
Heeft u al een 
huisarts in

Utrecht Oost?

Zoek nu een huisarts
in de buurt via

www.utrechtoostgezond.nl
en schrijf u in bij de praktijk.

Pieter Willemsen
Pieter de HoogHstraat

Camiel Eurlings gooide als minister 
van Verkeer & Waterstaat de eerste 
steen in de vijver. In 2009 kondigt 
hij maatregelen aan om het verkeer 
rond Utrecht beter door te laten 
stromen. Eén van zijn ideeën is het 
verbreden van de A27 tussen Lunet-

ten en Rijnsweerd. De bestaande 
weg, die ter hoogte van landgoed 
Amelisweerd in een verdiepte bak 
ligt, wil hij laten verbreden naar 
veertien rijstroken. Om de over-
last van de weg te beperken, wordt 
er ter hoogte van het landgoed een  
250 meter lang dak op de bak gelegd.
Er is protest vanuit de samenleving, 
maar minister Eurlings en zijn op-

Jurgen 
van den Berg
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Verkeer in oost

volger Schultz van Haegen werken 
in samenspraak met de betrokken 
lokale overheden en de provincie de 
plannen verder uit.

Amelisweerd krijgt steun uit stembus
Tussen het eerste plan van Eurlings 
en vandaag zitten twee Tweede  
Kamerverkiezingen en een gemeente- 
raadsverkiezing. In de gemeente 
Utrecht is de VVD uit het college 
van B&W verdwenen en GroenLinks 
levert sinds 2010 de wethouder voor 
Verkeer. Het huidige college wil af 
van de verbreding van de bak door 
Amelisweerd. De verkiezingsneder-
laag van het CDA en de PVV bij de 
laatste Tweede Kamerverkiezingen 
leidt ertoe dat er ook in Den Haag 
geen gegarandeerde meerderheid is 
voor het verbreden van de A27 ten 
koste van het bos.

Afgelopen oktober heeft minister 
Schultz van Haegen op aandringen 
van de nieuwe Kamer een nieuw  
onderzoek ingesteld. Hierin wordt 
onder meer bekeken of de opties 
om de weg te verbreden binnen de 
bestaande bak wel voldoende onder-
zocht zijn. En er wordt gekeken of 
op basis van het gedane onderzoek 
de juiste conclusie is getrokken. De 
uitkomst van dit onderzoek wordt  
februari 2013 verwacht. De PvdA heeft 
laten weten dat die uitkomst leidend 
zal zijn bij verdere besluitvorming.
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VriJwilligerswerk in oost ondernemen in oost trouw aan oost Het woord is aan

Vrouwen in een rokje, 
liefst met staart of 

opgestoken haren“ “ 
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Amelisweerd of asfalt 
Oost mag het weten!

de a27. we horen ‘m, we ruiken ‘m en  
wanneer we richting amelisweerd en 
rhijnauwen gaan, zien we ‘m. nu er een 
nieuw onderzoek is gestart naar de uit-
breiding van de snelweg, is het goed om  
de laatste stand van zaken aan u te melden 
mét de mening van een voor- en tegen-
stander. Verder schreef radiopresentator 
Jurgen van den Berg de column. en we 
maken kennis met Coby en theo. Ze waren 
begin november 50 jaar getrouwd én ze 
wonen al die tijd in hetzelfde huis.  
lees, reageer of geef uw ongezouten mening. 
we horen het graag van de mensen uit 
oost!  redactie@oostkrant.com
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F l ex i b e l e  k i n d e ro pv a n g  
i s  a l t i j d  g o e d ko p e r !

2 x 7 of 2 x 6 binnen de bak. Het lijkt een suffe formule, maar voor bos- en 
natuurliefhebbers in Utrecht-Oost is dit de kern van een hele heikele kwestie. 
De minister wil het autoverkeer rond Utrecht meer ruimte geven. Om dit 
te bereiken moet een deel van landgoed Amelisweerd wijken voor de A27.

“Het is triest dat het na zoveel jaar 
weer zo ver is. amelisweerd is enerzijds 
een plek die vergeleken met de stad  
zo rustig en stil is. anderzijds hoor je 
altijd het ruisen van die weg. en het 
zou heel erg zijn als die ruis door een 
verdubbeling twee keer zo hard wordt. 
ik heb hoogtevrees, maar als het ooit 
zo ver komt, dan klim ik in een boom 
om actie te voeren tegen nog meer  
weg door mijn bos. ik kies dan wel  
een kleintje uit.”

