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Het terrein van de vroegere  
Kromhout Kazerne heeft een  
metamorfose ondergaan. Grote 
glazen kantoorgebouwen verrijzen 
er, de militaire voertuigen hebben 
plaatsgemaakt voor ‘gewone’ 
auto’s. In 2012 wordt het nieuwe 
hoofdkwartier van de Landmacht, 
het Commando Dienstencentra en 
een aantal andere onderdelen van 
het ministerie van Defensie offici-
eel geopend. Utrecht-Oost heeft er 
een nieuwe buur bij. “Nieuw zijn 
we hier niet”, aldus projectdirecteur 
Ed Visser, “Dit stuk grond is al 
tweehonderd jaar militair gebied.”

Defensie ziet zich als een goede 
buurman voor de omwonenden.
“Toen er klachten kwamen over  
teveel verlichting op het terrein, 
hebben we dit aangepast”, vertelt 
Visser, “We blijven een 24 uursbe-
drijf. We hebben verlichting nodig, 
onder meer voor de beveiliging.” 
Overste Paul Kolken, hoofd Com-
municatie van de Landmacht, vult 
aan: “En wanneer het helemaal klaar 
is, dan zijn er geen bouwlampen 
meer. Daarbij is de verlichting op het 
terrein energiezuinig.”
Visser: “Op een aantal plekken kun 
je van buitenaf goed het terrein zien. 
Alleen het kunstlichtwerk van Giny 
Vos aan de zijde van de Weg tot de 
Wetenschap is niet goed zichtbaar, 

Zwembad De Krommerijn 
gesloten
Wie zich erop verheugd had een frisse 
duik te nemen in het koele water van  
het zwembad De Krommerijn, wordt  
deze zomer helaas teleurgesteld. er wordt 
momenteel hard gewerkt aan de bouw 
van een nieuw zwembad op het terrein. 
leden hebben wel toegang tot het tijde-
lijke bad. De gemeente verwijst daarom 
naar meren en plassen in de omgeving 
waar u wel kunt zwemmen.
> www.recreatiemiddennederland.nl

Oproep
Help, er staat een school  
bij mij om de hoek!

> Lees verder op pagina 4 

Landgoederen op de schop

Tijdens een wandeling door amelisweerd 
of bij rhijnauwen heeft u het al gezien: 
de landgoederen bij Utrecht worden flink 
aangepakt. De houten bruggen over de 
Kromme rijn worden vernieuwd en in 
18e eeuwse stijl teruggebracht, de lange 
lanen met hoge bomen worden waar 
nodig hersteld en vanaf 1 juni is te zien 
waar er plek is om uw auto te parkeren 
via een nieuw parkeersysteem.

eeuwenoud defensieterrein krijgt nieuw gezicht

omdat er een strook struiken voor 
staat. Als de gemeente dat weghaalt, 
is ook het net gerestaureerde rijks-
monument ‘de brug met de twaalf 
gaten’ goed te zien. Daarover zijn we 
in gesprek.”

Hoofdkwartier Landmacht
Sinds eind oktober 2010 werkt Kolken 
als één van de eersten in het nieuwe 
gebouw van de Landmacht. “Vanuit 
hier verzorgen we de planning en stu-
ring. We zorgen ervoor dat eenheden 
gereed zijn voor uitzending naar het 
buitenland, zoals straks naar Kunduz. 
Maar we helpen ook mee bij natio-
nale operaties, als rampenbestrijding. 
Daarvoor zijn bijna 5.000 mensen  
beschikbaar”, vertelt Kolken.

De Kromhoutkazerne heeft drie  
legeringsgebouwen met in totaal  
150 kamers. Doordeweeks woont 
Kolken op de kazerne.
“In het begin moesten de beheer-
der van de Kromhoutkazerne en de 
bewoners nog even aan elkaar wen-
nen. Wij militairen zien onze kamer 
niet als een hotelkamer, maar als een 
woonverblijf dat we graag een per-
soonlijk tintje geven. Dat is nu goed 
in evenwicht.”

Geen economisch voordeel
Defensie heeft een contract voor 
vijfentwintig jaar met Consortium 
Komfort voor de ontwikkeling, de 
bouw, het onderhoud en de dienst-
verlening.
“Er zijn niet direct economische 
voordelen voor ondernemers uit 
Utrecht-Oost door onze komst. Bij 
de aanbestedingsprocedure zochten 
we naar een partij die via een geïn-
tegreerde aanpak alles voor ons kan 
doen. De bedrijven die onder het 

Is DefensIe een goeDe buur?

