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‘Groeiversnelling in

provincie Utrecht’

Voor de provincies Utrecht, Flevo-
land, Gelderland, Overijssel en
Zuid-Holland wordt het komend
jaar een groeiversnelling verwacht.
Het ING Economisch Bureau
spreekt die verwachting uit in een
kwartaalbericht. Vooral de gebie-
den met veel zakelijke dienstverle-
ning, zoals Utrecht en Flevoland,
en een grote zorgsector, zoals
Overijssel, kennen meer groei dan
in 2010. De grootste stijging wordt
verwacht in Flevoland: 2,1 pro-
cent; voor Utrecht gaat het om 1,6
procent.

Maartenspenning voor

accountant Kooij
Burgemeester Wolfsen heeft gister-
middag in het Spoorwegmuseum
de bronzen Maartenspenning uit-
gereikt aan de Utrechter Th. A.
Kooij (72). Kooij krijgt de onder-
scheiding vanwege zijn bijzondere
inzet op maatschappelijk en cultu-
reel gebied. Kooij nam in 1970 het
accountantskantoor Kooij en Part-
ners Accountants en Belastingad-
viseurs over van zijn vader. Verder
was hij lange tijd penningmeester
van de prof.dr. L.R.J. van Ruyven
Stichting, dat is nu de Hart en
Long Stichting Utrecht. Ook on-
dersteunt Kooij initiatieven die bij-
dragen aan de verfraaiing van het
Utrechts stadsgezicht, met name
in het Maliebaangebied.

Brand in flatportiek

vernielt scootmobiel
In een portiek van een flat aan de
Trumanlaan (Kanaleneiland) is
gisteren een scootmobiel uitge-
brand. Volgens de brandweer heb-
ben een stuk of tien mensen rook
ingeademd. Ze zijn door ambulan-
cepersoneel onderzocht, maar
hoefden niet naar het ziekenhuis.
Ze werden in een naastgelegen
portiek ondergebracht. De brand
was volgens de brandweer snel ge-
blust, maar er is wel veel roet-
schade, ook in de appartementen
die aan het portiek grenzen.

Don KosakenChor Russland
treedt op in Jacobikerk
Het Don KosakenChor Russland,
een begrip in Europa, treedt zater-
dag 11 december op in de Jacobi-
kerk. Naast traditionele gezangen
uit het Oude Rusland zingt het
koor ook liederen uit de jaren ’60
en ’70 die momenteel in Rusland
enorm populair zijn. Het koor
staat onder leiding van dirigent
Marcel Verhoeff. Het concert is om
20.00 uur in de Jacobikerk aan de
Jacobsstraat 171.

LAGE VUURSCHE

Legaal kerstboom

omzagen in het bos
Mensen die zelf hun kerstboom in
het bos willen uitzoeken, afzagen
of uitspitten kunnen 11 december
terecht in Lage Vuursche. Staats-
bosbeheer stelt dan het bos open.
Op een speciaal daarvoor aange-
wezen plek kan iedereen een boom
uitzoeken en deze daarna zelf om-
zagen of met kluit uitspitten.
Zagen en scheppen moeten men-
sen zélf meebrengen. De bomen
worden per lengte afgerekend. De
gemiddelde lengte van de bomen
is 1,70 meter. Er zijn boswachters
en medewerkers van Staatsbosbe-
heer aanwezig om eventueel een
handje te helpen.

UTRECHT •Wie wil weten hoe het
uitzicht vanaf de 54 meter hoge
toren aan de Oudenoord over
Utrecht is, kan dat nog een keer er-
varen.

En wel morgen, zaterdag 4 de-
cember, tussen 11.00 en 13.30 uur.
Daarna gaat de slopershamer door
de voormalige sociale dienst. Er
komen 220 appartementen voor
terug (bouwplan In ’t Noorderlicht),
grotendeels voor starters. De eerste
woningen worden eind 2012 opge-
leverd.

VERKOOP
Dat verklaart voor een groot deel
waarom de verkoop nog een beetje
achterloopt bij de verwachtingen,
aldus woordvoerder Rutger-Jan van
Broekhoven van ontwikkelaar Borg-
hese. ,,De periode van twee jaar is
voor starters eigenlijk te lang.’’
Van de 220 appartementen

(130.000-200.000 euro) is ongeveer
de helft verkocht, meldt Van Broek-
hoven. Desondanks wordt met de
bouw begonnen. Normaal is dat bij
een verkoop van 70 procent van de
woningen.
Dat zou volgens Van Broekhoven

betekenen dat de oplevering nog
later zou worden. Met de kans dat
nog meer kandidaat-kopers afha-
ken. Een groot aantal appartemen-
ten is opgekocht door een particu-
liere belegger.
In zowel de laagbouw als de toren

is met de sloop van de binnenkant
begonnen. Het asbest wordt verwij-
derd. Vanaf deze week is de sloop
ook aan de buitenkant zichtbaar.
Begonnen is met de laagbouw. Hier-
voor is de Westerdijk afgezet.
Van Broekhoven verwacht nog

voor het eind van het jaar met de
ontmanteling van de toren te kun-
nen beginnen. Dat gaat op twee ma-
nieren. De hoogste lagen worden
vanaf de verdieping zelf afgebroken.
De laatste 40 meter doet een kraan
het vanaf de straat. De Oudenoord
wordt hiervoor niet afgezet.
Voor de fietsers komt er een spe-

ciale ‘fietstunnel’ à la de Rabobank
aan de Croeselaan. Rond de beton-
nen kolos komt een schil om te
voorkomen dat slooppuin overal te-
rechtkomt.
Om wat tijd te winnen, gaat de

bouwer direct achter de sloper aan.
(René Cazander)

