
Engelen van Oost?
Het oorspronkelijke onderwerp van dit 
artikel was burenruzies en ergernissen. 
Via diverse social media werd lezers 
gevraagd naar hun slechte ervaringen 
(BBQ-walmen, geluidsoverlast, enz.).  
Er werd nauwelijks gereageerd en als  
dit al het geval was, zei men ook nog 
aardige dingen over elkaar. Misschien 
zijn de inwoners van Oost te engel- 
achtig voor dit soort rauwe, aardse  
negativiteit…?
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Kok woont zelf vlakbij het park.  “Al-
leen met klachten en controle kom 
je er niet,” zegt hij. “Er moet een wij-
gevoel ontstaan.” En daarom krijgen 
wandelaars, zonnebaders, barbecue’ers 
en hondenbezitters deze zomer een 
vragenformulier uitgereikt in het park. 
Hun ideeën worden dan ingezet in de 
strijd tegen hondenpoep. De stichting 
werkt nog aan een digitaal exemplaar.

Bespiegelingen van een wijkagente
Iemand die kan meepraten over buurt-
ergernissen en -initiatieven is Truus 
Bouman. Zij werkt al dertien jaar met 
veel plezier als familie- en wijkagente 
voor Wilhelminapark, Oudwijk Noord 
en de Schildersbuurt. Bouman kent de 
gemeente van haver tot gort en met 
die ervaring kan ze ook daadwerke-
lijk iets betekenen voor ‘haar’ bewo-
ners. Zoals een paar jaar geleden, toen  
rumoer ontstond over een Bierfest in 
het statige Wilhelminapark. ”Een jaar 
later was het verhuisd”, concludeert 
Bouman fijntjes. 
Natuurlijk, zelfs deze opgewekte wijk-
agente moet wel eens zuchten. Geen 
verkeersdrempels op het Loolaantje in 
datzelfde Wilhelminapark? Dan is kla-
gen over racende pizzabrommers ook 
niet erg zinvol.

Mensen praten niet meer
Bouman vindt het een goede zaak  
dat Wim Kok de dialoog met parkge-
bruikers aangaat om de hondenpoep-
problemen in het Krommerijnpark 
aan te pakken. “Je moet achter de 
klacht kijken,” stelt ze. “Mensen praten 
niet meer.” Want de dialoog is altijd de 
oplossing. Ook voor dit probleem.
Als wijkagente is Bouman bekend met 
de hondenpoep-problematiek in al zijn 
verschijningsvormen. Ze vertelt over 
een oudere dame in Oost die enkele  
jaren geleden het landelijke nieuws 
haalde omdat zij stelselmatig haar 
hond los liet lopen op plekken waar dat 
niet mocht. Bekeurende ambtenaren 
riep zij stralend toe dat het geld van 
haar rekening mocht worden geschre-
ven. Bouman dreigde met inbeslag- 
name van de hond, maar deed tege-
lijkertijd een beroep op de vrouw om  
andere hondenbezitters niet te dupe-
ren door haar gedrag. Het werkte.  
Privé spreekt ze baasjes ook altijd aan 
op hondenpoep. “Meteen, voordat we 
boos worden.”

de het formuleert, “hondenbezitters-
hangplekken.”

Enquête
Natuurlijk wordt de politieke weg  
bewandeld. Begin juni gaat Kok in  
gesprek met wijkwethouder Jeroen 
Kreijkamp. En om de overlast te 
verminderen, gaat de gemeente de  
komende periode extra controleren of 
hondenbezitters de regels naleven, zo 
staat in het wijkbericht “Aanpak over-
last honden omgeving Krommerijn” 
van afgelopen maand. Maar de stich-
ting Krommerijnpark wil ook de dia-
loog aangaan met de parkgebruikers 
via een enquête. Een mobilisatie van 
de aanwezige troepen, zogezegd. 

Carel van den Tweel
Rika HOppERlaan

Hondenpoep. Klassieker. Ooit, voor 
de auto gangbaar werd, ploeterde 
men gelaten door de uitwerpselen 
van koetspaardjes en stoere Friezen. 
Tegenwoordig ligt dat toch anders. 
“Hondenpoep is niet alleen de groot-
ste ergernis in Utrecht, maar ook on-
gezond,” zo meldt de gemeentelijke 
website over hondenbeleid. 

