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ken. Deze verzetsgroep had de admi-
nistratie van de Utrechtse Universiteit 
in brand gestoken om te voorkomen 
dat de bezetter de persoonsgegevens 
kon gebruiken voor de Arbeitseinsatz, 
de tewerkstelling in Duitsland. 

Bezige bij
Lubberhuizen had in het studenten-
blad Vox Studiosorum de antisemiti-
sche film Jud Süss besproken, waarop 
het blad werd verboden. Op de Van 
Limburg Stirumstraat gaf hij daarna 
illegaal drukwerk uit, zoals het be-
roemde gedicht Het lied der achttien 
doden van Jan Campert. Daarmee  
financierde hij het Kindercomité. Het 
gedicht werd de eerste uitgave van 
uitgeverij De Bezige Bij, die Lubber-
huizen na zijn huwelijk en verhuizing 
naar Amsterdam in 1944 oprichtte. 
Eén van Lubberhuizens verzetsbij-
namen was ‘Busy Bee’....
Verzet was er op meer plekken in de 
wijk. De zusters van het Diakones-
senhuis namen veel onderduikers op, 
onder wie Heintje Davids, een Joods  
cabaretière. In het bovenhuis 
Baanstraat 3bis woonden onderdui-
kers, boven een NSB’er. Ze zijn niet 
ontdekt en overleefden de oorlog. 
Vermoedelijk kan dat niet worden ge-
zegd van het merendeel van de Joodse 
bewoners van 61 woningen in Oost.

Met dank aan Podium Oost,  
nl.tracesofwar.com en het Utrechts Archief.

van Berlekom de crèche Kindjeshaven 
op Prins Hendriklaan 4. Ze brachten 
150 Joodse kinderen in veiligheid. De 
administratie lag veilig opgeborgen 
bij de Utrechtse aartsbisschop (later 
kardinaal) De Jong, ook op de Malie-
baan. Daar lagen ook de boeken van 
de Utrechtse verzetsgroep Kinder-
comité, waarin onder meer schei-
kundestudent Geert Lubberhuizen
actief was. Samen met de Amster-
damse Studentengroep hielpen ze 
vanaf 1942 honderden Amsterdamse 
kinderen overal in het land onderdui-

Herman Radstake
Oude HOutensepad

Hoewel al op 2 mei geallieerde vlieg-
tuigen voedselpakketten hadden 
gedropt boven de Lage Weide, trok-
ken pas op 7 mei Canadese en Brit-
se troepen, de ‘Polar Bears’, vanuit  
De Bilt de stad binnen. Tijdens de 
intocht sneuvelden tien leden van de 
‘Binnenlandse Strijdkrachten’ (BS) 
bij het Rosarium toen zij probeerden 
Anton Mussert te arresteren. 

Verzetsbolwerk
Mussert vluchtte vanuit de Maliebaan, 
waar hij op nummer 35 een tiental 
jaren kantoor hield als oprichter en 
grote leider van de Nationaal-Socialis-
tische Beweging (NSB). Veel Duitse en 
NSB-organisaties namen in deze straat 
hun intrek. Het leverde de Maliebaan 
de bijnaam ‘Nederlandse Unter den  
Linden’ op.  Minder bekend is dat in 
deze laan ook het verzet actief was - 
soms zelfs onder de neus van de vijand. 

De garage van Grund op nummer 71 
bijvoorbeeld, voorzag niet alleen 
Duitse voertuigen van brandstof, maar 
was tegelijkertijd bolwerk van het ver-
zet. Illegale bladen zoals De Waarheid 
werden er gedrukt, er lagen wapens 
opgeslagen en Joodse onderduikers 
werden daar ondergebracht. Direct 
naast de Sicherheitsdienst woonde 
‘juffrouw’ Marie-Anne Tellegen. Zij 
leidde als ‘dr. Max’ het Utrechtse ver-
zet en speelde ook landelijk een grote 
rol, onder meer bij de illegale krant 
Vrij Nederland en bij de Spoorwegsta-
king in 1944. Zij overleefde de oorlog.

Religieuze held
Mijnie Borghstijn, projectleider van 
de themaweek in Podium Oost, weet 
veel over de verzetsactiviteiten in de 
wijk. Behalve de geschiedenis van de 
Maliebaan die ze kent, weet ze dat 
Utrechtse studenten één van de eerste 
Nederlandse verzetsgroepen opricht-
ten. Al in november 1940 stichtten 
studentes Trui van Lier en Jet Berdenis 
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Opeens wist ik waarom
 ik hier thuis hoor“

“

M a a r t  2 0 1 5 d e  K r a n t  VO O r  a L L e  M e n s e n  I n  u t r e C H t - O O s t

Oost mag het weten!

