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Schrootjesplafonds, binnenmuren in schoonmetselwerk
en plavuizen vloeren: het
ademt de jaren zestig

Werelderfgoed in Oost

Foto’s Miranda Leijstra

Rietveldhuizen Erasmuslaan

Vijftig jaar geleden overleed
Gerrit Rietveld. Deze architect en
meubelmaker heeft zijn sporen
achtergelaten in Utrecht-Oost.
Het Rietveld-Schröderhuis is zijn
bekendste erfenis.

de gegoede dame Truus Schröder.
In datzelfde jaar trouwde Rietveld
met Vrouwgien Hadders. Samen
kregen zij zes kinderen. Ook Schröder trouwde dat jaar. Beiden hadden
niet echt een gelukkig huwelijk.

Lydia Paauw

Rietveld begon in 1917 zijn
eigen werkplaats op de Adriaen van
Ostadelaan. Hij wilde eenvoudig en

Rietveld werd in 1888 geboren in
de Poortstraat. Vanaf zijn twaalfde
werkte hij in het atelier van zijn
vader, een meubelmaker. Zo rond
zijn twintigste kwam Rietveld via
architect
en
meubelontwerper
Piet Klaarmaker in aanraking met
abstracte architectuur en vormgeving. Dat wilde hij ook!
Voor zijn inkomsten was hij vooral
afhankelijk van traditionele opdrachten. En die verafschuwde hij.
Zo ontwierp hij in 1911 een degelijk bureau voor de verloofde van

Toen eind 2010 de Oostkrant werd ontworpen, kwam de herkenbaarheid van de
krant aan de orde. Al gauw waren we eruit:
de kleuren van Rietveld wilden we terugzien in de krant. Deze beroemde architect
en meubelmaker heeft zijn sporen
nagelaten in Oost en is onlosmakelijk
verbonden met dit deel van Utrecht. Vijftig
jaar geleden overleed hij. Dat herdenken
we, ook in de Oostkrant. Verder zetten we
dit keer een aantal prachtige initiatieven
in zonnetje: ‘make a wish’ en ‘eet met je
hart’. Lees, reageer of geef uw ongezouten
mening. We horen het graag van de
mensen uit Oost! redactie@oostkrant.com
Kijk ook op www.oostkrant.com

De Stijl

In memoriam: een bijzondere liefde in Oost

Er was eens een heel uniek huis aan
de Prins Hendriklaan. Het stond
daar sinds 1925 en voelde zich een
beetje een buitenbeentje. De bouwer,
Gerrit Rietveld, zag het als een experiment. En als een liefdesnest.

ok t o b e r 2 0 1 4

Oost mag het weten!

Chauffeurswoning Waldeck Pyrmontkade

Kerkdwarsstraat

“

Make-a-wish in Oost

de idealen van De Stijl (zie kader).
Gerrit sloot zich in 1919 aan bij deze
stroming. Hij schilderde vervolgens
de stoel in de kleuren van De Stijl.
Een nieuw leven in een nieuw huis
Na het overlijden van haar echtgenoot in 1923, zag Schröder kans om
een nieuw leven op te bouwen - in
een nieuw huis. Ze kon geen geschikt

Het Rietveld-Schröderhuis onder de loep
Het Rietveld-Schröderhuis brengt de uitgangspunten van De Stijl in de praktijk. Deze
half vrijstaande villa heeft asymmetrische, rechthoekige, onversierde vormen - er ontbreken gebogen vormen - platte daken die vaak op de hoeken oversteken, grote ramen
in doorlopende horizontale banden en wit is dominant. De voornaamste functies in het
huis (woon- en slaapkamer) zijn op de eerste verdieping. De halfopen kamers worden
met schuifwanden groter of kleiner. In 1985 is het Rietveld-Schröderhuis gerestaureerd
en in oorspronkelijke staat hersteld. In 2000 is deze plek toegevoegd aan de UNESCO
Werelderfgoedlijst.
Bezoek het Rietveld-Schröderhuis: http://centraalmuseum.nl/bezoeken/locaties/
rietveld-schroederhuis.