Het Krommerijnpark
Het Krommerijnpark, vooral het ge-
deelte vlak onder de Tamboersdijk, 
krijgt er zijn deel van. Het heeft dan 
ook nogal wat (anonieme) buren. En 
al zijn de regels soms niet helemaal 
duidelijk voor de baasjes, er zijn toch 
echt hondentoiletten onder de rook 
van De Galgenwaard. 

Hondenbezitters-hangplekken
“De poep wordt door gemeentelijke 
grasmaaiers ook nog eens verspreid 

over de omliggende speelvelden bij 
het Lodewijk Napoleonplantsoen,” 
vertelt voorzitter Wim Kok van de 
stichting Krommerijnpark. Kleine 
kinderen zijn bovendien bang voor 
niet-aangelijnde honden. Kok wijst 
ook op een andere kwetsbare groep: 
oudere wandelaars die in lukraak  
gedeponeerde uitwerpselen stappen. 
En dan zijn er ook nog baasjes die  
samenklitten op, zoals een omwonen-

Marten Foppen 
> Lees verder op pagina 2 
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Oost mag het weten!

Het is niet (meer) te missen. de laatste 
maanden is de tour-gekte - naar smaak 
positief of negatief te interpreteren - tot  
een hoogtepunt gekomen. jeroen Wielaert 
sluit op pagina 3, voor de gelegenheid  
helemaal geel, zijn columnreeks af. de  
redactie is enorm blij met zijn bijdragen  
het afgelopen jaar - een mooie manier om  
naar dit grootse evenement toe te leven!
Verder is met de komst van Elianne  
dummer ook het studentenperspectief in  
de redactie van de Oostkrant vertegen-
woordigd. Zij schrijft op pagina 2 over wat 
natuurliefhebbers en feestgangers, alias  
studenten, met elkaar gemeen hebben. 
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 

 

Exclusieve personal training studio

Wetenschappelijk onderbouwde training

Voedingsadvies & coaching

365 dagen/jaar - 24/7 begeleiding

ClubSven - Fit for the future

www.clubsven.com

Adriaen van Ostadelaan 15 * 3583 AA Utrecht
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Eeuwig stinkende schoenen

Beleid
De gemeentelijke regels zijn duidelijk:
•	 	Hondenpoep	zelf	opruimen,	tenzij	er	

gebruik wordt gemaakt van honden-
toiletten, die “in elke wijk op beperkte 
loopafstand	aanwezig	zijn.”	 
Boete: € 140.

•	 	Hond	moet	aangelijnd	zijn,	behalve	 
op hondenspeelweides. Boete: € 90.

Er zijn in de stad Utrecht bijna 500  
voorzieningen voor ruim 9.000 honden.
Klagen	kan	per	telefoon	en	digitaal.

Bordjes ‘verboden te poepen’ en ‘ver- 
boden voor honden’ worden niet op 
verzoek geplaatst. “Deze bordjes voegen 
niets toe aan de algemeen geldende 
regels,”	aldus	de	gemeentelijke	website.

De gemeente verstrekt geen honden-
poepzakjes.

Veel Utrecht-Oostenaren overleggen, counselen en initiëren (beroeps-
matig) heel wat af, grotendeels op de digitale snelweg. Maar wat  
gebeurt er eigenlijk als ze voor hun deur in de hondenpoep stappen  
en de buren te anoniem zijn voor een normale vraag? Plus: de filosofie 
van wijkagente Truus Bouman over volksvijand nummer 1.
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De kleine, intieme  
setting maakt dit  
zo bijzonder

2 | Oostkrant

Buren in Oost

Geheimen in Oost

Gescheiden door een takkenril
Sinds bijna twee jaar zijn park Bloeyendael en studentencomplex  
De Sterren buren. Het contrast is schril: pompende speakers en  
gelach aan de ene kant, huppelende eekhoorntjes en rust aan de  
andere. Deze ontwikkeling ging niet zonder slag of stoot. Tijd om  
de balans op te maken.  

Elianne Dummer
pytHaGORaslaan

De opmerkelijke constructie vind je 
sinds augustus 2013 in Rijnsweerd-
Noord. Het oude provinciehuis 
transformeerde toen tot studen-
tencomplex De Sterren. Pal ernaast 
ligt park Bloeyendael. De gemeente 
Utrecht legde dit natuurgebied rond 
1975 aan. Ter bescherming van het 
gebied ontstond in 1990 Stichting 
Bloeyendael. 

