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Binnenkort is er nog 
maar één parochie 

in Utrecht“

“
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Oost mag het weten!

De Oostkrant introduceert een nieuwe ru-
briek: Toen & nu. hierin zoomen we in op 
een plekje in Oost: wat zien we er nu en wat 
stond er vroeger? Abstederdijk 301 bijt op 
pagina 2 het spits af. De Universiteit Utrecht 
viert dit jaar haar 380e verjaardag. in de 
jaren zestig opende de faculteit Diergenees-
kunde als eerste haar deuren op De Uithof. 
Tegenwoordig studeren en werken duizenden 
mensen op het Utrecht science Park. We 
blikken terug op een stukje geschiedenis 
van dit deel van Oost. en u wilt vast ook 
weten hoe het met de mooie oude beuk bij 
het Rosarium is. een update op pagina 4.  
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 

 

Petra Davids en Hannah Jansen
mAURiTssTRAAT/KRAnenbURGeRWeG

Op 29 maart viert de Universiteit 
Utrecht haar 380e verjaardag in de 
Domkerk tijdens de Dies Natalis. 
Dit is het startschot van allerlei 
festiviteiten in en rond Utrecht. De 
Uithof, dat tegenwoordig het Utrecht 
Science Park (USP) heet, is in de 
afgelopen decennia uitgegroeid tot 
een ware campus waar duizenden 
mensen iedere dag studeren en 
werken. Leen Dorsman, hoogleraar 
universiteitsgeschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht (UU) vertelt 
over de opkomst van de universiteit 
in dit deel van Utrecht-Oost.

“In 1977 begon ik mijn studie geschie-
denis aan de Universiteit Utrecht in 
de binnenstad, met af en toe colleges 
in het Van Unnikgebouw op De Uithof.
Je zag toen vanuit de collegezalen 
het USP als het ware uit de grond 
gestampt worden. Wij waren veel te 
krap gehuisvest. Professor Marietje 
van Winter heeft toen ooit nog op  
een brug over de gracht college gege-
ven om de huisvestingsnood aan te 
kaarten.”

380 jaar Universiteit Utrecht,
ruim 50 jaar De Uithof

vijftig en zestig wel nog overal uni-
versitaire gebouwen, instituten en 
instituties verspreid over stad zaten. 
Dat is nu veel meer geconcentreerd.”
“Toen het College van Bestuur met 
het bestuursapparaat naar De Uithof 
verhuisde, werd dit De Uithof eigen-
lijk het centrum van de universiteit. 
Ook de komst van het Academisch 
Ziekenhuis is van belang geweest. 
Het clusteren van al deze weten-

schappen en instituten, zoals Bio-
medische wetenschappen en Dier-
geneeskunde heeft een stimulerende 
werking gehad.”

Hoog aangeschreven onderwijs
Bart Edelbroek (21 jaar) is een stu-
dent die nu van die clustering de 
vruchten  plukt. Hij volgde op De Uit-
hof de bachelor scheikunde en nu de 
master ‘Molecular and Cellular Life 
Sciences’. Hiernaast loopt hij er ook 
nog stage. Hij brengt zo’n vijf tot zes 
dagen per week door op De Uithof en 
woont in het studentencomplex Ina 
Boudier Bakkerlaan buiten het USP. 
“Het onderwijs van mijn faculteit op 

het Utrecht Science Park staat hoog 
aangeschreven. Ik heb altijd veel con-
tacturen gehad. Door die combinatie 
van studies, instituten en gebouwen 
is er voor studenten veel mogelijk: 

midden in een drukbevolkte stad 
thuishoorden. De Uithof was een lo-
gische plaats voor uitbreiding van de 
universiteit, maar er is toch wel dis-
cussie geweest omdat het grondge-
bied van een aantal gemeenten was. 
Er is ook heel lang gestreden of er  
woningbouw (studentenhuisvesting)
op De Uithof mocht plaatsvinden. 
Daar is pas in de jaren negentig een 
beslissing over gekomen, heel sterk 
onder invloed van rector Hans van 
Ginkel, die heel veel heeft geïnvesteerd 
in goede relaties met het Utrechtse 
gemeentebestuur. Er is een eindeloze 
reeks plannen en nota’s geweest die 
structuur probeerden te geven aan de 
langzame groei van de Johannapolder 
tot de campus De Uithof.”

