
Anne Begheyn
Stolberglaan

In het keramiekatelier zijn kunste-
naars van De Wijde Doelen hard 
aan het werk. Ze maken autonome 
beelden en tuinkeramiek. Het werk 
van deze kunstenaars met een 
verstandelijke beperking staat nu 
in het teken van ‘De Vrede Van 
Utrecht’. Tijdens het programma 
rond ‘De Vrede’ word dit op een 
rijdende Bourgondische tafel  
geëxposeerd voor de stadsschouw-
burg. Wat gebeurt hier nog meer?

De kunstenaars halen hun inspiratie 
uit het dagelijks leven, maar ook uit 
bezoeken aan musea, galeries en col-
lega-kunstenaars. Vrijwel wekelijks 

werkt een groepje op locatie rond een 
bepaald thema, dat ieder jaar opnieuw 
wordt gekozen. Ter plekke wordt een 
schets gemaakt die in het atelier ver-
der wordt uitgewerkt. Er loopt nu een 
project met het K.F. Heinfonds. Dit 
fonds heeft de opdracht gegeven om 
de plaatsen in de provincie Utrecht, 
die op enige wijze een (financiële)  
relatie hebben met het fonds, in beeld 
te brengen. Zo zijn er kunstwerken 
gemaakt van Kasteel De Haar, Huis 
Doorn en het Militair Luchtvaartmu-
seum. Hier komt dit najaar een expo-
sitie van. Daarnaast is het jaarverslag 
van 2012 ermee geïllustreerd.

Twee ateliers
Elke kunstenaar werkt in zijn of haar 
eigen stijl. Tamara Habets is de vaste 

Willem  
aantjes

> Lees verder op pagina 2 

Kunst in oost

begeleidster van de keramiekgroep. 
In het grafiekatelier werken de kun-
stenaars met verschillende materialen 
zoals inkt, pastelkrijt, kleurpotlood, 
acrylverf en drukken ze lino’s. Ook 
deze groep heeft een vaste begeleider. 
De twee ateliers zouden niet kunnen 
functioneren zonder begeleiding van 
stagiaires en vrijwilligers. Door de 
hulp op maat kan bij iedere kunste-
naar worden gezocht naar mogelijk-
heden om zich verder te ontwikkelen 
binnen het eigen werk.

Betekenis geven
Marco Grunbauer, begeleider: “Wij 
zijn altijd op zoek naar manieren om 
het werk onder de aandacht te bren-
gen van een groter publiek. Door het 
stimuleren van samenwerking met 
scholen, gemeenten en bedrijven 
krijgt het werk van de kunstenaars 
betekenis en krijgen zij erkenning 
voor wat zij maken. Een mooie com-
binatie was de samenwerking met 
een verzorgingshuis voor bejaarden, 

waarin beide groepen elkaar nader 
leerden kennen. 
Bedrijven geven regelmatig opdracht 
een relatiegeschenk te maken. Een 
voorbeeld hiervan zijn prachtige kera-
miek dozen die zijn geïllustreerd met 
afbeeldingen van de fabriekshal van 
het bedrijf. De organisatie bevordert 
op deze manier het maatschappelijk 
ondernemen en het werk komt onder 
de aandacht van een groter publiek. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten. 
De opbrengsten uit de verkoop  
komen weer ten goede aan de Ate-
liers. Daarvan worden materialen en 
gereedschap aangeschaft, zoals een 
dure lithopers.” 

Exposeren
De missie van De Ateliers Wijde 
Doelen is om het werk van de kunste-
naars onder de aandacht te brengen. 
Ze vertellen iets met het werk, dat op 
veel exposities in binnen- en buiten-
land is tentoongesteld, waaronder in 
België en Engeland. 

De kunstenaars die daartoe in staat 
zijn, treden zelf ook in contact met de 
opdrachtgevers. Ook zijn ze zelf aan-
wezig bij de opening van de expositie 
van hun kunstwerken. Je eigen werk 
zien staan en hangen op een tentoon-
stelling: dat geeft pas echt voldoening!

Kunstwerken zijn te koop in de winkel 
van de Wijde Doelen van maandag 
t/m vrijdag van 10 tot 16 uur.

www.wijdedoelen.nl
www.vredevanutrecht2013.nl
www.cultuurinoost.nl
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De Wijde Doelen: ateliers voor bijzondere kunstenaars

Oost mag het weten!

de oostkrant heeft deze keer een groene 
tint: flora, fauna, het komt allemaal  
voorbij in deze editie: tuinieren in de 
stad en met de bat detector op vleer-
muizenjacht.  
en u wilde graag weten wat er gebeurt 
met het witte huis langs de toekomstige 
trambaan. Wij zochten het voor u uit.  
de column is van de negentigjarige  
oud-politicus en buurtgenoot Willem 
aantjes. en een van onze schrijfsters 
bridgete een middagje mee met bridge-
club Wilhelminapark.

lees, reageer of geef uw ongezouten  
mening. We horen het graag van de  
mensen uit oost! redactie@oostkrant.com. 

