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Pioniers, innovatieve ondernemers en initiatiefnemers maken Rotsoord tot de interessante, 

veelkleurige plek die het nog altijd is. Een gemeenschappelijke overtuiging, blijkt op de 

bijeenkomst op 28 maart in LE:EN. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat zij een plek 

houden/krijgen in de verdere ontwikkeling van Rotsoord? Hoe zorgen we voor een balans tussen 

de nieuwe woningbouwontwikkelingen en bestaande plekken? 

 

Voor de langere termijn tekenen zich een paar lijnen af: samen de openbare ruimte maken & 

beheren, Rotsoord vergroenen (o.a. vanuit de kinderboerderij) en ruimte voor ondernemers-van-

het-eerste-uur om duurzame investeringen te kunnen doen (o.a. zonnepaneleninitiatief). En dit 

vastgelegd in een gezamenlijk manifest. Een festival dat laat zien wat Rotsoord te bieden heeft eind 

van de zomer, activeert alle aanwezigen. 



Op korte termijn is iedereen bereid verschillende zaken op te pakken: een projectteam voor het 

festival, een ‘portfolio’ maken van de spannende plek die Rotsoord is, door de ogen van studenten 

van X11, het bedenken van wandelroutes waarmee bezoekers Rotsoord beter kunnen beleven, 

Nieuw-Rotsoord meer in contact brengen met de ondernemers op Rotsoord en de eerste stappen 

naar een gezamenlijk Manifest Rotsoord. 

 

We gaan de komende periode met elkaar verder in verschillende groepjes, met het festival als focus. 

De thema’s groen en openbare ruimte bekijken we in relatie tot elkaar. Ron en Arjan zullen 

coördineren en doen een voorstel voor het vervolg. 

Rondje grote tafel  

De Belofte uit 2007: Rotsoord als culturele hotspot 

 

In haar visie voor het gebied uit 2007 bestempelde de gemeente Rotsoord als culturele hotspot. Die 

visie wekt verwachtingen, maar lijkt op gespannen voet te staan met de realiteit, onder andere door 

de aantrekkende woningmarkt. Danny (LE:EN): ‘Wij zijn mede door die belofte naar Rotsoord toe 

gekomen, zes jaar geleden. Die culturele hotspot is in zekere zin wel tot ontwikkeling gekomen, 

maar het dreigt nu vooral een woonwijk te 

worden. Dat moet niet verder doorzetten, zo 

is het voldoende. We huren tot nu toe voor 

perioden van vijf jaar. Maar wij willen 

investeren in het pand, onder meer in 

zonnepanelen. En wij willen ook mee 

investeren in groen, als anderen dat ook 

doen.’ Hij krijgt bijval van Egbert (Tafelboom): 

‘Ook wij hebben slechts een huurcontract voor 

de korte termijn, maar willen voor langere tijd 

in het gebied blijven en hier investeren.’ 

Bas (DAAR): ‘Wij begonnen in de tijdelijke units naast De Helling. Jebber beloofde betaalbare 

werkplekken voor creatieven op De Trip. De huren zijn echter te hoog geworden. Eigenlijk zijn wij 

met onze werkplek DAAR in het gat gesprongen om die belofte van de creatieve broedplaats waar te 

maken.’   

Joost (buurtbewoner) omschrijft zijn gevoel: ‘Als ik op de Jutfaseweg sta, zie ik als ik de ene kant op 

kijk de oude arbeiderswoningen, Watertoren en de Pastoefabriek. Als ik naar de andere kant kijk, 

met de nieuwbouw van de Trip, word ik niet blij.’ Leonie (LE:EN) vult aan: ‘Wat blijft er nog staan? 

Die ruige plekjes, dat is juist het leuke aan een stad.’   

Cultuur, woningen en geld 

Carla (gemeente) reageert hier op: ‘Ik hoop dat het niet zo blijft, maar beter wordt. Dat het groen 

meer gebruiksgroen wordt en dat er hekken weg kunnen. Ik hoop dat we de plekjes die er nog zijn 

ruig kunnen laten en er nog een beetje aanvulling op het culturele vlak bij komt. En dat we niet nog 

meer woningen toevoegen, na de projecten die nu al uitgevoerd worden. En dat we de eigenaren 

ook betrekken, want die hebben geld. De openbare ruimte kan een verbeterslag gebruiken, daar wil 

ik me graag voor inzetten.’  



Aart (provincie): Tachtig procent van de woningbouwbehoefte in de provincie moet binnen de 

bestaande stad worden gerealiseerd. Als provincie ondersteunen we de gemeente daarbij door 

bijvoorbeeld uitplaatsing van bedrijven te versnellen. Ook hebben we affiniteit met 

energievraagstukken, we kunnen ook individuele initiatieven faciliteren. De provincie steunt ook het 

Stadsinitiatief van de Utrechtse Ruimtemakers, want wij stellen dezelfde vraag: hoe blijft Rotsoord 

Rotsoord? Iets wat ik als bewoner van de stad ook belangrijk vind.’ 