Wat betekende die uitbreiding?
“Om te beginnen armslag: in de bin-
nenstad zou deze groei nooit gerea-
liseerd kunnen worden. Uiteindelijk 
heeft de bouw van De Uithof geleid 
tot het ontstaan van twee campus-
sen: De Uithof en de Binnenstad. Je 
zou dit oppervlakkig kunnen zien als 
het uiteenvallen van de universiteit 
in twee delen. Hoewel in de jaren 

er staan hier bijvoorbeeld allerlei 
soorten lijpe apparaten die je kunt 
gebruiken voor je onderzoek.” De 
sfeer die de mix van oude en nieuwe 
gebouwen oproept, is soms lastig te 
grijpen. “Ik vind het jammer dat alle 
bètastudies zo gescheiden zijn van de 
rest van de gebouwen door de afge-
zonderde locatie. Soms mis ik hier de 
sfeer van de binnenstad. Bovendien 
is De Uithof in het weekend, on-
danks de studentenwoningen, echt 
een ghost-city: dan is er helemaal 
niemand.” Gelukkig weet hij nog wel 
de weg naar de binnenstad te vinden 
voor het drinken van een biertje. 
Om in de sfeer van het lustrum van 
de universiteit te komen, doet Bart 
op 20 maart mee aan de halve mara-
thon tijdens de Utrecht Science Park  
Marathon. Dit is een vooraankondi-
ging van alle feestelijke evenementen 
die komen gaan.

Ruimtegebrek
“Vanaf circa 1900 is de Universiteit 
Utrecht sterk gaan groeien. Een groei 
die na de Tweede Wereldoorlog  
alleen nog maar groter werd: deels 
een demografische kwestie, deels 
omdat de universiteit voor steeds 
meer bevolkingsgroepen bereik-
baar werd: andere sociale milieus, 
vrouwen. Ook de wetenschap veran-
derde: er waren steeds meer en gro-
tere laboratoria nodig, die niet meer 

1984
2016

bart edelbroek fietst op het UsP
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leen Dorsman geeft ook college op de brug

“ Studenten kregen 
op de gracht  
college om de 
huisvestingsnood 
aan te kaarten”



OOK VOOR WONINGEN DIE TE KOOP STAAN 

HOME BY THERESA
UW VERHUURMAKELAAR 
VOOR UTRECHT OOST
INFO@HOMEBYTHERESA.NL
HOMEBYTHERESA.NL
T 030 879 11 10

WILT U UW WONING VERHUREN?

www.ludens.nl 
biologisch

Hoera!
Kinderdagverblijf ’t Klavertje
is nu vanaf 7.00 uur open.
Abstederdijk 303

Rubriek Toen & Nu
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Leren in Oost

Tussen de voetbalvelden van 
Kampong en de Kromme Rijn 
ingeklemd ligt De Moestuin:  
een voormalige stadskwekerij. 
Hier in Maarschalkerweerd is  
het goed toeven voor een hapje  
of een drankje, terwijl kinderen 
buiten rondfladderen. Sinds kort 
kun je bij De Moestuin ook  
dineren in de prachtige Oranjerie. 
Deze achtertuin van Oost is een 
leer-werkbedrijf waar mensen 
met een beperking of verslavings-
problematiek werken aan hun 
toekomst. Zoals Sagar Marhe, 
assistent-kok in opleiding. 

Carel van den Tweel
RiKA hOPPeRlAAn 

In een bleek zonnetje poseert Marhe 
(22) verlegen - maar ook trots - met 
een snijplank en imposant koksmes 
voor de fotografe. Heel toepasselijk, 
hij haalde onlangs het certificaat 
snijtechniek. Daarmee is hij weer 
een stap verder in zijn opleiding. Zo 
vanzelfsprekend is dat niet: door een 
licht verstandelijke beperking zou de 
spanning en onzekerheid binnen een 
reguliere opleiding hem waarschijn-
lijk opbreken. “Ik kan niet zo goed 
tegen veranderingen”, legt Marhe uit. 
Bij de Moestuin is zijn leer-werktra-
ject overzichtelijk. De jonge Utrech-
ter heeft een hechte band met zijn 
leermeesters in de keuken. Allen zijn 
gediplomeerd begeleider.

