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D E K R ANT V O O R ALLE M ENSEN IN U T R E C H T - O O ST

‘s Nachts stiekem
stickers plakken

Impact verbreding A27

landers daardoor gemiddeld een
klein jaar korter, maar als je dicht bij
een snelweg woont, kan dat oplopen
tot anderhalf jaar.
Bij luchtkwaliteit praat je al gauw
over Europese normen. Brunekreef:
„Vooral de normen voor fijn stof
zijn meer bepaald op basis van wat
economisch haalbaar is dan op basis
van gezondheid. Daar is de Europese Unie ook heel eerlijk in. Maar
voor de overheid is het wel verleidelijk om te suggereren dat de lucht
schoon is als aan de norm wordt
voldaan. In de Verenigde Staten zijn
de normen echter veel strenger en
de advieswaarden van de Wereld
gezondheidsorganisatie zijn nog weer
strenger.”
De Europese normen bieden de
mensen in Utrecht-Oost dus niet
veel bescherming op het gebied
van gezondheid als de snelwegen
verbreed worden. De behoefte aan
landelijke mobiliteit zal dan ook
slachtoffers onder hen maken.

Foto Cees Oortwijn

Maliesingel

De snelwegen langs en door
Utrecht-Oost worden verbreed.
Wat betekent dat voor de luchtkwaliteit en voor de gezondheid
van de mensen die in de buurt
wonen, sporten, studeren, spelen
en recreëren? De Kracht van
Utrecht, een groep experts op
dit gebied, heeft laten zien dat
de bereikbaarheid van Utrecht
verbeterd kan worden zonder die
verbreding én met een kleinere
aanslag op de gezondheid van de
mensen in Oost.
Veel belangrijke snelwegen voeren
langs Utrecht. De Domstad wordt
daarom wel de ‘draaischijf’ van Nederland genoemd. Door de voortdurende toename van het autoverkeer
staan er steeds meer files tijdens de
spits. Om daar iets tegen te doen,
wil minister Schultz van Haegen de
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kunst in Oost

Snelwegen, luchtkwaliteit en gezondheid

Gerard Cats

“

Geheimen van Oost
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snelwegen verbreden. Voor UtrechtOost zijn vooral haar plannen voor
de A27 belangrijk. Op dit moment is
Rijkswaterstaat al bezig met het aanleggen van twee extra rijstroken, die
eind 2011 klaar zijn. Daarna komen
er volgens haar plan nog eens vier
rijstroken bij, die in 2020 klaar moeten zijn. Dat betekent dat er in totaal
veertien rijstroken komen.
Luchtkwaliteit
Auto’s produceren veel luchtvervuiling. Vooral fijn stof en stikstofoxiden. Fijn stof komt uit de uitlaat
en ontstaat ook door slijtage van
banden, remvoeringen en het wegdek. Als een auto in een file rijdt, is
de uitstoot uit de uitlaat veel hoger
dan bij goede doorstroming. Dus
door een file weg te werken, verbeter je de luchtkwaliteit. Maar als je
dat doet door de weg te verbreden
dan trek je meer verkeer aan, waardoor de lucht weer slechter wordt.
Bovendien komen dan de files uit-

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt u 5% korting
op uw aankoop bij ons.
Voor al uw raamdecoraties.
doe het zelf materialen, en
dierbenodigdheden kunt u
bij ons terecht .
DHZ Wilhelminapark
Jan van Scorelstraat 39-43
030-2510428

eindelijk weer terug. Heel duidelijk
zie je dat bij de A27 zelf. Eerst maakten de acht rijstroken een eind aan
het fileprobleem, maar nu staan er
weer zoveel files dat Rijkswaterstaat
verbreding tot veertien rijstroken
denkt nodig te hebben. De luchtvervuiling zal er na enige tijd alleen
maar erger op worden.
Luchtvervuiling en gezondheid
Mensen met astmatische klachten
merken vaak al direct een verergering van de problemen als ze dicht
bij een drukke verkeersweg komen.
Bea Groen woont aan de Jan van
Scorelstraat. In de buurt van de snelwegen nemen haar astmaklachten
onmiddellijk toe „maar ook aan de
Jan van Scorelstraat zelf krijg ik het
al vaak benauwd als er veel verkeer
is.”
Professor B. Brunekreef van de
Universiteit Utrecht onderzoekt de
effecten van luchtvervuiling door
verkeer. Volgens hem leven Neder-

Kopen of verkopen?
Bespaar op de makelaar!