wonen en leven in een land in oorlog: wie 
kan het zich nog voorstellen? een handje  
vol (groot)ouders kan nog uit de eerste 
hand ervaringen met ons delen. Misschien 
wel een extra reden om stil te staan bij de 
waarde van een leven in vrijheid. 
Ons nieuwe redactielid Carel van den tweel 
zoomt in deze krant in op de woning split-
singsproblematiek. en op pagina 4 schittert 
Martijn Leusink met zijn ‘quattro stagioni’. 
Lees, reageer of geef uw ongezouten mening. 
we horen het graag van de mensen uit 
Oost! redactie@oostkrant.com 
Kijk ook op www.oostkrant.com 

 

Exclusieve personal training studio

Wetenschappelijk onderbouwde training

Voedingsadvies & coaching

365 dagen/jaar - 24/7 begeleiding

ClubSven - Fit for the future

www.clubsven.com

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

Bezetters en verzet buren in Oost
Verpleegsters van het diaconessenhuis in de 

Burgemeester reigerstraat tijdens de bevrijding. 

proef de oorlog!
Zeventig jaar vrijheid gaat niet onge-
merkt voorbij in Oost. Buurtcentrum  
Podium Oost organiseert een thema-
week over de rol van dit deel van 
Utrecht in de oorlog. Mijnie Borghstijn 
is projectleider van de themaweek. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw stelde 
ze een tentoonstelling samen over de 
Domstad in de oorlog. Onlangs vond ze 
de foto’s van die tentoonstelling terug. 
“Dit jaar leek mij een goede gelegenheid 
om ze weer te laten zien. Wij willen de 
huidige bewoners van Utrecht-Oost be-
wust maken van de geschiedenis van de 
wijk. Dus ook van het oorlogsverleden. 
Dat hoort, vinden wij, tot het collectief 
geheugen van de wijk. Niet alleen foto’s, 
maar allerlei activiteiten, muziek, dans, 
een maaltijd met eten uit de oorlog - de 
ingrediënten zijn een verrassing. En we 
betrekken scholen en kinderen erbij. 
Zo voert de Kathedrale koorschool (een 
kinderkoor) een opera uit over kinderen 
in kamp Theresienstadt.” Zie voor meer 
informatie: www.podiumoostutrecht.nl

Het zal een uitbundig feest zijn geweest, die zevende mei in 1945.  
Want ondanks de officiële capitulatie op 5 mei, duurde het nog een  
paar dagen voordat ook de bezetters in Utrecht-Oost zich gewonnen 
gaven. Zelfs in die laatste oorlogsdagen vielen er nog slachtoffers.  
Podium Oost viert de bevrijding begin mei met een themaweek.

Vele monumenten in Oost herinneren aan 
de oorlogsjaren. denk aan de fietstunnel 
bij de Berekuil, het monument bij het 
rosarium en de ijsbeer op de Biltstraat. 
daarnaast herdenken de plaquettes op 
Maliesingel 36 Martin andries de Jong 
en Leendert tinus de Jong. de duitse 
kunstenaar Gunter demnig legde in heel 
europa voor duizenden huizen ‘stol-
persteine’: koperen plaquettes ter herin-
nering aan voormalige, meestal Joodse, 
bewoners, vermoord door de nazi’s.

Fo
to

 U
tre

ch
ts

 A
rc

hi
ef

 - 
fo

to
gr

aa
f F

.W
. M

al
se

n

Fo
to

 P.
 B

re
nn

in
km

ei
je

r 

“ Verzet was actief onder  
de neus van de vijand”



www.ludens.nl 

Welkom bij 
kinderdagverblijf
’t Klavertje 
Abstederdijk 303
Rozenrood 
Biltstraat 337