Lasagne
Zijn vriend Frits, die hij kent uit 
woongroep Biltse Grift in Voordorp, 
maakte Marhe enthousiast voor 
de opleiding. “Ik kookte toen al de  
lekkerste lasagne van ons huis, al 
zeg ik het zelf.” Maar bij De Moes-
tuin leert de assistent-kok de echte 
kneepjes van het vak. Hij kan ze 
meteen in de praktijk brengen in 
het lunchcafé. En nu de Oranjerie 
geopend is, lonkt het grotere werk. 
Nee, Marhe heeft nog geen seconde 
spijt gehad van zijn leer-werktraject. 

Noodzaak en kansen
Directeur Pieter Jagtman van De 
Moestuin luistert het hele gesprek 

aandachtig mee en verschaft af en 
toe achtergrondinformatie. Hij ver-
telt dat de opening van de Oranje-
rie deels economisch noodzakelijk 
is: de bezuinigingen in de zorg gaan 
ook aan hen niet voorbij. Er moet 

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

Verbouwen

Terwijl de Adriaen van Ostadelaan 
openligt en het kruispunt een facelift 
ondergaat, staat ook de pastorie van 
de Aloysiuskerk in de steigers. is daar 
een renovatie  nodig om het pand 
geschikt te maken voor verkoop, zoals 
ook elders in de stad kerken sluiten  
en op de nominatie staan om verkocht 
te worden? nee, de pastorie van de  
Aloysius wordt verbouwd om woon-
ruimte te bieden aan pastoor Ton  
huitink. sinds medio vorig jaar is hij  
de pastoor van zo ongeveer de hele 
stad aan deze kant van de A2. 
Toen ikzelf veertig jaar geleden als 
pastoraal werker mijn arbeidzame leven 
begon in Ondiep, telde Utrecht 24 
parochies. nu, veertig jaar later, ziet  
het ernaar uit dat we binnenkort nog 
maar één parochie in de stad Utrecht 
(aan deze kant van de A2) over hebben.  
Dat is een fact of life en voor velen een 
bevestiging dat we de ontkerkelijking 
aan het afronden zijn: over een paar 
jaar kan de laatste het licht uitdoen. 
Door mijn werk heb ik tien jaar regel-
matig in Afrika, Azië en latijns-Amerika 
gereisd. ik ontdekte er dat West-europa 
op religieus gebied eerder een uitzon-
dering dan de regel is. Onze ontkerke-
lijking vindt elders geen navolging. 
integendeel, religie is deel van het 
dagelijks leven: van slapen en opstaan, 
van werken en vrije tijd, van kunst en 
cultuur. Afrikaanse voetballers die een 
kruisje slaan voor de wedstrijd doen 
dat omdat voor hen God niet buiten 
hun werkelijkheid is, maar deel ervan, 
ook van hun voetballen. 
De krimp van de kerk gaat gestaag 
door, zo wijzen de cijfers en toekomst-
voorspellingen uit. Ook in Utrecht. Aan 
de noordwest kant van de stad verlie-
zen vijf katholieke kerken binnenkort 
hun bestemming. Zou het denkbaar 
zijn dat 1300 jaar nadat Willibrord  
hier zijn bisschopszetel vestigde, de  
katholieke kerk uit Utrecht verdwijnt? 
Zou ze, na alles wat ze heeft doorstaan 
en overleefd, uiteindelijk aan deze 
crisis bezwijken? ik waag het te betwij-
felen. in het licht van de geschiedenis 
is de verbouwing van de pastorie mis-
schien toch geen zinloze onderneming, 
maar het klaar maken voor een toe-
komst, waarvan we nog niet weten hoe 
die eruit zal komen te zien. 
het wordt vast een mooi geheel: een 
vernieuwde Van Ostadelaan met een 
vernieuwde pastorie. Wie de langste 
toekomst heeft, zullen we vast wel zien.

ReNé GRoTeNhuis (1951) WOOnT sinDs 1991 

in UTRechT-OOsT. hij WAs AlGemeen DiRecTeUR  

O.A. bij PhAROs (GeZOnDheiDsZORG VOOR VlUch-

TelinGen) en bij De OnTWiKKelinGsORGAnisATie 

cORDAiD. hij is AcTief Als VRijWilliGeR in De 

AlOysiUsKeRK

het woord is aan
René Grotenhuis

geld verdiend worden. Tegelijkertijd 
biedt het in een prachtige glazen kas 
gevestigde restaurant nieuwe oplei-
dingsmogelijkheden.

