
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.

Lydia Paauw-Fikkert
KerKdwarsstraat

Vanaf 1868 is er aan het jaagpad  
langs de Kromme Rijn een  
natuurbad: ‘Zweminrichting aan 
den Kromme Rijn’. In 1915 volgt de 
officiële opening van een nieuwe 
zwemgelegenheid die in de volks-
mond al snel de naam ‘De Timp’ 
draagt, verwijzend naar badmeester 
Timp. Deze legendarische persoon-
lijkheid zag destijds strikt toe op het  
gescheiden zwemmen van mannen 
en vrouwen. Overigens wisten man-
nen en vrouwen elkaar wel te vinden 
op de ligweide, zo blijkt uit een her-
innering van de heer Meester van 
vlak na de oorlog: ”(….) en ja hoor! 
Daar lagen natuurlijk de Canadezen 
te vrijen met hun Hollandse vrien-
dinnetjes”.

Het zwembad ‘De Timp’ was van 
hout. Het lag in het schootsveld van 
de vestingwerken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het zwem-
bad stond in open verbinding met de 
Kromme Rijn. Dat betekende later 
de ondergang van het zwembad. Na 
de Tweede Wereldoorlog raakte het 
water van de Kromme Rijn zo ver-
vuild, dat het bad in 1957 gesloten 
werd. 

In 1964 opent het zwembad De 
Krommerijn haar deuren op de hui-
dige locatie. De Utrechtse zwem- en 
waterpolovereniging (UZSC) exploi-
teert dit bad vanaf begin jaren ’90 in 
de wintermaanden, waardoor - met 
behulp van een opblaasbare hal - het 
zwembad het gehele jaar te gebrui-
ken is. In de zomer is het bad in be-
heer bij de gemeente.

agnes  
Jongerius
 

> Lees verder op pagina 2 

Recreëren in Oost

Wat vooraf ging
Vanaf 2006 startten de eerste ont-
wikkelingen voor een nieuwbouw-
project. Dat het zwembad toe was 
aan een opknapbeurt stond volgens 
oud-wijkraadslid Jan Kocken bui-
ten kijf. Hij heeft zich – geboeid 
door de rijke historie van het bad 
en haar omgeving – jarenlang inge-
zet voor het zwembad. De wijkraad 
inventariseert in 2006 wat voor de 
wijk Utrecht Oost van belang is. 
Dit resulteert in een advies aan de 
gemeente met als kern: ‘Knap het 
zwembad op, maar houd het simpel’. 
Daarnaast pleit de wijkraad voor een 
energiezuinig bad. “De gemeente 
zou dit meenemen, net als de resul-
taten van onze enquête” zo vertelt 
Kocken. Peter Corbijn, bouwkundig 

projectleider Kromme Rijn vertelt 
dat duurzaamheid terug te vinden is 
in de onder andere sterk geïsoleerde 
dakconstructie en het gebruik van 
LED-verlichting in bijna het gehele 
gebouw.

In de sporen van de Romeinen
Architectenbureau Jeanne Dekkers 
Architectuur heeft, in samenwer-
king met Wehrung Architecten, 
het complex ontworpen. De groene 
historische locatie vormde voor hen 
een inspiratiebron. De vele Romeinse 
restanten in de omgeving werden 
het uitgangspunt voor het ontwerp. 
“We willen de sfeer van een Romeins 
badhuis oproepen”, aldus architect 

Sandra Ras. Een dubbele zuilen-
gang (colonnade) – die doorloopt in 
de gevel – verwijst daarnaar. Deze  
colonnade is ook noodzakelijk voor 
ondersteuning van de dakconstruc-
tie. In de zomer kan het dak eraf en 
de pui omhoog, waardoor het bad 
van twee kanten toegankelijk is. Ras: 
“Om de sfeer van het buitenbad het 
hele jaar door ook binnen op te roe-
pen, hebben we gewerkt met hetzelfde 
materiaal als voor de buitengevel: 
baksteen met een leistructuur.” De 
architect was aan twee randvoor-
waarden van omwonenden gebon-
den: zij bepaalden de hoogte van het 
dak. “Daarnaast gaven de omwonen-
den aan geen kakofonie aan reclames 
te willen, zoals bij het stadion.” Het 
oude toegangshek, een stukje kunst 

uit de jaren ’60, wordt hergebruikt en 
wordt langs de buitenkassa’s op het 
terrein voor het zwembad geplaatst.