Willem Buunk is Raadslid voor de VVD in onze stad: “Verbreding van de a27 is niet 
leuk, maar het is nodig voor de bereikbaarheid van heel midden nederland. Jarenlang 
zijn gemeenten, provincie en het rijk gezamenlijk bezig geweest om een totaalpakket 
samen te stellen om utrecht beter bereikbaar te maken. om de verbrede weg overkapt 
in het landschap te passen, is 260 miljoen euro beschikbaar. daarnaast is er al 
geïnvesteerd in openbaar vervoer en in de fietsfaciliteiten. de 100 miljoen euro die 
utrecht voor de ontwikkeling van de tram naar de uithof heeft gekregen, is een deel 
van dit totaalpakket. Het college wijst na jaren samenwerken één onderdeel van het 
totaalpakket af, namelijk de wegverbreding die ten kosten gaat van amelisweerd.

Cherry picking
Het college doet zo aan cherry picking. Ze wil alleen de lusten van het plan, maar niet 
de lasten. ik verwacht niet dat het onafhankelijke onderzoek tot nieuwe inzichten leidt. 
alles is al eens onderzocht, en de uitkomst was steeds weer 2x7. door de crisis neemt 
het verkeer op de a27 niet toe. maar utrecht groeit en de trend is dat mensen mobieler 
worden. en dus meer mensen de auto nemen. ook de aangekondigde afschaffing van 
de oV-jaarkaart voor studenten zorgt voor meer verkeer. Hierdoor zullen veel studenten 
met de auto naar de uithof reizen.”

Actrice Carice van Houten groeide op 
in Amelisweerd. 
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Jan Korff de Gidts, van ‘Vrienden 
van Amelisweerd’ en “de kracht van 
Utrecht”: “de a27 staat niet in de 
file top 50. sinds 2009 groeit het 
verkeer op de wegen rond utrecht  
niet meer. waarom is de uitbreiding 
tot 2x7 dan nodig? ik heb vertrouwen 
in de uitkomst van het onafhankelijke 
onderzoek dat nu gedaan wordt.  
er is namelijk nooit goed naar de 
optie gekeken om binnen de bak 2x6 
banen aan te leggen met een maxi-
male snelheid van tachtig kilometer. 
de onderzoekers van rijkswaterstaat 
zijn steeds uitgegaan van maximale 
groei van het verkeer als er naar  
benodigd asfalt wordt gekeken. maar 
bij de milieueffecten werd er gerekend 
met de minimale groei van het ver-
keer. de bak verbreden voor 1 miljard 
is geldverkwisting. Files staan niet bij 
amelisweerd, ze staan bij de afslagen. 
Het Herculesplein zal nog drukker  
worden. snelwegen verbreden helpt 
niet, want het verkeer naar lokale 
wegen blijft vastlopen.”

“wanneer de bak niet verbreed wordt 
dan kunnen de honderden miljoenen 
die bespaard worden beter ingezet 
worden in het versterken van het 
tram- en fietsnetwerk. Het dak van 
250 meter is een druppel op een 
gloeiende plaat. Het gaat namelijk om 
4 kilometer met overlast en roet voor 
heel utrecht-oost. kijk bijvoorbeeld 
naar het viaduct over de kromme rijn. 
de a27 maakt hier zoveel herrie. dat 
is door heel amelisweerd te horen. 
Hier wil men het viaduct, zonder dak, 
uitbreiden tot 96 meter breed. denk 
aan de overlast en hinder voor de 
bewoners van rijnsweerd, lunetten  
en Voordorp. Zij krijgen alle fijnstof, 
roet en herrie over zich heen....”
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Anne Begheyn
stolBerglaan 

Het Ronald McDonald Huis staat 
bij het Wilhelmina Kinderzieken-
huis (WKZ) op De Uithof. “In het 
Handvest van het Zieke kind van 
de Verenigde Naties staat dat je als 
ouders het recht hebt om naast je 
zieke kind te kunnen slapen. Daar 
spelen wij op in. In het ziekenhuis is 

Emmalaan 35 | 030 210 98 80 | www.hb-advocaten.nl

strafrecht | familierecht | jeugdrecht

Professioneel, betrokken  
en bij u om de hoek!