Omlopen om te lopen
De stichting liet de ontwikkeling in 
het voormalige Provinciehuis niet 
ongemoeid. Zo was zij bang dat de 
studenten het park als voetbalveld 
en fietsroute zouden gaan gebruiken. 
Om die kans te verkleinen, eiste zij 
een hekwerk tussen het complex en 
Bloeyendael. De rechter blokkeerde 
dit plan. Wel is er een grote zoge-
noemde takkenril - een ‘wal’ van op-
gestapelde takken - aangelegd. Deze 
afscheiding maakt de natuur voor stu-
denten minder toegankelijk. Enkele 
doorgangen zijn hierdoor namelijk 
afgesloten. Studenten die willen wan-
delen of sporten, moeten een omweg 
maken. 

Dierenrust 
Als concessie aan de stichting  
mogen bewoners geen honden en 
katten houden. Volgens de web-
site van verhuurder SSH is dit om 
parkdieren niet te storen. Enerzijds 
begrijpen de studenten het dat de 
parkbeheerders huiverig zijn voor 
verstoring van flora en fauna door 
huisdieren. Anderzijds laten andere 
omwonenden er evengoed hun hond 
uit. Het is zelfs een geliefde wan-
delplaats voor hondenbezitters uit 
heel Utrecht. Bovendien zijn er ook 
buurtkatten te vinden.

Barbecues
De dieren in het park bepaalden ook 
de barbecueplaats. Deze speciale 
plek ligt zich aan Pythagoraslaan-
kant. Alleen daar mogen bewoners 
barbecueën, het verst van Bloeyen-
dael vandaan. Deze locatie is ge-
kozen in overleg met de stichting.
Zij vreesde dat de rook dieren bang 
zou maken. Ook de brandveiligheid 
speelde een rol. Bij veel studenten 
roept deze ligging ergernis op. De 
binnenplaats is namelijk voor velen 
een logischere plaats. Het is dan ook 

verleidelijk om hier hun grillroosters 
te zetten; liever dan op de meer ge-
isoleerde, officiële barbecueplaats. 

De balans vinden
Kortom, de start was wat moeizaam. 
Toch is Max Bos, voorzitter van de 
bewonersvereniging van De Sterren, 
positief over de betrekkingen met 
Bloeyendael: ‘’Het park probeert 
actief bewoners bij evenementen te 
betrekken en de vereniging wijst de 

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht
www.torbavilla.nlwww.striktpersoonlijkuitvaart.nl

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

uit vaart  (begrafenis of crematie)•

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

takkenril als afscheiding tussen het park en de studenten

Petra Davids
p/a VEREniGinGstRaat

Theater, cabaret of een toneelvoorstelling  
in je huiskamer. Kan dat? Ja! Er is zelfs een  
Theater in de Kamer in Utrecht-Oost.  
Op 24 juni is de volgende voorstelling bij  
één van de leden in de huiskamer.  
Cabaretière Ellen Dikker speelt dan voor  
zo’n vijftig buurtgenoten. María Camarasa  
en Merel Hollander organiseren dit jaar  
drie voorstellingen. 
 
“Het is een mooi initiatief en een geniaal concept. 
Vanaf de eerste voorstelling was ik verkocht,” 
aldus Hollander. Zij zag die avond het gezelschap 
Piepschuim. “Ik vond het verrassend cabaret.  
En muzikaal waren ze heel sterk. Toen ik een jaar 
later María’s oproep las om te helpen organiseren, 
heb ik haar direct gebeld.” Eind maart trapte  
Theater in de Kamer Utrecht-Oost het seizoen  
af met ‘Passie’. Een tapdancevoorstelling. “Dat 

was iets heel anders,” aldus Hollander, “De reac-
ties waren dan ook wisselend.”

Ontmoeting
Camarasa en Hollander proberen een gevarieerd 
programma neer te zetten, met voor elk wat wils. 
“Voor mij is dit het eerste jaar dat ik de organi-
satie doe. María heeft met mijn voorgangster het 
programma van dit seizoen samengesteld.” Cama-

rasa organiseert het huiskamertheater al vanaf de  
oprichting in 2011: “Dit is een leuke manier om  
toneel, kleinkunst, cabaret, muziek of dans dicht-

bij huis te halen. Naderhand praat je met be-
kenden uit de wijk - én met buurtgenoten die je 
hierdoor juist leert kennen - na onder het genot 
van een hapje en drankje,” vertelt Camarasa, “En 
de mensen die op het ‘toneel’ hebben gestaan  
ontmoet je zo ook.” 