030 273 61 70 • www.raat.com

De Kracht van Utrecht
In 2009 heeft een aantal experts op gebieden als ruimtelijke ordening en verkeer,
luchtkwaliteit en gezondheid het initiatief
‘De Kracht van Utrecht’ opgericht. In een
eerste rapport beschreven zij slimmere
mogelijkheden om Utrecht bereikbaar te
maken in plaats van het aanleggen van
meer asfalt. Zij vonden zowel steun bij een
groot aantal bewoners-, groen- en milieugroepen van binnen en buiten de stad
als bij een aantal politieke partijen en
het nieuwe College van B&W van Utrecht.
In 2010 uitgevoerde berekeningen van
samenwerkende ingenieursbureaus hebben aangetoond dat de ideeën van de expertgroep daadwerkelijk de bereikbaarheid
meer verbeteren, de leefomgeving veel
minder belasten en niet duurder zijn dan
de plannen voor meer snelwegen op de
Ring rond Utrecht. Die ideeën zijn er vooral
op gericht de automobilist aan te moedigen om de spits te mijden. Belangrijk in

Wildbreien
Wildbreien heeft nu ook Utrecht-Oost
bereikt. Op de Prins Hendriklaan ter
hoogte van het Gerrit Rietveldhof staan
sinds een tijdje versierde palen.
> www.wildbreien.nl

Foto Cees Oortwijn

Stroomstoringen in Oost
Op maandag 22 augustus viel de stroom
in Rijnsweerd en delen van De Uithof uit.
Zo’n 3.000 aansluitingen kregen geen
stroom. Een week later was het opnieuw
raak. Ditmaal werd een groter gebied
getroffen: 20.000 huishoudens en bedrijven die deels in Utrecht-Oost liggen.
Netbeheerder Stedin verwacht diverse
schadeclaims. Beide storingen hadden
overigens een verschillende oorzaak.

deze visie zijn sterke verbeteringen van het
openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen,
zodat de automobilist een alternatief heeft.
In de berekeningen is ook uitgegaan van
een beloning als de automobilist de spits
mijdt en van een realistische hogere brandstofprijs in 2020 (voorbeeld: als de minister schat hoeveel auto’s er in dat jaar rijden
dan gaat zij ervan uit dat de benzineprijs in
2020 is gedaald tot € 1,25 per liter).
De berekeningen laten ook, verrassend,
zien dat het extra asfalt rondom Utrecht
de binnenstad juist minder bereikbaar
maakt. Extra asfalt trekt meer autoverkeer
aan, maar de wegen in de stad kunnen
dat niet aan. De files verschuiven dus naar
de afslagen en de wegen binnen de stad.
De voorstellen van de Kracht van Utrecht
leiden daarentegen tot minder personenauto’s. Meer mensen komen dan naar Utrecht
om te winkelen, en vrachtauto’s kunnen
beter doorrijden. Daarom vinden die voorstellen ook veel steun bij het bedrijfsleven.
> www.krachtvanutrecht-initiatief.nl
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Het woord is aan
Dick en Irene Bruna

We voelen ons thuis in onze wijk. Het
meest gecharmeerd zijn we van de
ligging. Je bent snel in buitengebieden
zoals het Panbos of Amelisweerd,
maar je kunt ook gewoon op de fiets
naar de stad. Dick Bruna: Ik hou van
het huis waar we wonen. Ik ga hier
niet meer weg.
De uitbreiding van de Kohnstamm
school is ons wel een doorn in het
oog.
Irene Bruna: Van oudsher was het een
goede buurtschool en het schoolplein
was het centrum van de buurt. Alle
kinderen speelden op het plein
tijdens en buiten schooltijden, ouders
kwamen elkaar daar tegen en zo
ontstond er contact tussen buurt
genoten. Dick Bruna: Ik las de leer
lingen van de school wel eens voor
en haalde daar inspiratie uit voor
mijn werk. Net als de spelende
kinderen op het plein voor onze deur.
Irene Bruna: We hebben ook een
nieuwjaarsborrel voor en door buurtbewoners. Dat idee is bij de bewoners
ontstaan als Breitnerborrel, bij toerbeurt bij hen thuis, totdat er teveel
mensen kwamen. Nu mogen we de
borrel in de hal van de Kohnstammschool houden.
Toen de plannen voor de nieuwbouw
duidelijk werden en zonder enig overleg met de buurt werden gepresenteerd zijn we allemaal erg geschrokken. Het nieuwe gebouw zou namelijk
óp het schoolplein komen.
Irene Bruna: We hebben een buurt
vereniging opgericht om gehoord
te worden. Daar is helaas niet naar
geluisterd. Mijn man tekende een
pamflet waarvan ook stickers gemaakt
werden. Deze stickers hebben we, zelfs
stiekem ’s nachts, tot in het centrum
van de stad op lantaarnpalen geplakt.
Helaas haalden onze ludieke acties
niets uit en werd de bouw doorgezet.
Met als resultaat een groot gebouw
middenin de buurt. De slogan van
de PvdA dat schoolpleinen buiten
schooltijden buurtpleinen moeten
zijn ging in dit geval niet op, zelfs nu
wij een PvdA-burgemeester hebben.
We hebben er een raar gevoel aan
overgehouden.
Gelukkig heeft het verhaal ook een
positieve kant: de mensen uit de
buurt zijn dichter bij elkaar gekomen.