HB-advocaten_Oostkrant_50.8x60mm_versie2.indd   127-10-11   15:19

saskia koffijberg   030 - 2316131 

uitvaart naar wens

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Het woord is aan
Jurgen van den Berg

2 | Oostkrant

plaats voor één ouder in de kamer 
van de patiënt. Dat houd je wel een 
weekje vol, maar als jouw kind hier 
maanden in het ziekenhuis moet 
verblijven, is er een andere oplos-
sing nodig. Die bieden wij hier. We 
hebben 25 gezinskamers waar ouders 
en broers en zusjes kunnen ver-
blijven. Het is heel belangrijk voor 
ouders om even uit het medische 
circuit te kunnen zijn als hun kind 

Vrijwilligerswerk in oost

“We willen dat ouders zo dicht mogelijk bij hun zieke kind te kunnen laten 
verblijven. Dankzij de 126 vrijwilligers die bij ons werken, is dit mogelijk.” 
Aan het woord is Judith Hermelink, manager van het Ronald McDonald Huis. 

langdurig in het WKZ moet verblij-
ven. Zeshonderd gezinnen maken 
jaarlijks gebruik van dit logeeradres. 
In het huis gaat het  dagelijks leven 
zoveel mogelijk door. Dat geldt ook 
voor de feestdagen. Er werken dan 
net zoveel mensen als normaal en de 
dagindeling is gewoon zoals altijd.”

Goudklompje in de samen leving
Het Huis zou niet kunnen bestaan 
zonder de inzet van veel vrijwil-
ligers. Zij verrichten huishoudelijk 
werk, ontvangen gasten en bieden 
een luisterend oor. “Mijn dochter is 
een lange tijd ziek geweest.” vertelt 
vrijwilligster Marleen Twijnstra. “Ik 
heb toen zelf ervaren hoe fijn het 
is als je dichtbij je zieke kind kunt 
zijn en toch ook even uit die zieken-
huissfeer kunt gaan. Daarom ben ik  
nu al acht jaar vrijwilliger. Elke dins-
dagochtend maak ik hier schoon.  

Vergeet de  
albatros niet!

ik heb meer met haar dan met hem. 
Helemaal met specimen van het  
vrouwelijke geslacht in een rokje,  
liefst met staart of opgestoken haren. 
Je ziet ze geregeld op het ledig erf, één 
van de mooiste terrassen van utrecht.  
op steenworp afstand van m’n huis. 
ik ben er geregeld te vinden voor een 
koffie verkeerd bij de Poort of café 
ledig erf. en als er dan maar een schim 
van een zonnestraal doorbreekt, het 
beeld van Herman Berkien (‘utereg me 
staadsje’) staat te glimmen op z’n sok-
kel, klonteren ze samen…, de meisjes 
met de rokjes. Het is één van de voor-
rechten van het wonen aan deze kant 
van de stad. 
de buurt is flink onder handen genomen 
de afgelopen jaren. Het begon met het 
oude politiebureau dat werd getrans-
formeerd in een filmhuis en nu louis 
Hartlooper Complex heet. Het braaklig-
gende terrein op de kop van het ledig 
erf is eindelijk bebouwd en de gans-
straat krijgt en passant een metamor-
fose. aan de ooster- en westerkade zijn 
een paar nieuwe horecagelegenheden 
gekomen. maar het meest in het oog 
springend is het nieuwe station Vaart-
sche rijn dat nog steeds in aanbouw is. 
eigenlijk hoop ik dat, als het straks echt 
af is, de gemeente ook onze albatros-
straat eens onder de loep neemt. nu 
al ruim een jaar de spil in allerlei om-
leidingsroutes vanwege de bouwwerk-
zaamheden. Het leefklimaat in de straat 
wordt er daardoor niet beter op. in de 
ochtend- en avondspits staan er heuse 
files, een lange rij stinkende auto’s. ik 
zou de resultaten van een meting wel 
eens willen zien. en op de momenten 
dat er geen file staat nodigt de albatros-
straat sommigen kennelijk uit om asoci-
aal hard door onze straat te jakkeren. ik 
pleit daarom voor snelheidsbeperkende 
maatregelen. de laatste ergernis gaat 
over de kwaliteit van het wegdek. dat 
is dusdanig geruïneerd dat wanneer er 
bijvoorbeeld een vrachtwagen door de 
straat rijdt, ons hele huizenblok staat te 
trillen. Het heeft bij veel buurtbewoners 
al tot scheuren in de muren geleid. 
in de albatrosstraat wonen beschaafde 
mensen. er zijn nog geen plannen om 
barricades op te werpen. geduld heb-
ben we ook. Zelfs begrip voor de tijde-
lijke overlast. maar hierbij een dringend 
beroep op de gemeente utrecht: als de 
kop van het ledig erf/gansstraat en 
station Vaartsche rijn af zijn maak dan 
ook eens werk van de albatrosstraat.