“Naast het zwembad is er nog 950 
m2 ruimte beschikbaar voor een 
maatschappelijke of sportfunctie. 
De exacte bestemming is echter nog 
niet duidelijk”, aldus Corbijn. “Bij het 
ontwerp is uitgegaan van een buiten-
schoolse opvang op de begane grond 
en een fitnessruimte op de eerste 
verdieping”, zo vertelt Ras.

Olympisch Festival in Utrecht
De ligweide zal medio 2013 hersteld 
worden. In september 2013 is het 
hele terrein in orde en het tijdelijke 
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Nog een lekker bakkie  
      doorgekookte troost.“

“
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Zwembad De Krommerijn bijna klaar
Oost mag het weten!

Voor deze editie van de Oostkrant is agnes 
Jongerius in de pen geklommen. lees haar 
column over haar band met Oost. Verder 
een artikel over de Uithof. een plek waar  
je meer doet dan studeren en werken.  
Op pagina 4 wordt het antwoord op de 
prijsvraag op zeer originele wijze onthuld.  
lees, reageer of geef uw ongezouten mening. 
we horen het graag van de mensen uit Oost! 
redactie@oostkrant.com

 

ADVOCATEN  MEDIATORS  FISCAAL ADVIES

Burg. Reigerstraat 77 Utrecht
030 233 34 15 

www.vandenbrinkenluttikhuis.nl 

Adv vdBrink-Luu.indd   1 28-11-11   14:34

De jongste boer van Abstede

sem komt minimaal twee keer per week op 
dierenweide abstede. “Hij wil boer worden,” 
vertelt een van de vrijwilligers. Zelfverzekerd 
opent sem (7) het hek en stapt met zijn 
gekleurde laarzen de dierenweide binnen. 
dit is zijn domein. eigenlijk is hij al boer. 
met ferme stappen loopt hij over het erf, 
voert de geiten thelma en louise en jaagt 
de ganzen en eenden in hun hok.  
Hij weet precies hoe het allemaal moet  
en praat als een nuchtere boer tegen de  
dieren. nu nog zonder boerderij. maar  
gelukkig met een dierenweide.

www.dierenweideabstede.nl
altijd op zoek naar vrijwilligers!
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bad verleden tijd. Dit tijdelijke bad 
fungeert als trainingsbad tijdens het 
Europees Jeugd Olympisch Festi-
val (EYOF). Van 14 tot 19 juli 2013 
vindt dit internationale sportevene-
ment in Utrecht plaats. Zo’n 2700 
sporttalenten nemen deel aan negen 
Olympische sporten. “Aangezien 
De Krommerijn het enige zwembad 
in Utrecht is met een vijftig meter 
wedstrijdbad, vindt het EYOF hier 
plaats”, aldus René Leppink, be-
leidsmedewerker bij de Gemeente 
Utrecht.

www.utrecht.nl
www.utrecht2013.nl
www.jeannedekkers.nl

Eind 2012 opent zwembad De Krommerijn weer haar deuren. De derde 
opening in een kleine 150 jaar tijd. Het zwembad heeft een boeiende  
geschiedenis en in de toekomst ligt er een  noemenswaardig evenement 
in het verschiet. Tijd om - in de aanloop naar de opening - vooruit en  
terug te blikken.

Wanneer kunt u weer een duik nemen?
Corbijn verwacht het zwembad begin november op te leveren. “rond de kerst zal het 
vervolgens overgedragen worden aan de stichting die het zwembad exploiteert .” “de 
opzet voor de exploitatie blijft gelijk aan de afgelopen twintig jaar”, aldus Frans Heus 
van stichting exploitatie Zwembad Krommerijn. “Van september tot mei is het zwembad 
in beheer van de stichting, van mei tot september beheert de gemeente het bad.”
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Annemarie Reinders
marislaan

Nieuwbouw
Er wordt volop gebouwd in het 
Utrecht Science Park (USP). Het  
researchcentrum van Danone komt 
hierheen. En in 2018 zal het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) van De Bilt naar 
dit deel van De Uithof verhuizen.  
Danone bouwt op de plek te-
genover de parkeergarage bij het  
Wilhelmina Kinderziekenhuis, vlak 
naast het sportcentrum Olympos. Er  
komen zo’n 600 mensen te werken. 