biologisch

2 | Oostkrant

Groot utrecht Oost 

utrecht Oost, je zult er maar geboren zijn, zoals ik. Ik ben weliswaar opgegroeid in tuindorp, 
maar ik kwam ter wereld in de emmakliniek aan het wilhelminapark. Het zou meer dan 
veertig jaar duren voordat ik welvarend genoeg zou zijn om terug te keren naar Oost, en dan 
moet je de begrippen ‘welvaart’ en ‘Oost’ nog enigszins oprekken. Ik weet niet eens of het 
arbeidershuisje waar ik tegenwoordig met vrouw en kind woon officieel nog wel tot Oost  
gerekend mag worden. Het ligt aan de goede kant van de spoorlijn, dat wel. Laten we het er op 
houden dat ik dichter bij Maarten van rossem woon dan bij de douwe egberts-fabrieken.
In utrecht is het makkelijk. waar je ook vandaan komt, in principe ben je onderweg naar 
Oost. nagenoeg elke utrechter die het een beetje voor de wind gaat, woont in Oost, hééft er 
gewoond of is van plan er te gaan wonen. Hoe geslaagder in het leven, hoe verder je naar 
het oosten opschuift, tot je ergens bij amelisweerd van de kaart van utrecht valt.
dit voorjaar leefde ik gebogen over het manuscript voor de dikste dichtbundel die ik ooit 
heb uitgebracht: utrecht voor beginners en gevorderden, een vermeerderde uitgave van 
alle utrechtse gedichten die tot nu toe in druk zijn verschenen, aangevuld met een aantal 
nieuwe gedichten. Mijn utrechtse gedichten hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal zijn 
geschreven in opdracht. uit mezelf schrijf ik niet graag over mijn stad, hoeveel ik ook van 
utrecht houd. In opdracht gaat het veel beter. waarom weet ik eigenlijk niet. Ik wist, tot voor 
kort, niet eens waarom ik eigenlijk nog altijd in utrecht woon – totdat een interviewer me 
onlangs de juiste vraag stelde.
we stonden ergens bij een muur waar iemand een gedicht van me heeft aangebracht.  
de interviewer verzocht me om dat gedicht voor te lezen. daarna vroeg hij: ‘Hoe weet je 
eigenlijk dat je hier in utrecht moet wonen, en niet ergens anders?’
nu heb ik me dat vaak afgevraagd, meestal in een sombere bui, en zonder duidelijk ant-
woord. weet ik veel, dacht ik, misschien wordt het wel tijd dat ik hier eindelijk eens opkras 
en een andere stad ga vervelen met die gedichten van me. Maar de zon brak door, scheen 
op mijn gezicht en op de muur met het gedicht. Het utrechtse licht scheen recht mijn kop 
in en opeens wist ik waarom ik hier thuis hoor, in het bijzonder in wat ik maar Groot utrecht 
Oost zal noemen. Omdat er in elk leven, en met elke liefde die werkelijk goed zit, een  
moment komt dat je beseft dat je je niet meer hoeft af te vragen waarom je ergens woont, 
en waarom je uitgerekend bij die ene persoon bent.
dat is het moment waarop je inziet dat alles op een dag in elkaar stort, dat iedereen bij 
iedereen weg kan, en vaak ook gaat, maar dat dat niets meer verandert aan wie je bent. 
Opeens besefte ik: ik zal altijd bij de moeder van mijn kind horen, ook al zou ze me morgen 
verlaten voor iemand die wél een villa aan de emmalaan kan betalen. en ik zal altijd een 
utrechter zijn, in voor- en tegenspoed, of ik nu volgend jaar verhuis naar new York of pas 
over een halve eeuw ons huisje uit wordt gedragen. die vrouw, dit kind, deze stad – ik kan  
ze nooit meer werkelijk verlaten, want niemand krijgt ze meer uit mijn hart.

Ingmar Heytze was Van 2009 tOt 2011 de eerste OFFICIëLe utreCHtse stadsdICHter. de 45-JarIGe 

auteur BeGOn zIJn CarrIere Op z’n 15e. HeYtze MaaKte deeL uIt Van de utreCHt MaFFIa, een GrOep 

sCHrIJVers dIe MIdden Jaren neGentIG Met reGeLMaat In CaFe de Bastaard te VInden was. zIJn  

nIeuwste dICHtBundeL ‘utreCHt VOOr BeGInners & GeVOrderden’ LIGt eInd Maart In de wInKeL.

Het woord is aan
Ingmar Heytze

Afscheid van 
de Ponskaart
Decennialang was de Ponskaart 
het eerste gebouw dat je zag als  
je De Uithof binnenreed. Sinds  
afgelopen december is er van dit  
markante gebouw weinig meer over.  
 

Esther Heinsman
OOsterstraat

Het Wentgebouw, in de volksmond 
beter bekend als de Ponskaart, werd 
in 1974 gebouwd voor de studie Tand-
heelkunde. In 1987 vertrok die studie 
uit Utrecht en na een renovatie in 
1990/1991 werd het Wentgebouw het 
nieuwe onderkomen van de studies 
Farmacie, Biologie en Scheikunde.

Ontwerpen in Oost

Omwonenden ontwerpen 
Oosterspoorbaan
Op 13 januari van dit jaar kocht 
de gemeente het zuidelijk deel 
van het voormalige Oosterspoor 
van ProRail. Dat leverde de ge-
meente nog diezelfde avond  
enthousiast applaus op tijdens 
een drukbezochte ‘dynamische 
startbijeenkomst Oosterspoor-
baan’. Ruim 100 omwonenden 
dachten op uitnodiging van de 
Stichting Oosterspoorbaan, 
Happyland Collective en de ge-
meente mee over plannen voor 
de toekomstige inrichting én 
het gebruik van de vrijkomende 
spoordijk.

Herman Radstake
Oude HOutensepad

Tekenend voor de betrokkenheid was 
de boven verwachting grote opkomst 
in het Rode Kruisgebouw aan de  
Koningsweg. Jan den Boer, project-
leider Oosterspoorbaan van de ge-
meente, gaf aan dat de gemeente “nog 
geen vastomlijnde plannen heeft” met 
het terrein. Vast ligt alleen een bud-
get waarmee in 2015 een ‘langzaam-
verkeersverbinding’ moet worden 
aangelegd. Welke vorm deze krijgt, en 
hoe daaromheen het gebied wordt in-
gericht, laat de gemeente over aan de 
omwonenden. De rest van de avond 
wisselden zij in levendige groepsge-
sprekken hun ideeën uit. Het fietspad 
zag iedereen wel zitten. De vele idee-
en voor de herinrichting daaromheen 
werden verzameld en genoteerd. 

