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Chinees porselein deze week nog weggehaald uit winkel in Overvecht
SIMON DEWILDE
UTRECHT • Het Chinese porselein
dat nog steeds in een zaak in groot-
winkelcentrum Overvecht is te be-
wonderen, zal daar niet meer ver-
kocht worden. Volgens makelaar
Van Rossum zal de eigenaar de
vazen nog deze week allemaal weg-
halen.
De zaak werd in juni, op last van

de vreemdelingenpolitie, gesloten
omdat er illegale Chinezen zouden
werken. De personeelsleden be-
schikten slechts over een toeristen-
visum en hadden geen vergunning
om hier te mogen werken.
Volgens een dochter van de eigen-

aar van het porselein is de gemeente
daarna ook nog langs geweest om te
controleren of er bedden in de zaak
stonden waar de werknemers wel-

licht zouden slapen.
Op de ruit van de inderhaast ge-

sloten winkel hangen al sinds de
sluiting vergeelde velletjes papier
die 70 procent korting beloven op
het exclusieve Chinese porselein uit
de Noord-Chinese stad Jingdezhen,
waar ook de Chinese keizers hun
porseleinen vazen lieten maken.
Het pand van vastgoedeigenaar

Tenstone stond al ruim een jaar te
huur toen de Chinese winkel er voor
een maand in wilde trekken. ,,Als
zo’n zaak zo lang leegstaat, verhuur
je tussendoor wel eens op deze ma-
nier,’’ zegt een woordvoerder van
makelaar Van Rossum, die baalt van

de gang van zaken. Verhalen als zou-
den de illegale werknemers door
een arrestatieteam in burger zijn af-
gevoerd, noemt hij echter sterk
overdreven. ,,Ze beschikten niet
over de juiste papieren en zijn op
eigen houtje weer naar China terug-
gevlogen. De eigenaar maakt de visa
nu weer in orde en gaat zijn waar el-
ders in Europa verder proberen te
slijten.’’
De vreemdelingenpolitie kon gis-

teren niet zeggen wat er exact met
de Chinezen is gebeurd. Er is wel
geconstateerd dat ze illegaal in Ne-
derland waren en hen is te verstaan
gegeven het land te verlaten.

,,De bus moest door een tegemoet-
komende bus in de bocht achteruit
steken en raakte zo de geparkeerde
auto van mijn overburen, die net op
het punt stonden op vakantie te
gaan. Ik stond bij de parkeerauto-
maat, dus ik kon het goed zien,’’ ver-
telt Griftstraatbewoonster Jantiena
Assies. ,,De buschauffeur had het
niet door en wilde gewoon doorrij-
den. Ik ben naar hem toe gerend, de
voorkant van de auto had veel
schade. Toen ik hem dat vertelde,
reageerde hij nonchalant. Uiteinde-
lijk stelde hij voor een foto van het
busnummer te maken.’’
Het was niet de eerste keer dat

Assies zo’n aanrijding met eigen
ogen zag. ,,Het komt vaker voor. De
straat is smal, met aan allebei de
kanten geparkeerde auto’s. De lange
bussen, die ook nog eens uit twee
richtingen komen, zijn dus verre
van ideaal. Niet alleen vanwege de
beschadigingen, maar ook door de
auto-alarmen die continu afgaan als
de bussen er te dicht langsrijden.
Wij proberen onze auto daarom al-
tijd in een zijstraat te parkeren.’’
Het probleem leeft in de buurt,

constateerde Assies na de laatste
aanrijding. ,,Al snel stonden er alle-
maal andere bewoners bij die ook
verhalen hadden over het ‘probleem’
buslijn 8 in de straat. De emoties lie-
pen hoog op. Maar wat doe je
eraan?’’
Ralph Nunn, die met zijn gezin op

de hoek naast de bushalte woont
heeft daar wel wat ideeën over. ,,Ik
vind dat de Griftstraat in ieder geval

een 30-kilometerzone zou moeten
worden, net als de omliggende
buurt. In onze straat wonen veel ge-

zinnen met jonge kinderen. Er zijn
wel zes kinderdagverblijven. De bus-
sen, maar ook de auto’s die te hard
door te straat rijden, zijn daarom

extra vervelend en gevaarlijk. Soms
scheuren auto’s met 80 of 90 km per
uur langs, dat kan echt niet.’’
Terwijl Nunn praat, laat hij zijn

dochtertje (1,5 jaar) geen moment
los als ze enthousiast de stoep wil
verkennen. ,,Als ouders ben je hier
heel voorzichtig. Ik begrijp ook wel
dat een goede oplossing vinden las-
tig is. Als we als buurt echt iets wil-
len beginnen tegen de bussen en de
snelheid moeten we dat eens goed
gaan organiseren.’’
Het GVU is in ieder geval niet van

plan de Griftstraat door de bezwa-
ren van de buurt over te slaan. ,,We
gaan niet omrijden, dergelijke aan-
rijdingen komen daar niet vaker
voor dan elders en de beschadigin-

gen zijn meestal niet ernstig,’’ aldus
een woordvoerder. ,,Natuurlijk is het
een smalle straat met veel gepar-
keerde auto's, maar als we niet meer
door dit soort straatjes in Utrecht
rijden, kunnen we beter stoppen.
Dit is in heel Utrecht een probleem,
een compacte stad.
Over de tegenliggende bussen die

in de bochten schade veroorzaken,
omdat ze elkaar niet zien aanko-
men, zegt hij: ,,Er moeten weleens
bussen langs elkaar rijden ja. Het is
ook zo lullig als je als reiziger maar
één kant op kunt.’’ Hij grinnikt even,
maar vervolgt serieus: ,,Als de
schade aan een auto onze schuld is,
wordt dat natuurlijk door ons ver-
goed. We zijn daarvoor verzekerd.’’