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

info@striktpersoonlijkuitvaart.nl
saskia koffijberg   030 - 2316131 

uitvaart naar wens

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl
nobelstraat 135  -  altijd bereikbaar

Het woord is aan
Agnes Jongerius

2 | Oostkrant

Tijdens mijn rondleiding zie ik een 
grote tent naast de nieuwbouw van  
Danone: voor alle medewerkers is een  
kennismakingsdag met de nieuwe 
werkomgeving georganiseerd. Op-
vallend: veel jonge mensen gaan hier 
werken.

Studenten ondernemen
De studenten in het USP zijn niet al-
leen met studeren bezig, maar ook 
met werken en sporten. Een groepje 
studenten opent binnenkort een 
fietsreparatiezaak. Andere studenten 
hebben een survivalbaan gebouwd 
in het bos naast de velden van sport-

Studeren in Oost

De functie van De Uithof is de afgelopen jaren veelzijdiger geworden. 
Het ziekenhuis en de universiteit nemen er een prominente rol in, 
maar dit deel van Oost wordt steeds meer een wijk om te wonen,  
werken, studeren en te sporten.

Pieter Willemsen
pieter de HOOgHstraat

Het Rosarium ziet eruit als de goed verzorgde 
tuin van een Engelse aristocraat. Een perfect  
onderhouden stukje groen waar de bankjes strak in  
de lak zitten en de fontein helder water spuit.  
Als de zon onder is, gaat het toegangshek van het 
Rosarium op slot.
“Rond de laatste eeuwwisseling werd de fon-
tein een keer of drie vernield. Dit ging mij als  

complex Olympos. Van Zwieten 
zegt dat ze blij is met dit soort initi-
atieven. Het USP wordt zo’n veertig  
weken per jaar intensief gebruikt. De 
wens is dat het tijdens vakanties een 
dynamisch stadsdeel blijft. Olympos 
wordt ’s avonds en in het weekend 
druk bezocht. “Mensen uit Oost 
kunnen ook gebruik maken van de 
sportaccommodaties, bijvoorbeeld 
voor een buurtevenement.”

Groene verkeersader
Van Zwieten: “Wonen, studeren 
en werken willen we in dit deel van 
de wijk zo goed mogelijk op elkaar  

troost van  
de post

‘de post’ op de prinsesselaan, dat is 
mijn oudste band met Utrecht-Oost. 
aan de prinsesselaan stond een houten 
gebouwtje van de plantsoenendienst van 
de gemeente Utrecht. daar werkte mijn 
vader. Hij was begonnen als zelfstandig 
tuinder op het bedrijf van zijn vader aan 
de laan van soestbergen. daar werd in 
de jaren vijftig de stad uitgebreid met de 
wijk Hoograven. Het bedrijf werd verkocht 
aan de gemeente. nog even hebben zij 
geprobeerd een nieuw bedrijf aan het 
einde van het strijkviertel, in de meern 
op te bouwen. Het land was er te drassig 
en mijn vader besloot in dienst te treden 
van de plantsoendienst. ik herinner mij 
vooral de post op de prinsesselaan.  
Vlak naast de begraafplaats sint barbara, 
de rooms-katholieke begraafplaats 
waar mijn grootouders begraven zijn. 
ergens tussen de begraafplaats en het 
rosarium zit het hek met daarachter de 
post. daar verzamelden zich in de vroege 
ochtend  de mannen van de dienst. Om 
bijvoorbeeld het wilhelminapark te gaan 
onderhouden. Het beeld van willhelmina 
vond ik indrukwekkend. Het beeld en de 
eenden.  mijn vader vertelde dat er  
mensen waren die eendenkuikentjes 
mee naar huis namen. Omdat zij zo  
aandoenlijk zijn. na een tijdje rond-
gezwommen te hebben in hun eigen 
badkuip werden zij teruggebracht naar 
de vijver. Om vervolgens niet meer door 
de eigen groep opgenomen te worden. 
die eenden nam mijn vader dan voor 
mij mee naar huis. eenden uit het park 
zwommen bij ons in de sloot achter het 
huis aan het strijkviertel.  
Voordat de mannen van de plantsoen-
dienst aan het werk gingen, werd er eerst 
koffie gedronken. Koffie die gezet werd in 
een grote ketel met een flinke percolator. 
een ketel die de hele dag warm gehou-
den werd. lekker doorgekookt dus. toch 
voor mij geen betere koffie, dan die van 
de post op de prinsesselaan. Uit school 
in de stad, op het boni aan de Fockema 
andreaelaan, ging ik wel eens langs bij 
mijn vader. een bakje troost op de post.
Het gebouwtje is inmiddels vervangen 
door een nieuwer exemplaar. Het heeft 
een tijd leeg gestaan voordat de huidige 
bewoners er introkken. ik woon er vlakbij 
en kan zo even binnenlopen. Om te 
zien of de oude percolator de sloop, de 
leegstand en de kraak heeft overleefd. 
nog eens een lekker bakje doorgekookte 
troost, dat zou toch geweldig zijn?