Dick Bruna kennen we van Nijntje. Minder
mensen weten dat Dick Bruna en zijn
vrouw Irene al 47 jaar in de Krommerijnwijk in Utrecht Oost wonen. Beiden zijn
geboren in Oost en na wat omzwervingen
hier teruggekeerd.
Tekst op basis van het interview door Yivat
Mozes met Dick en Irene Bruna

Andere oplossingen
Auto’s rijden het schoonst als ze
met een gelijkmatige snelheid, tussen zestig en tachtig kilometer per
uur, rijden. Bovendien is dan ook
de doorstroming optimaal, zodat er
minder files ontstaan. Daarom is wel
voorgesteld om op de snelwegen rond
Utrecht een maximum snelheid van
tachtig kilometer per uur in te voeren,
met trajectcontrole. Dat is een goedkope maatregel die snel ingezet kan
worden, en die de filedruk én luchtvervuiling vermindert. Helaas past
dat niet in de visie van de minister,
die juist delen van de snelwegen rond
Utrecht wil ontwerpen op 130 kilometer per uur.
Om de huidige files weg te werken, kun
je ook proberen de automobilist aan
te moedigen meer gebruik te maken
van fiets en openbaar vervoer, thuis te
werken of op andere tijden te reizen.
Veel automobilisten zullen niet willen
of kunnen overstappen, maar het is al
voldoende als slechts één op de zeven
automobilisten besluit de auto te laten
staan. Dat hoeft niet steeds dezelfde
te zijn; iedereen één dag per week is
ook al genoeg. De Kracht van Utrecht
(zie kader) heeft in rapporten laten
zien dat deze en andere acties de files
rond Utrecht oplossen, en zelfs dat de
bereikbaarheid van de stad daardoor
beter wordt dan door de uitbreiding
van de snelwegen. Door die uitbreiding immers komen er nog meer files
op de wegen in de stad. Bea Groen:
„Ik moet er niet aan denken dat de Jan
van Scorelstraat nog drukker wordt.”
Om de filedruk te verminderen denkt
iedereen eerst aan meer asfalt. Maar
bij nader inzien blijkt dat de kans
op succes klein is, terwijl je wel alle
nadelen krijgt voor leefbaarheid en
milieu, in het bijzonder in Utrecht.
Zoals de Kracht van Utrecht laat zien,
zijn er andere mogelijkheden, waardoor de bereikbaarheid verbetert en
de leefbaarheid veel minder achteruitgaat; en - in deze tijd van bezuinigingen niet onbelangrijk - die zeker
niet duurder zijn.
Extra informatie: www.oostkrant.com

Studeren in Oost

Elke dag dierendag
hof een begrip omdat er het grootste academische dierenziekenhuis
buiten de Verenigde Staten is. Hier
kunnen dieren naar doorverwezen

“75% van
de studenten
is vrouw”

Foto Cees Oortwijn

Zieke dieren zijn goed af in Utrecht-Oost. Op De Uithof staat namelijk
het grootste academisch dierenziekenhuis van Europa. En alle dierenartsen van Nederland worden hier opgeleid. Vanaf september fietsen
dagelijks 250 nieuwe studenten naar dit deel van Oost.
Pieter Willemsen

ontleden van dieren op sterk water en
het bestuderen van skeletten.

Zij zijn de gelukkigen die dit jaar
toegelaten zijn voor de enige opleiding tot dierenarts in Nederland.
Een opleiding aan een instituut dat
behoort tot de beste vijf op haar vakgebied wereldwijd.