De heer en mevrouw Keulen wonen aan 
de Prins Hendriklaan aan de achterzijde 
van het terrein. Zij ondervinden weinig 
last van hun nieuwe overbuur.
De heer Keulen: “ik maak me wel zorgen 
over het gebruik van het voetpad via de 
achteruitgang. Dit pad sluit aan op de eco-
logische structuur van de Zilveren schaats 
tot aan de Kromme rijn. er kan overlast of 
schade ontstaan aan de natuur.”
Het echtpaar heeft een klacht ingediend 
over het vele licht dat ’s nachts op het 

terrein brandt. “Dat mag een stuk minder.”
De heer Van Velzen, die een paar huizen 
verderop woont, vreest voor parkeerover-
last en de enorme verkeersstroom bij de 
ingang van de kazerne. De buurt probeert 

het Herculesplein zoveel mogelijk te ver-
mijden. “We zijn al die tijd goed op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
op het terrein. ik ben blij dat het plan met 
grootscheepse woningbouw niet door is 
gegaan.”
studenten Daniel, richard, Thomas en 
Tim van het University College vinden de 
architectuur mooi met het vele glas, ge-
combineerd met het oude fort.
“Gelukkig is het geen braakliggend terrein 
meer! We vinden het prima dat Defensie 
hier weer zit. en je ziet af en toe nog ‘ns 
een tank rondrijden,” grapt één van hen.
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De bewoners  
  van Utrecht-Oost  
    zijn mijn buren“ “
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Een nieuwe of een oude buur?

naTUUr in OOsT

in een brief van B&W uit 2009 staat 
dat de gemeente een toename van het 
verkeer op het Herculesplein verwacht 
tijdens de spits. Op basis van een ver-
keerssimulatie is besloten de verkeers-
regelinstallatie te vervangen.”
De gemeente heeft geen aanvullende 
eisen aan de projectontwikkelaars kun-
nen stellen voor de herinrichting van 
het Kromhoutterrein, omdat dit binnen 
het bestemmingsplan is uitgevoerd.

Herculesplein

INZICHT

NU
Kopen of verKopen?

Bespaar op de maKelaar!

030 273 61 70 • www.raat.com

Kom proeven bij

Van maandag t/m zaterdag 
geopend vanaf 17:30

Jan van Scorelstraat 21

030 251 39 13
www.restaurantelvi.nl

Consortium vallen, zijn bijvoorbeeld 
sterk in beveiliging. Voor ons een 
heel belangrijk aspect.”

Verkeer
Volgens Visser leidt de nieuwe situ-
atie niet tot meer verkeer rond de 
oude kazerne dan vijf jaar geleden.
Visser: “Voorheen reden er hier de 
hele dag door militaire voertuigen 
van en naar het terrein. Dat aantal 

“ Dit stuk grond is al 
tweehonderd jaar 
militair gebied” lees verder op pagina 2

Anne Begheyn

06 42 662 807

mail@charliefilmproducties.nl

www.charliefilmproducties.nl

Stolberglaan 3 - 3583 XJ Utrecht



030 - 238 00 38
Petra BranderhorstHiske Alting Annemieke Zwanenburg

voor begeleiding van eigenzinnige uitvaarten

Adres: Jan van Scorelstraat 19
Telefoon: 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl

• Voorvoetklachten
• Hielklachten
• Nagelproblemen
• Standafwijkingen

van voeten/tenen     
• Diabetische voet

Voor al uw voetklachten
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Het woord is aan
Prof dr bert van der Zwaan

Toen ik in maart rector magnificus 
werd van de Universiteit Utrecht, viel 
ik met mijn neus in de boter. Onze 
Dies natalis was het startsein van 
het lustrum: de Universiteit Utrecht 
bestaat 375 jaar. maandenlang waren 
er vrijwel dagelijks festiviteiten als 
de Culturele Zondag en de Utrechtse 
estafettemarathon waar ruim honderd 
universitaire teams aan meededen. 
Het viel me steeds op met hoeveel 
verschillende partijen we samenwerken: 
de hogeschool, de HKU, vele bedrijven, 
de gemeente en de provincie. 