De toekomst
Als Jagtman uitlegt dat niet alle  
geplaatste jongeren zullen door-
stromen naar een betaalde baan, 
knikt Marhe wat dromerig. Hij is 
vastberaden, maar ook realistisch. 
Of hij ooit als kok in een restaurant 
zal werken, weet Marhe (nog) niet. 
Het zaadje ervoor wordt in ieder  
geval geplant in De Moestuin.
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Stichting Moestuin Projecten is opge-
richt in 1998 en biedt mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt werk 
en scholing. De stichting wil dit bereiken 
door het exploiteren van een sociale 
onderneming die bestaat uit een biologi-
sche tuinderij met lunchcafé, moestuin-
winkel, restaurant ‘De Oranjerie’ en een 
houtwerkplaats. Deze onderdelen geven 
aan een brede doelgroep goede moge-
lijkheden tot maatwerk en re-integratie.

Abstederdijk 301, waar nu Kinderdag-
verblijf ‘t Klavertje zit, zag er vroeger 
heel anders uit. in 1906 vestigen 
de jezuïeten hier een noodkerk voor 

rooms-katholieke hoveniers uit de 
omgeving. in de wijk Abstede kweek-
ten tuinders toentertijd groente en 
fruit voor de stad. in 1924 verhuisde 

De Moestuin kweekt koks in oranjerie 

de kerk naar de huidige Aloysiuskerk 
aan de Adriaen van Ostadelaan. Op 
het adres Abstederdijk 301 werd het 
st. Aloysius Kindertehuis gevestigd, 

gerund door de orde Dochters van het 
Kruis. in 2002 werd het pand volledig 
gerenoveerd.
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Wonen in Oost
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Komen er nieuwe buren in oost?

Domweg gelukkig wonen in oost 
Utrecht-Oost strekt zich uit van  
De Uithof tot aan het studenten- 
complex Ina Boudier Bakkerlaan,  
en van villawijk Rijnsweerd tot  
het Lodewijk Napoleonplantsoen.  
Daarbinnen wonen ongeveer 32.000 
mensen. Uit jaarlijks onderzoek van  
de gemeente Utrecht blijkt dat  
bewoners van Oost hun buurt en  
de sociale cohesie relatief hoog  
waarderen. De Oostkrant  vroeg  
drie buurtbewoners uit verschillende 
buurten naar wonen in Oost.

Hannah Jansen
KRAnenbURGeRWeG

 
In Utrecht-Oost staan sociale huurwoningen, 
(vrijstaande) koophuizen, leven mensen in 
woongroepen bij elkaar en er staan studenten-
flats. Hoe ervaren buurtbewoners het wonen 
in Oost? Karen woont in de Frans Halsstraat 
en huurt al meer dan tien jaar een woning in 
de Schildersbuurt bij de particuliere woning-
vereniging Elck Wat Wils. Karen: “Het is een 
mooie en rustige buurt met sfeervolle wonin-
gen.” Elck Wat Wils, opgericht in 1920, is van 
oorsprong een ‘middenstandsvereniging’ met 
als doel om mensen te huisvesten in woningen 
van goede kwaliteit op een mooie locatie. De 
vereniging heeft nu negentig huizen verspreid 
over Utrecht-Oost. Karen: “Een vereniging 
als Elck Wat Wils draagt bij aan de diversiteit 
van het straatbeeld in de buurt. Je vindt hier   
gezinnen, alleenstaanden, ouderen en stellen.”

Buurtgevoel aan het Lodewijk Napoleon-
plantsoen
Alexander woont inmiddels tien jaar aan 

het Lodewijk Napoleonplantsoen, aan de  
andere kant van Oost. Hij waardeert de  
locatie: vlakbij Amelisweerd, de Kromme Rijn 
én de stad. “We hebben een fijne buurt. We 
kennen onze buren goed en onderhouden met 
zijn allen de gezamenlijke tuin voor de deur. 
Ik heb daardoor echt een buurtgevoel. Verder 
is het leuk dat je hier een dwarsdoorsnede van 
de Utrechtse bevolking vindt.”

