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A De Wulperhorst, waar ooit Wibi Soeriadi huisconcerten gaf, is nu het domein van bouwvakkers, Het wordt een zorgresidentie. FororvrELBoAS

op stand
Grandeur, dat heeft hetvoormalige
woonhuis in Zeist van Wibi Soerjadi, dat tot
zorgresidentie wordt verbouwd. Vocht en
boktor moeten nog flink worden bestreden.

murenworden daardoorerg nat en
dat kan optrekken. Daarom hebben
we de muren voorzien van een coa-
ting. En erkomt ereen nieuwe vloer
in de kelder, waargeen water door-
heen kan." Boveninwas hetnog er-
ger, volgens Hoeve, Boktor en hout-
worm, maar ook ouderdom hadden
de dakconstnrctie geen goed gedaan.
Het dak zal dus grotendeels worden
vervangen.

Uitstraling
In de hoek tegenoverde herenkamer
is al een appartement inwording
zichtbaar. Ook hier is de grootsheid
het huis zichtbaar. Metershoge ra-
men met bijzondere, houten schuif-
luiken, die ooit verscholen gingen
achter de lambrisering als ze werden
opengeschoven. Zichtbaar genietend
saan de drie heren te kijken.Zezijn
er absoluutvan overtuigd datDe
Wulperhorst straks een huis wordt
waar senioren met grandeur kunnen
wonen. Dat moetookwef vertelt
Van den Boom: ,,We zijn heel precies
in de uitstralingvan onze huizen."

Naasthethuis wordt op deplek
van het oude koetshuis een nieuw
koetshuis opgeuokken. In histori-
sche stijl uiteraard. Daarin komtvol-
gens proiectontwikkelaar Van den
Berg een tweede woongroep met
vijftien zorgwoningen.,,Bovendien
wordt het terrein heringericht als
park en wordt het aantal wandelpa-
den flink uitgebreid."

Naarverwachting zullen de eerste
bewoners eind zozo hun intrek ne-
men in De Wulperhorst Een huur-
prijs is nog niet bekend, maar de-
zèlftle zorgorganisatie heeft ook Villa
Pavia in Zeist in beheer. Daarkange-
woond wordenvanaf44oo euro per
rnaand. Inclusief gas, water en elek- ,

tr4 schoonmaalc, wasservice en drie
maaltijden per dag.

Jan Dankbaar

Zeist

Dfotr,fij.ru,'xí"#ii+fi",
gers. Aggregaten ronkeq vractrtwa-
geris riiden afen aan en bouwlieden
met zware laarzen aan en helmen op
bevolken hetreusachtige huis waar
eens pianostukkenvan Mozaft en
Beethoven en Mickey Mouse-
thema's klonken. Eind zozo moet de
meamorfose zijnvoltooid. Danis De
Wulperhorst omgetoverd tot een sta-
tige zorgresidentie met z5 woningen.

Nog net zichtbaar achter steiger-
consfrucde i$ de eerste steen, gelegd
door de 8-iarige ]an Elias Huydeco-
per. Een van de twee zoons van foan
Huydecoper die hier het huis liet
bouwcn en op een steenworp afstand
net Slot Zeist had laten restaureren.
De onooglijke gedenksteen valt weg
in al hetgeweld van de verbouwing.
Projectontwikkelaar Idsard van den
Bergvan Panta Rhei HealthCare,
Herman Hoeve van aannemerAal-
berts en Erikvan den Boomvan Va-
luas Zorggroep lopen eraan voorbij.

Ze gaan richting ingang, eigenlijk
meer een bordes. De deuren en kozij-
nen van de imposante entree kunnen
een li$e verfgebruiken. Net als de
muren in de grote centrale hal. Van
den Berg vertelt dat het huis nog re-
delijk bewoonbaarwas toen ze de
sleutel kregen ,,Maar erwas.ook
sprake van achterstallig onderhoud",

voegt Hoeve daar aan toe.,Zo zijn we
nu ook de keldervloer aan hetver-
nieuwen en het tomplete dalc Ook
het balkon moet ver-nieuwd."

De hal is grootg ondanks hetont-
breken van het rode tapijt en dito
traplopers met gouden randen: de
Huydecopers hielden van ruimte.
Alle veertig vertrekken in het huis
ziin imposant Alleen al door de
enormhoge plafonds.

Erik van den Boorn vertegenwoor-
digt Valuas Zorggroep, die De Wul-
perhorst gaat huren. Eén kamerwil
hij beslist laten zien: de herenkamer.
,,Dit is de enige kamer met een no€
volledig aanwezige houten lambrise-
ring. Die is voor de verbouwing afge-
timmerd, maar komt straks helemaal
terug. Dit wordt een voor iedereen
toegankeliike kamer. Denk bijvoor-
beeld aan een bibliotheek"

Vocht is de grootste vijand van het
huis, vertelt Hoeve van aannemer
Aalberts. De afvoer van rigenwater is
dan niet het eerste waar je aariïenkr
,,Maar dit huis vangt enorm regen,
die afvloeitvia de muren. Dat.komt
allemaal in de bodem terechc De

DBoktoli houtwolmen
ouderdom hebben dê
dakconstructiegeen
goêd gedaaÍt, Hetdak
zal dus grotendeels
wotdenveruangen

A Voormalig beurcner

den Boom
zlindruk
metds reno-
vatievan Ds
llVulper-
horst.
FOTOSMELBOAS
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'Stoelhoodie' biedt
patiënt privacy
Je bii een behandeling even
terugtrekken? Een kap van
karton biedt soelaás. rPo
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Wonenals
wibi
Zo'nvilla als

ooit
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Sint ook bij
vrouw van102
ViiÍtig gezinnen in vier
dagen: de hulpsinterklaas
moet strak plannen.rPe

D pVV provincie Utrechft ndubbele moraal'bii duurzaamhêid

De Utrechtse delegatie die bin-
nenkort naar Madrid aÍreist ter
voorbereiding op de start van de
Rondevan Spanje, moet in de
trein stappen en niet vliegen.
Deze oproep doet de PW in
Provinciale Staten van Utrecht.