Energie met scholen en makers 

Over energie gesproken: Ron (De Helling) wil 

graag zonnepanelen op zijn dak. Ook wil hij 

samen met LE:EN een muziekfestival 

organiseren in september dit jaar. Johan 

Gijsen van Le Guess Who denkt mee. Pepijn 

(GroenLinks) vindt dat De Helling zich ook 

fysiek meer kan openstellen: gebeurt er iets 

met de kale gesloten gevels? Ron: ‘Met Serge 

(Klein Berlijn) ben ik bezig om de zijkant van 

het gebouw, waar zijn terras komt, mooier te 

maken. Misschien met een muurschildering.’    

 

Naast ondernemers, gemeente, bewoners en raadsleden zitten ook mensen uit het onderwijs aan 

tafel. Felipe (KHU): ‘Wij hebben ons ook bewust hier gevestigd, omdat Rotsoord een spannende plek 

is in de stad. Onze studenten zouden goed een bijdrage kunnen leveren aan de onderwerpen waar 

we het nu over hebben.’ Volgende keer een paar studenten mee aan tafel? ‘Ja!’ 

Jeppe (X11): ‘Onze school zit aan de Vondellaan. Wij hebben het idee om een maker event te 

organiseren, met ondersteuning van het ministerie van OCW. Daar is een half miljoen subsidie voor 

beschikbaar. En waarom dan niet op Rotsoord met haar geschiedenis als maakplek, met onder 

andere Pastoe? Ondertussen is de HKU aangehaakt, net als het Grafisch Lyceum en de Hogeschool 

Utrecht, iedereen vindt het een leuk idee.’ 

Verbinding & openheid vs veiligheid & bescherming 

Frank (kinderboerderij) zit in het bestuur van Nieuw-Rotsoord. ‘Rotsoord is een plek waar mensen 

idealistisch aan de slag zijn gegaan. Zo is Nieuw-

Rotsoord ontstaan. De plek heeft een bredere 

maatschappelijke functie: er werken tientallen 

mensen met een ‘rugzakje’ bij de kinderboerderij. 

Het is mede daarom belangrijk een combinatie te 

zoeken tussen bescherming en verbinding. Het is 

ook goed om te weten dat wij nu ook een eigen 

proces hebben lopen, samen met de volkstuinen 

en Tafelboom, dat is nog erg kwetsbaar.’ Frank laat 

kort een presentatie zien van de plannen die zij nu 

maken. 

Het initiatief van Marit (Rotsoordbrug) en andere buurtbewoners wil op dat groen aantakken: ‘De 

Rivierenwijk is enorm versteend, de Rotsoordbrug brengt het groen van Rotsoord en het 



Tolsteegplantsoen die wijk in. Tegelijkertijd brengt de brug meer loop op Rotsoord, dat een nieuw 

stukje binnenstad wordt. We willen dit jaar ook een evenement organiseren: de Muzikale Oversteek, 

een trekpontje op de plek van de brug, waar muzikanten op spelen tijdens de overtocht. Met het 

Rotsoordbrug-initiatief zetten we de afgelopen jaren ook de schijnwerper op Rotsoord. Met onze 

PR-kracht kunnen we een bijdrage leveren aan Rotsoord en het Stadsinitiatief.’ 

 

Aan de thematafels! 

We gaan in groepjes verder, iedereen schuift aan bij één van de vijf thematafels. 

Openbare ruimte 

Festival  

Drie routes uitzetten die bezoekers kunnen lopen (evt met gids):  

- groene route  

- cultuurroute (uit ambitie gemeente, parallel aan de Vaartse Rijn)  

- ‘trekpontje’/Rotsoordbrugroute: olifantenpaadje tussen Rivierenwijk en Rotsoord   

Bij de routes kunnen ook historische verhalen worden verteld over de plekken/gebouwen/erfgoed 

waar men langs komt.  

 

Visie 

Maak geen visie, maar iets als een manifest. Doen!  

Meer groen, bijvoorbeeld bij DAAR voor de deur, maar ook bij LE:EN  

Wie betrekken? Eigenaren, maar ook omwonenden en bewoners van De Trip  

 

Veiligheid 

Een alternatief voor de ‘brute’ borden ‘We houden je in de gaten’ - wat overigens niets afdoet aan 

de noodzaak om Rotsoord veiliger te maken, iedereen onderschrijft dat. Nadenken over andere 

manieren waarop dat te doen.  