Half april was het exact vijftig jaar 
geleden dat de eerste paal in de 
Johannapolder werd geslagen. lange 
tijd was dit een plek waar mijn mede-
studenten en ik zo snel mogelijk weer 
uit weg wilden, de laatste jaren bruist 
het hier. met al onze partners hebben 
we nu afgesproken dat De Uithof het 
Utrecht science Park gaat heten.  
Honderden prominente relaties  
kwamen op die 16e april bijeen voor 
de openingsceremonie van het nieuwe 
David de Wiedgebouw. Je zag en je 
voelde dat het geheel van al die nieu-
we gebouwen van de laatste jaren, 
en vooral van de aanwezige partners, 
meer was dan de som der delen.  
Of, zoals één van de directeuren van 
een ingenieursbureau me verzekerde: 
‘Hier gebeurt het, hier wil ik bij zijn.’ 

Wat gebeurt er dan eigenlijk? Vooral 
op de terreinen van duurzaamheid en 
life sciences behoort Utrecht tot de 
wereldtop. Van klimaatonderzoek tot 
watermanagement, en van infectie-
ziekten tot kankeronderzoek. niet voor 
niets noemde de europese Commissie 
de Utrechtse regio het meest competi-
tief. met als kloppend hart het Utrecht 
science Park. 

Wat betekent dit voor Utrecht-Oost? 
als rector van de grootste universiteit 
van nederland ben ik eigenlijk inwoner 
van deze wijk, ook al woon ik hier 
niet. We zijn buren. De universiteit en 
Utrecht Oost zijn met elkaar vergroeid 
– zonder elkaar kunnen we niet. ik ben 
daarom niet alleen heel trots op ‘mijn’ 
universiteit, ik ben ook heel trots op 
‘mijn’ stadsdeel.

Prof Dr bert van Der Zwaan is sinDs 1 

mei 2011 reCTOr maGniFiCUs Van De UniVer-

siTeiT UTreCHT. Van Der ZWaan sTUDeerDe 

GeOlOGie aan De VU en De UniVersiTeiT 

UTreCHT en HiJ PrOmOVeerDe in De DOmsTaD.

Utrecht 
science Park: 
het bruisende 
Oosten
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Anne Begheyn
sTOlBerGlaan

Bewoonster Suzanne van de Vlist 
laat zien waar het apparaat hangt. 
Het zit in een klein kastje op de be-
gane grond in de hal van een van 
de appartementen. Om het te ge-
bruiken, toets je een code in, je pakt  
de AED snel en het is klaar voor  
gebruik. Wanneer je binnen zes  
minuten adequate hulp biedt, kan 
een leven worden gered. 

AED, wat is dat?
Een AED is een apparaat waarmee 
je kunt defibrilleren. Het heet voluit 
een ‘automatische externe defibrilla-
tor’. Bij het vermoeden van een hart-
stilstand worden tijdens de reanima-
tie twee elektroden geplaatst op de 
borst van de patiënt. Die elektroden 
zijn verbonden aan de AED. Een 
computer in de AED analyseert het 
hartritme van de patiënt en bepaalt 
of het nodig is een schok te geven. 
Als dit nodig is, geeft een stem in-
structies om de gebruiker te helpen 
bij het redden van het leven van de 
patiënt.

Wat hieraan vooraf ging
Bewoners Max de Korne en Suzanne 
van de Vlist hebben eerst uitvoerig 
overleg gehad met de bewonerscom-
missie. Is dit een zinvol apparaat 
en kunnen wij het bedienen? Is het 
geschikt voor onze bewoners? De 
commissie was enthousiast over het 
initiatief en diende een aanvraag in 
voor financiële ondersteuning bij 
de Commissie Leefbaarheidsbudget 

‘Grote Initiatieven’ van de Woning-
corporatie Bo-Ex. Bij deze organi-
satie horen de woningen aan het 
Joke Smitplein. Ook werd contact 
opgenomen met de Nederlandse 
Hartstichting om informatie in te 
winnen.