 

bob van buuren schildert een portret na 
van een vrouw uit de tijd van de Vrede van 
utrecht. Zelf zou hij er niet zo uit willen zien: 
met een pruik en een lange jas. Maar het is 
wel erg leuk om na te schilderen. de dame 
op het schilderij heeft een wijde jurk aan en 
mooi haar. bob vindt het leuk om de details 
te tekenen, zoals de rushes in de stof en de 
pluimen in het haar.

Social media redacteur  
gezocht

onze website (www.oostkrant.com) is 
vernieuwd! om de site actueel en eigentijds 
te houden, is de redactie op zoek naar 
versterking. daarnaast willen we via sociale 
media de krant nog meer onder de aan-
dacht van de bewoners uit oost brengen. 
Welke enthousiaste, nieuwsgierige buurt-
genoot is handig met Facebook en twitter  
en helpt ons mee de oostkrant beter te  
profileren? We horen het graag via  
redactie@oostkrant.com

Bestuur Oostkrant zoekt  
versterking

Het bestuur van de oostkrant is op zoek 
naar versterking! Het bestuur bestaat uit 
drie enthousiaste wijkbewoners. gezamenlijk 
zorgen zij voor de financiën, de organisatie 
en de advertentiewerving van de oostkrant. 
Wie wil zich inzetten voor de oostkrant  
en draagt met zijn of haar enthousiasme  
en bevlogenheid bij aan het werk van het 
bestuur van de oostkrant? neem dan  
contact op met rose-Marie van berkel  
via bestuur@oostkrant.com

 

 

Fo
to

 M
ira

nd
a 

Le
ijs

tra

>  Vind ons op Facebook 
   
        Facebook.com/oostkrant

reinaerde ateliers de Wijde doelen zijn 
twee kunstateliers waar veertig getalen-
teerde kunstenaars met een verstandelijke 
beperking werken. onder begeleiding  
maken zij keramiek, tekeningen,  
schilderijen en grafiek van grote kwaliteit.
In de twee van de Wijde doelen werken 
kunstenaars zonder een specifieke  
kunstopleiding. deze ‘outsider art’ is  
een kunstuiting waarbij vanuit innerlijke 
drijfveren wordt gewerkt.
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F l ex i b e l e  k i n d e ro pv a n g  
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“ Van de opbrengst schaffen 
we nieuw gereedschap aan”



Het woord is aan
Willem Aantjes
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Annemarie Reinders
MarISlaan

De redactie van de Oostkrant kreeg 
verschillende vragen van lezers over 
het witte huis. U bent, net als wij, 
benieuwd hoe het met de bewo-
ners van dit huis gaat. Sinds enkele  
weken wonen en werken hier twee 
jonge game ondernemers, Bart en  
Roy van Wispfire. Zij beheren het  

Verkeer in oost Dichten in oost

Vlak voor de deur van het witte 
huis gaat de aanleg van de tram-
baan naar het Utrecht Science 
Park (De Uithof) in volle gang 
door. Blijft dit huis op de hoek 
van de Weg tot de Wetenschap  
en de Weg naar Rijnauwen staan? 
Uw redacteur ging poolshoogte 
nemen.

Langzaam druppelen de mensen  
de kerk aan de Hobbemastraat  
binnen. “Goh Door, ben je lekker  
op vakantie geweest? Je hebt zo’n 
goeie kleur!” , zegt een dame bij  
binnenkomst tegen de vrijwillig- 
ster die koffie en thee schenkt.  
De wekelijkse donderdagmiddag 
bridge zorgt niet alleen voor  
fanatieke dames en heren, maar  
ook voor een hoop gezelligheid.  
En dat is direct te merken.

Loeka Oostra
Padualaan

De bridgeclub Wilhelminapark doet 
sinds kort haar naam weer eer aan. 
Een tijdlang hopten de leden naar  
verschillende locaties in de stad, 
maar ze wilden terug naar hun ‘roots’. 
Vlak na de oorlog werd de club  

ZOMERDROMEN 

de lucht is blauw en alle dromen
drommen samen in de geheimpjesbus
zinderend en nieuwsgierig naar elkaar
naast een picknickkleed ligt languit
het verlangen naar onbezorgd en
onbezonnen blij omarmt schuchter
ontkurkte wensen neuriën van zon
op een zee van gras waar stadsgeruis
verzandt in boomkronen rondom
hier zingen opgetogen woorden
geen oordeel over wat misschien
of huiver voor stel nou dat toch

Marion Steur

pand via AK beheer (antikraak), in 
opdracht van woningbouwcorpo-
ratie Mitros. Mitros zet komende 
maand het huis in de verkoop. Tot 
aan de overdracht kunnen Bart 
en Roy gamen in het groen bij de 
Kromme Rijn.