 

Groen  

Festival  

Een festival vindt de groentafel leuk, want:  

- zo kunnen mensen kennismaken met het groene gebied (kinderboerderij, volkstuinen, Tafelboom) 

 

Visie 

- we kunnen Rotsoord als geheel vanuit kinderboerderij Nieuw-Rotsoord en de volkstuinen 

vergroenen. Zo ontstaat er een wisselwerking 

- verder bouwen op de aanzet die is gedaan met de logo’s, die nu diverse entrees van het gebied 

markeren 

- bij gebouwen die nog gebouwd worden kijken naar mogelijkheden voor groen (binnenplaats, 

balkons)  

Korte termijn 

- een plan voor het festival  

- meer betrokkenheid van ondernemers bij de plannen van Nieuw-Rotsoord – ‘het groene gebied is 

belangrijk voor heel Rotsoord’ 



Cultuur/muziek 

Festival 

- gewoon beginnen! Laatste zondag van augustus 

- LE:EN en De Helling hebben al een plannetje en hulp van Le Guess Who.  

- Leuk als andere initiatieven aanhaken! Leukste als mensen uit de buurt meedoen.  

- maar moet wel concreet zijn 

- Jeppe: ‘mijn studenten kunnen bijvoorbeeld posters maken die we in en om Rotsoord aanplakken’  

- Klaas: ‘en een mooie entree naar het gebied maken. En kunst als verbinding/aanvullend thema bij 

groen en openbare ruimte.’ 

Makerspace 

Festival 

Felipe (HKU): ‘we willen de deuren open gooien zodat mensen gebruik kunnen maken van onze 

faciliteiten. Wel nog kijken hoe, want we zijn op de eerste plaats een school, dus niet onze kerntaak. 

Parnassos is wat dat betreft wel een inspiratiebron.’ 

‘Hoe gaaf is het als kinderen/jongeren in het gebouw iets kunnen doen tijdens het festival?’ 

Jeppe: ‘mijn studenten kunnen nu al beginnen met bijvoorbeeld een portfolio te maken, eigenlijk in 

kaart brengen wat er nu allemaal al is op Rotsoord!’ 

‘En na het festival claimen wij Rotsoord!’ 

 

Ondernemen 

Festival  

- zien kansen voor mooie verbindingen: bijvoorbeeld een singer/songwriter bij Tafelboom, met eten 

er bij 

- vinden wel dat het over muziek moet gaan. Muziek = bindmiddel om met plekken in contact te 

komen. 

 

Visie  

‘Zet een hek om het gebied, als een soort speeltuin, geef ondernemers-van-het-eerste-uur het 

vertrouwen en laat dat een tijdje met rust.’ Geeft wel aan dat ondernemers op zoek zijn naar 

zekerheid over de richting van de ontwikkeling van het gebied. ‘Pioniers houden Rotsoord 

interessant.’  

 

Hoe verder: op naar het festival, wat kunnen we nu al doen en wat willen we 

op langere termijn? 

 

Festival  

Datum: laatste weekend augustus (27e)  

Muziek vormt de basis – andere onderdelen haken daar op aan – ‘verborgen’ plekken (de 

bescherming van Nieuw-Rotsoord, de voormalige Pastoefabriek waar nu de HKU in zit)  die je kunt 

ontdekken. Hier zijn mogelijk ook optredens of andere activiteiten te programmeren.  

 

Onderling verbonden met wandelroutes die ook iets over de plek vertellen, waaronder de 

geschiedenis. De ervaringen van de bezoekers helpen mee bij het verder vormgeven van Rotsoord, 

waaronder de openbare ruimte (prototyping, ervaren door doen, geleidelijk ontwikkelen vanuit het 



gebied i.p.v. één (tekentafel)ontwerp voor de openbare ruimte)  

 

->Nu nog een ‘projectgroep’ – met namen en  rugnummers!  

 

Wat nu al doen 

- ‘Portfolio’ opbouwen: wat is er allemaal op Rotsoord? Door de ogen van studenten X11 

- studenten acties in openbare ruimte laten doen – zowel HKU met kunst als X11 met 

media/vormgeving bijv. posters voor festival 

- verbindingen leggen tussen ondernemers op Rotsoord en de kinderboerderij om hen te 

ondersteunen bij verdere ontwikkeling en het vinden van vrijwilligers 

- vergroeningsacties: voor DAAR, voor LE:EN, het terras van Klein Berlijn   

 

Langere termijn 

- ‘Manifest’ voor het hele gebied met uitgangspunten 

- Rotsoord vergroenen (vanuit Nieuw-Rotsoord) en ruimte voor zelfbeheer van groen 

- Ruimte voor cultuur   

- Ruimte voor ondernemen in de culturele hotspot 

- Geen extra woningbouw 

- Investeren in duurzaamheid  

 