Wil je meer weten of lid worden? Kijk dan op 
www.theaterindekamer.nl

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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Welkom

Hoe bijzonder is het om in je ‘wittebroods-
weken’ gevraagd te worden een column 
te schrijven voor de Oostkrant. laat ik me 
eerst even voorstellen: Marten  
Foppen (40), zeer gelukkig getrouwd en 
drie kinderen in de leeftijden 11, 8 en 
3. sinds 20 april 2015 mag ik mezelf 
de directeur van Het spoorwegmuseum 
noemen. 
de eerste indruk is overweldigend en 
bovenal WElkOM. Welkom in de meest 
brede zin van het woord: bossen bloemen 
met gelukswensen, e-mails, telefoontjes. 
En ja, zelfs kaartjes via de post. Maar 
de collega’s spannen toch wel de kroon. 
Halverwege mijn eerste week werd ik  
getrakteerd op een welkomstborrel waar-
bij het woord welkom het enige woord is 
wat mijn gevoel kan beschrijven. Eén van 
de collega’s had zelfs een welkomstlied 
geschreven, dat iedere aanwezige luid-
keels zong. 
Het spoorwegmuseum is natuurlijk niet 
alleen het pareltje van Utrecht-Oost, maar 
zeker ook van heel nederland. Voorlopig 
focus ik me toch even op ons Utrecht-
Oost. ik kan niet wachten om te zien hoe 
jaarlijks honderdduizenden bezoekers  
hun weg gaan vinden naar het Malie-
baanstation. U, als Utrechter, bent daar 
integraal onderdeel van. de afgelopen tijd 
heb ik dan ook relatief veel tijd gestoken 
in een rondje om ons prachtige museum. 
Wat gebeurt er allemaal? Hoe welkom  
zijn de gasten in lokale winkels en eet- 
gelegenheden? dus mocht u me zien 
lopen: spreek me gerust aan. ik hoor 
graag alle verhalen. 
Vanuit mijn kantoor kijk ik uit op het 
prachtige lepelenburgpark. Geholpen 
door het weer zie ik hier elke dag wel 
mensen recreëren: picknicken of genieten 
van een gezellig samenzijn. Ook hier is 
maar één conclusie op zijn plaats: je bent 
welkom. Welkom om te zijn wie je bent én 
te doen waar je zin in hebt. 
U heeft het inmiddels al gelezen, ik voel 
me Welkom in het mooie Utrecht-Oost. 
langzaamaan begin ik te beseffen wat 
een prachtig werk oud-directeur paul van 
Vlijmen heeft achtergelaten en wat een 
bijzondere eer het is om mee te mogen 
werken aan het verder ontwikkelen  
van het museum. ‘Welkom’ is voor mij 
persoonlijk het belangrijkste ingrediënt 
voor een mooie toekomst binnen Het 
spoorwegmuseum. Want in een mensen-
organisatie als ons prachtige museum, 
draait het eigenlijk maar om één ding:  
je echt welkom voelen als bezoeker - 
maar zeker ook als collega.

MartEn FoppEn is sinds 20 apRil jl. diREC-

tEUR Van HEt spOORWEGMUsEUM. Hij WOOnt in 

ERMElO En kOMt daGElijks MEt dE tREin naaR 

HEt spOORWEGMUsEUM. daaRVOOR Was Hij RUiM 

VijF jaaR diRECtEUR Van HEt dOlFinaRiUM in 

HaRdERWijk.

Het woord is aan
Marten Foppen

studenten er zo nu en dan op dat zij 
naast een natuurpark wonen.’’ Stich-
ting Bloeyendael is eveneens opti-
mistisch over de samenwerking en 
zij verzorgde onder meer een infor-
matiekraampje tijdens het openings-
feest van De Sterren in 2013. 
Uiteindelijk hebben de studenten 
en natuurparkbeheerders misschien 
meer gemeen dan ze denken: ze  
zetten allebei graag de bloemetjes 
buiten.

Het past net.