Wetenschap en zorg op topniveau
Later in de opleiding zien de studenten meer beesten, als de colleges
worden gegeven in het academische
dierenziekenhuis. Hier worden dieren met klachten die gewone dierenartsen de pet te boven gaat, onderzocht en behandeld. Een voorbeeld
van succesvol onderzoek uit UtrechtOost komt van professor Jolle
Kirpensteijn. Zijn onderzoek leidde tot een methode om honden en
katten beter te behandelen tegen
kanker. Deze ontdekking heeft ook
belangrijke waarde voor de bestrijding van kanker bij mensen.
Ook is diergeneeskunde in de Uit-

Pieter de Hooghstraat

Geen geknuffel
“De komende jaren gaan zwaar worden voor de dierenartsen in spe”, vertelt student-assistent Margot Reinders.
Wekelijks wacht deze dierenliefhebbers veertig uur college. Zij die verwachten lekker met beestjes te kunnen
knuffelen komen van een koude kermis thuis. In de eerste drie jaar bestaat
het lesmateriaal namelijk vooral uit het

Een glas rood uit Utrecht-Oost
De trossen Regent en Leon Millot
doen het goed dit jaar. De auto’s en
vrachtwagens op de A27 razen voorbij aan dit unieke stukje Utrecht.
Want wie plant hier nou druivenstokken en maakt er vervolgens ook
nog wijn van?

Foto’s Peter van der Linde

Petra Davids

Fie Carelsenlaan

Op het volkstuinencomplex
aan de Oostbroekselaan heeft
Marco Verhagen in 2008 een
heuse wijngaard aangelegd.

“Door mijn liefde voor wijn wilde ik
zelf graag druiven gaan verbouwen”,
vertelt Verhagen, “Maar de wachtlijst voor een volkstuin is heel lang.
Daarom huurde ik een rij stokken bij
wijngaard Naescas bij Alphen aan de
Rijn. In 2008 kon ik dit stukje grond
pachten en ik zag mijn kans schoon.”
Van de Zuid-Hollandse wijngoeroe
Fred Lorsheijd leerde Verhagen
het vak; snoeien, opbinden en wijn
maken. “Dat laatste doe ik in m’n
eigen slaapkamer.”
De Utrechtse wijngaardenier schenkt
een glas rood uit 2010.

“Dat was een rampjaar, maar het is
geen rampwijn geworden.” De wijn
smaakt inderdaad niet slecht, maar
de zuren zijn wel erg aanwezig.
“Twee jaar geleden was een beter
jaar en ook van dit jaar verwacht ik
veel. We hebben een prachtig voorjaar gehad, waardoor we drie weken
voorliepen met de groei. Door de
natte zomer is die voorsprong weer
ingehaald, maar als we de komende
drie weken zulk mooi weer houden,
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worden als de gewone dierenkliniek de kwaal niet kan verhelpen.
Alleen al voor gezelschapsdieren
zijn zeventig medici in dienst,
is er medium en intensive care, zijn
er zeven operatiekamers en is er een
afdeling nucleaire geneeskunde.
Dierenarts is vrouw
De studenten moeten na drie jaar kiezen uit de afstudeerrichtingen gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en
paarden. Volgens Reinders zie je vaak
dat de typische paardenmeisjes zich
specialiseren op de edele viervoeter.
Stoere plattelandsjongens kiezen vaker voor landbouwhuisdieren. Het
aantal mannen is echter enorm afgenomen binnen de faculteit. In 1925 was
Jeanette Donker-Voet de eerste vrouw
die toegelaten werd tot deze faculteit. Toen zij in 1930 afstudeerde was
ze nog steeds de enige vrouw op de
opleiding. In de jaren tachtig kwam
een omslag en nu is vijfenzeventig procent van de 1500 studenten
aan deze faculteit vrouw. Om het
pionierswerk van Jeanette DonkerVoet te eren is het laboratorium, dat
in 2006 geopend werd, naar haar vernoemd.
Bekijk het filmpje van de open dag van de
faculteit op: www.oostkrant.com