Bo-Ex
Dankzij steun van de woningcorpo-
ratie, waarbij de inzet van hun me-
dewerker Ron Willems van grote 
waarde was, konden belangstel-
lenden gratis deelnemen aan een 
cursus. Tijdens deze opleiding werd 
hen geleerd hoe ze het apparaat 
moeten gebruiken. De Montessori-
school Buiten Wittevrouwen aan het 
Schoolplein stelde voor de cursus-
avonden een lokaal ter beschikking. 
Met steun van Bo-Ex is het AED- 
apparaat aangeschaft. Daarmee is 
het onderhoud ervan veilig gesteld.

Voor wie?
Iedereen die binnen de zes minu-
tenregel op of vanaf het Joke Smit-
plein woont, de code kent en de cur-
sus heeft gevolgd, kan het apparaat  
gebruiken. Inmiddels hebben twee 
ervaren trainers van het Reanimatie 
Instituut (via de Nederlandse Hart-
stichting) aan drie groepen van elk 
circa vijf personen tijdens twee avon-
den de cursus gegeven. Na afloop 
daarvan ontvingen de deelnemers 
een certificaat en een cd waarop is 
te zien hoe het AED apparaat op het 
Joke Smitplein werkt met daarbij de 

code voor het kastje. Ieder jaar is er 
een herhalingscursus om de kennis 
en vaardigheden op peil te houden.

Pak van m’n hart!
Er kan nu door bewoners van het 
Joke Smitplein adequaat opgetre-
den worden wanneer een bewoner 
of voorbijganger een acute hart-
stilstand krijgt. Gelukkig is het tot 
op heden niet nodig geweest om in  
actie te komen. Laten we hopen dat 
dat zo blijft!

> www.aed-jsp.nl
website van het Joke smitplein over aeD

aeD op het Joke smitplein
trots op! mensen uit de buurtVervolg van de voorpagina

elke week worden 300 nederlanders 
getroffen door een plotselinge hartstil-
stand. Het is van het grootste belang 
dat er direct en juist wordt gehandeld 
in zo’n situatie. De overlevingskans van 
het slachtoffer is het grootst wanneer  
er binnen zes minuten 112 wordt  
gebeld, er wordt gereanimeerd en  
gedefibrilleerd met de aeD.

300 slachtoffers
per week

Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl

Van gehaktbal
tot oesters...

Yivat Mozes
BrUGsTeeG

Na het schaatsseizoen van 1981/1982 
fietste Cyril Boot, Utrechtse docent 
en bekend schaatstrainer, iedere 
woensdagavond met een vast groep-
je vrienden. Ze verzamelden voor 
Cyrils huis: de Nachtegaalstraat 90. 
Vandaag de dag, bijna dertig jaar 
na dato, verzamelen de Nachtegaal-
fietsers nog steeds iedere woens-
dagavond stipt om 18.00 uur op de 
kruising van de Nachtegaalstraat en 
de Maliebaan voor de winkel ‘Potten 
& Pannen’. Wat het nog eens extra 
bijzonder maakt is dat hier 125 jaar 
geleden het eerste rijwielpad van 
Nederland werd aangelegd. Als het 
mooi weer is, is de groep vaak com-
pleet: ruim vijfentwintig fietsers. Bij 

wat minder mooi weer is er toch 
zeker altijd wel een ‘harde kern’ van 
ongeveer tien wielrenners aanwezig. 

Cyril, die nog regelmatig meefietst, 
en Piet de Joode vormen de oude 
garde. “We fietsen niet echt een vast 
rondje, maar we komen altijd wel 
over de Lekdijk” aldus Riena Tien-
kamp, één van de weinige vrouwelijke 

leden van de groep fietsers. De 
club fietst echt voor de snelheid, 
maar het moet wel gezellig blij-
ven. “We wachten altijd op vaste 
punten op de langzamere fiet-
sers, zodat we een groep blijven 
vormen.” Tegenwoordig zitten er 
weer echte fanatieke fietsers bij, 
waardoor het gemiddelde tempo 
steeds hoger ligt.

twee wielen, één gedachte 

Waardebon
Bij aankoop vanaf € 50

Bij inlevering van 
deze bon. Geldig 
tot 31 juli 2011. 
Eén bon per klant.

Nachtegaalstraat 8 - 3581 ag Utrecht

€ 10 
korting

t 030 231 02 20

Bewoners van het Joke Smitplein hebben er gezamenlijk voor gezorgd 
dat er een AED-apparaat is gekomen in één van de appartementen aan 
het plein. Met dit apparaat kan direct hulp geboden worden bij een 
hartstilstand.