AgneS JongeRiuS werd gebOren in de 

meern, ging naar Het bOniFatiUs COllege en 

wOOnt sinds 1980 in UtreCHt en sinds 2002 

in OUdwiJK. tUssen 2005 en 2012 was Ze 

FnV-VOOrZitter. in interViews liet Ze bliJKen 

dat Haar VOlgende baan Op FietsaFstand 

mOet ZiJn.

De Uithof: veel méér 
dan studeren.

Buurtbewoners maken Rosarium schoner 
en veiliger
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afstemmen. Leefbaarheid en je  
veilig voelen zijn aandachtspunten.” 
Zo is de doorgaande Universiteits-
weg opnieuw met bomen beplant en 
de gevel van een leegstaand gebouw 
wordt gedecoreerd als openbare  
expositieruimte. De begroeiing van 
de Botanische tuin wordt voortgezet 
in het groen eromheen. Zo nodigen 
het openbare groen, de doorgaande 
fietspaden en de aansluiting bij het 
landschap mensen uit om naar het 
USP te komen. 

http://www.survivalutrecht.nl
http://www.olympos.nl

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

3338 adv opmaak 61x46 mm 25jaar_Opmaak        

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak

Adv vdHeijde.indd   1 22-11-11   15:01

Begin september krijgt ons redactielid Annemarie Reinders een rond-
leiding van Leunie van Zwieten, programmamanager campusontwikke-
ling van het Utrecht Science Park, zoals De Uithof nu heet. 

In het dagelijks leven is Paul van Seters hoogleraar duurzaam-
heid en globalisering aan de Tilburg University.

In de vorige Oostkrant stelden we de vraag wie 
er voor een schone buurt moet zorgen. Is dat 
enkel de gemeente, of moeten burgers zich ook 
inzetten? We kregen meningen, voorbeelden en 
verhalen binnen. Eén ging over Paul van Seters 
die in z’n vrije tijd in het Rosarium tuiniert.

omwonende aan het hart. In die tijd zaten er vaak  
alcoholisten in het Rosarium. Ze lieten rommel 
achter en droegen niet bij aan een goede sfeer  
in het park. Als buurtbewoners zijn wij toen in 
actie gekomen. Doordat wij ons zijn gaan inzet-
ten voor het Rosarium, leerden we mensen bij  
de gemeente kennen en vice versa. Zij weten dat 
wij zorgvuldig met het groen omgaan en dat we 
geen mensen zijn die enkel en altijd klagen. En zo 
weten wij wie we moeten benaderen als we iets 
willen.”
Volgens Van Seters doet het de buurt goed om  
samen voor het Rosarium te zorgen. “Buurt-
genoten kennen elkaar hierdoor beter en het is 
hier schoner. Dit maakt dat mensen zich veiliger 
en prettiger voelen.” 

Dichten in Oost

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.

Marlies Souren is dichter te Oudwijk.
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overwoekeren het en struiken ver-
sperren de toegang. Verderop is een 
monument voor een vijftal Utrech-
ters die in Korea gevochten hebben, 
naast een aantal oorlogsgraven van 
militairen uit de Gemenebest landen. 

Zigeunergraven
Tegenover de ingang van de rooms-
katholieke begraafplaats Sint Barbara 
staat een monument voor Utrechtse 
mannen die in Nederlands-Indië 
omkwamen. Daarnaast liggen  
Nederlandse militaire slachtoffers uit 
de tweede wereldoorlog. Dit kerkhof 
ligt aan de andere kant van Oost, 
vlakbij de Berekuil. In het midden 
van deze rustplaat staat een kapel en 
iets verderop liggen zigeunergraven. 
Groot, rijkelijk versierd en er liggen 
veel bloemen. De wind waait door 
grote hoge eikenbomen. Precies  
zoals je dat verwacht op een rust-
plaats. Jammer van het voortrazende 
verkeer op de achtergrond.

Troostdag www.utrecht.nl/troostdag. 
Zie de agenda voor meer informatie.