Co-creëren
Vervolgens is een werkgroep van ruim 
dertig omwonenden en leden van be-
langenorganisaties voortvarend met 
de ideeën aan de slag gegaan. Twee 
bijeenkomsten ‘co-creëren’ in februari 

hebben vijf ‘beelden’ opgeleverd. 
Een kernteam werkt ze uit en checkt 
wettelijke (veiligheids)voorschriften. 
In een derde werkgroepsessie zijn 
hieruit drie varianten gekozen, die 
deze maand in een flyer in de wijde 
omgeving zijn verspreid. Alle wijk-
bewoners rondom de Oosterspoor-
baan mogen hun stem uitbrengen. Op  
8 april wordt de uitslag van de stem-
ming bekend gemaakt. 
Tot oktober 2015 ruimt ProRail het 
gebied op en saneert de licht vervulde 
grond. Daarna gaat de gemeente met-
een aan de slag met de herinrichting. 

Gedurfd
De werkwijze mag gerust uniek wor-
den genoemd. De gemeente heeft het 

aangedurfd om voor de herinrichting 
een beroep te doen op de betrokken-
heid, kennis en creativiteit van de 
omwonenden. Want de betrokken-
heid is groot gebleken. Nadat drie jaar 
geleden bekend werd dat het spoor 
zou verdwijnen, hebben de Stichting 
Oosterspoorbaan en Happyland Col-
lective al verschillende drukbezochte 
bewonersbijeenkomsten georgani-
seerd. De ideeën, kansen en moge-
lijkheden die daar zijn aangedragen,  
werden begin 2014 al in een Werk-
boek Oosterspoorbaan aan de ge-
meente aangeboden. 
Als u de flyer met de drie ontwerpen 
niet hebt ontvangen en graag uw stem 
wilt uitbrengen, kunt u die down- 
loaden van de Facebookpagina, of 
van de site van Happyland Collective: 
happylandcollective.com
Slotpresentatie: 8 april, 19.30 uur,  
Rode Kruisgebouw, Koningsweg 2.

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht
www.torbavilla.nlwww.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Samen met de familie geven wij invulling 
aan persoonlijke uitvaartwensen. Ieder
mens heeft een leven geleefd, wijsheden 
vergaard en anderen geraakt. Dit leven
belichten, geeft de uitvaart karakter waar-
uit men troost en inspiratie kan halen.

uit vaart  (begrafenis of crematie)•

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

Omwonenden denken mee tijdens  
de startbijeenkomst.

“ Gemeente doet beroep op 
creativiteit omwonenden”

Asbest
Twintig jaar later blijkt een nieuwe 
renovatie van het gebouw onhaalbaar 
vanwege de aanwezigheid van asbest, 
de weinig flexibele indeling van het 
gebouw en positie van de laboratoria. 
De studies uit het Wentgebouw zijn in 
de afgelopen jaren dan ook allemaal 
verhuisd. In 2013 startte de sloop van 
de Ponskaart. 
De eerste fase bestond uit het ver-
wijderen van 55.000 vierkante meter 
aan asbest en het demonteren van de  
binnenzijde. Doordat in het gebouw 
verschillende laboratoria aanwezig 
waren moesten deze ruimtes eerst 
worden ontdaan van schadelijke stof-
fen. In de tweede fase werd de gevel 
van het Wentgebouw verwijderd en 
het beton-skelet gesloopt. Inmiddels 
is de laatste fase in volle gang. De 
sloop van het FSB Onderwijscentrum 
en de collegezalen volgt binnenkort.

Toekomst
In juni dit jaar komt de grond in han-
den van de  Staat. De komende jaren 
zal hier het nieuwe kantoor van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG) verrijzen. De verwachting is dat 
het gebouw in het najaar van 2018 klaar 
is. Op dit moment is het RIVM nog in 
Bilthoven gevestigd. Op het bestaande 
terrein moeten echter veel gebouwen 
de komende jaren worden aangepast. 
Uit onderzoek bleek dat nieuwbouw 
goedkoper is dan renovatie van de be-
staande gebouwen. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
waar het RIVM onder valt, heeft voor 
het Utrecht Science Park gekozen van-
wege de mogelijkheid om kennis uit 
te wisselen met de universiteit, het 
UMC Utrecht, het Hubrechtlaborato-
rium, TNO, en Deltares en Nutricia 
Research. De universiteit en het UMC 
Utrecht werken nu al samen met het 
RIVM, vooral op het vlak van epidemi-
ologie en infectieziekten.