Visser: “We zijn van plan tijdens de forten-
maand van 2012 rondleidingen te geven 
op het terrein. Zo kunnen bezoekers ook 
de tamboershut en bomvrije wachtruimte 
zien van het voormalig Fort Vossegat.”

Fortenmaand

verkeersbewegingen is hetzelfde  
gebleven.”
“Onder ons personeel promoten we 
het gebruik van OV via de ‘Utrecht 
Bereikbaar Pas’ en we stimuleren 
mensen per fiets te komen. In alle ge-
bouwen zijn douches en stallingen.”
Toch lijkt de verkeersdruk tijdens de 
spits groter geworden.
Kolken: “Mensen experimenteren 
daarom met de tijden waarop ze ko-
men en gaan. Door het flexwerken 
hebben we meer vrijheid.”
Visser: “En er komt nog een tweede 
opstelstrook voor de Herculeslaan 
richting De Uithof bij de afrit  
vanaf de Waterlinieweg. Daaraan 
levert Defensie een kleine financiële  
bijdrage.” 

Bezuinigen
Nu het ministerie één miljard moet 
bezuinigen, is ook de toekomst voor 
de werknemers van Defensie in 
Utrecht onzeker. “Half augustus is het 
debat hierover in de Tweede Kamer. 
Dan wordt duidelijk welke kazernes 
worden afgestoten en welke conse-
quenties het hier voor ons heeft.”
Dus het zou zo maar kunnen dat dit 
terrein weer verdwijnt?
“Hypothetisch kan dat”, aldus Vis-
ser, “Maar dit is gloednieuw, het ligt 
centraal en we werken hier via ‘het 
nieuwe werken’ met flexibele plek-
ken. Allemaal pluspunten.”

woensdagavond 27 april is een bijzondere avond voor de nachtegaalfietsers, want 
vandaag fietsen ze de tijdrit bij nieuwer-ter-aa. Cyril is er helaas niet bij. Piet houdt 
de tijd bij. Deze ronde van ruim zes kilometer fietsen ze maar twee keer per jaar. eén 
keer in april en één keer in september. iedereen probeert zijn persoonlijke record te 
verbeteren. Vandaag is Henk leenaerts de beste van het stel. Hij komt met een tijd 
van 9 minuut 59 op de eerste plek, daarna volgen luut en Joost. echt trots zijn ze niet 
op hun prestatie. Het waait hard deze avond en daar hebben ze duidelijk last van. 
Fietst u mee? sta dan klaar op woensdagavond om 18.00 uur op de hoek van de 
nachtegaalstraat en de maliebaan.
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De tuinen van Oost

recreatie in Oost

Miranda Leijstra
PieT HeinsTraaT

De grote, oude bomen en de prachtige 
vijver in het Wilhelminapark vormen 
samen een idyllisch plaatje. Op het 
grote veld trekken twee geliefden een 
flesje wijn open en ze genieten van 
stokbrood met tapenade. Een gedek-
te tafel inclusief vaas met bloemen 
vormen het decor van een familie- 
feest. Eenden lopen op hun gemak  

al kwakend tussen de picknickkleed-
jes door. Een pizzakoerier ‘belt aan’ 
bij het park met een bestelling voor 
vier hongerige studenten. Midden 
op het grote veld wordt er gefris-
beed, een balletje getrapt en gevol-
leybald. Hadden ze bij de opening in 
1898 ooit kunnen vermoeden dat dit 
park in Engelse landschapstijl in de 

eenentwintigste eeuw zo druk be-
zocht en gewaardeerd zou worden?
www.wilhelminapark.com

Verassend natuurschoon 
Maak een wandeling door het Krom-
me Rijnpark en ontdek de schoon-
heid die de rivier op deze plek in de 
stad toont. Tussen de Waterlinieweg 
en de Rubenslaan laat de natuur zich 
hier onverwachts zien; geen rechte 
wallenkant maar rietkragen vol met 

gele lissen, kikkers en een reiger op 
één poot. Het uitzicht vanaf de brug, 
een visser verstopt tussen het riet, 
kinderen spelen in het gras, een dame 
neemt plaats op de Rietveldbank en 