Jurgen Van den Berg (1964), Presentator 

nCrV radio 1 & 2 en kXradio, groeide oP in 

HoogeVeen, woonde ook in groningen en 

delFt en sinds 1999 is de alBatrosstraat  

in utreCHt ZiJn tHuis.

Wij zijn de  
vriendelijke buurvrouw

Het doek is gevallen voor Museum Maluku
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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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gaat voor een deel naar het KITLV, het Konink-
lijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in 
Leiden. Het papieren archief wordt daar gedigita-
liseerd en openbaar toegankelijk gemaakt (www.
kitlv.nl). De voorwerpen gaan voor een deel naar 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 
Daar is een Molukse barak ingericht zoals die 
werd gebruikt bij de opvang van  de eerste Moluk-
kers die in Nederland aankwamen in 1951. Ook 
gaat een deel van de voorwerpen naar Barak IB 
in Vught. Dit barak is gelieerd aan het Nationaal  
Monumentenkamp Vught en gaat medio 2013 open.”

Het museum heeft zijn waarde bewezen als ont-
moetingsplek. Ook werden hier boekpresentaties 
en muzikale voorstellingen gegeven. Santi: “Mijn 
eigen betrokkenheid blijft natuurlijk bestaan, ook 

TIJDGEEST 

u moet weten, wij hebben veel waardering
voor wat u doet en wat dat betekent voor al
uw gasten is onmetelijk, u bent zo hartelijk.

u moet weten, wij doen niet meer aan
gratis dienstverlening, gedwongen letten
wij op de kleintjes, het is pure noodzaak.

u moet weten, de welvaartsstaat is niet meer
en wat restte van idealen hebben wij al eerder
van de hand gedaan, wij geven ook u weg.

u moet weten, het is belangrijk wat u doet,
dat vinden wij ook. als u staat op toekomst
kunt u vast zelf uw broek ophouden.

De gemeente Utrecht heeft besloten om buurthuis  
Oudwijk in de huidige opzet te sluiten. Welzijns
organisatie Cumulus, die het buurthuis exploiteert,  
krijgt geen subsidie meer om het buurthuis open  
te houden. Marion Steur schreef er dit gedicht over.

omdat ik zelf van Molukse afkomst ben. Mogelijk 
kunnen we in de toekomst op een andere manier 
aandacht besteden aan deze cultuur. Anderzijds 
is wel gebleken dat de integratie behoorlijk goed 
gelukt is. Hoewel de verbondenheid met de oor-
spronkelijke afkomst blijft bestaan, merk ik dat 
de jongste generatie (de vierde) helemaal geïnte-
greerd is  in de Nederlandse samenleving.”

Anne Begheyn
stolBerglaan 

Het Moluks Historisch Museum is gesloten. 
tweeëntwintig jaar lang was het gevestigd aan 
de Kruisstraat, maar er is geen geld meer. “Toen 
bekend werd dat we moesten sluiten, kregen we 
veel boze en teleurgestelde reacties van mensen”, 
vertelt Usman Santi, voorzitter van het museum-
bestuur. “Destijds, in 1990, is het museum als  
levend monument door de regering aangeboden 
aan de Molukse gemeenschap in Nederland. We 
hadden hier vier parttime medewerkers en verder 
veel vrijwillig personeel. Helaas is het niet gelukt 
om voldoende middelen te verwerven om open te 
blijven. Ook ik vind dat erg jammer. De collectie 

dichten in oost

Voor meer informatie en donaties: 
Kinderfonds.nl/HuisUtrecht

“ Al acht jaar  
werk ik hier  
als vrijwilliger”

Er moet heel wat gebeuren wil ik 
een keer afzeggen.”

Donaties
Logerende gezinnen betalen een 
kleine bijdrage per nacht. Dit is lang 
niet voldoende om uit de kosten 
te komen. Omdat het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds geen subsidie 
krijgt, zijn de Huizen afhankelijk 
van donaties.
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Iedere dinsdagochtend zet Marleen Twijnstra 
zich in voor het Ronald McDonaldhuis.
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TORBA VILLA
interieur     oosterse tapijten     decoratie     cadeaus

gordijnen
zitmeubelen

tapijten
kelims

krijt-en kalkverf
cadeaus

sieraden en shawls
Nachtegaalstraat 73-75  Utrecht    
030 - 2300367    
www.torba.nl   info@torba.nl