Rust, ruimte, Rijnsweerd
Marsja verhuist binnenkort met haar gezin 
van Buiten Wittevrouwen naar Rijnsweerd. 
Omdat zij en haar man allebei werken in 
Oost, viel hun oog al snel op een vrijstaande 
bungalow. Deze is gedateerd, dus er moet nog 
het nodige aan gebeuren. “Voor ons gaven de 
locatie en vooral de tuin de doorslag. Rijns-

      Facebook.com/Oostkrant

      @Oostkrant

marsja Wierenga

Achterzijde Pieter baan centrum

weerd heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt: 
allerlei voorzieningen, genoeg groen, rust en 
ruimte. We kunnen niet wachten om te ver-
huizen.”

Diversiteit
“Dit deel van Oost mist wel de diversiteit 
die je elders in de stad en de maatschappij 

vindt. Het is natuurlijk best een ‘witte’ buurt”,  
aldus Karen, “Soms vraag ik me af of het voor 
mijn kinderen beter zou zijn om juist meer 
verscheidenheid in hun buurt te hebben.” 
Lachend: “Maar als ik om me heen kijk naar 
de mensen die er al jaren wonen, lijkt het zo 
te werken: als je eenmaal in Utrecht-Oost 
woont, ga je er niet meer weg.”

Dichten in Oost

De gemoederen lopen hoog op wanneer het om de opvang van asiel-
zoekers gaat. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Ondertussen komen er nog steeds veel asielzoekers naar Nederland. 
Vanaf 2019 wordt het oude Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat  
mogelijk een opvanglocatie voor vluchtelingen. De gemeente Utrecht 
heeft besloten dit tweede asielzoekerscentrum (azc) te openen.  
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) helpt hierbij. Maar 
waarom is voor deze plek gekozen? En wat betekent dit precies voor  
de buren?

Elianne Dummer
PyThAGORAslAAn

Een asielzoekerscentrum moet aan 
bepaalde eisen voldoen. De locatie 
moet bijvoorbeeld voldoende opper-
vlakte hebben en in de buurt moeten 
voorzieningen zijn, zoals winkels en 
openbaar vervoer. Ook de mogelijk-
heden voor recreatie zijn belangrijk. 
In azc’s wordt namelijk een sport- en 
spelprogramma aangeboden aan de 
mensen die er verblijven.

Omzet
Het oude Pieter Baan Centrum vol-
doet aan deze voorwaarden. Maar 
wat betekent zo’n opvangloca-
tie voor de buurt? Niet alleen een 
hoop nieuwe buurtbewoners, maar 
ook wat meer omzet voor winkels,  
horeca en andere lokale onder-
nemers. De vluchtelingen krijgen  
namelijk wat leefgeld, dat ze vooral 
daar zullen uitgeven. Ook biedt een 
azc enige werkgelegenheid. Naast het 

vaste team van het COA wordt plaat-
selijk personeel geworven.

Wie?
De locatie biedt plaats aan maximaal 
zeshonderd mensen. In asielzoekers-
centra wonen zowel mensen die een 
verblijfsvergunning hebben gekre-
gen, als mensen die hun procedure 
afwachten of die Nederland weer 
moeten verlaten. Ongeveer 10 tot 15 
procent van de bewoners van azc’s is 
leerplichtig kind. Deze kinderen zul-
len echter geen gebruik maken van 
de nabijgelegen scholen, omdat voor 
hen apart onderwijs wordt geregeld.

Duurzaam
Als de locatie niet meer nodig is als 
opvanglocatie, wordt deze heront-
wikkeld voor reguliere woningen. 
Daarom wordt het pand duurzaam 
verbouwd. Dat betekent ook dat de 
bouwstijl van de omgeving wordt 
aangehouden. Daarnaast is het idee 
om het gebied een toegankelijker en 

meer open karakter te maken, door 
op het terrein doorsteekjes naar de 
Kromme Rijn te geven.

Utrecht
In de wijk Oog in Al zit ruim twintig 
jaar een azc. De ervaringen met deze 
locatie zijn positief. Verder is bekend 
dat er in Utrecht een groot vrijwil-
ligersnetwerk is. Dit kan bijdragen 
aan het succes van een opvangloca-
tie, omdat hierdoor meer activiteiten 
kunnen worden georganiseerd. 