dan haal ik eind september een
prima oogst binnen. Mits ik niet
weer last krijg van wespen.”
Door deze insecten is Verhagens
oogst van vorig jaar grotendeels
verloren gegaan.
“Als ze komen, zet ik grote potten
jam naast de ranken in de hoop
dat ze daarin kruipen in plaats
van dat ze m’n oogst opeten.
Vogels zijn ook dol op druiven.
Daarom heb ik die blauwe netten
gespannen.”
Naast rode wijn maakt de wijngaardenier ook port.
“Van bramen, druiven en portgist
maak ik deze Nederport.”
Een heerlijke zoete, die meer weg
heeft van een dessertwijn. Dat
smaakt naar meer!
Kom een kijkje nemen in de enige
wijngaard die Oost rijk is. Iedereen is van harte welkom, mits
aangekondigd.
www.wijngaard-primavera.nl
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Ontmoet elkaar in Oost
Onze wijk mag zich gelukkig prijzen met een aantal plekken waar buurtbewoners
elkaar kunnen ontmoeten. Het buurthuis Oudwijk of Graag Gedaan openen hun
deuren voor mensen die even een praatje willen maken, een cursus willen volgen
of zich even niet eenzaam willen voelen. Elke ontmoetingsplek heeft zijn eigen
aanbod. We nemen een kijkje bij twee van de drie ontmoetingsplekken.

Buurthuis Oudwijk

Het buurthuis
is voor jong
en oud
“Ons doel is om activiteiten te
bieden voor alle mensen in de
wijk, jong en oud”, vertelt Kitty
Mulder van Buurthuis Oudwijk,
“Waar is behoefte aan? Kan ik
vraag en aanbod aan elkaar
koppelen?” Sinds vorig jaar is
Mulder agogisch beheerder bij
Cumulus Welzijn.”

Buurthuis Sterrenzicht

De Wilg

1

Anne Begheyn

2

Stolberglaan

Wat doet een agogisch beheerder
zoal?
“Een agogisch beheerder signaleert
de behoeften van mensen uit de wijk
en speelt daarop in. We werken met
een beheerteam van vijf mensen.
Dit team bestaat uit twee assistentbeheerders/receptionisten,
een
schoonmaakster en twee agogisch
beheerders. Van ieder teamlid wordt
verwacht dat hij of zij een open
houding naar het publiek heeft en
mensen gastvrij ontvangt.”
“Ons aanbod is enorm divers. Van
oudsher zijn we alleen open op werkdagen, maar ons streven is om ook in

“Zo koppelen
we vraag
en aanbod”
het weekend en de vakanties open te
gaan. Juist voor mensen die eenzaam
zijn, is een activiteit in het weekend
erg welkom.” Het Buurthuis organiseert de activiteiten niet zelf. Ze
worden door mensen uit de wijk
georganiseerd met ondersteuning
van ons en door ons gefaciliteerd.”
Wat kun je hier allemaal doen?
“De lijst van activiteiten in het buurthuis is heel divers: je kunt er klaverjassen en bingo spelen, samen eten,
koken in een professionele keuken,
bridgen en koersballen. Er zijn bijeenkomsten voor het senioren COC
(Vereniging voor homoseksuelen), er
is een spelotheek, er worden cursussen gegeven zoals salsa, zumba, meditatie, streetdance, Servische taal, biodanza en yoga. En de cursus ‘muziek

sinds

3

4

Foto’s Cees Oortwijn

op schoot’ is er speciaal voor peuters
en kleuters en hun ouders.

Ontmoetingsplek

In de hal van het buurthuis staat
de ‘weggeeftafel’. Wat is dat?
“Dat is heel leuk. Mensen komen
binnenlopen om iets weg te geven of
mee te nemen”, vertelt Mulder, “In
plaats van dingen weg te gooien, breng
je ze hier en maak je er iemand anders
blij mee. En je maakt gelijk een praatje.”

Graag Gedaan is een ontmoetingsplek aan het Lodewijk Napoleonplantsoen. Het oogt als een grote gezellige huiskamer, er staat een
behoorlijke tafel met twaalf stoelen, er zijn enkele zitjes en er liggen
veel kussens in de lage vensterbanken. Graag Gedaan is tevens de
dienstenwinkel van de Kranenburgschool.

Eind oktober start het eerste Repair
Café. Ook dit is een ontmoetingsmoment, waarbij mensen hulp krijgen bij
het repareren van hun fiets of het inzetten van een nieuwe ritssluiting in
een broek. Zo koppelen we vraag en
aanbod.’
Repair Café dingt mee naar een bijdrage uit
het Rabo DichtbijFonds www.dichtbijfonds.nl.
Stemmen kan tot 3 oktober.