Maak nu een afspraak voor de winterschilder!
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schildersbedrijf

schildersbedrijf kloMp & Zn is de winterschilder bij uitstek 

Iedere winter geven wij, al sinds 1930 actief als familiebedrijf,  
een winterkorting op al uw binnenschilderwerk.
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Openluchtmuseum: 
de historie van Oost 

de geheimen van oost

Lydia Paauw-Fikkert
kerkdwarsstraat

Vanaf het midden van de veertiende 
eeuw laten rijke burgers kleine huis-
jes bouwen: zogenoemde kameren. 
De welgestelden vereeuwigden zo 
hun naam. Voor de doelgroep, arme, 
bejaarde burgers, waren de wonin-
gen een soort pensioenvoorziening. 
Sommige kameren ontstonden ‘om 
Godes Wil’ en werden kosteloos be-
woond (vrijwoningen), andere boden 
onderdak aan arbeiders en werden 
verhuurd. De (gods)kameren vinden 
we met name in het museumkwartier. 
Ze worden ook wel hofjes genoemd. 
Verwarrend, want eigenlijk dateren de 
Utrechtse hofjes pas uit de 19e en 20e 
eeuw. Ze werden in de buitenwijken 
van Utrecht gebouwd, zoals in Oost.     

In een rijtje langs de straat
In tegenstelling tot hofjes in andere 
steden, vinden we veel Utrechtse hof-
jes in een rijtje langs de straat. Een hek 
schermt het complex af. Zo kon nie-
mand ongemerkt binnenkomen. Vaak 
is er een hoofdgebouw waar de regen-
ten (beheerders) vergaderden. Later 
werd dit een feestlocatie voor bewo-
ners. Vrijwel alle Utrechtse huisjes 
hebben een dakkapel. De woningen 
zijn van steen, een luxe die destijds 
dus niet alleen was weggelegd voor 
rijken. Eén rijk uitgevoerd ornament 
is kenmerkend voor elk hofje: een ver-
wijzing naar de ’weldoener’. 

Waar zijn de hofjes 
Een aantal hofjes is tegenwoordig 
nauwelijks meer herkenbaar, zoals de 
Stevensfundatie op het grensgebied 
van Oost (Kruisstraat, hoek Bilstraat). 
In 1968 werd dit hofje - onder groot 
protest - grotendeels gesloopt.

Toen en nu

LOCATIES HOFJES IN UTRECHTOOST
1   Breyerskameren (Wittevrouwensingel, 

Gasthuisstraat)
2   Stichting der Eleëmosynae van Oud 

Meester (Wolter Heukelslaan en  
Mgr. Van de Weteringstraat)

3   Speyart van Woerden’s hofje 
(Kerkstraat)

4   Stevensfundatie (Kruisstraat, 
hoek Biltstraat)

5   Protestants Weduwenhofje 
(Oudwijkerveldstraat)

6   Hofje van Stichting Maria van Pallaes 
(Wulpstraat en Minstraat)

7   Hofje Haagstraat (Haagstraat)
8   Martinushofje (Gansstraat)
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tegenwoordig vallen de meeste hofjes  
onder monumentenzorg en zijn ze in beheer 
bij een woningbouwcorporatie. Zo ook het 
speyart van woerden’s hofje op de kerk-
straat. 
de nalatenschap van Baronesse speyart 
van woerden bepaalde in 1874 dat er 
een hofje van vrijwoningen moest komen 
voor kinderloze weduwen en vijftigplussers. 
architect tollenaar (ook verbonden aan het 
martinushofje) realiseerde in 1877 haar 
wens. Het complex heeft een ‘klassieke 
hofjesstructuur’: de woningen zijn gebouwd 
rondom een tuin, het terrein is afgesloten 
met een hek en in het midden staat een 
grote (regenten)woning. Het hofje heeft  
zo’n 100 jaar bestaan. in 1972 kwam het 
complex volledig in handen van de stichting 
studentenhuisvesting utrecht (ssH).  
Zij moderniseerden de woningen succes-
sievelijk vanaf 1971. tegenwoordig verhuurt 
ssH de woningen in de vrije sector. 
de bewoners vormen een gemêleerd gezel-
schap. een paar studenten ‘van het eerste 

uur’ wonen er nu inmiddels zo’n dertig jaar. 
de grote middenwoning biedt onderdak 
aan zes ‘nieuwe’ studenten. in de omlig-
gende huizen wonen alleenstaanden, maar 
ook een drietal gezinnen. Zoals gijs reedeker 
(13 jaar oud) met zijn ouders en twee  
zusjes. Hij is er geboren. Het fijnste vindt  
hij de grote tuin voor z’n huis waar hij graag 
gaat voetballen met vriendjes. Het huis 
“had volgens hem wel wat groter gemogen”, 
maar “is niet te klein.” “Beneden is de 
woonkamer, wc en een achtertuintje, boven 
hebben we twee grote kamers met nog  
één kleinere kamer.” gijs geeft aan dat de 
bewoners niet heel veel met elkaar doen. 
“wel vieren we bijvoorbeeld oud & nieuw 
met degenen die thuis blijven”, zo vertelt 
gijs. de nabijheid van studenten is handig 
“want zij kunnen makkelijk oppassen”.  
een andere bewoner geeft aan dat er vooral 
in de zomer veel onderling contact is. in de 
tuin drinken bewoners regelmatig een glas 
wijn met elkaar of ze eten er gezamenlijk. 
een mooie ontmoetingsplek.