030 - 238 00 38
Petra BranderhorstHiske AltingNel van Ratingen  Annemieke Zwanenburg

voor begeleiding van eigenzinnige uitvaarten
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Een nieuwbouw eengezins
woning in Wittevrouwen
met een eigen aanlegplek?
www.biltschegriftwonen.nl

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!

www.klompenzn.nl  -  info@klompenzn.nl  -  T 030 251 11 85

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.

Klomp advertentie.indd   1 28-11-11   14:37
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Anne Begheyn
stOlberglaan 

Ralf: “Bij het begrip zzp denk ik aan 
eigengereidheid en eigenzinnigheid. 
Ik ben geen hokjesdenker. Voor mij is 
zzp’er zijn een levensstijl. Sinds mijn 
twaalfdeheb ik al een bedrijf. Ik heb 
nooit een baan in vaste dienst gehad. 
Ik denk dat ik mijn veelzijdigheid 
daarin niet kwijt kan.” Floris: “Avon-
tuur komt het eerste in me op. Ik ben 
van oorsprong cameraman. Ik was  
altijd nieuwsgierig naar alle facetten 
van het maken van een film en voelde 
me beperkt in het vak. Vandaar dat 
ik mijn eigen bedrijf heb opgericht. 
Ik zou niet meer in een bedrijf willen 
werken. Ik kies nu zelf de mensen uit 
met wie ik wil werken. 
Floortje: “Ik denk aan vrijheid. Ik werk-
te parttime in het onderwijs, maar 
kon daar niet voldoende m’n ideeën 
in kwijt. Ik ben daarom voor mezelf  
begonnen en dat bevalt me uitstekend. 
Floris: “Er is een nieuw type onder-
nemer ontstaan: mensen zijn assertie-
ver dan vroeger en hebben meer zelf-
vertrouwen. Met weinig investering is 
er heel veel mogelijk. Daardoor is de 
weg naar het ondernemerschap toe-
gankelijker geworden.”

Nadelen
Floortje: “Het gebrek aan financiële ze-
kerheid vind ik een nadeel. Ook vind 
ik het soms lastig welke keuzes ik moet 
maken. Ik laat het gewoon maar op me 
afkomen.” 
Floris: “Soms ben je teveel gericht op 
jezelf en je eigen werk. Je mist gewoon 
de feedback. Daarom heb ik mij sinds 
kort aangesloten bij een ondernemers-
netwerk in Utrecht.”
“Je zit inderdaad veel in je eentje te 
werken”, vult Ralf aan, “Ik mis wel eens 
iemand met wie ik kan overleggen bin-
nen mijn eigen specialisme. Ik maak 
unicaten, dat wil zeggen unieke ge-
reedschappen voor specifieke doelen. 
Dan is het wel lastig als er niemand is 
die even met me mee kan kijken.” 

Oost
Enkele maanden geleden is er op ini-
tiatief van de Kamer van Koophandel 
een netwerkavond georganiseerd voor 
zzp’ers in Utrecht-Oost. De opkomst 
was groot en er zijn verschillende 
kleinere netwerkjes uit ontstaan. De  
geïnterviewden horen bij de groep 
‘Niet te filmen’. Deze groep is nu drie 
keer bij elkaar geweest en dat smaakte 
naar meer.
De drie werken vanuit huis. Door het 
zelfstandig ondernemerschap kun 
je heel flexibel met je tijd om gaan. 

Floortje en Floris gaan er vaak op uit. 
Floris: “Ik heb mijn montageset wel 
thuis staan. Dat is ideaal, omdat ik ook 
graag ‘s avonds werk. ‘s Nachts kan 
ik ‘pieken!’ En overdag zorgen mijn  
kinderen nogal eens voor afleiding. 
Dan is het ‘s avonds lekker rustig! Voor 
overleg met zakelijke partners maak ik 
gebruik van het vergadercentrum op 
Maliebaan 45”. 

Kwaliteiten
Alle drie zeggen ze: om een succesvol 
zzp’er te zijn, moet je een bepaald type 
mens zijn. Open staan voor klanten  
en goed kunnen communiceren. Wat 
dat betreft is het hebben van goede 
sociale vaardigheden erg wezenlijk. 
Verder moet je beschikken over door-
zettingsvermogen, want het bestaan 
van een zelfstandig ondernemer gaat 
gepaard met pieken en dalen. Zeker in 
de beginfase zakt menig ondernemer 
de moed in de schoenen. Door het 
eigen enthousiasme komt de motiva-
tie gelukkig vaak in volle overtuiging 
weer terug. 

eigen baas in oost
Hoe is het om zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp) te zijn?
Drie ondernemers uit Utrecht-Oost vertellen over hun ervaring.