En nu?
Omwonenden zijn al over het opvang-
centrum geïnformeerd. Wanneer de 
plannen definitief zijn, worden deze 
verder uitgewerkt. Het COA en de 
gemeente gaan dan in blijvend over-
leg met omwonenden, om hun signa-
len op te vangen en hun belangen te  
betrekken. Want beter een goede 
buur, dan een verre vriend.
Voor meer informatie zie www.
utrecht.nl en www.coa.nl

’t dringt

er zijn er die meteen takjes meebrengen

ze blijven cirkelen tot ze zien waar het is

zetten de landing in en leggen hun takjes

om voort te bouwen op een goede plek

vliegen af en aan met nog meer materiaal

blijven schikken tot het past en dan 

bereiden ze de komst van de lente voor

er zijn er die komen met cijfers en getallen

zoveel punten op een rij om te mogen kijken

naar een leeggekomen nest of dat voor hen 

zacht en warm genoeg zou zijn om te broeden

ze leggen hun eieren in nesten die af zijn want

op voorraad gebouwd voor veel geduld ook

zij bereiden de komst van de lente voor

er zijn er die blijven omdat het hierna

weer lente wordt
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Karen hosper met haar dochter Kima



www.dezwaanuitvaarten.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 
een nabestaande     

030 238 00 38

Pauline Brenninkmeijer
mAURiTssTRAAT

Oud-leerlingen van het st. Gregorius col-
lege zullen hun rector nico harmsen(81) 
niet gauw zijn vergeten. Als ze hem tegen-
komen op straat, toont hij nog volop be-
langstelling voor zijn voormalige pupillen. 
hij stond bekend als streng maar betrok-
ken: “leerlingen hebben structuur nodig”. 

Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

maar, nog belangrijker:  “een leerkracht 
moet van kinderen houden”. nico is 
actief in de martinusparochie. jarenlang 
hield hij er woord- en communiediensten. 
Op zijn fiets bezoekt hij ouderen in de 
wijk die slecht ter been zijn: “We praten 
en bidden wat en dan geef ik de hostie.” 
soms doet hij begrafenisdiensten voor 
zwervers en verslaafden. muziek en koffie 
regelt hij dan uit eigen zak. hij is 53 jaar 
getrouwd met els heijster, ‘een Vianese’, 
uit Vianen. “barmhartigheid” is voor hem 
het wezen van het geloof. “niet alleen in 
woorden maar in daden.”
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Nico Harmsen 
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Agenda   Lekker weg in eigen wijk
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Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven
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Buurthulp in Oost

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  Petra Davids (hoofdredacteur), Pauline 
brenninkmeijer, elianne Dummer, hannah jansen, 
lydia Paauw-fikkert,  Annemarie Reinders, martien 
slotemaker en carel van den Tweel.  
redactie@oostkrant.com

Medewerker  marion steur. 

Bestuur  Anneke ellerbroek (voorzitter), maarten Oonk 
(penningmeester), monique biesaart (secretaris), 
nanette van mourik (lid) en Ger Offringa (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 2016

“Wij zijn er voor vragen op allerlei 
gebieden zoals opvoeden, opgroeien, 
huiselijk geweld, schulden en versla-
ving. Soms gaat het om ingewikkelde, 
meervoudige problematiek binnen een 
gezin. Maar mensen komen ook met 
eenvoudige vragen bij ons. Zo vroeg 
laatst een oudere dame die in de buurt 
van het Wilhelminapark woont hulp 
bij het maken van een online bestelling 
bij Albert Heijn,” vertelt Eppink. 

Zelfredzaam
“Ons doel is mensen zelfredzaam te 
maken. Dat ze zelf verder kunnen en 
niet meer afhankelijk zijn van onze 
begeleiding. Daarvoor kijken we altijd 
eerst naar iemands sociale netwerk: 
wat is er aan de hand en wie kan daar-
bij helpen”, vult Van Waas aan, “De 
werkwijze was in het begin wel wen-
nen voor mensen. Daarnaast twijfelden 
bewoners aan onze professionaliteit en 
dachten zij dat wij ambtenaren waren. 
Elk buurtteam bestaat uit professionele 
hulpverleners met elk een eigen exper-
tise. Zo vullen we elkaar goed aan.” 

Diversiteit
Het bereik van het team is een ver-
beterpunt. “Oost is een zeer diverse 
wijk. Niet overal zijn problemen 
zichtbaar, laat staan bespreekbaar,” 
vertelt Eppink. Afgelopen jaar onder-
steunde Buurtteam Oost zo’n zeshon-
derd mensen en/of gezinnen. “Het ge-
lijkwaardige contact is onze kracht én 
een verandering met de manier waar-
op zorg voorheen aangeboden werd. 
Het is een echte omslag: praten met 
- in plaats van over de cliënt,” meent 
Van Waas. De vraag is in hoeverre de 
werkwijze van de Buurtteams ook een 
antwoord is op de problemen in de 
zorg. “Dat is nog niet te zeggen. Wij 
zien in ieder geval het aantal PGB-
indicaties afnemen,” aldus Eppink. 