Sereen en afgesloten trekt het Speyart van Woerden’s Hofje op de Kerk-
straat de aandacht. Over het vroegere leven is weinig bekend: ‘armen 
maken geen geschiedenis’, zo schrijft Thoomes in zijn boek Hofjes in 
Utrecht. Maar hoe is het leven daar anno 2012? Hiervoor gaan we eerst 
terug in de tijd: hoe ontstonden hofjes, wat zijn de kenmerken en waar 
vinden we ze in Oost? 
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Annemarie Reinders
marislaan 

Nagenoeg alle ondernemers aan de 
Van Ostadelaan zijn niet blij met 
de keuzes die de gemeente Utrecht 
heeft gemaakt rondom dit bouw-
project. Sinds mei 2012 is hier geen 
doorgaand verkeer meer mogelijk. 
De brug verbindt normaliter de bin-
nenstad, via de Burgemeester Reiger-
straat en het Wilhelminapark met de 
Waterlinieweg. Voor de winkeliers 
van deze drukbezochte winkelstraat 
betekent dat een teruglopende omzet. 
Nagy: “De gemeente heeft minder 
mankracht ingezet voor dit project. 
Er waren dagen dat er maar enkele 
uurtjes gewerkt werd door slechts 
drie mensen. Als de aannemer volle 
dagen had gemaakt met een groter 
team, dan was het werk in drie maan-
den klaar geweest. Nu zat de bouw-
vak er nog tussen, en ook nog een 
ruime uitlooptijd aan het eind van het  
project.” De winkeliers zijn kritisch. 
De aanpak had anders gekund: een 
kortere duur van afsluiting en zonder 
de vakantieperiode.

Klanten blijven weg
Een ander punt van aandacht is de  
bewegwijzering. Voor het autoverkeer 
was het niet duidelijk dat de winkels 
zonder omleiding bereikbaar bleven. 
Nu stond een alternatieve route aan-
gegeven boven het bord ‘winkels be-
reikbaar.’ Een aantal winkeliers heeft 
door deze lange periode aan werk-
zaamheden klanten verloren. Niet al-
leen vaste klanten blijven weg, maar 
ook de vele passanten die terugkomen 
voor specialiteiten: verlichting, hang- 
en sluitwerk, koffiemachines, wijn, 
bloemen. Nagenoeg alle ondernemers 
constateren een dalende omzet. Voor 
enkele winkeliers is dit aanleiding 
tot het indienen van een officieel be-
zwaar. De gemeente stelt dat de daling 
in omzet tenminste vijftien procent 
moet zijn, en ook een aantoonbare 
inzet van de winkeliers om de klanten 
te binden. Volgens planning zou op  

Flinke omzetdaling  
winkeliers Van Ostadelaan
“Dat de brug vervangen moest worden, staat niet ter discussie.  
Veiligheid bovenal. Maar dat het hele project zeven maanden in  
beslag neemt, dat is voor ons een strop.” Aan het woord is Bot Nagy 
van La Piazzetta. Zijn zaak ligt pal tegenover de Julianabrug.  
Sinds mei van dit jaar is dit stuk van de Adriaen van Ostadelaan een  
bouwput. Tot begin december was het hier een doodlopende weg.  
Wat had dit voor consequenties voor de winkeliers?

Werken in oost

13 november de laatste opruimdag 
zijn. Dat was niet het geval. De ver-
wachting is dat rond de verschijning 
van deze krant de brug weer open is 
voor alle verkeer.

De ondernemersvereniging Adrijaen heeft 
de bouwplek aantrekkelijk aangekleed met 
fraaie doeken over het leven en werk van  
de schilder Adriaen van Ostade.
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Dagelijks vers, 
heerlijk 

biologisch 
                    eten

Nachtegaalstraat 51a, 
3851 AD Utrecht
Tel. 030-2317885  
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Ondernemersvereniging Adrijaen  
nodigt u uit voor de kerstborrel op  
15 december. Van 15.00 tot 18.00 
uur bent u van harte welkom om  
samen met ons een glühwein of  
warme chocolademelk te komen  
drinken op de hoek A. van Ostade
laan/ J. van Scorelstraat. 
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Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl

Van gehaktbal
tot oesters...