Vitaal object
Het RIVM is sinds 2004 onderdeel 
van de zogenoemde vitale infra-
structuur van Nederland. Hier-
onder vallen diensten, processen 
en producten die, als zij uitvallen, 
maatschappelijke ontwrichting kun-
nen veroorzaken. Het RIVM heeft 
voor het uitoefenen van taken voor 
de nationale crisisorganisatie een 
aantal vitale functies. Deze moeten 
onder alle omstandigheden blijven 
functioneren. Het RIVM is door de 
Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid dan ook 
aangewezen als hoog risico-object. 
In het nieuwe gebouw zal daarom 
gewerkt worden met verschillende 
beveiligingszones. Zodat personen, 
goederen en informatie een veilige 
en beveiligde werkomgeving hebben 
en beschermd worden tegen onge-
wenste invloeden.
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Uithof als stadspark

Annemarie Reinders
MarIsLaan 

de universiteit utrecht herstelt een aantal oorspronkelijke 
landschappelijke elementen in de uiterste punt van onze wijk 
Oost. Vorig jaar berichtte de Oostkrant al over de herinrichting 
van een deel van de Hoofddijk langs de Botanische tuinen 
op het utrecht science park/de uithof. daarna is het deel 
vanaf de faculteit diergeneeskunde tot aan de Hoofddijk en 
boerderij de tolakker op de schop genomen.

de terreinen zijn aangepast aan de moderne eisen die van-
uit diergeneeskunde aan het weidegebied gesteld worden. 
Voor de universiteit vormt de opknapbeurt een mooie aan- 
leiding om het landschap te herstellen. wandelaars en  
fietsers kunnen weer gebruik maken van de omringende  
gebieden. zo is dwars door de weilanden een landbouwweg 

aangelegd, die de Hoofddijk verbindt met de Münsterlaan in het  
diergeneeskundecluster. Het moet een bijzondere gewaar-
wording zijn om binnenkort vanuit het met imposante gebou-
wen bezette universiteitsterrein, ineens te fietsen tussen de 
landbouwgewassen en het vee. Ook voor de wandelaars is 
het gebied aantrekkelijk. Via twee zogenaamde struinpaden 
kunnen gebruikers, bezoekers én bewoners van het utrecht 
science park doorwandelen naar Fort rhijnauwen en amelis-
weerd. Hiermee krijgt het drukbezochte stadspark een flinke 
uitbreiding van recreatiemogelijkheden.
 
de aanpassingen in het landschap  geven meer aansluiting 
bij het oorspronkelijke Kromme rijnlandschap, het landgoed 
Oostbroek en de forten. Het 170.000 m2 tellende terrein van 
diergeneeskunde heeft een ware metamorfose ondergaan: 
veel overjarige populieren zijn gekapt en hebben plaatsge-
maakt voor gebiedseigen houtwallen. de oevers langs de 
diverse watertjes krijgen meer riet en andere beplanting. 
Hierdoor ontstaat meer en diverse leefruimte voor bomen, 
waterplanten- en dieren. www.uu.nl/meerweten

sCepsIs en  
entHOusIasMe
OVer de tOur  
de FranCe

Mijn stadsontmoetingen met Maarten van 
rossem zijn altijd van vriendelijke aard. 
Ook deze keer, in het polman’s Huis.  
al vaker kwam de komende tourstart ter 
sprake. ‘Ik verwijt het jou niet hoor,’ zei 
Maarten geruststellend. zijn weerzin tegen 
het evenement is bekend. Hij weet ook 
dat ik een zekere rol heb gespeeld om 
het naar de domstad te krijgen. ‘Het is 
toch bizar,’ oreerde mijn lievelingsmop-
peraar verder, ‘de Giro in assen, de tour 
in utrecht…’ Het ontbreekt de populaire 
geschiedkundige in deze aan passend 
historisch besef. Vanaf 1954, de tourstart 
in amsterdam, bestaat de behoefte van 
Franse, Italiaanse en spaanse ronde-
directeuren om over hun landsgrenzen 
heen van start te gaan. zij spelen daar-
mee graag in op het grote volksenthousi-
asme voor hun wedstrijd. Maarten heeft 
daar geen boodschap aan. zijn opvatting 
is helder: die koersen moeten blijven 
waar ze vandaan komen. een wonderlijk 
conservatief standpunt. Maarten kan in 
Oost op medestanders rekenen, maar  
dat is een minderheid. Bij het uitbreken 
van de lente neemt het enthousiasme 
alleen maar toe. de mensen pakken hun 
eigen racefiets weer en zeggen tegen  
elkaar: ‘nog even en dan komt de tour 
hier langs!’ zorgen zijn er nog genoeg. 
Vooral over de omleidingen. In Oost  
weten ze dat de Berekuil dé ontsnapping 
biedt voor hen die op zaterdag 4 juli toch 
reden hebben om de wijk uit te willen. 
anders zit het met de Oosterkade en 
de Gansstraat. die zullen allebei geheel 
ingesloten worden door de tour. dat wordt 
gezellig voor de bewoners, maar een 
probleem voor de horeca die juist die  
dag een enorme slag wil slaan. rob  
Midavaine van Le Canard in de Gans-
straat wil ontbijt met croissants en koffie 
gaan serveren. tot voor kort wist hij niet of 
hij zijn restaurant wel kon bereiken, nu de 
hekken al vrijdagnacht worden neergezet. 
nadere informatie leert dat er een oplos-
sing is bedacht. In het spoorwegmuseum 
hebben ze het ondertussen druk met  
een grootse tentoonstelling over het  
nederlandse wielrennen. er komt van  
alles aan truien en rollend materieel, 
zoals een ploegleiderswagen van pana-
sonic. uniek is het persoonlijke foto-
materiaal van de in januari overleden 
tourlegende Henk Faanhof (winnaar van 
de etappe naar Bordeaux, 1954).  
de familie heeft mij toestemming gege-
ven om het uit amsterdam op te halen 
voor de tentoonstelling. Het zijn unieke 
beelden uit een heroïsche periode – de 
jongensjaren van Maarten van rossem. 
Het kan zomaar zijn dat hij komt kijken.