betaalbaar - machinaal geproduceerd - meubilair maken. Een jaar
later maakte hij zijn beroemdste
meubelstuk: de roodblauwe stoel.
Deze eerste versie was nog onbeschilderd. De stoel verwezenlijkte

bestaand huis vinden en vroeg Rietveld een huis voor haar te bouwen.
De kavel aan de rand van de stad was
daarvoor perfect. Samen bepaalden
ze het ontwerp van het huis. Zij wilde niet meer geleefd worden, maar

leven en dat gevoel moest terugkomen in het huis. Rietveld plaatste
daarom de slaap- en woonkamer op
de eerste verdieping, waardoor de
vrouw des huizes een vrij uitzicht
over het aangrenzende polderlandschap had.
Zo ontstond een heel speciaal huis.
Rietveld ontwierp hiermee zijn eerste complete woonhuis inclusief het
meubilair. Het interieur was multifunctioneel: het bed diende overdag
als bank. Begin 1925 ging Schröder
er met haar drie kinderen wonen.
Ze was niet alleen opdrachtgeefster,
maar vanaf toen ook Rietvelds muze.
Na de voltooiing van het huis verliet
Gerrit de Stijl. Hij identificeerde zich
vanaf dat moment meer met stromingen waar de nadruk meer lag op
functionalisme en lucht, ruimte en
licht (Het Nieuwe Bouwen red.).
Rietvelds vrouw overlijdt en in 1957
trekt hij bij Schröder in. Hij sterft
er op 25 juni 1964. Schröder blijft
haar huis trouw tot haar dood in
1985. Gelukkig betekent dit niet het
einde van het huis. Het houdt stand.
Ook al komen er steeds meer bouwwerken bij, waardoor het mooie
weidse uitzicht verdwijnt.

De Stijl is een Nederlandse kunststroming, ontsprongen in 1917 bij de oprichting van het gelijkluidend kunsttijdschrift.
Theo van Doesburg was de drijvende
kracht achter deze beweging. Verschillende kunstenaars sloten zich aan bij
De Stijl, waaronder Piet Mondriaan en
Gerrit Rietveld. De Stijl streefde naar
een radicale hervorming van de kunst.
Soberheid, abstractie en eenvoud waren
sleutelbegrippen. Deze groep wilde met
kunst een zo groot mogelijke harmonie
bereiken door het toepassen van geometrische vormen. De woningcrisis na
de Eerste Wereldoorlog noopte tot efficiëntere (en soberder) bouw. Dat streven
naar eenvoud zie je terug in De Stijl en
past daarmee duidelijk in de tijdsgeest.

Oost ontmoet Rietveld
Op 9 november organiseert Cultuur in Oost
het evenement ‘Oost ontmoet Rietveld’, een
speciale dag die in het teken van Rietveld
staat. Zo is er een workshop ‘Maak je eigen
Rietveldkruk’, vooral bedoeld voor kinderen.
Je kunt ook miniatuur meubels maken in
Rietveldstijl. Een aantal kunstenaars laat
zich inspireren door Rietveld. Deze kunstwerken worden geëxposeerd en aan het
eind van de dag geveild voor het goede
doel. Daarnaast worden er verschillende
lezingen gehouden en liefhebbers van wandelen kunnen een speciale Rietveldroute in
Oost volgen. De locatie voor Ontmoet Oost
is het University College Utrecht,
Campusplein Utrecht.
Kijk op www.cultuurinoost.nl voor het
programma en tijden.

DANSCENTRUM
UTRECHT

moderne dans, kleuter- en
kinderdans, dansconditie,
klassiek ballet, modern jazz en
meer.
www.dcu.nl

Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg

030 238 00 38
Proefl
es
€12,-

School voor moderne dans

dezwaanuitvaarten.nl

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

www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak
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Het woord is aan
Paul Schnabel

Make-a-wish in Oost

De 66-jarige Paul Schnabel is socioloog.
Tot 2013 was hij directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau. In 2002 werd
hij universiteitshoogleraar aan de universiteit Utrecht. Deze erefunctie kreeg hij na
verschillende hoogleraarschappen aan
dezelfde universiteit. Schnabel woont sinds
1985 in Utrecht-Oost.