De sloop
van de
laagbouw
is al be-
gonnen.
Binnenkort
wordt een
begin ge-
maakt met
het afbre-
ken van de
hoogbouw.
FOTO SHODY
CAREMAN

Laatste kijkje vanaf toren sociale dienst

Wat op het eerste gezicht een nor-
male receptie lijkt, is in de praktijk
een plek waar de vormgeving en in-
richting een positieve invloed heb-
ben op het geluk en welzijn van de
werknemers.
,,Deze plek is ingericht door een

Feng Shuimeester,’’ zegt Michael
Smit, directeur van Innovast bv.
De elementen vuur, hout, metaal,

aarde en water staan centraal bij
Feng Shui, dat in China veel toege-
past wordt. Smit wijst op het water-
element, een soort fontein. Wie
goed kijkt, ziet het element hout in
het systeemplafond. Ook ijzer,
aarde en vuur keren terug: de knal-
rode desk van de receptioniste sym-
boliseert het element vuur, de stoe-
len zijn zilverkleurig en er staan al-
lemaal houten krukjes.

ZUIL VANHOUT
Op weg naar de lift kom je langs het
hartpunt, een zuil van hout met een
stenen bol. ,,Elk gebouw heeft een
hartpunt, net als een mens,’’ zegt
Smit. Dan tikt hij op de muur naast
de lift. ,,Hier zat een deur, maar die
hebben we verplaatst omdat de po-
sitieve energie anders direct weg-
stroomt.’’
Feng Shui schrijft voor dat er geen
opening in het verlengde van de

voordeur mag zitten.
Feng Shui streeft harmonie na.

Alle vijf elementen komen dan ook
veelvuldig terug in de Goeman.
Smit wilde vanuit Feng Shui een ge-
zond gebouw creëren. ,,Ik wilde
naast de zweverige filosofie ook een
praktische benadering hebben,’’
zegt Smit.

Hij plaatste daartoe speciale
daglichtlampen die voor energie
zorgen. Ook is er een voorziening in

de luchtbehandeling die schimmels
en bacteriën tegengaat en er is een
apparaat dat het water zuivert. ,,Op
deze manier heb je in ieder geval
om vier uur geen Cup-a-Soup
nodig,’’ grapt Smit.
Het gebouw, dat rond de zestig

bedrijven huisvest, is in 2008 gere-
noveerd. Of het aan de Feng Shui
ligt of niet, de Goeman zit vol huur-
ders. Een van hen is Bart Heesink
van Leukeleu, dat websites maakt.
,,Wij vinden het hier prettig, maar
we zijn hier niet gekomen vanwege
de Feng Shui. Dat het Feng Shui is
ingericht, hoorden wij pas later,’’
zegt Heesink.
Huurders mogen zelf weten of ze

hun kantoor inrichten volgens het
Feng Shuiprincipe. Smit is over-
tuigd van zijn unieke concept. ,,Bin-

nenkort is een tweede gebouw in
Utrecht klaar en dan maak ik even
pas op de plaats,’’ zegt Smit. Dit
tweede Feng Shuikantoor Trade
Point ligt in Lage Weide.

UTRECHT •Wie bedrijfs-
verzamelgebouw de Goe-
man aan de Goeman Bor-
gesiuslaan in Utrecht
binnenstapt, voelt zich,
als het goed is, meteen
prettig. Het gebouw is in-
gericht volgens principes
van Feng Shui, een leer
uit het Verre Oosten.
Goede energie wordt bin-
nengehouden, terwijl
slechte buiten blijft. Een
tweede Feng Shuikantoor
is in de maak.

SIMON DEWILDE

Inrichtingmoet welzijn vanwerknemers bevorderen

Bedrijfsgebouw Feng Shui

heeft praktische inslag

Michael Smit van Innovast in de hal van bedrijfsverzamelgebouw de Goeman. De zilverkleurige stoel staat voor
metaal. Het water behoort ook tot de vijf basiselementen die in evenwicht moeten zijn. FOTOMARNIX SCHMIDT

Hier heb je om vier

uur in ieder geval

geen Cup-a-Soup

meer nodig.

Michael Smit

Feng Shui (wind en water) is
een oude filosofie uit het oos-
ten, die met name in China
wordt toegepast. De focus ligt
op de relatie tussen de mens
en zijn leef- en werkomge-
ving. Deze moet in balans en
in harmonie zijn.

FengShui: balans
mensenomgeving