4 | Oostkrant

COLOFOn
de oostkrant is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door mensen die wonen, werken, 
ondernemen, studeren, en leren in utrecht oost.  
de krant is een uitgave van stichting de oostkrant 
(kvk 51098059) en verschijnt vier maal per jaar. 
Het rekeningnummer is 1580.28.015 (rabobank) 
t.n.v. stichting oostkrant. www.oostkrant.com
redactie  Petra davids (hoofdredacteur), 
miranda leijstra (beeldredacteur), anne Begheyn, 
lydia Paauw-Fikkert, annemarie reinders,  
martien slotemaker, Pieter willemsen.  
redactie@oostkrant.com
Medewerkers  Pauline Brenninkmeijer, marion 
steur, Herman radstake, Peter van der linde 
Bestuur  rose-marie van Berkel (voorzitter), louis 
Jansen (penningmeester), gerard Cats, Jantien 
overduin. bestuur@oostkrant.com
Wilt u adverteren in de Oostkrant?  
advertentie@oostkrant.com
Ontwerp en vormgeving  mBgo
drukwerk  altiJddrukwerk
Oplage  14.000
Volgende nummer  maart 2013

22 dec t/m 6 jan  traditiegetrouw organiseert het spoorwegmuseum winterstation tijdens de kerstvakantie. terwijl de 
kinderen schaatsen, drinken ouders een verwarmend glas glühwein. kijk voor alle activiteiten op   
www.spoorwegmuseum.nl

13 januari de nieuwjaarsduik van de Culturele Zondag is de aftrap voor het nieuwe jaar.  www.culturelezondagen.nl 
26 en 27 jan   Het eerste zwemtoernooi wordt in het splinternieuwe zwembad de kromme rijn gehouden. Het toernooi 

is ter voorbereiding op het european Youth olympic Festival utrecht dat volgend jaar van 14 t/m 19 juli  
wordt gehouden.

26 jan en 2 feb    op deze dagen kunt u in Park Bloeyendael meehelpen met het slepen van snoeihout (10.00 – 16.00 uur)
    Houdt u van bridgen? iedere maandagavond kan dat in buurthuis oudwijk. 

Bel anna groot voor meer informatie: 030  299 35 47 
 
 kijk voor culturele evenementen in oost op  www.cultuurinoost.nl

Agenda   Lekker weg in eigen wijk

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

Miranda Leijstra
Piet Heinstraat 

De Piet Heinstraat. Ogenschijnlijk een 
gewone straat. Maar niets is minder 
waar. Koop en huur, echte Utrechters 
en vrolijke juppen, een kok, een schil-
der, een architect, een dokter en een 
ICT’er. Hollandse meezingers en piano-
muziek. Oud en jong, gezinnen en al-
leenstaanden. Met een kleurtje en 
bleekscheten. Het woont er. Een alle-
gaartje? Nee, een juweeltje! In het 
doodlopende straatje aan de Min-
stroom tussen Sterrenwijk en Oudwijk. 

Een straat gevormd door een rijke 
geschiedenis. In 1877 gebouwd door 
Piet en Hein de Vink. Een straat vol 
mooie verhalen, zoals het verhaal van 
Theo en Coby. Afgelopen 3 novem-
ber waren ze vijftig jaar getrouwd. 
Op zich is dat al heel speciaal, maar 
wat het extra bijzonder maakt is dat 
ze tevens vijftig jaar in de Piet Hein-

straat wonen! In 1962 trouwden 
Theo en Coby in de St. Aloysiuskerk 
aan de Adriaen van Ostadelaan en 
gingen ze meteen wonen in de Piet 
Heinstraat. Voor Coby slechts enkele 
stappen verwijderd van de Absteder-
dijk 243 waar ze op 5 mei 1941 werd 
geboren. Sinds haar vierde jaar niet 
alleen een bijzondere dag voor haar, 
maar voor heel Nederland.

De hele straat mocht het op drie  
november horen: Coby en Theo vier-
den hun gouden bruiloft! Een heus 
blaasorkest kwam de straat in. Mooi 
om te zien. Zeker als je deze oude 
foto uit begin 1900 er naast legt.

50 jaar lief en leed 

de straat van…

Prins Hendriklaan no. twee
www.parkcafebuiten.nl

t 030 2543543

Vier het najaar bij  
Parkcafé Buiten!

