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Rotsoord

SPOTLIGHT

Door Pam van der Veen

Ongepolijste     
 charme

Rotsoord aan de Vaartsche Rijn. Een ‘creatieve en 
culturele hotspot’ moet het worden, te midden van 

het industriële erfgoed. Mooie ontwikkelingen, 
vinden de ondernemers die er nu al pionieren. 
Al pleiten ze wel voor behoud van de ruigheid 

van Rotsoord.

anaf de overkant van de 
Vaartse Rijn heb je er prachtig 
zicht op: de watertoren, 

fabriekshal Heuveloord, de oude 
meubelfabriek Pastoe en pakhuis 
Ondix. Samen vormen ze een 
bescheiden skyline van industrieel 
erfgoed, op een steenworp afstand 
van de Utrechtse binnenstad. 
Vrijwel allemaal hebben ze een 
nieuwe bestemming, voor horeca, 
kunstopleidingen en creatieve 
ondernemers. Kom je het gebied 
binnen via De Helling en de Briljant-
laan, dan wordt die hip-nostalgische 
sfeer overschaduwd door groot-
schalige nieuwbouwactiviteiten. 
Maar als die eind dit jaar zijn afge-
rond, moet Rotsoord de culturele 
hotspot zijn die de gemeente voor 
ogen heeft. En waar ook Jebber op 
inzet, de projectontwikkelaar die 
momenteel tweehonderdvijftig 
starterswoningen realiseert in 
nieuwbouwproject De Trip. Hier 
moet ‘een mix van jonge mensen 
en creatieve ondernemers elkaar 
kunnen ontmoeten en inspireren in 
een hoogstedelijke omgeving’, aldus 
de ronkende tekst op de website. 
Kortom: een plek voor eigentijds 
wonen, werken en horeca, met 
behoud van het industriële karakter.

En er gebeurt ook al veel in het 
gebied. Meest recent zijn de opening 
van café-restaurant WT Urban Cafe 
& Kitchen in de watertoren en de 
verhuizing van een deel van de HKU 
naar de voormalige Pastoefabriek.  

In beide monumentale gebouwen is 
ook ruimte voor creatieve bedrijvig-
heid en jonge start-ups. Allemaal 
prima ontwikkelingen, vindt Leonie 
Oostveen van bar/restaurant LE:EN. 
Bijna vijf jaar geleden vestigden  
zij en partner Dan Knijff zich als  
eersten op Rotsoord, in een leeg-
staande las- en constructiefabriek. 
‘Een gekke ruige plek, maar dat 
vonden wij juist leuk. En uniek voor 
Utrecht, want waar vind je nog zo’n 
pand? Na vier jaar vechten met de 
gemeente mogen we er nu perma-
nent blijven. We hebben de kooltjes 
uit het vuur gehaald voor de onder-
nemers die ons volgden.’

Mede dankzij Oostveen en Knijff 
is Rotsoord op de kaart gezet.  
Na LE:EN durfden ook eetcafé/ 
tentoonstellingsruimte/podium 
Klein Berlijn en wijnhandel Kwestie 
van Smaak de stap naar Rotsoord  
te zetten. Samen betrokken ze een 
tijdelijk onderkomen aan de Briljant-
laan, met poppodium De Helling  
als goede buur. Een plek met veel 
geschiedenis en potentie, vindt 
Alexander van der Linden van  
Kwestie van Smaak. Of het ook de 
naam ‘creatieve hotspot’ verdient? 
‘Dat is een term waar de onderne-
mers zelf invulling aan moeten 
geven. Ik doe dat door niet een  
standaard slijterij neer te zetten, 
maar een belevingswinkel waar je  
al proevend en ruikend vakkennis 
kunt opdoen. Met Klein Berlijn  
organiseren we evenementen als 

V

ALS DE NIEUWBOUW-
ACTIVITEITEN EIND DIT JAAR ZIJN 
AFGEROND, MOET ROTSOORD DE 
CULTURELE HOTSPOT ZIJN DIE DE 
GEMEENTE VOOR OGEN HEEFT.
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‘TOEN WE HIER DRIE JAAR 
GELEDEN KWAMEN, 

WAS HET GEBIED STIL 
EN REDELIJK ONVEILIG, 

MAAR WE ZIEN HET 
STEEDS LEVENDIGER 

WORDEN.’
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Kringloopwinkel 
de Waarde (1)
Sinds januari 

gevestigd in de 

voormalige Citroën-

garage Auto Boll.

Helling 5
dewaarde.org

Poppodium 
De Helling (2)
Helling 7
dehelling.nl

Kwestie van 
Smaak  (3) 
Wijn- en whiskey-

winkel.

Briljantlaan 5
kwestievansmaak.nl

Klein Berlijn (4)
Creatief en 

cultureel eetcafé 

met fijn terras aan 

het water.

Briljantlaan 5a
kleinberlijn.de

Fabriekshal 
Heuveloord (5)
Vermoedelijk rond 

1875 gebouwd als 

opslaghal voor een 

van de steenfabrie-

ken op Rotsoord 

of als bouw-

materialenhandel.

Heuveloord 17
 

WT Urban Cafe 
& Kitchen (6)
Nieuw restaurant 

in de watertoren 

uit 1907 met pano-

ramisch uitzicht 

over de stad.

Heuveloord 25a
wtcafekitchen.nl

Woonhuis 
Heuveloord (7)
Het woonhuis met 

werkplaats is rond 

1875 gebouwd. 

In 1906-07 is het 

verbouwd voor de 

opzichter van de 

watertoren.