Huis Rijnsweerd
Het huis heet officieel Huis Rijns-
weerd en kent een hele geschiede-
nis. Eerder stonden een boerderij 
en een versterkt huis op deze plek. 
De bisschop van Utrecht heeft in de 
veertiende eeuw het huis beleend 
aan Frederik van Drakenborg, die 
ook aan de Oudegracht een pand 
bezat. 
Het huidige huis is in 1908 gebouwd 
en stond tot de bouw van de woon-
wijk Rijnsweerd in een hele rustige 
omgeving. 

eindpunt oost
Meteen na de oorlog ging ik in utrecht 
studeren en ik ben daar, afgezien van 
een korte onderbreking in bilthoven, 
nooit meer weg geweest. Ik woonde op 
kamers in oost in de gerard doustraat 
en aan de Homeruslaan. nog voor  
mijn afstuderen vond ik een baan als 
medewerker (later directeur) van de 
toenmalige christelijke aannemersbond 
aan de koningslaan. daar hoorde een 
woning bij, die ik kon huren en waar ik 
ruim veertig jaar heb gewoond. na bilt-
hoven kwam ik weer terug in oost,  
in rijnsweerd.

Het grappige is, dat ik nu woon waar  
ooit de johannapolder was, waar mijn 
kinderen nog hebben geschaatst en  
gezwommen. geschaatst heb ik daar 
ook, gezwommen niet. die kunst beheers 
ik niet. Ik kom uit een godsdienstige 
streek, waar de regel gold dat, als god 
gewild had dat wij zwemmen konden,  
Hij ons wel vinnen had gegeven. Zoals  
Hij ons ook wel vleugels had gegeven,  
als Hij had gewild dat wij vliegen konden.

nu woon ik vlak bij het zwembad de 
krommerijn. de geluiden, die daarvan 

Het Gallische dorp houdt stand

Bridgeclub Wilhelminapark terug in de buurt
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opgericht in het toenmalige thee-
huis Wilhelminapark, het huidige 
restaurant. Toen er plek vrij kwam 
in de Wilhelminakerk, aarzelde het  
bestuur geen moment. “Naar al die 
andere locaties in de stad werd het 
ook te ver fietsen, vooral in de win-
ter”, vertelt Corannie Plag, technisch 
staflid van de vereniging. “Gelukkig 
konden we in deze kerk onze in-
trek nemen. Zo is het makkelijker 
voor de leden om te komen, want de 
meesten komen uit Oost.”

Inmiddels zijn de meeste mensen 
aangeschoven aan tafels achterin de 
kerk. Eén vrouw borstelt nog snel 
haar haar, de rollator van een ander 
wordt aan de zijkant van de kerk  
opgesteld en dan kan het spel be-
ginnen. De leden spelen gedreven.  
Aan het einde van de middag gaat de 
winnaar heel toepasselijk met een blik  Fo
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doordringen, storen mij niet. Het is al-
leen overdag. dit is wel anders met de 
a27. afgaande op het geluidsvolume 
zou je haast denken, dat daar bij 
voorkeur ’s nachts wordt gereden. de 
aanleg van de a27 is in mijn politieke 
tijd nog onderwerp van discussie in 
de tweede kamer geweest. Minister 
van Verkeer en Waterstaat was toen 
mijn jaar- en studiegenoot Henk 
Zeevalking. In dat kamerdebat sprak 
hij (nota bene oud-wethouder van 
utrecht!) de onvergetelijke woorden: 
“amelisweerd, ach, die paar struiken.”

Ik ben dus tamelijk vergroeid met 
oost. Mijn kinderen gingen op de 
gunningschool in de Fockema an-
dreaelaan, wij kerkten in de Wilhel-
minakerk (later week ik uit naar de 
vrijzinnige leeuwenberghkerk). Pas 
in mijn rijnsweerdse tijd heb ik ook 
mijn stamkroeg ontdekt. Primus na-
tuurlijk. daar heb ik Henk Westbroek 
ontmoet, het begin van onze vriend-
schap met hem en zijn vrouw julia.

Mijn vrouw Ineke en ik wonen hier  
in een uitstekende verstandhouding 
met alle buren naast en tegenover 
ons. Sommigen houden stiekem al 
een oogje in het zeil, al vind ik dit 
absoluut (nog lang) niet nodig en  
al denken zij, dat het mij ontgaat.
Ik wil niet over mijn graf heen rege-
ren, maar als mijn nabestaanden 
straks zouden besluiten de uitvaart 
vanuit de St. aloysius te doen en de 
begrafenis op St. barbara, dan zou 
deze protestant daar vrede mee  
hebben. Het zou wel passen bij het 
leven daarvoor. eindpunt oost.