COLuMn
Jeroen Wielaert

 
Carel van den Tweel
rIKa HOpperLaan 

Hutje op de hei
Vastgoedman Rick Saurens heeft 
plannen voor een 4e woonlaag op 
maar liefst 8 panden in dit blok. 
Die zijn nu nog twee en drie verdie-
pingen hoog. Een groot verlies van 
privacy, rust, uitzicht en lichtinval, 
aldus bewoners-zegsman Jeroen 
Windt uit de Pieter Breughelstraat. 
Hij illustreert dit met een  fotomon-
tage van de opbouwen. 
Tegenspeler Saurens benadrukt dat 
de welstandscommissie tweemaal 
een positief advies gaf. Bovendien 
heeft hij niet veel op met de bezwa-
ren. “Als je echt privacy wil, moet je 
in een hutje op de hei gaan wonen”, 
zei hij in oktober 2014 tegen het AD 
over deze kwestie.  

Genegeerd
“We kunnen niet anders dan een ver-
gunning afgeven”, bevestigt gemeen-
tewoordvoerder Jacqueline Rabius. 
“Er is voldaan aan het bestemmings-
plan en de gemeentelijke regels.” 
“Maar”, zo zegt Windt namens de 
bewoners, “de gemeente heeft fouten 
gemaakt met het welstandsadvies.” 
Zo zijn ingediende zienswijzen 
genegeerd, waarbij de gemeente 
luchtig over eigen procedurefouten 
heen stapte. Op deze manier heeft 
de gemeente volgens hem bewust 
kansen laten lopen om tot een goede 
belangenafweging te komen. “Blijk-
baar wil men marktpartijen geen 
strobreed in de weg leggen.”

Wonen in Oost

Bouwwoede voor de rechter
Een gehaaide vastgoedexploitant, gefrustreerde bewoners  
en een ‘dove’ gemeente: zie hier de ingrediënten voor een  
rechtszaak, met dit keer als decor het woonblok Vossegatselaan,  
Jan van Scorelstraat en Pieter Breughelstraat in Utrecht-Oost.
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Gemeente voor rechter
Voor dertig bewoners van het woon-
blok Vossegatselaan, Jan van Scorel-
straat en Pieter Breughelstraat is de 
maat vol. Zij verwijten de gemeente 
onbehoorlijk bestuur. Op 20 maart 
dient daarom een rechtszaak in 
Arnhem. Niet in Utrecht zelf, om-
dat één van de betrokken partijen 
rechter is in de Domstad. Windt is 
realistisch over de uitkomst als hij de 
jurisprudentie bekijkt. “De kans dat 
we winnen is klein” zegt hij, “maar  
we hebben recht op een eerlijke be-
handeling.”

Cowboys 
Het verdwijnen van rust en ruimte 
speelt op meer plekken in Oost. 
Veel verkochte eengezinswoningen 
veranderen in studentenkamers en 
koopstudio’s. De gemeente zegt ver-
gunningen niet te kunnen weigeren, 

hetzelfde argument dat de tegen-
standers van de geplande opbou-
wen in de Vossegatselaan te horen 
kregen. “De cowboys hebben onze 
wijken nu echt gevonden” beaamt 
Wouter Siemers van bewonersgroep 
MAMBO in Buiten Wittevrouwen. 
“Het kan zo niet doorgaan met  
woningsplitsen in deze buurten.” 

Kentering?
Ook de gemeente beseft dat de be-
staande praktijk tot onverteerbare 
situaties leidt. Siemers zag het aan 
de betrokken houding van raads-
leden bij een recente ‘schouw’ in de 
Monseigneur van de Weteringstraat. 
Samen met de wijkagent hadden ze 
net door bergen fietsen op de stoep 
gewaad. “Binnenkort verschijnt 
een langverwacht  evaluatierapport 
over het gemeentelijk woningbeleid.  
Misschien leidt dat tot maatregelen.” 
Windt is als ‘ervaringsdeskundige’ 
inmiddels gehoord in deze evaluatie. 
Wordt vervolgd.

