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De aanwezigheid van Nieuwenhui-
zen in de wijk is een vertrouwd
beeld. Hij bestierde er met zijn
vrouw 36 jaar lang een groente- en
fruitzaak aan de Camera Obscura-
dreef. Daarnaast rijdt Nieuwenhui-
zen met zijn open, blauwe, groente-
kar door de wijk. Al 56 jaar doet hij
dit werk en aan stoppen moet hij
niet denken. ,,Zolang ik gezond
blijf, werk ik door. Wat moet ik an-
ders doen?’’
Kees Nieuwenhuizen zag het le-

venslicht in 1941 in Maartensdijk.
Zijn ouderlijk huis stond aan wat
nu de Donaudreef is. Hij zag de wijk
er eind jaren ’50 uit de grond ge-
stampt worden. ,,Eerst werd er
zand uit Maarsseveen opgespoten.
Daar kwamen de flats en huizen op
te staan. Wij gingen als één van de
laatsten weg.’’
Zijn vader was groenteman en

Kees zat op de school voor teelt. Zo
rolde hij in de groente- en fruitver-
koop. Aan de Camera Obscuradreef
kocht Nieuwenhuizen een groente-
winkel die hij samen met zijn
vrouw en zus runde. ,,In juli 1969
gingen we open en in september
van dat jaar opende grootwinkel-

centrum Overvecht de deuren.
Maar we hebben altijd werk gehad,’’
zegt Nieuwenhuizen.
Nieuwenhuizen pakt een foto-

boek uit de kast met daarin kiekjes
van de afscheidsreceptie bij het
sluiten van de winkel. ‘Op 26 maart
2005 deed ik voor het laatst het rol-
luik naar beneden. Het werd te
zwaar en we hebben de zaak ver-
kocht,’’ zegt hij.

VASTE KLANTEN
Nieuwenhuizen rijdt nu nog drie
dagen in de week met zijn kar door
Overvecht, Tuindorp, Groenekan en
Nieuwe Wetering. ,,Nooit dezelfde
route hoor, elke keer anders. Ik ben
geen venter. Nooit geweest ook. Ik

heb vaste klanten. Mond-tot-mond
reclame doet de rest,’’ zegt hij.
,,We hebben veel gezellige dagen

in de zaak gehad,’’ zegt Nieuwenhui-
zen. ,,Tot het einde aan toe,’’ vult
zijn vrouw aan. In de loop der tijd
veranderde de samenstelling van de
bewoners in de buurt en verloe-
derde de omgeving. ,,In het begin
woonden er bijna alleen maar Ne-
derlanders en een enkele Surina-
mer. Ik kan het niet hard maken
maar ik denk dat 80 procent nu van
Turkse of Marokkaanse komaf is,’’
zegt Nieuwenhuizen.
De nieuwe bewoners wisten de

weg naar zijn groentezaak wel te
vinden. ,,Andere mensen met een
andere mentaliteit, maar ze kopen

dezelfde groente en potten van hak.
Naast groente en fruit verkocht
Nieuwenhuizen ook andere produc-
ten. ,,Met name het snoep, de
drankjes en de broodjes deden het
goed bij de schoolgaande jeugd.
Kees Nieuwenhuizen komt nu nog
wel eens jongens tegen. ,,Die waren
afzonderlijk beleefd, maar in groep-
jes waren ze soms wel eens lastig.
Nu zijn ze de dertig gepasseerd en
hebben ze een gezin gesticht. Dan
maken we een praatje en dan zeg-
gen ze: ‘wat waren we lastig hè’.’’
En de favoriete groente onder

zijn klanten? ‘Bloemkool. Dat is in
al die jaren zo geweest. Raar, maar
waar,’’ zegt Nieuwenhuizen met een
glimlach.

UTRECHT •Het leven van
groenteboer Kees Nieu-
wenhuizen (70) is nauw
verweven met Over-
vecht, de wijk die het 50-
jarig bestaan viert. Hij
zag Overvecht ontstaan
en groeien en rijdt er nog
steeds rond met zijn
groentekar.
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Groenteboer ziet ontstaan en ontwikkeling Overvecht

‘Bloemkool blijft favoriet’

Drie dagen per week rijdt Kees Nieuwenhuizen met zijn groentekar door Overvecht, Tuindorp, Groenekan en
NieuweWetering. ‘Nooit dezelfde route hoor, elke keer anders’. FOTO JEROEN JUMELET

WWW.BRECHEISEN.NL

DIT JAAR AL
211 WONINGEN

REGIONAAL
VERKOCHT!

UTRECHT

Te zware
bomen
moeten weg
van plateau
De gemeente Utrecht haalt binnen-
kort alle bomen uit de plantenbak-
ken van het Steven Butendiekpla-
teau, de binnenplaats van het ge-
lijknamige wooncomplex aan de
Utrechtse Kruisstraat. Dit vanwege
een lekkage in de onderliggende
openbare parkeergarage.
De negen bomen zijn volgens de

gemeente in de afgelopen jaren te
groot en dus te zwaar geworden
voor de betonvloer.
Uit onderzoek is bovendien geble-

ken dat de wortels door de water-
dichte binnenkant van de planten-
bakken zijn gegroeid en dat de voe-
gen in de dakbedekking onder de
bakken zijn aangetast. Dit alles
zorgt voor problemen.
De bewoners, die de binnenplaats

als hun tuin beschouwen, krijgen
voor de gekapte bomen vaste plan-
ten terug. Ze vinden het jammer
dat de bomen weggaan, maar leg-
gen zich bij het besluit neer, stelt
Robbertjan Schravenhoff van de be-
wonerscommissie. ,,Eerst zouden
alle plantenbakken weg moeten.
Daar waren we het absoluut niet
mee eens.’’
De gemeente hoopt dat met het

weghalen van de bomen en het eer-
der vanuit de parkeergarage repare-
ren van de voegen onder de bakken,
de lekkage verholpen is, aldus
woordvoerder Jacqueline Rabius.
Enkele buurtbewoners twijfelen
daaraan. Zij zeggen dat het al jaren-
lang lekt in de parkeergarage en
vragen zich af of het aan de bomen
ligt.