De BlOesem: een Waar  
KinDerParaDiJs
Verscholen achter de huizen van de Bloem-
straat en grenzend aan de achterkant van 
Het spoorwegmuseum ligt speeltuin De 
Bloesem. Hier vermaken kinderen zich uren 
achtereen. Zo ook Teun Kremer (9). Hij is 
hier samen met zijn zusje rosalie (7) en zijn 
“superkleine” zusje lotje (1). “Wat ik vooral 
leuk vind aan deze speeltuin, is dat er zo-
veel verschillende dingen zijn om te doen” 
vertelt Teun. “Je kunt met water en zand spe-
len bij de graafmachines en waterpompen, 
er is een grote schommel, een kabelbaan, 
een klimmuur, een trampoline, een voetbal-
kooi en in de zomer doen ze water in het 
zwembadje. en de ligfiets is heel cool.” 

niet alleen kinderen zijn erg blij met de 
speeltuin, ook ouders vinden het hier 
prettig. er staan voldoende banken en 
stoelen en de speeltuin is goed te overzien. 
in het speeltuingebouw zijn toiletten en 
er staat een koffiemachine. “Het is geen 
strak opgezette speeltuin”, vertellen twee 
moeders, “maar dat maakt het juist zo leuk 
en speels.” een andere moeder vertelt: “De 
speeltuin bestaat al heel lang. ik heb hier 
zelf ooit nog eens een hoelahoepwedstrijd 
gewonnen”. Verder zijn de ouders vooral erg 
te spreken over de begeleiders: “Zij zorgen 
echt voor een goede sfeer en zijn heel  
betrokken, een absolute meerwaarde.”

GrOene PleKKen in OOsT
1 wilhelminapark
2 Park bloeyendael
3 Kromme rijnpark
4 rosarium
5 botanische tuinen
6 amelisweerd en rhijnauwen

GrOTe sPeelTUinen in OOsT
7 speeltuin wilhelminapark 
8 speeltuin De bloesem
9 sportspeeltuin oost
10 Dierenweide abstede
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Het is zomer. Hup naar buiten! Genieten van de zon en de 
natuur. En daar hoef je zeker niet de stad voor uit, want 
in Oost zijn een aantal prachtige plekken waar het op een 
zomerse dag heerlijk toeven is. In dit artikel geven we 
een overzicht van de recreatiemogelijkheden in dit deel 
van de stad. Een aantal plekken lichten we uit. Wellicht 
zit er een park of speeltuin tussen dat u nog niet kent.

Welke functie heeft een park volgens u?  
Hoe moeten we de parken in Oost gebruiken?  
is het een speelplaats, picknickplek, voetbalveld 
en hondenuitlaatveldje? Of vindt u dat we juist 
zuinig moeten zijn op de stukjes groen in onze 
wijk? ergert u zich aan de bergen vuil die achter-
blijven na een zwoele zomeravond? Of moet  
de gemeente meer prullenbakken plaatsen  
en deze direct legen om dit probleem te 
voorkomen? 
mail uw mening naar redactie@oostkrant.com.

Wat is de functie
van een park?

2

3

8

“ Een pizzakoerier 
‘belt aan’ bij  
het park”

een kano die langzaam voorbij glijdt. 
Hier komt u helemaal tot rust.
www.krommerijnpark.nl

Opgaan in de natuur
Nog zo’n mooie plek, verstopt ach-
ter het provinciehuis in Rijnsweerd-
Noord, is park Bloeyendael. Een 
gevarieerd gebied van zo’n acht hec-
tare met water, bomen, struiken en 
velden. Vrijwilligers van de Stichting 
Bloeyendael onderhouden en behe-
ren het park (in samenwerking met 
de gemeente) op een ecologische 
manier, waardoor er veel verschillen-
de planten en bloemen groeien. Ver-
der heeft het park een eigen imkerij.
www.bloeyendael.nl

Dagelijks vers, 
heerlijk 

biologisch 
                    eten

Nachtegaalstraat 51a, 
3851 AD Utrecht
Tel. 030-2317885  

WilhelminaparkKromme Rijnpark

Speeltuin De Bloesem

Park Bloeyendael

Wilt u in het 
bestuur van 
de Stichting  
Oostkrant?  