Willem AAntjes (90) IS oud-PolItICuS. lId Van de tWeede kaMer Voor de arP (1959), SIndS 1971 

FraCtIeVoorZItter; Mede-oPrICHter en FraCtIeVoorZItter Van Het Cda (1977). In noVeMber 1978 

beSCHuldIgde loe de jong, toenMalIg dIreCteur Van Het rIod (nu nIod), aantjeS erVan dat HIj lId 

WaS geWeeSt Van de SS. VanWege de oPSPraak Zag aantjeS geen andere oPtIe dan aF te treden. 

oP VerZoek Van de tWeede kaMer Werd ZIjn oorlogSVerleden nader onderZoCHt. daaruIt bleek 

dat de beSCHuldIgIngen Van de jong oP alle HooFdPunten nIet oP FeIten beruStten. deSondankS 

HeeFt aantjeS nooIt de kanS geHad terug te keren In de PolItIek. aantjeS laat nog altIjd graag 

ZIjn PolItIeke MenIng Horen.  Zo IS HIj aCtIeF oP tWItter: @WIlleMaantjeS.

wilhelminapepermunt en een fles 
wijn naar huis. Er worden zes rondes 
van een half uur gespeeld. “Maar met 
beginners doen we het iets rustiger 
aan hoor. Die moeten natuurlijk nog 
een beetje op gang komen en spelen 
drie spellen per half uur in plaats van 
vier. We nemen alle tijd om hen te  
laten wennen,” aldus Plag.

Niet alleen op donderdagmiddag, 
maar ook op maandag- en woens-
dagavond wordt er gebridged.  
“We zijn nu met ongeveer veer-
tig mensen, maar het zijn er ook  
weleens tachtig. Hoeveel het er ook 
zijn, de sfeer zit er altijd goed in.”

Wilt u een keer komen kijken bij de bridge-
club? Dat kan! Check www.nbbbclubsites.nl/
club/2028 voor meer informatie.

Prijsvraag!
Weet u waar deze gerestaureerde straatlantaarn 
hangt? Een tip: er hangen zelfs twee lantaarns,  
met ertussen in een spandoek van een supermarkt.

Stuur de oplossing naar redactie@oostkrant.com

Adres: Jan van Scorelstraat 19
Telefoon: 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl
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www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Wij verzorgen uitvaarten voor mensen met 
persoonlijke wensen. Ieder mens heeft 
een leven geleefd, wijsheden vergaard 
en anderen geraakt. Dit leven belichten, 
geeft de uitvaart karakter waaruit men 
inspiratie en troost kan halen.
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Stadslandbouw ontkiemt in Oost 

tuinieren in oost

Lydia Paauw-Fikkert
kerkdWarSStraat

Stadslandbouw, het zelf verbouwen 
van groente en fruit in de stad, is  
populair. “We leven in een tijd 
waarin behoefte is aan een bewuste,  
gezonde leefwijze”, aldus Bink. 
“Stadslandbouwprojecten spelen 
hierop in. Maar ook de crisis draagt 
bij: mensen zoeken een betaalbaar 
alternatief voor natuurwinkels.”

Beschermd door de forten
De Koningshof ligt tussen de For-
ten Lunetten en de sportvelden van 
Kampong. Het is decennia lang in 
gebruik en beheer als tuindersgebied 
door de familie Jongerius. Door de 
Kringenwet, die bouw verbood in 
het schootsveld van een fort, bleef 
de agrarische bestemming van het 
gebied behouden. De intrede van 
voorverpakte én gesneden groen-
ten in supermarkten maakte vijftien 
jaar geleden echter een eind aan het  
succes van het tuindersbedrijf. 

De Uithoflijn en uitdijende sport-
verenigingen bedreigden het braak 
liggende terrein aan de Koningsweg. 
Happyland Collective wilde dit cul-
tuurhistorische stuk land bewaren. 
Caroline Steel, grondlegger van de 
Stadslandbouw, haalde een aanvan-
kelijke sceptische vader Jongerius 
over. Voor hem is de nieuwe invulling 
van zijn land nog wel even wennen. 
“Hij moet lachen wanneer hij ziet dat 
wij - onwetend - ontkiemende spinazie 
wegharken”, vertelt Jongerius. 