,,Utrecht hanteert als uit-

ronde gerefereerd, terwiil

líeel kritiek op vervuilende
' I uchtbrug' Vuelt?-delegatie

velens toe wordt aan de
duurzaamheid van deze

er intussen een luchtbrug
met Madrid liikt te zijn ge-
opend."

V Niet per vliegtuig maar Ínet de
trein naar Madrid, vindt de PW.
FOTOEPA

)Voor'gêwone
Nederlandons'wordt
autoriiden en vliogen
ontmoedigd terwifl
ménërzËlÍveelvuldlg
en onnodig gebruik
van maakt
memo aan de raad van Utrecht
schrijft wethouder Verschuure dat
er ook gelegenheid is de Neder-
landse organisatie van de Vuelta te
presenteren.

Volgens een woordvoerder van
de wethouder is vanwege de reistijd
gekozen voor het vliegtuig.

men voor bestemmingen tot 75o
kilometer. Madrid is ruim rToo
kilometer." Alle vliegreizen van
La Vuelta Holanda worden ge-

compenseerd in COz, stelt de
woordvoerder. Dat betekent dat bo-
venop de kosten voor een vlieg-
ticket een bedrag wordt betaald dat
ten goede komt aan milieuvriende-
lijke projecten.

Ambtenaren
Bij de laatste Utrechtse Vuelta-reis
afgelopen september reisden bur-
gemeester Van Zanen en wethou-
der Verschuure met circa 35 men-
sen naar Madrid voor de laatste Vu-
elta-etappe. Er gaan over twee we-
ken geen gedeputeerde ofprovinci-
ale ambtenaren mee naar Madrid.
Volgens Dercksen maakte datvo.or
zijn oproep niet uit.,,De provincie
is mede-organis4or van de Vuelta
en daarmee verantwoordelijk voor
reizen die in dat kader worden on-
dernomen." Over rwee weken volgt
een reactie van Gedeputeerde Sta-
tenvanUtrecht

PluimrÍoor
DeZusters
MAARSSEN De restaurantgids
GaultMillau waardeert restau-
rant DeZusters in Maarssen met
14 punten (zo is maximum) en
noemt het een 'spectaculaire
nieuwkomer'. Daarmee is het
restauÍant de hoogste binnen-
komer in de provincie Utrechr

De uitbaters van DeZusters
openden een iaar terug hun fili-
aal op Buitenplaats Doornburgh
in Maarssen aan de Vechg geves-
tigd in een voormalig klooster.
Chefs Roy Wiggers en Niels van
der Zijl gebruiken voor hun ge-
rechten lokale producten en in-
grediënten uit de eigen binnen-
tuin, het park op de Buitenplaats
of van lokale leveranciers.

Zwarte rook
crematorium
UTRECHT Medewerkers
van bedriiven rond dieren-
crematoriurn Majesta aan
de Californiëdreefin
Utrecht belden gisteren de
brandweer, omdater
zwanewolken omhoog-
kwamen.Erwas geen
brand, maar een ovendeur
slootnietgoed-Toen de
oven werd uitgezeg sloe-
genookde rookfiltersafl

Richard Hoving

Utrecht

Half december vliegt een delegatie
onder leiding van de Utrechtse
wetho-uder Klaas Verschuure (D66)
naar de Spaanse hooftlstad voor de
presentatie van hetparcours van de
wielerwedstrijd, die volgend iaar
augustus in Utrecht start. De pro-
vincie is een van de partners in de
organisatie La Vuelta Holanda.

Fractievoorzitter René Dercksen
van oppositiepartij PW heeft niets
tegen vliegen maar stoort zich aan
de dubbele moraal. Partijen die de
Vuelta steunen, ontmoedigen vol-
gens Dercksen vliegen en autorij-
den'voor de gewone Nederlanders,
terwiil men er zelf veelvuldig en
onnodig gebruik van maaktr. Hii
roept de provincie op in de praktiik
te brengen wat ze preken. ,,Totver-

Een opvallend duurzaam aspect
van deVuelta-start is de reclameka-
ravaan. Deze bestaat in Utrechtvol-
ledig uit elektrische fietsen. De stad
wil daarmee wereldwijd zijn visite-
kaarde afgeven als duurzame fiets-
stad. De PW stelt voorpolitici van
partijen die vliegen en autorijden
willen ontmoedigen, uit te sluiten
van vliegreizen voor de Vuelta of
andere provinciale projecten. Daar-
naast wil de partij een overzicht
van alle reizen die ziin gemaakt

'rond het binnenhalen van de vu-
elta-start, inclusief COz-uitstooL

De Utrechtse delegatie vertrekt
dinsdag 17 december naar Madrid
en keert een dag later terug. In een

ouderen toch
mogelíik.
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