Mail naar  
bestuur@oostkrant.com
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van 20 juni De finalisten van de kunstwedstrijd voor Utrechtse beeldend amateurkunstenaars ‘expeditie 2011’ exposeren 
t/m 1 juli  in Kunstuitleen Utrecht aan de maliebaan 42.

26 juni   Vandaag houdt FC Utrecht Open Dag. Dan stijgt voor ’t eerst de rode FC Utrecht luchtballon op.

op 23 en 26 Weet u waarom er boerderijen midden in de stad staan? Die vraag wordt tijdens een historische wandeling 
juni en 2 juli  door abstede beantwoord. informatie over de aanvangstijden en aanmeldingen bij mirjam van Bommel   
  (mirjamvanbommel@tele2.nl), 06 - 44 464 062

van 15 t/m De traditionele Piekenkermis wordt tijdens het maliebaanfestival op de maliebaan gehouden. Tijdens het festival
20 juli   zijn er meer feestelijke momenten, zoals op 15 juli om 23.00 uur het vuurwerk op park lepelenburg en op 17 juli  
  de piekenbraderie in de nachtegaalstraat en Burgemeester reigerstraat.
  www.maliebaanfestival.nl
   
van 15 t/m De nieuwe studenten beginnen dit jaar vroeg met de introductieweek. Van 15 t/m 18 augustus zijn De Uithof 
18 augustus en het University College het toneel voor het begin van het nieuwe studiejaar.
  www.utrechtseintroductietijd.nl
   
28 augustus    start van de rabo ronde van midden-nederland bij stadion Galgenwaard.

Iedere derde Tot eind dit jaar worden iedere derde dinsdag van de maand de Plusdagen in het spoorwegmuseum gehouden.  
dinsdag van Vijftig plussers krijgen een gratis rondleiding en er worden lezingen georganiseerd.
de maand www.spoorwegmuseum.nl

Agenda Oostkrant nr 2

Het 375-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht werd begin dit jaar ingeluid met een 
prachtig schouwspel van lasterstralen. Vanaf De Uithof werd een groot deel van Oost 
‘gekleurd’ door de stralen die geprojecteerd waren op de Domtoren.

Adriaen van Ostadelaan 15 * 3583 AA Utrecht
post@lapiazzetta.nl * www.lapiazzetta.nl

Pieter Willemsen
PieTer De HOOGsTraaT

De goede cijfers voor de bereikbaar-
heid komen voornamelijk door de 
vele fietsers. Tweeënnegentig procent 
van de bewoners gebruikt dit voertuig 
wanneer zij binnen de wijk reizen. 
Ook voor vervoer naar andere wij-
ken wordt de fiets het meest gebruikt. 
Mensen die met de auto naar een an-
der deel van Utrecht rijden, zijn niet 
tevreden over de bereikbaarheid van 
Utrecht-Oost.

Met de tram
Van de toekomstige trambaan naar 
De Uithof wordt veel verwacht. Twee-
enzeventig procent van de inwoners 
denkt dat de tram veel gebruikt gaat 
worden. Een ruime meerderheid ziet 
de combinatie van tram en de P+R-
voorziening op De Uithof als een 
goede manier om de grote aantallen 
mensen op een comfortabele manier 
naar Oost te vervoeren. Toch denkt 
nog geen kwart van de bewoners van 
dit deel van de stad dat zij zelf ge-

bruik gaan maken van deze tram. Dit 
komt waarschijnlijk doordat er amper 
haltes in Oost zijn. Het traject van 
de tram ‘om de zuid’ volgt vanaf het 
Centraal Station voor een groot deel 
de bestaande spoorbaan. De tramhal-
tes in Oost zijn op de Koningsweg, bij 
stadion Galgenwaard en verder langs 
de Weg tot de Wetenschap.