Kennisoverdracht centraal
Begin 2013 startte het project  
Koningshof met vier tuinen. Bewo-

ners uit Utrecht-Oost zijn hiervoor 
zorgvuldig geselecteerd op leeftijd, 
achtergrond en passie. Het resultaat 
is een gevarieerd gezelschap: van 
studenten tot gezinnen. Iedereen 
kweekt voor eigen gebruik en is zelf 
verantwoordelijk voor het onder-
houd. Voor hun tuin en een plekje 
in de kas betaalden zij de Konings-
hof. Bink en Jongerius coachen de 
tuineigenaren. Daarbij staat kennis-
overdracht centraal. “Laatst stond ik 

“Door de vele regen de afgelopen tijd, schiet alles uit  
de grond”, vertelt Robbert Jongerius, jongste telg van de 
Utrechtse hoveniersfamilie. Ik sta bij de tuinen van de  
Koningshof, een stadslandbouwproject aan de Koningsweg. 
In de kassen van de Koningshof vertellen twee initiatief- 
nemers, Robbert Jongerius en Akke Bink-Wiegersma,  
gepassioneerd over hun ontkiemende project. 

Herman Radstake
oude HoutenSePad 

Wijkbewoonster Marlotte Jonker is 
onderzoekster en focust zich op vleer-
muizen’. Zij heeft enkele antwoorden. 
“In Nederland komen twintig soorten 
vleermuizen voor,” vertelt ze. “Waar-
van tien in de provincie Utrecht. In 
de stad Utrecht vliegt in elke straat 
de Gewone Dwergvleermuis. Die is 
zo klein dat hij in een lucifersdoosje 
past (zie foto). Deze soort woont in  
kieren en openingen in gebouwen, zo-
als spouwmuurgleufjes en dakpannen. 
Vliegend heeft hij een spanwijdte van 
een kleine twintig centimeter. Ook zijn 
iets grotere ‘broer’, de Laatvlieger, is 
een vleermuis die in gebouwen woont 
en in de stad voorkomt. En in de sche-
mering zie je boven een gracht nog wel 
eens een Watervleermuis. Die leeft in 

gebouwen en bomen. Daarnaast zijn 
er trekkende vleermuizen, zoals de 
Rosse en de Ruige Dwerg, die reizen 
zelfs van Denemarken naar Spanje.  
’s Zomers kun je in het Wilhelminapark 
en Lepelenburgpark wel vier verschil-

lende soorten zien. ‘s Winters vind je 
weer andere soorten, zoals de Franje-
staart, die overwintert bijvoorbeeld in 
de forten. “Utrecht is een mooie stad 
voor vleermuizen, met al die oude  
gebouwen, het water en de vele bo-
men”, aldus Jonker. Een ‘heel ruwe’ 
schatting van de onderzoekster is  
dat er in Oost zo’n 5000 vleermuizen 
wonen.

Hoogfrequent
Onmisbaar instrument bij vleermui-
zenonderzoek is de ‘bat detector’, een 
apparaatje iets dikker dan een smart-
phone. Jonker: “Vleermuizen maken 
een hoogfrequent geluid, zo rond 
de 45.000 hertz, waarmee ze op hun  
gehoor de omgeving kunnen ‘zien’. 

Batwomen onderzoekt 
vleermuizen
Op zwoele zomeravonden rond de schemering ziet u  
ze wel eens: schokkerig als vlinders en wendbaar als 
zwaluwen fladderen zwarte schaduwen geluidloos  
tegen de achtergrond van de donkerblauwe hemel.  
Geen vogels zijn het, maar vleermuizen. Oost telt er  
duizenden. Welke soorten? Waar overnachten ze,  
waar overwinteren ze?

natuur in oost

“ Superleuk om  
een vleermuisje in  
je hand te hebben”

nacht van de Vleermuis
Het laatste weekend van juli, augustus 
(nacht van de Vleermuis) en september 
geeft Marlotte (bij goed weer) vleer-
muizenexcursies. Ze denkt nog over  
een speciale excursie voor kinderen.  
 
belangstellenden kunnen zich aan-
melden via de site van het bureau:  
www.stofbergjonker.nl

Over de initiatiefnemers van de Koningshof
De Koningshof is een initiatief van Happyland Collective; een collectief van landschaps-
architecten. Zij willen traditionele hovenierskennis over de voedselteelt in theorie en 
praktijk overbrengen. “We zoeken vanuit onze achtergrond en opleiding naar een  
verbinding met onze eigen leefomgeving”, aldus Jongerius. De Koningshof is voor  
Bink en Jongerius een welkome afwisseling met hun reguliere bureauwerk. 

www.facebook.com/Koningshof.Utrecht
Bij interesse in een tuin in 2014 kunt u mailen naar koningshofutrecht@gmail.com.

sla in te planten. Kinderen kwamen 
mij vragen wat ik aan het doen was.  
Ik heb ze dat uitgelegd en samen 
hebben we twee ‘lijntjes’ geplant, het 
derde hebben ze zelf gedaan! Daar 
doe je het voor”, aldus Jongerius. 