Vierjarige wijkgenote Mila
wandelde 160 kilometer
‘Missie volbracht’, twitterde Anoek van der Leest op 25 augustus. Met
haar vierjarige dochter Mila bereikte ze op die dag het eind van een
wandeltocht van 100 Engelse mijlen, ofwel 160 kilometer. Vanaf 1
augustus liepen ze de South Downs Way, een wandelpad door de gelijknamige Zuid-Engelse heuvelketen van Winchester naar Eastbourne.
Herman Radstake
Oude Houtensepad

Ze wandelden voor Make-a-Wish
Nederland, een stichting die wensen van zieke kinderen vervult. Haar
donateurs en sponsors brachten al
ruim € 1600 bij elkaar.
‘Supertrots ben ik op mijn Mila,
en op Molly (7), Daisy (4) en Jack

die eergisteren 1 jaar is geworden’,
schrijft wijkgenote Anoek na de laatste dag op haar wandelblog. Samen
met haar Britse wandelvriendin Josie
Dew en haar drie kinderen, en een
vriend ‘en sherpa’ Guust trotseerden
ze steile heuvels, boze boeren, regen
en primitieve voorzieningen.
Weer thuis vertelt Anoek: ‘Het was
een fantastische reis. De kinderen
vonden het heerlijk om de hele dag

Wie doet het licht uit?
Late Uithofbezoekers zagen de
afgelopen tijd het nieuwe gebouw
van Nutricia Research helverlicht.
Ook later op de avond bleven alle
lichten branden.

dat er een fout in de aansturing zat.
De Oostkrant heeft zich een goede
buur getoond en krijgt veel dank
voor deze opmerkzaamheid. Nutricia
Research is blij met de aandacht. Zij

buiten te zijn. Vooraf was ik bang
dat Mila na drie dagen er genoeg van
zou hebben. Maar dat viel mee.’ Mila
laat intussen trots de stenen zien die
ze onderweg heeft verzameld. ‘En
ook slakken, spinnen, wormen en
krekels,’ zegt haar moeder. ‘Maar die
hebben we daar gelaten.’
Waarom voor Make-a-Wish? ‘De ervaring die we onze kinderen op deze
manier konden geven,’ legt Anoek
uit, ‘wilden we ‘delen’ met kinderen
die zo’n tocht minder gemakkelijk
kunnen doen door hun gezondheid.
Met het opgehaalde geld kunnen zij
ook een mooie wens laten uitkomen.’
Zware karren
De bagage, van kampeerspullen, kleding, voedsel, speelgoed tot luiers,
ging in twee ‘Rambler Explorers’, een
soort grote bolderkarren. Die kregen
ze als sponsorbijdrage in bruikleen
van het bedrijf Walking Wagon. Kleine

kunnen hun lichtplan aanpassen en
daarmee het duurzame beleid blijven
uitvoeren. Het gebouw is ingericht
voor flexwerkers, personeelsleden die
op wisselende tijden van het gebouw
gebruik maken. De praktijk wijst uit
dat de meeste mensen toch op de

Het lichtplan van Nutricia Research
was excellent, getuige het certificaat
dat zij van Breeam kreeg. BREEAMNL is een beoordelingsmethode om
de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Ondanks het goede lichtplan bleven de lampen aan…
Dieren kunnen zo niet werken
De Oostkrant maakte zich zorgen
om deze lichtvervuiling. De Botanische Tuinen liggen naast het gebouw
van Nutricia Research en mogelijk
hebben veel kleine nachtdieren last
van de uitblijvende duisternis. Toen
de Oostkrant navraag deed naar het
waarom van de grootscheepse verlichting bleek dat enkele schakelaars
weliswaar werden omgezet, maar dat
de lampen aanbleven. Tests wezen uit

(begrafenis of crematie)

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

reguliere tijden werken. Om die reden
gaat Nutricia Research het gebouw
eerder op de avond sluiten. Daarnaast
heeft het bedrijf alle belang bij de
natuur van de Botanische Tuinen:
Nutricia stimuleert haar medewerkers om te gaan lunchwandelen.

Marislaan

Nachtegaalstraat 73 - 75

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

Het streefbedrag van € 1500 voor
Make-a-wish is dus al ruim bereikt, maar doneren kan nog steeds:
www.justgiving.nl/wandelexpeditie.
Het reisblog blijft te lezen op www.
anoekvanderleest.nl.