Burg. reigerstraat 20 | 030 251 37 77
info@hooftdelicatessen.com
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VOLLEDIGE VERGUNNING

het is er knus en gastvrij
iedereen is even welkom
liefdevol is alles klaargezet
en snel weer bijgevuld

bediend op hun wenken 
vinden binnen snavels
in alle maten hun wils

de inrichting is doordacht

buiten overwinnen kracht
en gewicht het maatwerk
van het wankele evenwicht

kleine vogels zingen in koor

sluwheid overstemt samenzang 
de ekster laat de raaf delen
in hun wintervoorraad in ruil
voor een warm nest met uitzicht

Kamerbewoning (omzetting): van 
zelfstandige naar onzelfstandige  
bewoning: de eenheden hebben geen 
eigen voordeur. De voorwaarden voor 
een omzettingsvergunning verschillen 
per gemeente.

Woningsplitsing: een huis wordt ge-
splitst in verscheidene zelfstandige 
wooneenheden met een eigen voor-
deur (met mogelijkheid tot parkeer-
vergunning). Een vergunning is nood-
zakelijk. Splitsen wordt gereguleerd via 
gemeentelijke bestemmingsplannen.
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Marion steur

een struinpad op de uithof
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Pauline Brenninkmeijer
MaurItsstraat

In Iran bezitten esi (61) en Mahwash (58) 
alipour nog een huisje aan de Kaspische 

Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

zee.  esi: “wij gaan er op vakantie maar 
kunnen daar nooit meer echt wennen.  
wij hebben geen land meer.” Mahwash: 
“de vrouw is daar half zo belangrijk als de 
man.” In 1990 vluchtten ze vanwege het 
regime. Het gezin met drie jonge kinderen 
belandde in Oisterwijk. wiskundeleraar esi 
schoolde zich om tot houtbewerker. als 
de kinderen allemaal in utrecht studeren, 
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Esi en Mahwash Alipour verhuizen ze mee. Vanaf 2007 runnen ze 
aan de Oudwijkerdwarsstraat een buurt-
super met veel mediterrane producten. 
Hier doen ze alles samen. waar nodig 
springen de kinderen bij, zoals hun dochter 
(juriste), die vaak op de drukke zaterdagen 
in de winkel staat. Mahwash wil liever  
niet op de foto. esi, daarentegen, is zeer 
bereidwillig om even te poseren.
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Pauline Brenninkmeijer
MaurItsstraat

Begin dit jaar organiseerde de Oost-
krant op haar Facebookpagina een 
fotowedstrijd. De ‘imposante reus’ 
op de Emmalaan - afgelopen tijd 
in de aandacht gekomen vanwege 
zijn mogelijke ziekte - stond daarbij 
centraal. De redactie heeft mooie 
inzendingen ontvangen - dank 
daarvoor! Het vierluik van Martijn 
Leusink (Frederik Hendrikstraat) 
sprong daar wat de redactie betreft 
uit. Het werk toont de schoonheid 
van onze beuk in al haar verschij-
ningsvormen. Maar ook de mooie 
woorden van de fotograaf maken dit 
werk een tot absolute winnaar: “Beste 
redactie, Gedurende vele jaren fiets, 
loop en rijd ik langs ‘de beuk’. Onver-
mijdelijk komt er dan een moment 
dat je een beetje verliefd wordt. Sta 
je dat eenmaal toe, dan is er geen 
houden meer aan. Ik ben mijn beuk 
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3 mei  Culturele zondag viert 70 jaar bevrijding. wat betekende de tweede wereldoorlog voor utrecht en haar inwoners? 
spanningen aan de Maliebaan: verzet en verraad.  www.culturelezondagen.nl

20-21 juni  Culturele zondag, the Battle. Jong en oud strijden in diverse culturele categorieën om winst en verlies. zang-dans-
beeldende kunst-sport-spel-design-food, etc.  www.culturelezondagen.nl 

11 april  sloepenrace door de grachten van utrecht en een roeiwedstrijd door het Kromme rijngebied.  
www.kleinebotenclubutrecht.nl 

16 april-26 juli  parijs is nog ver. nederlanders in de tour. een bijzondere tentoonstelling in het licht van de komende start van de  
tour de France in utrecht.  www.spoorwegmuseum.nl 

14-17 mei thomas de stoomlocomotief is weer in het spoorwegmuseum.
14 juni  singelswim utrecht. zwemmen in de grachten om geld in te zamelen voor de stichting spieren voor spieren.  

www.singelswimutrecht.nl 
elke doordeweekse Van maandag t/m vrijdag cursusaanbod in podium Oost. Bijvoorbeeld een cursus valtechniek: een hindernisparcours 
dag  afleggen zonder te vallen.  www.podiumoostutrecht.nl 
25 april  elke laatste zaterdag van de maand repair Café in de wilg 14-17 uur, Mecklenburglaan 3-5.  

www.repaircafe-utrecht.nl 
tot 5 juli  Vanaf maart tot 5 juli diverse activiteiten rondom de start van de tour de France in utrecht. zoals een foto- 

tentoonstelling in het stadskantoor: Jeroen wielaert fotografeerde het twaalf jaar durende lobbytraject op weg  
naar de Grand depart. zie voor alle activiteiten:  www.tourdefranceutrecht.nl

Agenda   Lekker weg in eigen wijk

Bedreigde beuk

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

Van gehaktbal
tot oesters...

