De Zeven 
Linden aan de Lagenoord. In maart 
2016 start er een korte cursus over 
Beethoven. Informatie of aanmel-
den? www.orionensemble.net

J. de Bekastraat 51 / t 06 246 40 236

www.speelatelier.nl

KOPIJ
Nummer 1 van 2016 verschijnt begin februari 2016.
Deadline voor het indienen van ideeën of activitei-
ten is 13 januari.
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