Knelpunt Lucasbrug
Een knelpunt dat uit het onderzoek 
naar voren komt is de Lucasbrug. 
Fietsers en bussen die aan het eind 
van de Nachtegaalstraat de Witte-
vrouwensingel willen oversteken, 
staan vaak minutenlang voor een 
rood verkeerslicht te wachten. De 
gemeente onderkent dit probleem. 
Als oplossing voor de lange wacht-
tijden wil de gemeente een verbod 
voor linksaf slaan instellen voor auto’s  
die vanuit de Nobelstraat komen.  
Uit onderzoek zou blijken dat deze 
aanpassing de wachttijd voor fietsers 
en bussen vanuit de Nachtegaalstraat 
fors zal verminderen. De procedure 
voor dit plan is in gang gezet. Omwo-
nenden zijn geïnformeerd en hebben 
de tijd gehad voor inspraak. Het col-
lege neemt alle bezwaren mee in de 
definitieve besluitvorming. Dus heeft 
u haast, mijdt dan de Lucasbrug, want 
deze aanpassing is op zijn vroegst  
begin volgend jaar doorgevoerd.

wijkpeiling bereikbaarheid oost

terugblik

Buslijn 4 rijdt vanaf het Centraal Station naar de Burgemeester  
Fockema Andreaelaan. Wanneer u uitstapt bij de halte Prins  
Hendriklaan, staat u pal voor de deur van restaurant ElVi. 
Naast deze eetgelegenheid heeft dit kleine stukje aan de Jan 
van Scorelstraat de buurt nog veel meer culinairs te bieden.

Petra Davids
Fie Carelsenlaan

“Sinds begin 2009 serveren we onze 
gasten eerlijke gerechten van het 
seizoen, die we kiezen bij de wijnen 

die wij schenken”, vertellen Elvira en  
Victor, eigenaren van deze eetgele-
genheid’, “We zijn een echt buurt-
restaurant en we hebben inmiddels 
een goede band met onze gasten 
opgebouwd.” Een paar panden ver-
derop koopt u bij Olijfje groente, 
fruit, zuivel, zelfgemaakte tapena-
des en olijven. Op Jan van Scorel-
straat nummer 1 kun je bij Bocadios  
terecht voor Marokkaanse afhaal-
gerechten. Meer ‘eten’ vind je bij 
Maria’s. Op weg naar huis haal je 
hier een verantwoorde biologische 
maaltijd. Wie juist nog niet naar huis 
wil, gaat op het terras 
van café Jan Primus 
zitten voor een vers 
getapt biertje. En 
mocht u uw reis ver-
volgen, dan stapt u zo 
weer op de bus.

De bus stopt voor de deur bij…

Jan van scorelstraat 21

Halte Oost

Veruit het grootste deel van de inwoners van Utrecht-Oost is tevreden 
over de bereikbaarheid van hun wijk. Dit blijkt uit een onderzoek van 
Intomart GFK in opdracht van de wijkraad Utrecht-Oost. De fiets 
wordt het meest gebruikt en is voor een grote meerderheid van de 
mensen zijn voorzieningen als ziekenhuizen, de universiteit en sport-
faciliteiten goed bereikbaar op hun tweewieler.

in Oostkrant nummer 1 van afgelopen 
december is een fout geslopen 
in het artikel “Van Bouwheren en 
masterplannen” over een mogelijke 
verbouwing van het schoolgebouw  
van de Utrechtse school Vereniging 
aan de Frans Halsstraat. Deze school 
gaat niet verbouwen of uitbreiden.  
De redactie biedt haar excuses 
hiervoor aan.

‘Rectificatie’

www.vroomutrecht.nl
LUNCH • BORREL • DINER

VERWENNERIJ ZONDER GEDOE

CAFE-RESTAURANT VROOM  
JAN VAN SCORELSTRAAT 33 

030 - 2510910 • INFO@VROOMUTRECHT.NL 
TUSSEN WILHELMINAPARK EN RIETVELDHUIS
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BIJ VROOM

10% 
korting

Reageer op de volgende uitspraken:
>  “Gelukkig, het is zomervakantie. 

eindelijk rust. Geen schreeuwende 
kinderen op het schoolplein. en geen 
parkeeroverlast.”

>  “ik kijk nu al uit naar het begin van 
het nieuwe schooljaar. Weer leven in 
de brouwerij. anders is het wel heel 
stil in de buurt. en dat extra verkeer 
maakt me niet zoveel uit.”

mail naar redactie@oostkrant.com en 
laat weten wat u vindt!

Uw mening

>  Oproep: Wilt u in het bestuur van 
de stichting Oostkrant? mail naar 
bestuur@oostkrant.com

>  Oproep: is acquireren u op het lijf 
geschreven? Wordt dan lid van de 
werkgroep Pr en Communicatie. 
mail naar advertentie@oostkrant.com