Clemens de Korte 

Makelaardij Rijnsweerd

NO CURE 
NO PAY

www.clemensdekorte.nl

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven

1304_Moestuin_Adv Oostkrant.indd   1 13-05-13   10:20

Fotowedstrijd in Oost

gaan stalken. Van november 2012 
tot november 2013 heb ik meer dan 
honderd foto’s van haar gemaakt.  
‘s Zomers in volle dracht, ‘s winters 
in al haar naaktheid. Nu zij bedreigd 
wordt, koester ik die foto’s en heb ik 
een ‘quattro stagioni’ samengesteld. 
Laten we hopen dat ze zich er door-
heen slaat. Ik zou niet weten hoe het 
verder moet zonder haar!”
Gelukkig weten we inmiddels dat 
we voorlopig nog niet zonder haar 
hoeven te leven. Gemeentelijk 
boomexpert Frank van den Brink: 
“Het is nog steeds onzeker of onze 
Grote Vriendelijke Reus aan de  
Emmalaan aan de beruchte planten-
ziekte Phytophthora ramorum, ook 
wel Sudden Oak Death genoemd, 
lijdt. Momenteel wordt er DNA-
onderzoek gedaan in Duitsland. 
Mocht de boom deze ziekte heb-
ben, dan betekent dat geenszins dat 
hij ook daadwerkelijk moet worden 
gekapt.”

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 Oostkrant  
(KvK 51098059) en verschijnt vier maal per jaar. 
Het IBan nummer is nL16 raBO 0158 0280 15 
t.n.v. stichting Oostkrant. www.oostkrant.com

redactie  Lydia paauw (hoofdredacteur),  
pauline Brenninkmeijer, petra davids, annemarie  
reinders, Martien slotemaker en Carel van den 
tweel redactie@oostkrant.com

medewerkers  esther Heinsman, Herman radstake, 
Marion steur en Jeroen wielaert 

Bestuur  rose-Marie van Berkel (voorzitter),  
Louis Jansen (penningmeester), Monique Biesaart 
(secretaris), Mariëlle Blanc (lid). Contact via  
bestuur@oostkrant.com

Wilt u adverteren in de Oostkrant?  
advertentie@oostkrant.com

Ontwerp en vormgeving  MBGO.nL

Drukwerk  aLtiJddruKwerK.nL

Oplage  14.000

Volgende nummer  juni 2015

De forensisch psychiatrische  
instelling FPC 2 landen sluit  
op 31 maart haar deuren. 
De locatie blijft aankomend  
jaar onderdak bieden aan  
tbs-patienten. 

Luie end in 
beweging

Lydia Paauw
KerKdwarsstraat

FPC 2landen behandelt mensen 
met een tbs-maatregel. Het motto 
is: ‘tbs is geen straf, maar een kans’. 
Het centrum heeft zes jaar bestaan. 
“Een korte maar succesvolle periode”,
aldus Fieke Vermeulen, mediaspe-
cialiste: “Er zijn weinig incidenten 
geweest.” 

Welke bestemming het pand dat in 
handen is van de Rijksgebouwen-
dienst daarna krijgt - en welke con-
sequenties dat voor omwonenden 
heeft - is onduidelijk.

Sluiting
Het aantal tbs-maatregelen loopt 
al een aantal jaar terug. “Dat is 
een landelijke beweging. Daarbij 
komt dat de uitstroom van patiën-
ten stijgt”, zo vertelt Vermeulen.  
De overheid besloot daarom twee 
klinieken te sluiten, waaronder  
FPC 2landen. “De staatssecretaris 
kondigde dit al in 2013 aan. Vanaf 
dat moment is er voor de medewer-
kers een sociaal plan gemaakt om 
hen naar ander werk te begeleiden.”
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      Facebook.com/Oostkrant

      @Oostkrant

Tijdelijk verblijf
Twee andere FPC’s, de Kijvelanden 
en de Van der Hoeven kliniek, van-
gen patiënten van FPC 2landen op. 
“Daarnaast stroomt een deel van 
de patiënten per 1 april uit, start 
met een reintegratie traject of krijgt 
een behandeling waarbij minder

strikte veiligheidsvoorschriften nodig 
zijn”, aldus Vermeulen. “Vanwege
een renovatie aan de Van der Hoeven
kliniek, locatie Willem Dreeslaan,
zal een deel van de patiënten uit 
deze kliniek ongeveer een jaar in 
het pand aan de Gansstraat behan-
deld worden”, vervolgt Vermeulen.

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

de zwaan
u i t v a a r t e n
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‘Quatttro stagioni’

“ Op de Gansstraat komen 
tijdelijk nieuwe patiënten”