Niet alleen tuinieren
“Dit jaar willen we een lezingen-
reeks organiseren voor belangstel-
lenden, bijvoorbeeld over de berei-
ding van voedsel”, vertelt Jongerius. 
De toekomst en uitbreiding van de  
Koningshof is onderwerp van ge-
sprek met de gemeente. “We zijn 
afhankelijk van vergunningen en het 
bestemmingsplan. Daarnaast loopt 
een subsidieaanvraag”, zegt Bink. 
Ideeën voor de Koningshof zijn er 
genoeg. “Maar, we overhaasten niet. 
Uitbreiding vraagt immers ook meer 
faciliteiten”, besluit Jongerius.

Maar dit geluid is te hoog voor men-
sen. Met de bat detector kunnen we 
het geluid opnemen en vertraagd, 
en daardoor hoorbaar, afspelen. Elke 
soort heeft een eigen frequentie en  
geluidspatroon. Dat herkennen we en 
zo weten we welke vleermuis er vliegt.” 

Bedreigd
Alle soorten zijn beschermd, en som-
mige worden bedreigd. Jonker: “Veel 
vleermuizen zijn vrij honkvast, dus 
als er een gebouw wordt gesloopt, 
verdwijnt ook hun woonplek. De 
Flora- en faunawet schrijft voor dat 
bij verbouwingen en sloop het voor-
komen van beschermde diersoorten 
moet worden onderzocht, maar ik 
vermoed dat dat niet altijd gebeurt. 

Bestrijdingsmiddelen vormen ook een 
bedreiging, omdat hierdoor insecten – 
het voedsel van vleermuizen – worden 
aangetast. De gemeente Utrecht heeft 
in 2011, het internationaal jaar van 
de vleermuis, wel bijna driehonderd 
vleermuizenkasten geplaatst.”
Op universiteiten in Nederland is 
geen systematisch vleermuizenonder-
zoek meer. Wel kent elke provincie 
een eigen vleermuizenwerkgroep, die 
onder meer de wintertellingen doet. 
De gegevens en waarnemingen - ook 
van veel amateurs - worden landelijk 
verzameld door de Zoogdierenvereni-
ging. 

Waarom vleermuizen?
“Voor mijn afstuderen voor mijn  

studie Bos- en Natuurbeheer in  
Wageningen vond ik toevallig een 
vraag naar sociale interactie en geluid 
van vleermuizen. Tot die tijd wist ik 
er ook weinig van, maar ik vond deze 
vliegende zoogdieren altijd al gaaf, dus 
ik ben me in die diertjes gaan verdie-
pen voor m’n afstudeeronderzoek.” Na 
een tijdelijke baan bij een ecologisch 
adviesbureau, begon ze ruim een jaar 
geleden met Jos Stofberg een zelfstan-
dig vleermuizenonderzoeksbureau. Ze 
worden vooral ingehuurd bij verbouw- 
of sloopplannen van gebouwen. Daar-
naast leent ze zich graag als vrijwilliger 
voor onderzoeken en tellingen. “Soms 
vangen we ze dan, in heel dunne net-
ten. Ik vind het echt superleuk om zo’n 
vleermuisje in handen te hebben!” 

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende offerte

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

schildersbedrijf

schildersbedrijf kloMp & Zn voor al uw schilderwerk 

al sinds 1930 actief als familiebedrijf voor al uw  
binnen en buiten schilderwerk.
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Nachtegaalstraat 51a, 
3851 AD Utrecht
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Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl

Van gehaktbal
tot oesters...

in de literatuurwetenschap. Met die 
kennis wilde ik mensen graag aan het 
schrijven krijgen. Ik denk dat iedereen 
kan schrijven. Daar wil ik met dit café 
bij helpen.”

Oost favoriet
Oost is een van haar favoriete Utrecht-
se wijken. “Nadat ik voor het eerst  
bij Hooi kwam, werd het snel mijn 
lievelingslunchplek. Toegankelijk, ik 
voelde mij er meteen thuis. Ingrid, 
de eigenaresse, was meteen enthou-
siast over het idee van het schrijfcafé. 
In deze wijk zijn veel leuke, creatieve 

Pauline Brenninkmeijer
MaurItSStraat 

Trots toont Marjolein Jacobs het originele 
schoudertasje, compleet met kniptang, 
treinkaartjes en een spiegelei. Herinne-
ringen aan haar baan als treinconducteur. 
Van de NS mocht ze het spoorhuisje langs 
de Oosterspoorbaan huren. Inmiddels is 
het haar eigendom.

binnen struikel je over allerlei spulletjes.  
op de vlooienmarkt zou je er geen cent 
voor geven. “Ik verzamel kapotte dingen.” 