Annemarie Reinders

3338 adv opmaak 61x46 mm 25jaar_Opmaak

uit•vaart

Anoek van der Leest met haar vierjarige
dochter Mila

Foto Miranda Leijstra

Hoewel in Utrecht-Oost bijna geen echte
nieuwbouw meer mogelijk is, veranderen
de woningen voortdurend. Het opvallendst
is dat nu te zien in ‘het bungalowpark’ van
Rijnsweerd. De oorspronkelijke bewoners
van veertig tot vijftig jaar geleden vertrekken en laten op Funda huizen achter die
nog helemaal de sfeer van de jaren zestig
ademen. Schrootjesplafonds, binnenmuren in schoonmetselwerk en plavuizen
vloeren. De nieuwe eigenaars laten er
weinig van heel. Meestal wordt het huis
fors vergroot en als het kan ook verhoogd.
Binnen en buiten wordt alles wit met
accenten in zwart en grijs. Investeringen in
isolatie, veiligheid en vaak in airconditioning. Gras maakt plaats voor tegels en op
het terras komen complete bankstellen te
staan. Ook de antroposofisch geïnspireerde huizen uit de jaren zeventig – scheppingen van Alberts en Van Huut – die in
een halve cirkel om de bungalows liggen,
worden inmiddels stevig aangepakt.
Donker en erg bruin waren ze aan de binnenkant, dat is nu licht en wit geworden.
De aanbouwen aan de tuinkant hebben
vaak dakramen gekregen en op de lange
daken verschijnen steeds grotere dakkapellen in steeds nieuwe varianten. Dat
levert wel een wat rommelig totaalbeeld
op en wordt nog versterkt door de steeds
vrijere interpretatie van de voorgeschreven
kleur beits. Eerst was het allemaal transparant bruin, nu zie je ook donkergroen,
donkerblauw, bijna zwart of juist heel lichtbruin. Dat is jammer, zoals het ook jammer is dat de zogenaamde ‘apenrots’, het
beweeglijke en romantische contrapunt
van het strakke en heldere Rietveldhuis,
inmiddels bijna helemaal in titanium is
verpakt. Aan de overkant van de Weg tot
de Wetenschap is in korte tijd veel veranderd. Achter het indrukwekkende nieuwe
zwembad zijn twee grote en niet bij elkaar
passende villa’s gekomen. Op een smal
perceel naast het houten tuindershuisje
wordt nu nog een derde in weer een andere stijl gebouwd. Er staan natuurlijk al
wel wat andere weinig stijlvolle bouwsels
aan of bij de Kromme Rijn. Misschien
heeft de gemeente het opgegeven daar
nog wat allure in aan te brengen. Ik ben
wel blij dat ondanks de versmalling van
het gebied de groenstrook aan de rivier
tussen zwembad en stadion bewaard
is gebleven en zelfs een extra bruggetje
heeft gekregen bij het steeds maar groter
wordende botenverhuurbedrijf. Ook op
het water neemt de drukte toe.

Foto’s Anouk van der Leest

Hetzelfde toch weer anders

Jack reisde per Mountain Buggy. Het
gezelschap trok onderweg veel belangstelling, en bewondering.
Vriend Guust liep mee om te helpen
met het trekken van de karren. Geen
overbodige hulp, want de karren
bleken zo zwaar dat heuvelop twee
volwassenen nodig waren om er een
boven te krijgen. Die daarna de heuvel weer af moesten om de tweede te
halen. Ook de kinderen liepen meer
dan de kortste weg, want ze holden
vaak vooruit, of de velden in.
Het gezelschap overnachtte meestal
in tenten ‘bij de boer’, of gewoon in
het open veld. Mila vond dat leuk,
en ‘die tuin met de grote schommel was het leukst.’ Meestal zat het
weer mee. Alleen ‘de laatste dag was
kletsnat’, schreef Anoek in de laatste
tweet.
Anoek heeft vaker verre reizen gemaakt. Toch was deze reis ‘het meest
belachelijke dat ik ooit gedaan heb,
maar iets om nooit te vergeten.’