Werken in Oost

“ Ik kies nu zelf de  
mensen uit met  
wie ik wil werken”

Floortje van Soest, theatermaker, www.the-floor-is-yours.nl
Ralf van Kouwen, initiatiefnemer www.worktimer.nl
Floris Meinardi, filmmaker, www.beeldfabriek.nl

Wandelen in  
doodse stilte  

De dood in Oost

Petra Davids
Fie Carelsenlaan

De late middagzon schijnt over de 
grafzerken van Kovelswade, een 
spel tussen schaduw en licht. ‘Ge-
boren 31 augustus 1964, overleden 
12 september 2010.’ Die is niet oud 
geworden. We lopen over Kovels-
wade heeft meer weg van een park 
dan van een begraafplaats. Statige 
kastanjebomen staan langs mooi 
aangelegde paden. Midden op de 
begraafplaats staan vier grafzerken: 
hier ligt de Joodse familie Hambur-
ger. Op de tweede zerk staat in het 
Hebreeuws: ‘Hier ligt een zeer har-
telijke vrouw. Met kracht genas ze 
de zieken van de stad.’ Het gaat om 
Wilhelmina Hamburger, overleden 
op 30 april 5706. In onze jaartelling 
1946. In de hoek naast de spoorbaan 
is een plek voor overledenen van 
islamitische afkomst. Deze graf- 
monumenten zijn naar Mekka ge-
richt. Kovelswade is een mooie 
plek, maar niet overal even rustig. 
Het ligt ingesloten tussen de spoor-
baan, waar dagelijks honderden trei-
nen overheen denderen, de drukke  

Waterlinieweg en de Koningslaan. In 
1904 is deze begraafplaats aangelegd, 
omdat Soestbergen vol raakte. 

Het luie end
Soestbergen is net als Kovelswade 
een algemene begraafplaats. Iedereen 
mag hier begraven worden, ongeacht 
komaf, geloof of gezindte. Het werd 
in 1830 ontworpen door landschaps-
architect Zocher. Het bijzonderste aan 
deze rustplaats is de rotonde, waarvan  
er slechts één in Europa bestaat. Graf-

kelders zijn hier in vijf ringen aange-
legd, alsof het een grote taart is. De 
oprichter van het KNMI bijvoorbeeld, 
Buys Ballot, is hierin begraven. De be-
roemde Utrechtse architect Rietveld 
ligt wat verderop. ’t Kost enige moeite 
om zijn grafsteen te vinden: bloemen 

Zes oktober is het ‘Troostdag’. Het moment om even  
stil te staan bij de dood. Een mooie gelegenheid om  
een bezoek te brengen aan de drie begraafplaatsen in 
Utrecht-Oost: Soestbergen, Kovelswade en het rooms-
katholieke Sint Barbara. 

“ Achter iedere traan 
schuilt een glimlach 
aan herinnering”

“Janne Kok, archivaris van Het Utrechts 
archief, organiseert iedere tweede pink-
sterdag een wandeling over de Utrechtse 
begraafplaatsen namens alting & partners”, 
vertelt Hiske alting van de gelijknamige 
uitvaartonderneming. “Vaak kiezen mensen 
ervoor om zelf de kist van de overledene  
te dragen, maar we maken ook gebruik  
van studentendragersvereniging Ferentes.  
Zij doen dat mooi, strak en professioneel.”
Op alle genoemde begraafplaatsen is 
ruimte om begraven te worden dan wel  

de urn te plaatsen in een urnentuin.  
saskia Koffijberg van strikt persoonlijk 
Uitvaart: “Je huurt een graf meestal voor 
tenminste tien jaar. de kosten liggen tus-
sen de € 1.000 tot € 4.500, afhankelijk 
van het soort graf, de diepte en de periode 
dat je het huurt. wanneer een graf geruimd 
wordt, worden de stoffelijke resten op de 
begraafplaats bewaard in een zogenaamd 
knekelhuisje of verzamelgraf.” dit staat 
soms op de begraafplaats zelf, soms ligt 
het buiten de stad.

in Het dageliJKs leVen

1

2

3

www.begraafplaats-sintbarbara.nl
Op www.utrecht.nl vindt u meer informa-
tie over de algemene begraafplaatsen in 
Utrecht, de regelgeving en de mogelijkheden 
om begraven of gecremeerd te worden.