Buurtgenoten in oost eeen portret van bijzondere mensen uit oost

toch is het nergens een troep. bij Marjolein  
krijgt alles een vanzelfsprekende plek.  
de knaloranje pannen in de tuin komen  
van de overburen, het rode kruis. “Ze  
waren allemaal lek.” Ze noemt het haar  
stupa. Het doet denken aan een gedicht 
van lucebert:  “alles van waarde is weer-
loos/wordt van aanraakbaarheid rijk….” 
Mensen komen graag buurten en soms  
ook logeren. Ze kan urenlang vertellen, 
maar soms wil ze niemand zien. Met  
grietje, haar Hollandse herder, trekt ze  
zich dan terug op de kamer boven, die 
uitkijkt op de voormalige spoorbaan.
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Foto Herman Radstake
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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

>  Wilt u nog eens terugbladeren in 
vorige edities van de Oostkrant?  
Bezoek dan de vernieuwde site:  
www.oostkrant.com

Oosterspoorbaan: geen doodlopend spoor

Herman Radstake
oude HoutenSePad 

De Stichting Oosterspoorbaan 
Utrecht, Natuur- en Milieufede-
ratie Utrecht (NMU) en Happy-
land Collective, een collectief van 
landschapsarchitecten, zien voor 
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18 mei t/m 20 juli  eet met je hart: na afloop van een etentje doneert u een euro voor Stichting Vier het leven. de stichting neemt 
eenzame ouderen mee uit. www.eetmetjehart.nl een initiatief van een aantal (oost-utrechtse) restaurants.

19 juni   In gesprek over opvoeden? een gratis gesprek met jeugdverpleegkundige en orthopedagoog Simone Spanjaard. 
ook op 11 sept en 29 okt. Meer informatie bij uw consultatiebureau of mail opvoedbureau@utrecht.nl

21-23 juni   utrecht viert 300 jaar Vrede van utrecht met een internationaal programma vol wetenschap, kunst en cultuur. 
www.vredevanutrecht2013.nl  laat oost je verleiden en ga daar naar binnen waar je normaal gesproken aan 
voorbij fietst! Zie het programma over Vrede in de buurt.  www.cultuurinoost.nl

21 juni    Feestelijke optocht vanuit alle wijken van utrecht naar lepelenburg.

27-30 juni    de studenten van de afdelingen design en Interieurarchitectuur van de Hku tonen hun eindexamenprojecten 
aan de Ina boudier bakkerlaan.  www.hku.nl

6 juli  Festival van de beschaving in de botanische tuinen.  www.debeschaving.nl

14 juli  openingsceremonie van het europese jeugd olympisch Festival in stadion galgenwaard (eYoF)

15-19 juli  eYoF, op meerdere sportlocaties in de stad.  www.eyof.nl

12-17 juli  de zomerkermis komt er aan. Met op vrijdag opening en vuurwerk, en op zondag de kermismis.  
www.maliebaanfestival.nl

12-15 aug  Introductiedagen utrechtsch Studentencorps. Voor alle nieuwe studenten.  www.introductiedagen.nl/2013

 kijk voor culturele evenementen in oost op  www.cultuurinoost.nl

Agenda   Lekker weg in eigen wijk

Herman Radstake
oude HoutenSePad 

Literatuurwetenschapper Stassen kiest 
haar opdrachten rond een thema. 
Vandaag is dat ‘Laat maar lekker los!’ 
Ze vraagt om de beginletters van het 
woord ‘loslaten’ onder elkaar te zetten, 
als eerste letters van een zin of woord. 
Na een paar minuten intens schrijven, 
worden de resultaten aan elkaar voor-
gelezen. Het resultaat is verbluffend. 
De ene tekst is poëtisch, een andere 
beeldend, een derde filosofisch. Ook 
andere opdrachten leveren verras-
sende resultaten.

Gedachten gestructureerd op papier 
Nienke van den Berg doet deze keer 
voor het eerst mee. Ze woont in Oost 
en kreeg van een vriendin de flyer over 
het café. “Het ‘verplicht’ opschrijven 
van gedachten en gevoelens geeft mij 
spelenderwijs ruimte,” zegt ze. “Ik vind 
het erg leuk om dat te delen, en om  
de creatieve ideeën van de anderen te 
horen.”
“Het thema en de opdrachten die ik 
bedenk, helpen om creatief te schrij-
ven, je eigen patronen los te laten,” 
vertelt Stassen. “En het geeft nét 
de structuur die helpt bij het onder 
woorden brengen van gedachten of 
gevoelens.” Stassen organiseert het 
schrijfcafé sinds maart in café Hooi. 
“Verleden jaar ben ik afgestudeerd 