EASY

EETKAMERSTOEL
RIBSTOF 8 KLEUREN

299,-

* exclusief bezorgkosten

Voor al uw voetklachten

• Voorvoetklachten
• Hielklachten
• Nagelproblemen
• Standafwijkingen
van voeten/tenen
• Diabetische voet
Adres: Jan van Scorelstraat 19
Telefoon: 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl

Dagelijks vers,
heerlijk

biologisch
eten

Nachtegaalstraat 51a,
3851 AD Utrecht
Tel. 030-2317885
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Geluk in Oost

Dichten in Oost

Marion Steur

Gedeeld geluk
in EET met je hart
De in Oost woonachtige Babs van Geel heeft zich het bestaan van
eenzamer wordende ouderen aangetrokken. Zij maakte een fotodocumentaire van de 76-jarige Greet die steeds minder contacten
in de buurt heeft en in eenzaamheid door het leven gaat. Van Geel
wilde iets doen voor haar en andere ouderen: “Mijn droom is iets
neer te zetten voor mensen die steeds minder buiten komen en
zelfs hun straatgenoten niet meer treffen.”

COLUMN

Jeroen Wielaert

Foto’s Babs van Geel

EENS IN HET LEVEN

Annemarie Reinders
Marislaan

Van Geel nam het initiatief voor
EET met je hart, waarbij gasten in
een aantal deelnemende restaurants
in Utrecht Oost gedurende 7 weken
wordt gevraagd één euro per tafel
extra te betalen.
Die extra euro’s gaan 100% naar sociale ontmoetingen voor oudere buurtbewoners. Samen eten staat hierbij
centraal, maar ook een theaterbezoek
of poëziemiddagen zijn inmiddels
waargemaakt. Onlangs kregen ruim
dertig Hoogravense ouderen met een
fysieke beperking een driegangendiner aangeboden in hartje stad. De
activiteiten zijn veelal kleinschalig en
de kosten worden uit de pot betaald.
Huisarts en zorginstelling moedigen
de ouderen aan mee te doen.

Verbinding te ondertekenen. Samen
met een aantal bewoners uit Oost is
Van Geel druk voor de tweede editie van EET met je hart. “Het mooie
is dat de burger nu zelf opstaat om
samen met ons sociale projecten
mogelijk te maken. Bedrijven en
maatschappelijke instellingen haken
daarop in. Zo organiseerde de ondernemersvereniging Maliekwartier
op 20 september Binnenste Buiten,
een gezellig evenement. De extra
opbrengsten, waaronder de veiling bij
Buurten, zijn bestemd voor EET met
je hart.”
In Utrecht-Oost zijn ook de restaurants Boulevard, Parkcafé Buiten, Elvi,
Mi Barrio, De Keuken van Gastmaal

en Wilhelminapark betrokken, in de
binnenstad zijn dat De Rechtbank,
Brass, Goeie Louisa van Karel V en
MaS restaurant. “Dit jaar hopen we
natuurlijk dat er heel veel Utrechtse
restaurants met ons meedoen en EET
met je hart op de kaart gaan zetten”
Op 7 november start EET met je hart
en duurt tot en met 31 december. Van
Geel hoopt niet alleen dat er heel veel
euro’s binnen komen. Ze hoopt ook
anderen te enthousiasmeren voor begeleiding van activiteiten of voor het
organiseren van een eigen project.
Wilt u een bijdrage leveren aan dit
initiatief en helpen bij de verschil-

Het unieke is dat mensen in beweging komen
Van Geel vertelt enthousiast over
haar project. Ze heeft in haar werk
altijd het zakelijke met het menselijke proberen te combineren. In EET
met je hart kan ze beide kanten goed
inzetten. Ze heeft vooraf goed onderzocht of het initiatief haalbaar zou zijn
en ze kreeg steun van ambassadeurs
als Claudia de Breij, Mike Boddé,
Cees Grimbergen, Broos Schnetz en
Barry Atsma. Het was voor haar een
belangrijk moment toen voormalig
burgemeester Wolfsen haar initiatief
steunde door, voorafgaand aan zijn
toespraak, het manifest Oproep tot
Ouderen uit Hoograven eten bij
De Kookmeesters

Initiatiefnemer Babs van Geel

lende activiteiten? Neem dan contact
op met de stichting EET met je hart,
www.eetmetjehart.nl

