
Bewoner redt op nippertje zijn planten
Buch Agterberg baalt als een

stekker. Maanden heeft hij erin

gestoken om van een stukje ge-

meentegrond naast zijn appar-

tementencomplex aan de Pro-

fessor Zonnebloemlaan in

Utrecht een mooie bloemenzee

te maken. Vanochtend kwam

aan al dit werk een abrupt einde.

René Cazander

Utrecht

Toen hij wakker werd, zag de 74-ja-
rige Agterberg tot zijn schrik een
takkencontainer tussen zijn plant-
jes staan. Hij kleedde zich aan en
snelde naar buiten. Voordat de aan-
nemer bij de aanpassing van de
Eykmanlaan alle bloemen zou ver-

pulveren, kon Agterberg in allerijl
eigenhandig nog een deel van zijn
plantjes redden. De Utrechter kreeg
daarbij hulp van twee bevriende
medewerkers van de plantsoenen-
dienst.
„Als ik er niet snel bij was ge-
weest, hadden de werklui alles plat-
gegooid.” Alle planten op het stukje
grond langs de sloot aan de Profes-
sor Jordanlaan moeten wijken, om-
dat een duiker moet worden ver-
plaatst. Dit is weer nodig omdat het
aan de overkant gelegen winkel-
centrum De Gaard radicaal wordt
verbouwd.
Agterberg heeft geen goed woord
over voor het handelen van de ge-
meente. „Ik had graag gezien dat ze
me tijdig een seintje hadden gege-

ven. Dan hadden we kunnen over-
leggen wat we met de planten gaan
doen.’’
Hij krijgt bijval van buurman
Ben Verheul. Ook hij is boos op de
gemeente: „Onbeschoft dat de man
die de tuin heeft aangelegd geen
bericht heeft gehad. Het is nu alle-
maal weggegooid geld.”

Gouden Domtoren
Buch Agterberg woont sinds mei
vorig jaar met zijn vrouw aan de
Prof. Zonnebloemlaan. Op zijn vo-
rige adres aan de Lauwerecht was
de voormalige kapper sinds 1976
een van de vrijwilligers die de Jan
van Lingtuin onderhield. Hiervoor
ontving hij de Gouden Domtoren.
Bij zijn nieuwe appartement

heeft hij het afgelopen jaar ook
weer een tuintje aangelegd. Onder-
deel hiervan is de strook aan de
Prof. Jordanlaan, naast het apparte-
mentencomplex. Daarvoor heeft
Agterberg van de gemeente 15.000
euro gekregen. Hiervan is vanoch-
tend dus een deel verwoest.
De planten die Agterberg heeft
gered, krijgen elders een plekje in
de gemeente, is hem toegezegd. Als
de duiker aan de Jordanlaan is ver-
plaatst en de grond weer beschik-
baar is, hoeft de gemeente niet
meer te rekenen op de groene han-
den en de bereidwilligheid van Ag-
terberg. „Daar ga ik niet meer aan
beginnen”, zegt hij resoluut.
De gemeente was vandaag niet in
staat te reageren. 

Herman
van Veen:
‘Mijn Anne
fietst nog’
Herman van Veen zingt zijn

evergreen Anne tijdens zijn

huidige theatertour omdat hij

vond dat hij iets moest doen

met de tragedie rondom Anne

Faber. ,,Ik ben een mazzelaar.

Mijn Anne fietst nog’’, zei hij in

De Wereld Draait Door. 

Navin Bhagwat

Zeewolde

Muzikant Van Veen merkte van-
avond op dat het nummer, dat
hij oorspronkelijk voor zijn
dochter Anne van Veen schreef,
een hele andere lading heeft ge-
kregen. ,,Iedereen denkt aan een
andere Anne. Dan wordt het een
volstrekt ander lied en krijgt het
een hele vreemde ironie. ‘Anne,
de wereld is niet mooi, maar jij
kan haar een beetje mooier kleu-
ren’.’’ Anne verscheen in 1986 op
het gelijknamige album en gaat
over de geboorte en het op-
groeien van Van Veens dochter.
Het lichaam van de 25-jarige
Anne Faber werd twee weken
geleden in het natuurgebied
Horsterwold bij Zeewolde ge-
vonden. De Utrechtse verdween
vrijdag 29 september tijdens een
fietstocht. Met man en macht
werd naar haar gezocht door po-
litie, ME, Defensie en een groep
vrijwilligers. Opmerkelijk is dat
het laatste signaal van haar gsm
is opgepikt op enige honderden
meters van de woning van Van
Veen in Soest. 
Het stoffelijk overschot werd
gevonden op basis van aanwij-
zingen van verdachte Michael P.
P. kwam in beeld bij de politie
nadat zijn dna werd aangetroffen
op gevonden kleding van Anne