Hèt café met ontbijt, 
lunch en diner.

>  Vind ons op Facebook 
   
        Facebook.com/oostkrant

Herman Radstake
oude HoutensePad 

De Koningsweg gaat niet meer via 
een overweg over in de Gansstraat. 
Het spoor is sinds 26 november ver-
anderd in een bouwweg, waardoor 
de overweg overbodig is geworden. 

Het spoor is weg!
Letterlijk en figuurlijk: Het zuidelijkste deel van de Oosterspoorweg is in 
het weekend van 24 en 25 november omgebouwd tot bouwweg. Tot zeker 
eind 2015 zullen hier regelmatig vrachtauto’s rijden met materiaal voor  
de spoorverdubbeling en de HOV-lijn. 

Verbouwen in oost 

–––––  bouwweg op de Oosterspoorbaan
––/––  af en toevoerroute

Het zal niemand in de wijk ontgaan 
zijn dat Prorail voor NS het spoor 
verbouwt. Bij de Oosterkade krijgt 
het nieuwe station Vaartsche Rijn 
al duidelijk vorm. De komende jaren 
worden de spoorlijnen naar Den 
Bosch en Arnhem verdubbeld. De 
gemeente heeft Prorail gevraagd om 

tegelijk met het werk aan het spoor 
ook het grondwerk te doen voor de 
Uithoflijn, die gedeeltelijk langs de 
spoorlijn naar Arnhem gaat lopen. 
Tot nu toe werd het meeste werk 
buiten Utrecht-Oost uitgevoerd. Dat 
verandert. Over de bouwweg die nu 
op de Oosterspoorbaan is gelegd, zal 
in de piekperioden elke vijf minu-
ten een vrachtwagen heen en terug 
rijden. Het vrachtverkeer naar de 
bouwweg rijdt van de Waterlinieweg 
via de Laan van Maarschalkerweerd 
en de Koningsweg. De terugweg gaat 
via de Kranenburgerweg en Rubens-
laan. Als dit op de smalle Kranen-
burgerweg problemen geeft, wordt 
dit mogelijk eenrichtingsverkeer. In 
drukke periodes worden verkeers-
regelaars ingezet om de veiligheid 
voor het overige verkeer, waaronder 
veel schoolkinderen, te waarborgen. 
Bovendien wordt tussen 8 en half 9 
waar mogelijk vrachtverkeer verme-
den. De omliggende scholen zijn ge-
informeerd. 
De bouwweg blijft zeker tot eind 
2015 in gebruik, maar het vrachtver-
keer zal niet altijd even druk rijden. 
De eerste piekperiode duurt van  
december 2012 tot februari 2013. 
Dan rijdt het vrachtverkeer op werk-
dagen van 7 uur ’s ochtends tot 7 
uur ’s avonds. Prorail verwacht dat 
er ook in vijf tot tien weekends per 
jaar zal worden gewerkt, en dan ook 

“ Een leven 
lang in Oost”

Op zoek naar 
kinderopvang?

www.ludens.nl/directbeschikbaar 

Kom gerust eens kijken bij een 
van onze kinderdagverblijven 

bij u in de buurt.
Terwijl u werkt, maakt hij 

zijn eerste vriendjes

KDV ’t Klavertje, Abstederdijk 303, 030 – 820 07 88
KDV ’t Labyrint, Adriaanstraat 26a, 030 – 231 90 30

Kunnen we ook deze winter de schaatsen weer onderbinden bij de Zilveren Schaats? 

Winter in oost 
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Foto Herman Radstake ’s nachts. Wanneer de piekperioden 
en weekendwerkzaamheden zullen 
zijn, kan Prorail nu nog niet precies 
aangeven. Het bedrijf heeft toege-
zegd dat het de omwonenden twee 
weken van tevoren op de hoogte zal 
brengen, onder meer met bewoners-
brieven. Belangstellenden kunnen 
informatie vinden op de website 
www.prorail.nl/randstadspoor, via  
de digitale nieuwsbrief, twitter  
(@Randstadspoor) of het speciale 
telefoonnummer Publiekscontacten: 

0800-7767246. Daarnaast organi-
seert Prorail, soms samen met de 
gemeente, informatieavonden en 
spreekuren. 
Na 2015 komt de Oosterspoorbaan 
niet meer terug heeft de minister be-
sloten. Prorail zal de spoordijk dan 
vrijgeven en vermoedelijk aanbieden 
aan de gemeente om er een nieuwe 
bestemming aan te geven. 

Fo
to

’s 
M

ira
nd

a 
Le

ijs
tra