Met de herinnering aan de schitterende
start in Yorkshire is het verheugend om
uit te zien naar de Grand Départ van
Utrecht. Nog maar een kleine elf maanden, dan is het zover, óók in Oost…
Als beroeps en liefhebber heb ik vaak
aan het vertrek gestaan van de Tour,
in Frankrijk en in het buitenland, zelfs
in eigen land. In 1996 stapten ze op
in Den Bosch; in 2010 in Rotterdam.
Het waren mooie gebeurtenissen in
wielergek Nederland. Toch was het niet
zo uitbundig en groots als in juli 2014,
om te beginnen in Leeds. Nog nooit
heb ik zo’n enorme hoeveelheid
mensen gezien, vol honger naar de
Tour. Het typeerde het verschil tussen
Engeland en Nederland. Kwestie van
geschiedenis, van traditie. De Nederlandse Tourwinnaars dateren van 1968
(Jan Janssen) en 1980 (Joop Zoetemelk). Leeds had de Grand Départ
van 2014 zomaar te danken aan twee
heel recente winnaars: Bradley Wiggins
(2012) en Chris Froome (2013). Ook
zij hebben het Britse publieksenthousiasme natuurlijk extra aangewakkerd.
Op de BBC-radio viel steeds weer die
ene term in het openingsweekend:
“It’s a once-in-a-lifetime-experience!”
Juist, zo’n gebeurtenis die je maar één
keer in je leven kunt meemaken. Het is
de enige juiste typering. Eenmaal terug
in Frankrijk kwam ik in Reims een
Engelsman tegen die nog een paar
dagen extra met de Tour was mee
getrokken. Hij zei: “Sir, mijn opa uit
Londen is 92.” Hij moest en zou naar
de aankomst van de eerste etappe in
Harrogate. Hij is heel slecht ter been.
Ze raadden het hem af, maar hij zei:
“Geen sprake van, dit beleef ik maar
één keer in mijn leven!”
Het deed me denken aan de brave
burgers in Utrecht-Oost. Vooral aan
de bewoners rond het Wilhelminapark
en in Rijnsweerd. Zij bleken in een
draagvlakonderzoek naar de Tourstart
in Utrecht te behoren tot het grootste
gedeelte van de 12 procent die tégen
stemde. Zij wilden het circus niet in de
buurt hebben. De Tour? Overlast! Het
was een paar jaar voor de definitieve
bekendmaking dat het toch allemaal
ging gebeuren.
Hoe zou het zijn met deze benarde
opponenten? Mensen die ook al zo
geplaagd zijn door de thuiswedstrijden
van FC Utrecht? Ik denk dat ik het
weet. Heimelijk zijn ze blij. Voor één
keer in hun leven komt ook voor hen
de Tour heel dicht langs de deur.
Onvergetelijk. Natuurlijk gaan ze kijken.

Alting Uitvaarten
C

M

Y

Uw kantoorartikelen
online bestellen

CM

MY

CY

CMY

K

www.mado.nl

“Ruimte
voor
afscheid”

—
Boeken online bestellen
www.mado-boeken.nl
—

Hiske Alting

altinguitvaarten.nl
06 - 45 363 220

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

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

Burgemeester Reigerstraat 15 Utrecht
030 231 00 88
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Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

Agenda Lekker weg in eigen wijk
11-12 okt

 ulturele zondag On Tour. Over mannenhumor, mannengedrag, mannenpraat en mannenvriendschap.
C
www.culturelezondagen.nl

Tot 1 dec

Van Hortus medicus naar Botanische Tuin, n.a.v. het 375-jarig jubileum van de Botanische Tuinen.
www.uu.nl/botanischetuinen

t/m 3 okt	Nederlands Film Festival. Zie www.filmfestival.nl
18-26 okt	Het Spoorwegmuseum laat kinderen zien hoe sporen en treinen werken in Chuggington. www.spoorwegmuseum.nl
26 okt