Voorstelling
Van Veen staat van 26 oktober
tot en met 10 december 31 keer
in theater Carré met zijn voor-
stelling Vallen of Springen. De
zanger speelt iedere voorstel-
ling net wat anders omdat hij
steeds zijn ervaringen en het
nieuws meeneemt. 
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FC Utrecht in de geest
van Sint-Maarten 

Peter van de Vusse

Utrecht

De club gaat zich verbinden met de
beschermheilige van de stad. In de
nieuwe huisstijl, die op 6 november
wordt gelanceerd, komt Sint-Maar-
ten terug.
FC Utrecht wil hiermee nadruk-
kelijker zijn maatschappelijke be-
trokkenheid tonen. De club zet zich
al in voor goede doelen, gezonde
voeding en beweging. Door zich te
identificeren met Sint-Maarten
(symbool voor naastenliefde en
solidariteit) wil de club laten zien
dat ook het hart spreekt.
Personeel van FC Utrecht gaat
voortaan visitekaartjes uitdelen

en folders verspreiden,
die af te scheuren zijn –

als symbool voor het delen. Op het
briefpapier komt de beeltenis van
Sint Maarten te staan. Met verde-
diger Mark van der Maarel wordt
een clip gemaakt, waarin hij op
een wit paard zit à la Sint-Maar-
ten. De nog op te nemen clip wordt
onderdeel van een film, die het ver-
haal van FC Utrecht vertelt, dat be-
zoekers voor de wedstrijd kunnen
zien in het stadion, zegt manager
marketing en media Perry Hen-
driks.
Tijdens de komende Sint Maarten
Parade op 4 november loopt voor
het eerst een team van FC Utrecht
Old Stars mee, samen met een
groep bewoners uit een zorgcen-

trum. In de hal van Stadion Galgen-
waard hangt bovendien een paneel
met daarop de afbeelding van de
Romeinse soldaat te paard die zijn
mantel deelt met een bedelaar.
Plan is ten slotte dat het Paard van
Sint-Maarten, de lichtsculptuur die
altijd meeloopt tijdens de Sint
Maarten Parade, ingezet wordt op 19
januari voorafgaand aan de thuis-
wedstrijd tegen AZ. Dan zal het
paard door een verduisterd stadion
lopen vergezeld door brandende
fakkels. 

Berlijnplein
De sint-maartenviering zelf breidt
zich uit naar Leidsche Rijn. Op vrij-
dag 3 november is er een groot eve-
nement op het Berlijnplein: het
Vuur van Sint-Maarten. Hier wor-
den alle lichtsculpturen gepresen-
teerd, die de volgende dag meedoen
aan de parade in de binnenstad.
Hieronder bevinden zich ook hon-
derden zelfgemaakte, verlichte ‘kos-
tuumsculpturen’ van brugklassers
van het Leidsche Rijn College en het
Amadeus Lyceum.
Verder is er muziek, wordt het ge-
restaureerde Paard van Sint-Maar-
ten onthuld en wordt een Italiaans
kunstproject in de vorm van Ro-
meins schip op wielen in gebruik
genomen. 
Aan het programma van de sint-
maartenviering, dat duurt van 3 tot
en met 12 november, doen meerdere
podia, instellingen en verenigingen
mee. Aan de  Sint Maarten Parade
die 4 november om 18.00 uur ver-
trekt vanaf het Domplein, doen ze-
ker zestig organisaties en 6.000
deelnemers mee. Tivoli Vredenburg
heeft 5 november een bijzonder
muziekprogramma en het Utrechts
Archief komt met workshops. Meer
informatie op www.sintmaarten-
utrecht.nl 

Zeker 60

organisaties doen

mee aan het

feest van Sint-

Maarten

� Het lichtsculptuur van Sint-Maarten wordt een keer per jaar van

stal gehaald voor de grote parade door de binnenstad. FOTO ANNA VAN KOOIJ

FC Utrecht wil niet

alleen laten zien dat

het dé voetbalclub van

de Domstad is, maar

ook staat voor het

gedachtegoed van

Sint-Maarten.