“In het buurthuis is ook een aantal
mooie ruimten te huur voor heel aantrekkelijke prijzen. Je kunt bijvoorbeeld de keuken afhuren om er te
koken voor een groep vrienden. Het
buurthuis is goed toegankelijk, ook
voor mensen in een rolstoel. Tevens
is er een vergader- en cursusruimte te
huur. Momenteel huren drie zelfstandig ondernemers een praktijkruimte
op de eerste verdieping. Bel voor
informatie met Kitty Mulder of Johan
Pols, tel. 030 2567330.
www.cumuluswelzijn.nl

Annemarie Reinders
Marislaan

„Bij Graag Gedaan volgen leerlingen
van de praktijkschool hun maatschappelijke stage van veertig uur”, vertelt
docent, bedrijfsleider en begeleider
Wouter Meijer, „de meisjes en jongens
leren alles over tuinonderhoud, ramen
wassen, papier en glas wegbrengen
en het koken en verkopen van warme
maaltijden. Zo doen ze de noodzakelijke vaardigheden op voor de latere
beroepspraktijk.” De leerlingen van
het praktijkonderwijs Techniek, Zorg
en Welzijn, Economie en Groen waren
zelf betrokken bij de inrichting van het
centrum. Ze werken in groepen van
acht een dagdeel per week. Sommigen
zijn er enkele jaren actief. Werkzaamheden buiten Graag Gedaan worden
in het begin begeleid door de docenten. Wouter Meijer nodigt alle lezers
van de Oostkrant uit hier ‘ns een kop
koffie te komen drinken, strijkgoed
te laten doen of bijvoorbeeld een afspraak te maken voor ramen wassen
of voor wat groenonderhoud. „Als
voor 10.00 uur in de ochtend een warme

maaltijd besteld wordt kan deze even
na 14.30 uur worden afgehaald. De
kosten zijn laag!”
Om 15.00 uur zit de stage voor de leerlingen er op. Zij evalueren onder leiding van Wouter de werkzaamheden.
Allen zijn tevreden en na het handen
schudden gaat iedereen naar huis.
De leerlingen brengen flyers met daarin informatie over Graag Gedaan rond
in de buurt om aandacht voor de activiteiten te krijgen.
Ontstaan
Graag Gedaan is in 2009 ontstaan uit
een initiatief van Mitros, Cumulus,
Studio Plus 5, Bureau Kwiek en de
Kranenburgschool. De eerste twee
jaar werd het gefinancierd door
het Europees Sociaal Fonds. Graag
Gedaan heeft een belangrijke functie in de buurt. Het ontmoetingspunt
wordt binnen de schooltijden als
vergaderruimte voor presentaties en
allerlei soorten overleg gebruikt. Er
worden tijdens middagen eveneens
verschillende creatieve workshops gehouden voor buurtbewoners van alle
leeftijdsgroepen.

1 Buurthuis Oudwijk (cumulus welzijn)
Oudwijkerdwarsstraat 148
www.cumuluswelzijn.nl
2 Buurthuis Sterrenzicht (cumulus welzijn)
Keerkringplein 40
www.cumuluswelzijn.nl
3 Activiteitencentrum De Wilg
Mecklenburglaan 3-5
www.dewilg.nl
4 Graag Gedaan
Lodewijk Napoleonplantsoen 20-22

Filmverhalenfestival
Op de laatste stagedag voor de grote
vakantie ben ik te gast bij Graag Gedaan.
Ik krijg koffie aangeboden van een leerling.
Tijdens mijn bezoek maakt Femke Hoyng
van ‘Studio Plus 5’ met een aantal kinderen
een animatiefilm. De kinderen bedenken
zelf het verhaal en gaan dan aan de slag
om met behulp van zelfgetekende en
geknipte poppetjes het verhaal te verfilmen.
Hoyng werkt met een camera op statief
en een laptop. Geconcentreerd nemen de
kinderen scènes op en spreken daarna
de film in. Ze genieten volop!
Dit najaar wordt er opnieuw een Film
verhalenfestival gehouden in Graag Gedaan.
www.pro-kranenburg.nl
www.bureaukwiek.nl		
www.studioplus5.nl

1976

Kom proeven bij
voor begeleiding van eigenzinnige uitvaarten

oosterse tapijten

Van maandag t/m zaterdag
geopend vanaf 17:30

aziatica
kom kijken!!
reparatie - reinigen
Nachtegaalstraat 59 - 3581 AD Utrecht
Telefoon 030 - 231 09 48

Hiske Alting

Petra Branderhorst

030 - 238 00 38

Annemieke Zwanenburg

Jan van Scorelstraat 21
030 251 39 13
www.restaurantelvi.nl

Van gehaktbal
tot oesters...
Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl
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De bus stopt voor de deur bij…
Burgemeester Fockema Andreaelaan 100
Rondom het Diakonessenhuis is het een komen en gaan van stadsbussen. Bezoekers van het ziekenhuis stappen uit op de Adriaen van
Ostadelaan en reizen terug via de Bosboomstraat. De eindhalte van
buslijnen drie en vier ligt aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan
aan de achterzijde van het ziekenhuis. Daar om de hoek breidt het
Diakonessenhuis flink uit.
van cafetaria Jolidé aan
de Bosboomstraat, pal
naast cafetaria Ikaros.
„Het is heel gezellig zo
naast elkaar”.
Snackers kunnen nog
bij een derde cafetaria,
Cortina, terecht aan de Adriaen van
Ostadelaan tegenover de bushalte.