BEGRAAFPLAATSEn In UTREchT-OOST
1   R.K. Begraafplaats St. Barbara

Prinsesselaan 2
2   Begraafplaats Soestbergen

Gansstraat 152
3   Begraafplaats Kovelswade

Koningsweg 49
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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.
Redactie  petra davids (hoofdredacteur), miranda 
leijstra (beeldredacteur), anne begheyn, annema-
rie reinders, martien slotemaker, pieter willemsen
Medewerkers  leontien braakman, lydia paauw-
Fikkert, marion steur 
Bestuur  rose-marie van berkel (voorzitter), louis 
Jansen (penningmeester), gerard Cats, Jantien 
Overduin. Contact via bestuur@oostkrant.com
Wilt u adverteren in de oostkrant?  mail naar 
advertentie@oostkrant.com
ontwerp en vormgeving  mbgO
Drukwerk  altiJddrUKwerK
oplage  14.000
Volgende nummer  december 2012

26/9 t/m 5/10  nederlands Filmfestival  www.filmfestival.nl

29 september maliebaandag. Kortebaandraverij en 
 16e lustrum diergeneeskundige studentenkring

30 september   singelloop. start maliesingel, finish maliebaan

6 oktober    troostdag. een dag waarop ruimte is voor het verdriet om het verlies van een naaste.  www.utrecht.nl/troostdag

21 oktober maliebaanloop, 28e editie. plus nederlands studenten Kampioenschap 10 km

28 oktober  Culturele zondag Jong, Jonger, Jongst. Over de waarden van oud en ouder worden, voor jong en oud. 
Onder andere in het wilhelminapark.  www.culturelezondagen.nl

31 oktober  Halloween: de wilg organiseert een lichtjesparade door het wilhelminapark. Om 18.30 uur verzamelen op het 
plein aan de mecklenburglaan 3.

25 november  Culturele zondag Hoezo armoede? themaweek Oplossingen voor armoede, in samenwerking met publieke 
omroepen.

14 okt en 11 nov  Kunstlounge, een middag vol muziek, dans, beeldende kunst en meer. Je ontmoet er buurtgenoten en 
kunt er wat lekkers eten en drinken. de wilg, 14.30 - 17.30 uur

 locatie: de wilg, mecklenburglaan 3-5, Utrecht

 Check regelmatig www.cultuurinoost.nl voor de laatste nieuwtjes over cultuur in Oost.

Agenda   Lekker weg in eigen wijk

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

Al vele jaren is het Hogelandsepark een ontmoetingsplek voor homo-
seksuele mannen. Bertina Slager woont nu twaalf jaar aan de Emma-
laan, tegenover het park. Zij vraagt al jaren aandacht van de gemeente 
en politie voor de overlast die cruisende auto’s, dealers en vervuiling 
van het park veroorzaken.

Petra Davids & Pieter Willemsen
Fie Carelsenlaan/pieter de HOOgHstraat 

“Brommers die voorbij razen, auto-
deuren die dichtgeslagen worden. En 
dat is alleen nog maar de geluidsover-
last”, vertelt Bertina Slager. Ze is het 
zat dat ze naast een homo-ontmoe-
tingsplek woont. “Dit past niet in een 
woonwijk. Wanneer ik de hond er  
‘s ochtends uitlaat (zijn poep ruim ik ui-
teraard op), liggen er overal gebruikte 
condooms, lege strips van peppillen, 
gebruikte tissues en wc-papier. Zeven 
september heb ik op het wijkbureau 
een gesprek gehad, onder meer met 
de wijkwethouder. Daar is mij beloofd 
dat ze beter gaan handhaven en zullen 
opletten dat er geen vuil achterblijft.”
John Verheyen is gebiedsmanager 
veiligheid in Oost. Hij laat weten dat 

de politie en gemeente bekend zijn 
met de ontmoetingsplek. Ze voeren 
geen gedoogbeleid. Twee jaar geleden 
is het gebied rondom de Prinsesselaan 
aangepakt, onder meer door veel bos-
jes te snoeien. Dit is gedaan omdat er 
toen heel veel overlast ervaren werd en 
gemeld is. Sindsdien komen er amper 
meldingen binnen, aldus Verheyen. 
Als er meer mensen zijn die overlast 
ervaren, dan hoort hij dit graag.
Volgens Slager klagen andere buurt-
bewoners ook. “Aan het begin van de 
avond begint het. Mannen die hier ge-
woon langslopen, worden lastig geval-
len. En naast de heren die hier komen, 
wordt er ook gedeald.” Slager heeft on-
langs een brief naar de raad gestuurd. 
Twee afgevaardigden van het CDA 
hebben de locatie bezocht en beloofd 
dat de overlast aangepakt zal worden.