Uitnodiging
Van Waas en Eppink hebben niet het 
idee dat de doemscenario’s zijn uitge-
komen. “Het blijft wel een uitdaging 
om alle signalen uit de buurt op te 
pikken. Ook omdat onze locatie niet 
veel inloop heeft. Zo zitten we niet 
in een wijkgebouw waar uitwisseling 
makkelijk plaatsvindt. Wij hopen dat 
bewoners bij ons binnenlopen - met 
vragen óf als zij ons iets te bieden heb-
ben. We willen dat mensen de buurt 
als gezamenlijke verantwoordelijk-
heid zien,” besluit Eppink.

www.buurtteamsutrecht.nl

Lydia Paauw
KeRKDWARssTRAAT

In het oude Badhuis aan de Home-
ruslaan is sinds april 2015 Buurt-
team Oost actief. Een gevolg van 
de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en Jeugdwet.  
In december 2014 berichtte de 
Oostkrant hier al over. Toen  
domineerden doemscenario’s  
over deze ingrijpende verandering 
in de zorg de media. Gezinswerker 
Evelien van Waas en teamleider 
Gerrit Eppink van het Buurtteam 
blikken terug en vertellen wat het 
team biedt.

      Facebook.com/Oostkrant

De oude beuk op de rotonde bij het Rosarium is al enige tijd 
ongeneeslijk ziek. Voorlopig legt hij nog niet het loodje. Onder-
tussen ontfermt frank van den brink, boomtechnisch adviseur 
van de gemeente, zich over de boom. Zo past hij diverse thera-
pieën toe, waaronder een behandeling met compostthee, in 
de hoop het ziekteproces te vertragen. De dodelijke schimmel 
verspreidt zich geleidelijk aan verder over de stam. Gelukkig 
heeft de gemeente toegezegd dat de patiënt zo lang mogelijk 
op zijn plek mag blijven staan, mits hij geen gevaar voor de 
omgeving vormt. enige troost is de wetenschap dat er een 
35-jarige rode beuk met een ‘forse’ doorsnee van 45 centime-
ter klaar staat om geplant te worden, wanneer het einde daar 

is. Ter vergelijking: de huidige 
beuk heeft een doorsnee 
van circa 150 centimeter en 
is 165 jaar oud. Vooralsnog 
staat hij er fier bij, zich van 
geen kwaad bewust.

Pauline Brenninkmeijer  
mAURiTssTRAAT

Hoe gaat het  
met de beuk?

Vanaf 1 mrt  De lente komt eraan! De ontluikende natuur in De Tuinen op fort hoofddijk.  www.uu.nl/botanischetuinen 

13/20 mrt  stadswandeling Utrecht-Oost. met onder andere de nieuwe Zakelijkheid van Rietveld. Ook op 13 mei.  www.
vrijeacademie.nl 

20 maart  meelopen met de 35ste marathon vanaf het Utrecht science Park. Verschillende afstanden, dus voor ieder wat wils!  
KWf als goed doel.  www.utrechtmarathon.com 

24 maart cursus Omgaan met babbeltrucs.  www.podiumoostutrecht.nl

29 mrt-3 apr het 76e lustrum (380 jaar) van de Universiteit Utrecht.  www.uu.nl/lustrum  
 met op zondag dwars door de stad De weg van de Wetenschap (culturele zondag).  www.culturelezondagen.nl

4-8 mei het Thomasweekend. met film en musical over Thomas de stoomlocomotief in het spoorwegmuseum.  
 www.spoorwegmuseum.nl

21 mei maskeradeoptocht Utrechtsch studenten corps tijdens de Utrechtweek.  www.lustrumusc.nl

Weekaanbod  in buurtcentrum sterrenzicht o.a. japanse en Arabische taalles. informatie via stichting Vooruit (tel. 06-3956 3935).

Zaterdag elke laatste zaterdag van de maand Repair café in De Wilg 14-17 uur, mecklenburglaan 3-5.  www.repaircafe-utrecht.nl

oost 
als gedeelde 
verantwoordelijkheid
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