Foto Cees Oortwijn

Op het terrein waar voorheen het
zusterhuis stond, wordt stevig
gebouwd aan het nieuwe Acuut Centrum. Volgens informatie van het
ziekenhuis ’een innovatief spoedzorgcentrum’ dat begin 2013 haar
deuren zal openen. Daarnaast zullen
artsen, specialisten en verpleegkundigen hier straks samenwerken op
13.000 m² in de Spoedeisende Hulp,
intensive en medium care, de huisartsenpost en het OK-complex.
Het ziekenhuis probeert zo min
mogelijk overlast te veroorzaken in
de wijk. Omwonenden worden dan
ook regelmatig geïnformeerd over
de bouw. Horecaondernemers in de
buurt zijn blij met de geplande uitbreiding.
”Acht tot negen procent van onze
omzet genereren we via ziekenhuispersoneel en bezoekers”, vertelt
Wilco van Leeuwen. Hij is eigenaar

Hongerig personeel of bezoekers
van het ziekenhuis schuiven aan bij
restaurant Kaatje’s voor een verfijndere maaltijd. Deze eetgelegenheid
zit op de hoek van de Bosboomstraat. Je kunt er ook terecht voor
thuismenu’s. Tegenover Kaatje’s,
bij Sfizio, koop je heerlijke Italiaanse delicatessen voor de zieke in
plaats van een fruitmand. Bij Italia
eet je op een warme dag een ijsje
of je bestelt er ’s avonds een pizza.
Maar uiteraard kun je ook in het
Diakonessenhuis zelf terecht voor
een hapje en een drankje. Ondanks
de vele winkels in de buurt is het
winkeltje op de begane grond populair bij buurtbewoners. Een uitkomst
als je onverwacht in het weekend of
‘s avonds een cadeautje of bloemetje
nodig hebt. En je stapt er zo mee op
de bus.
> O
 proep: Wordt u als omwonende goed
geïnformeerd over de nieuwbouw van
het Diakonessenhuis? Ervaart u overlast
of valt het allemaal wel mee? Mail aan
redactie@oostkrant.com en vertel ons
uw verhaal!

Foto Cees Oortwijn

Weggeefwinkel
Wie regelmatig door de Zonstraat rijdt, kijkt steevast even naar het weggeefwinkeltje van
Annelies Potuyt op nummer 106. Zit er iets van mijn gading bij? Kan ik iemand blij maken
met een kledingstuk dat ik zelf niet meer draag? De opbrengst gaat naar projecten in Afrika.

3 t/m		
25 september

Bezoek met het hele gezin één van de forten die in Oost en omgeving liggen. www.fortenmaand.nl

1 en 2 oktober

Het Magic Circus brengt weer een bezoek aan het Wilhelminapark. www.utrechtsuitburo.nl

4 oktober	Geef je te dikke dier een gezondheidscheck op dierendag bij de speciale Obesitaspolikliniek van de
		
faculteit Diergeneeskunde. www.uu.nl
19-20 oktober	In de herfstvakantie worden in de Botanische Tuinen speciale knutselmiddagen voor kinderen van
		
8 – 10 jaar georganiseerd. Jongere kinderen alleen onder begeleiding. Opgave via de site of 030-2531826.
		
29 oktober	Tijdens de museumnacht kun je de donkerste plekken van het spoorwegmuseum ontdekken. Net over de grens
van Utrecht-Oost, in het museumkwartier, zijn nog meer musea te bezoeken. www.museautrecht.nl
12 november
		

Pak je agenda er maar bij!. Het is bekend wanneer de intocht van Sinterklaas in Utrecht is dit jaar. Op zaterdag
12 november komt de Goedheiligman om 12.00 uur bij de Weerdsluis aan. www.intochtsintinutrecht.nl

		

Raadpleeg voor culturele evenementen in Oost: www.cultuurinoost.nl

Uw mening

De functie van een park

> Rectificatie
	De heer Ket attendeerde ons erop dat
in het artikel over de Kromhoutkazerne
een foute beschrijving staat. Het is
‘de brug van twaalf gaten’ in plaats
van ‘de brug met de twaalf gaten’.
De redactie dankt de heer Ket voor
zijn oplettendheid.