(Andrea Holwerda)

Teruggefloten?
‘Natuurlijk niet’
Arme Xander van Asperen (foto).
Een week D66-raadslid en nu al
in het openbaar terecht gewezen
door PvdA en GroenLinks.
Dinsdagavond. De Utrechtse poli-
tiek spreekt over de (financiële)
problemen van culturele hot-spot
Sophies AL. Hier is 6,5 ton ge-
meenschapsgeld heengegaan. De
vraag is of dit wel eerlijk besteed
is. De gemeente is een grondig
onderzoek gestart.
D66-raadslid Xander van Aspe-
ren wil meer en steunt een voor-
stel van de oppositie. Die wil ook
direct kijken naar strafbare fei-
ten. Dat gaat PvdA-fractievoorzit-
ter Gilbert Isabella, pleitbezorger
van Sophies AL, te ver.
Een verraste Isabella stapt op
Van Asperen af en vraagt hem of
hij wel het officiële standpunt
van coalitiegenoot D66 verkon-
digt. Van Asperen houdt z’n poot
stijf. Isabella wordt nog onrusti-
ger, zoekt contact met de pu-
blieke tribune waar een delegatie
van Sophies Al aanwezig is en
loopt naar een eveneens verraste
Jan Ravesteijn, fractievoorzitter
van de andere coalitiepartner
GroenLinks.

Die zegt dat
hij Gerda
Oskam,
fractievoor-
zitter van
D66, wel
even zal
bellen. Ra-
vesteijn
loopt hier-
voor de

raadzaal uit. Oskam belt op haar
beurt fractiegenoot Roelant Rol-
lingswier, die bij Van Asperen in
de raadzaal zit. Na overleg tussen
de twee is de kou voor het college
uit de lucht, want Van Asperen
bindt in. Hij steunt het voorstel
van de oppositie niet meer.
Voor de goede orde: D66 heeft
openheid en dualisme (=verschil-
lende inbreng van college en
raad) hoog in het vaandel. Na-
tuurlijk ontkennen betrokkenen
dat hier sprake is van een staaltje
terugfluiten. Van Asperen erkent
dat hij niet zit te wachten op
ruzie in de coalitie, maar is van
gedachten veranderd door het
pleidooi van de wethouder en na
overleg met collega Rollingswier.
Gedecideerd: ,,Ik ben niet tot de
orde geroepen door Gerda.’’
Oskam is later onbereikbaar voor
commentaar. Dus komen we te-
recht bij plaatsvervanger Arjan
Kleuver. ,,Er was geen sprake van
opleggen, maar overleggen.’’
Het is niet de eerste keer dat D66
niet stemt zoals de andere twee
collegepartijen het graag zien. En
waarschijnlijk ook niet de laatste,
als we Kleuver mogen geloven.
Al bij de eerste vergadering van

de huidige raad, april vorig jaar,
was het raak en koos D66 zijn
eigen koers. Toen ging het over
het aantal parkeerplaatsen bij de
nieuwe woonwijk Zijdebalen.
PvdA en GroenLinks weten dit
toen nog aan onervarenheid.
Maar deze vlieger gaat een jaar
later duidelijk niet meer op.CAZAND000

(René Cazander)

Smid glijdt uit,
Den Besten staat pal
Mag directeur Rutger van Krim-
pen van UW Bedrijven zijn zor-
gen uiten over de kabinetsbezui-
nigingen op de WSW en de gevol-
gen voor zijn sociale werkvoor-
ziening ? CDA-raadslid Eiko
Smid (foto) vindt van niet.
,,Zoiets past een ambtenaar niet.’’

Foutje. UW
Bedrijven is
een verzelf-
standigd be-
drijf, waarvan
de gemeente
enig aandeel-
houder is.
Van Krimpen
is ‘gewoon’
ondernemer.

Dus is Utrecht niet zijn werkge-
ver en mag zij niet over hem
bazen. Wethouder Rinda den Be-
sten wrijft Smid dat subtiel
onder de neus. ,,Van Krimpen
mag zeggen wat ‘ie wil. En ik ben
het nog met hem eens ook!’’ Blijft
de vraag: mogen echte ambtena-
ren nu wél zeggen wat ze vinden?

(Ineke Inklaar)

ACHTERde schermen

POLITIEK
LOENEN AAN DE VECHT • Vanaf dit
jaar is de U-pas er ook voor bewo-
ners van Loenen met een inkomen
tot 125 procent van het bestaansmi-
nimum. De U-pas geeft korting op
culturele, sportieve en recreatieve
activiteiten en is geldig in een groot

deel van de regio Utrecht. Mensen
met een bijstandsuitkering ontvan-
gen de U-pas automatisch, overige
minima kunnen de pas aanvragen
bij het U-pasbureau. Dat kan via de
website u-pas.nl of op werkdagen
’s ochtends via 030-2865050.

U-pas nu ook in Loenen