In het achterzaaltje van café Hooi aan de Burgemeester Reigerstraat zit 
op een zonnige maandagochtend in mei een groepje vrouwen in stilte  
te schrijven. Na een paar minuten vraagt een van hen wie haar tekst 
wil delen. De een na de ander leest voor. De toehoorders spreken hun 
bewondering en complimenten uit en er wordt gelachen over de humor 
en de spitse taalvondsten. Laura Stassen (23) nam het initiatief voor het 
maandelijkse schrijfcafé Fiësta. Ze bedenkt opdrachten waarmee ze 
mensen wil helpen om gedachten en gevoelens op papier te zetten.

leren in oost

initiatieven. De flyers die ik neerleg, 
worden vaak meegenomen. Ik krijg 
ook regelmatig reacties van mensen.” 
Per keer zijn er tot nu toe ongeveer 
zeven deelnemers. Met een paar meer 
is het achterzaaltje ook wel vol. Tot nu 
toe doen vooral vrouwen mee, maar 
mannen zijn natuurlijk ook welkom. 
Meedoen aan het schrijfcafé kost  
€ 15,- per ochtend (van 10 tot 12 uur). 
Hiervoor krijgen de deelnemers een 
ontbijtje, koffie, thee en sap.

Belangstellenden voor het schrijfcafé 
surfen naar www.zinenverzin.nl/wat/
schrijfcafe-fiesta/ 

iedereen kan schrijven!

het langgerekte perceel wél kansen 
voor nieuwe ontwikkeling. “Het is 
een unieke gelegenheid om het erf-
goed dat de spoordijk is, samen met 
wijkbewoners een nieuwe toekomst 
te geven,” zegt Wim Kok van de 
Stichting Oosterspoorbaan Utrecht 
en een van de initiatiefnemers. 

Sinds december zijn er gesprekken  
gevoerd met beleidsmakers en om-
wonenden. Er zijn huis-aan-huis uit-
nodigingen verspreid voor een crea-
tieve inloopavond op 19 maart. Zo’n 
150 buurtbewoners kwamen hier 
zelf ‘kansen en bedreigingen’ aan-
dragen en met elkaar van gedachten 
wisselen, twintig anderen e-mailden 
hun bijdrage. In totaal zijn volgens 
Marie Baartmans van Happyland 
Collective in dit ‘crowdsourcing’-
proces honderden ‘kansen’ aange-
dragen. Het meest genoemd werden 
kansen als een groene (fiets)verbin-
ding, een park of speelplek. Een weg, 
een tram en bebouwing scoorden als 
grootste bedreigingen.

’n Utrechtse High Line 
Op de Facebookpagina van het pro-
ject Oosterspoor staan verwijzingen 
naar andere herbestemmingen van 
ongebruikt spoor, zoals de High Line 
in New York, een oude metrolijn 
die op initiatief van omwonenden 
is omgetoverd tot luxe stadspark. 
Er is een filmpje van een wandeling 
die van het jaagpad langs de Krom-
me Rijn doorloopt via de spoordijk 
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naar de Maliesingel. Inmiddels is 
eenzelfde verkenning van belangen 
voor het noordelijke deel van het 
Oosterspoor gestart met een inloop-
avond op 4 juni.
De initiatiefnemers willen alle aan-
gedragen kansen en bedreigingen 
gebundeld in werkboeken aanbieden 
aan de gemeente, belangenpartijen 
en bewoners. Er wordt nog gezocht 
naar geld om dit daadwerkelijk te 
realiseren. Het vinden van fondsen 
voor niet alleen het werkboek, maar 
ook voor de herinrichting is een van 
de doelen van de Stichting Ooster-
spoorbaan Utrecht, die op 21 mei 
werd opgericht.
U kunt de ontwikkelingen volgen 
via www.facebook.com/projectoos-
terspoorbaan. Als u de pagina ‘Leuk 
vindt’ of een e-mail stuurt naar 
info@oosterspoorbaan.nl wordt u 
actief betrokken en op de hoogte  
gehouden.

U hebt het vast gemerkt: sinds eind november is het ten zuiden van het 
Spoorwegmuseum stil op het Oosterspoor. Geen treinen, geen overweg-
bellen. De rails liggen te roesten, onkruid schiet op. Het spoor is defini-
tief ‘uit dienst’ genomen en eigenaar ProRail wil de grond verkopen.  
De gemeente heeft er geen plannen mee, want ze heeft geen geld voor 
aankoop en ontwikkeling. Hoe ziet de toekomst van dit spoor er dan uit?

“ Thema’s helpen om  
creatief te schrijven” 

Laura Stassen voor café Hooi

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

Foto’s Herman Radstake