>	Oproep aan de lezer(es)
	Het huis van mijn buren wordt
opgesplitst in (studenten)kamers!
Heeft u dit wel eens meegemaakt?
Of gaat het bij u binnenkort gebeuren
in een naastgelegen woning?
Wat vindt u daarvan? Mail het ons.

COLOFON
Foto Cees Oortwijn

In de vorige krant vroegen we u waar volgens u een park voor bedoeld
is. We delen een aantal reacties die we ontvingen met u.
Mevrouw Vink mailt ons het
volgende:
“Een park heeft natuurlijk vele functies: een lekkere hangplek voor de
één, een rustmoment voor de ander,
met een scootertje rijden voor een
derde, een glaasje drinken of muziek
spelen voor weer een ander. En met al
die functies, die horen bij even zoveel
mensen, zullen we het met z’n allen
moeten zien te rooien. Ik fiets dagelijks door het Wilhelminapark, soms
hol ik er een rondje, maar het is voor
mij vooral een wandel- en rustpunt in
het groen.
Het park is de laatste jaren wel veranderd, waarbij de rustzoeker wat op de
achtergrond is geraakt. Tja, het park
is er voor iedereen. Rekening houden
met elkaar zou hier toch het motto
moeten zijn.
Dus wat mij betreft geen scooters
in het park. Misschien een parkeerplaatsje ervoor maken? En muziek
kan, maar wel zachtjes graag. En vooral: afval in de prullenbakken! En als
die vol zijn: mee naar huis nemen! Ik
vind dat het Wilhelminapark over het
algemeen goed gebruikt wordt maar
we moeten wel in de gaten houden
dat het zo blijft!”
Mevrouw Mooren mailt:
“De functie van een park is dat men-

sen uit de omgeving prettig in het
groen kunnen recreëren, dus spelen,
picknicken, voetballen en een plaats
hebben waar je fijn met je hond kunt
wandelen en spelen.”
De heer Buma schrijft:
“De gemeente doet al genoeg aan het
afvalprobleem door afvalbakken te
plaatsen en het park dagelijks op te
ruimen. Het wordt tijd voor de eigen
verantwoordelijkheid van de burger.
Met andere woorden: als de bakken
vol zijn, moeten recreanten hun eigen afval gewoon mee naar huis nemen. Dat gebeurt veel te weinig. Een
zoveelste al dan niet ludieke voorlichtingscampagne is weggegooid
geld, omdat het hoogstens tijdelijk
effect heeft. Dus: tijd voor actie.
Wat betekent dit concreet? Het
kabinet heeft onlangs de boetes op
het op straat weggooien van afval
al fors verhoogd. Nu dus alleen nog
de handhaving ervan. Dit vergt inzet van agenten in de (late) avond.
Dit geld is snel terugverdiend als
boetes van minimaal € 60 worden
uitgedeeld.
Waarschuwingsbord bij de grote
weide, al dan niet voorzien van een
leuke illustratie. Proeftijd van een
maand, waarin overtreders er met
een waarschuwing vanaf komen.”
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20% korting

*

LUNCH • BORREL • DINER
www.vroomutrecht.nl
Na een jaar ‘overbrugd’ te hebben, zijn
we weer 7 dagen per week bereikbaar,
aan het park, voor uw ontbijt, lunch,
diner, borrel, snacks, picknick en ‘to go’
drankjes.
Tot snel,
Al het personeel van Parkcafé Buiten
Prins Hendriklaan 2 - T 030 2543543

Op onze luxe schrijfwaren en
lederwaren collectie

VERWENNERIJ ZONDER GEDOE
bij inlevering
van deze bon
krijgt u

10%
korting

o .a. Lamy, Parker, Waterman,
Succes en Van der Spek

op uw
rekening
bij vroom

CAFE-RESTAURANT VROOM
JAN VAN SCORELSTRAAT 33
030 - 2510910 • info@vroomutrecht.nl
TUSSEN WILHELMINAPARK EN RIETVELDHUIS

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

Burgemeester Reigerstraat 15
Utrecht
T 030 231 00 88
info@mado.nl
www.mado.nl

*tegen inlevering van deze bon,
aktie loopt t/m 31 oktober 2011