Wintertijd. De klok gaat een uur terug

9 nov 	Oost ontmoet Rietveld - zie hoofdartikel
15 nov 	Intocht van Sinterklaas

Foto Pauline Brenninkmeijer

6 dec	De modeltreintjes in een etalage in de Burg. Reigerstraat staan klaar

Janke van der Veen - daVietsie
Pauline Brenninkmeijer
Mauritsstraat

Verkeer in Oost

Ze doet niets liever dan een oud wrak
weer zijn waardigheid teruggeven: “Ik zeg
niet gauw tegen een klant: dit karretje is
op.” Ze bouwt ook graag nieuwe fietsen.
Zo creëerde ze ooit een rijwiel voor iemand
met één been. ”Fietsen is vrijheid”, vindt
ze. Mensen die weinig te besteden hebben
matst ze weleens. Een jarige krijgt altijd
een les bandenplakken plus bandenplaksetje cadeau want: “een jongere die niet
eens meer een band kan plakken, dat is
toch dieptreurig.”

Foto Pauline Brenninkmeijer

Foto Cees Oortwijn

Zeven jaar runt Janke van der Veen Rijwielherstelbedrijf “daVietsie” in de Bolstraat.
Als kind knutselde ze al aan fietsen. Haar
werkplaats oogt gezellig: “Bij mij mag
iedereen met poepbanden naar binnen.”
Met lede ogen ziet ze aan hoe oude
reparatietechnieken dreigen te verdwijnen.
“Vroeger was een fiets een groot bezit. Nu
is het haast een wegwerpartikel.”

Iedere woensdag	Wandelen in Oost. Kijk op http://www.podiumoostutrecht.nl/activiteiten

Vlak voor de zomervakantie zijn twee voetbaldveldjes aangelegd in Rijnsweerd. Het is dé ontmoetingsplek voor kinderen uit de buurt geworden. Iedere avond wordt er een balletje getrapt.

A27: wel verbreden of niet?
De stand van zaken
Het is al enige tijd geleden dat we
in de Oostkrant aandacht besteedden aan de plannen rondom de
verbreding van de A27. Maar hoe
staan de zaken er nu voor? Hieronder de feiten op een rij.
Mariska Vonk

Foto Petra Davids

Wolter Heukelslaan

> Op 13 juni publiceert het Centraal
Planbureau een second opinion
over de maatschappelijke kostenbatenanalyse van de Ring Utrecht
waarbij zij uitstel en nader onderzoek adviseren. Het CPB concludeert dat de verbreding bij Utrecht
pas rendeert als het fileprobleem
rond de Domstad aanzienlijk zal
verergeren. Gezien de beperkte
economische groei is de kans
daarop de komende jaren klein.
Bovendien blijkt, aldus het CPB,
op basis van nu beschikbare veiligheidsrapporten, bijvoorbeeld
van de TU Delft, dat eerder afgewezen varianten niet op voorhand

kunnen worden uitgesloten. Uitstel zou ruimte bieden om deze alternatieven, zoals 2 x 6 rijstroken
binnen de bestaande verkeersbak
bij Amelisweerd, nader te onderzoeken. Dit was eerder gebleken
uit een ander rapport van de TU
Delft.
> Minister Schultz van Haegen
stuurt dezelfde dag het uitgewerkte plan voor de Ring Utrecht
A27/A12 aan de Tweede Kamer.
De bestaande verkeersbak van
Amelisweerd zal worden verbreed om ruimte te creëren voor
2 x 7 rijstroken en de verbreding
zal over 249 meter worden overkapt. De minister en de provincie
Utrecht zien in het CPB-rapport
geen redenen voor uit- of afstel.
Zie www.ikgaverder.nl voor de
details.
> Volgens de huidige planning
start de aanleg van de A27/Ring
Utrecht in 2019. De verbreding
moet in 2023-2025 voltooid zijn.

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Terwijl u werkt, maakt hij
zijn eerste vriendjes
KDV ’t Klavertje, Abstederdijk 303, 030 – 820 07 88
KDV Rozenrood, Biltstraat 337, 030 – 820 07 50

Kom kijken, ruiken en proeven
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> W
 ilt u nog eens terugbladeren in
vorige edities van de Oostkrant?
Bezoek dan www.oostkrant.com

Op zoek naar
kinderopvang?

Maarschalkerweerd
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Kom gerust eens kijken bij een
van onze kinderdagverblijven
bij u in de buurt.