Heuveloord 27

LE:EN (8)
Aziatisch eten en 

drinken. In het 

voormalige las- en 

constructiebedrijf 

is ook ruimte voor 

vergaderingen, 

lezingen, exposi-

ties en besloten 

borrels.

Heuveloord 140
leen-restaurant.nl

HKU (9)
Dit jaar namen 

de beeldende 

kunstopleidingen 

hun intrek in de 

oude Pastoe-

fabriek, gebouwd in 

de 19e en 20e eeuw. 

In de gebouwen 

komt ook ruimte 

voor jonge start-

ups en bestaande 

bedrijven op het 

gebied van archi-

tectuur, ontwerpen, 

reclame en com-

municatie. Op de 

begane grond is 

zelfstandige 

horeca gepland.

Rotsoord 3
hku.nl

Villa Staatsen (10)
Dit huis was 

verbonden aan de 

‘kleederbleekerij’ 

Staatsen, die al 

in 1895 in Utrecht 

stond geregis-

treerd. Het oor-

spronkelijke 

wasserijbedrijf is 

in 1974 in gebruik 

genomen door 

kinderboerderij 

Nieuw Rotsoord.

Rotsoord 24

Nieuw Rotsoord (11)
Kinderboerderij, 

speeltuin en thee-

tuin in het groene 

hart van de buurt.

Briljantlaan 101
nieuwrotsoord.nl

Vogelopvang (12)
Hier worden al 

bijna dertig jaar 

zieke en gewonde 

vogels opgevangen. 

Open voor rondlei-

dingen.

Rotsoord 24a
vogelopvang-

utrecht.nl

Tafelboom (13)
Tafelboom richt 

zich op het 

ambachtelijk, 

duurzaam en 

lokaal verwerken 

van het hout van 

gerooide Utrechtse 

stadsbomen. 

Op de open zater-

dagen kun je er zelf 

werken met stads-

hout.

Rotsoord 32
tafelboom.nl

Rotslab (14)
Rotslab verbindt 

mensen, organisa-

ties en faciliteiten 

in Utrecht in een 

programma gericht 

op social design en 

co-creatie.

Rotsoord 9
rotslab.nl

Autoschadebedrijf 
Sham (15)
Al 27 jaar een 

begrip in de buurt. 

Rotsoord 9a

Bedrijfsverzamel-
gebouw Ondix (16)
In 1918 als pakhuis 

gebouwd voor 

veevoederhandel 

Rijnzicht, nu een 

bedrijfsverzamel-

gebouw.

Rotsoord 13

Route van het centrum via 
De Helling, Briljantlaan en 
Heuveloord naar Rotsoord

Nieuw Rotsoord

Klein Berlijn

HKU (Foto Bart  Lunenberg)

Jaws - jazz, art & wines, gericht op de ervaring. Met dat concept 
zijn we de pioniers van Rotsoord; een rol die ons goed past.’ Dit 
jaar verhuizen Kwestie van Smaak en Klein Berlijn naar de over-
kant, en nemen ze hun intrek in de Trip. Dit wordt ook het 
nieuwe adres van 
De Utrechtse 
Internet Courant 
(DUIC), reclame-
bureau DDK en 
ontwerperscollec-
tief Totem, nu nog 
tijdelijk gehuisvest 
op de Helling. 

Wordt Rotsoord 
op dit moment in 
tweeën gehakt 
door de bouwput 
van de Trip, een doorgaande wandel- en fietsroute vanuit de 
stad gaat de buurt straks geheel ontsluiten. Deze ‘cultuurroute’ 
voert via de Oosterkade en het nieuwe station Vaartsche Rijn 
naar de Helling, Heuveloord en de oude industrie van Rotsoord. 
Het gebied wordt daarmee een uitbreiding van het Utrechtse 
hart. Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, monumentaal bedrijfs-
verzamelgebouw Ondix, creatieve ontmoetingsplek Rotslab,  
de nieuwe HKU-dependance; ze worden allemaal bij de stad 
betrokken. Ook de Utrechtse vogelopvang en autoschade- 
bedrijf Sham, sinds jaar en dag gevestigd aan een ooit zo  
afgelegen straat, dreigen zich straks opeens in een bruisende 
hotspot te bevinden. ‘De ontwikkeling van het gebied gaat 
hopelijk niet ten koste van de leuke rommelige smeltkroes  
die het nu is’, zegt Leonie Oostveen. ‘Hip of niet, iedereen  
moet kunnen blijven. Ik pleit voor behoud van de ruigheid  
van Rotsoord.’

Ruth van Andel en Egbert Boerma van Tafelboom zijn het 
daar helemaal mee eens. In hun houtwerkplaats op Rotsoord  
32 maken ze meubilair en andere producten van gerooide 
bomen uit de stad. Hun tafels staan bij buurtbewoners als 
LE:EN, maar ook in het stadhuis, en zijn voorzien van een  
‘paspoort’ waarin de herkomst van de boom staat beschreven. 
‘Dit is een bijzondere plek met veel groen waar nog van alles 
kan’, aldus Van Andel. ‘Toen we hier drie jaar geleden kwamen, 
was het gebied stil en redelijk onveilig, maar we zien het steeds 
levendiger worden. Toch hoop ik dat het niet te ver door- 
ontwikkeld wordt, want juist dat ongepolijste heeft zoveel 
charme. Timmer je de ruimte dicht, dan verdwijnt precies  
datgene dat Rotsoord tot Rotsoord maakt.’

LE:EN

WT Urban Cafe & Kitchen

Tafelboom (Foto Ruth van Andel)