Weinig kans op maatregelen in Griftstraat
Probleem met lijn 8 blijft
UTRECHT • Buslijn 8 heef!
weer een geparkeerde
auto in de Grif!straat in
Wittevrouwen bescha-
digd. Voor de zoveelste
keer is dit nu gebeurd.
Een probleem waar bewo-
ners al jaren mee kam-
pen. Het liefst zien zij hun
straat busvrij en als 30-
kilometerzone.

ANNE BONTHUIS

Ralph Nunnmet zijn dochtertje van 1,5 jaar op de Griftstraat. ‘Als ouders ben je hier heel erg voorzichtig.’
FOTO ANGELIEK DE JONGE

RalphNunn (bewoner)

‘Soms scheuren
auto’s met 80
of 90 km per
uur langs...’

Een Rondje Utrecht in de horeca
UTRECHT •Utrechters mogen trots
zijn op hun streekproducten, dus is
er vanaf nu het Rondje Utrecht. En-
kele plakjes Utrechtse Vockinglever-
wost met een koud Utrechts De Lec-
kere biertje moet een ideale combi-
natie worden in de Utrechtse ho-
reca. ,,Een echt Utrechts borrel-
hapje. Ik vind het leuk om dat te

promoten,” zegt Jos de Winter van
café Dikke Dries. Samen met Paul
Vocking van Vockingworst en Coen
Crince Le Roy van Brouwerij De
Leckere heeft hij het initiatief geno-
men om de Utrechtse producten in
de spotlights te zetten. ,,We helpen
elkaar en we promoten Utrecht,”
aldus Vocking.
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Chinees porselein. FOTO AD

Rennend de stad bekijken?
Dat kan aanstaande zondag.
Sportkleding aan, verzame-
len bij de
Dom en jog-
gen, terwijl
de gids ver-
telt wat er
allemaal te
zien is.
‘Utrecht ziet
er totaal anders uit en het is
veel leuker dan lopen.’

Rennend en zwetend de toe-
rist uithangen, waar komt
dat vandaan?
,,Dat is uiteraard uit de VS
komen overwaaien en wij zijn
daarop ingesprongen. Het is een
andere manier om de stad te be-
kijken. Veel leuker dan wande-
lend. We hadden al sightjogging:
anderhalf uur, privé geboekt en
met allerlei extra’s. Zondag in
Utrecht is nieuw: een Jog-In,
dus met groep en gids, zonder
aanmelding vooraf.’’

Voor wie is het bedoeld?
,,De Jog-In is gericht op de Ne-
derlandse toerist, maar buiten-
landers kunnen ook mee. Zelfs
Utrechters worden er wijzer van,
want onze ervaren gids Jitte
kent elk steegje, inclusief de ge-
schiedenis.’’

Maar de deelnemer moet wel
in topconditie zijn?
,,Ze moeten 5 kilometer kunnen
joggen, met pauzes. Daarin ra-
telt de gids over de bezienswaar-
digheden en kan de deelnemer
uitpuffen. En wie extra fit is, kan
joggend naar de Domtoren
komen, wie zwaarlijvig is kan
beter de stadstoer doen of de
fiets pakken.’’

Wat staat er op het pro-
gramma?
,,Verzamelen bij de Dom om
11 uur, papiertje ondertekenen
met e-mailadres voor het toe te
sturen filmpje, 5 euro pp afreke-
nen en op pad. Hofjes, steegjes,
Winkel van Sinkel, werfkelders.
Het is een spectaculaire route
door hartje binnenstad van een
uur. En wie meer wil, kan de pri-
vétoer boeken, die duurt nog een
half uur langer.’’

Hoeveel mensen verwacht
je?
,,Geen idee. De sightjog moet
nog een fenomeen worden. Eer-
der een handvol dan dertig per-
sonen, dat zou bizar zijn. Als
blijkt dat er veel vraag naar is,
gaan we volgend jaar uitbreiden
en op inschrijving werken.’’

Gaat het sowieso door?
,,Ja, tenzij het KNMI een weer-
alarm afgeeft. En het zijn alle-
maal hardlopers, die laten zich
niet tegenhouden door wat min-
der goed weer.’’

HANS VAN DEN HAM

Rennend
langs al het
moois in
de stad

Karlijn Roest
Eigenaar Sightjog.nl

EVEN
VRAGEN
AAN