De cruisende homo’s
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.

Prijsvraag! 
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>  Vind ons op Facebook 
   
        Facebook.com/Oostkrant

Leontien Braakman
nassaUstraat 

‘Als deze muren spreken konden…’ 
dacht Meral melancholisch toen ze 
haar studentenkamer voorgoed ging 
verlaten. ‘Daar kun je een boek over 
schrijven!’
Dus verzamelde ze bérgen verhalen 
en foto’s. Per mail en persoonlijk. Ze 
sprak ruim 50 (oud)bewoners tussen  

‘iBB boek’ geeft inkijkje in studentenleven
Begin november is op ‘het IBB’ de feestelijke presentatie van een boek 
over de geschiedenis van de studentenflats aan de Ina Boudier-Bakker-
laan. Ex-bewoonster Meral van Leeuwen is initiatiefneemster en schrijf-
ster van dit ‘IBB boek’.

geschiedenis in Oost 

Vele foto’s van toen en nu maken het boek nog 
kleurrijker.

18 tot 68 jaar: Plofte op een afgeleefde 
bank met een gepensioneerde oud-
bewoner en at hamburgers met een 
groep huidige studenten. Een boek 
vol anekdotes, belevenissen, plaat-
jes is het resultaat. Het schetst de  
periode die elke student doormaakt: 

kersvers het ouderlijk huis verlaten, 
hospiteren en terecht komen in de 
chaos van het studentenleven…. Om 
uiteindelijk te gaan werken en de flat 
te verlaten. 

Baby
Ontroerende en grappige voorval-
len te over. Zo beviel in de jaren ’60 
een studente in de flat van een baby, 

terwijl haar buurman probeerde het 
geluid daarvan te overstemmen met 
de Matthäus Passion uit zijn platen-
speler. Het is een eerlijk boek, alles 
komt aan bod: van de bouw, de wilde 
feesten en de chaos in de keukens 
tot de soms stroeve relatie met de 
buurt, de ‘springers’ in de jaren ’80 en 
het verdwenen winkeltje. Maar alle 
betrokkenen, (ex)bewoners en om-
wonenden, zullen het herkennen en 
genieten.

het IBB boek door Meral van Leeuwen
Uitgeverij: Stichting De Plantage
www.ibb-boek.nl

In de vorige Oostkrant vroegen we u wat QQLQ en 48 op het eerste huis aan de Zonstraat bete-
kenen. Eén van de reacties kwam van mevrouw Kleinee. Ze stuurde de foto en dit verhaal mee. 
“Als elfjarig meisje (inmiddels 90 jaar) kwam ik indertijd in dit huis te wonen met mijn ouders, 
broer en zussen tot ik op 27-jarige leeftijd trouwde. Mijn vader werkte bij de Spoorwegen.  
Omdat hij de seinen en wissels moest bedienen vanuit het seinhuis aan de overkant van de 
Zonstraat, woonden wij in dit huis. Later werd een nieuw seinhuis gebouwd aan de overkant van 
de overweg: de singelzijde. De spoorlijn werd uitsluitend gebruikt voor goederenvervoer. Aan 
het begin van WO II werd het huis gevorderd door de Duitsers. Toen wij er weer in terugkeerden, 
waren bijna alle spullen die we toen moesten achterlaten, verbrand of kort-en-klein geslagen.” 

De oplossing
het getal 48 geeft aan hoever het station verwijderd is. Vroeger werden huizen langs sporen 
genummerd zodat de machinisten wisten hoe ver zij van het station waren, in dit geval het  
Maliebaanstation. 
QQLQ is geen jaartal maar betekent kukeleku. Uit alle goede inzendingen zijn drie namen  
geloot. Deze lezers krijgen het ansichtkaartenboekje van Donker Utrecht toegestuurd.

“ Als deze muren  
konden spreken...”

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
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FTijdens het uitfeest begin september werden in een verscholen hoekje langs de Minstroom  
een miniconcert gegeven.

De geheimen van Oost 
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