Het olijke gezelschap piepschuim
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“	het	is	een	mooi	en	geniaal	concept”



route tour de France 
1 Start Proloog
2 Balijelaan
3 Venuslaan
4 Stadion Galgenwaard
5 Weg tot de Wetenschap
6 Archimedeslaan

7 Waterlinieweg
8 Biltstraat
9 Wilheminapark
10 Maliesingel
11 Spoorwegmuseum
12 CS Utrecht 
13 Finish Croeselaan

13

1

4

7

8

6

5

911

1012

2 3

www.ludens.nl 

Welkom bij 
kinderdagverblijf
’t Klavertje 
Abstederdijk 303
Rozenrood 
Biltstraat 337

biologisch

BEZiEld dE  
tOUR in

Van meet af aan is het een zaak van 
geloof geweest, dus is het geen mirakel 
dat ze in Oost ook een religieuze draai 
geven aan de Utrechtse tourstart.  
Bij de aloysiuskerk staat een stel geel 
gespoten stadsfietsen. Ze fleuren niet 
alleen de kerkmuren, maar de hele 
straat op. Er hangen affiches met een 
bijzondere aankondiging: tour van de 
Ziel, kerkennacht 19 en 20 juni 2015. 
ik vind het een treffende variant van 
inspelen op de magische komst van  
de Franse ronde. 

Wielrennen wordt vanouds een Room-
se sport genoemd. Er gebeurt van alles 
wat God verboden heeft, maar een 
beetje biechten lucht sterk op en met 
een vermoeden van een gereinigde  
ziel rijdt het peloton vrolijk verder.  
de volgelingen van de betreurde jonge 
heilige aloysius zullen het die nacht in 
grote kuisheid beleven.
Omgekeerd is het heel bijzonder dat ze 
bij Café primus geheel van hun geloof 
gevallen zijn. Vanaf het begin is de 
televisie in dit gerenommeerde bierhuis 
taboe geweest. Het scheelde misschien 
in omzet, maar ze hoefden niet naar 
zoiets ordinairs als sport te kijken.  
de tour zorgt nu eenmalig voor een  
verheugende doorbraak: in het week-
end van 4 en 5 juli kan ook in primus  
van helikopterbeelden van Utrecht 
genoten worden. Het is een goed idee 
om daar een glas tourkoorts van de 
trotse stadsbrouwerij de leckere bij  
te schenken.
de helikopters zullen beslist oog heb-
ben voor het Rietveldhuis. als primus 
een gigantisch glas duvel op het 
kruispunt jan van scorelstraat-prins 
Hendriklaan zet, is er een kans dat de 
camera’s ook dit bijzondere erfgoed 
meenemen. neem er nog een!
Op de Weg tot de Wetenschap komt 
de rit dichtbij het huis van Henk 
Westbroek. dit hoeft niet per se in 
beeld genomen te worden, maar het is 
verheugend dat de bewoner toch iets 
meer is gaan geloven in de tour. Henk 
heeft lang gemopperd over weggegooid 
geld, maar geeft nu ook graag toe dat 
hij fan is van het evenement.
Op het science park zijn ze al hele-
maal klaar om de heli’s te lokken. de 
tour scheert over de sorbonnelaan 
langs het Universiteitsterrein, maar het 
hoofdgebouw zal de aandacht trekken 
met een gigantisch geel banier aan  
de hele zijgevel. Bright Minds Better 
Future komt erop te staan, een ronken-
de kreet over de geestrijke toekomst 
die in het park te halen is. 
Overal in Oost gaat het om diep door-
leefde tour-bezieling.

COlUMn
Jeroen Wielaert

tour in Oost

Utrecht kleurt langzaam geel
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DE WEG tot DE WEtEnSCHap
Vooruitgang, dat is het enige wat telt langs De Weg
tot de Wetenschap. Het is voor iedereen de dood

of de gladiolen. Hoewel de renners in een rechte lijn
richting eindstreep gaan, diep gebogen, verdwijnen

hier bijna hun gedachten, komen buiten de gebaande
paden terecht, slingerend als de Kromme Rijn, die hier

ook nog moet zijn. Wat is het toch groen, deze gordel
van loof die het bezwete hoofd omzoomt: het is leven

dat van zuurstof droomt en van koolhydraten die
de pedalen laten draaien en malen: zij bepalen

de tijd die de renners zullen halen. Maar geen tijd
zo snel of er is een gedachte die haar vertraagt. Zeker

vandaag lijkt zij tienden van seconden stil te staan
terwijl de kilometers razend verder gaan. Een kleine

vertraging langs het parcours, zo’n verloren hoekje
in dat rechte, groene stukje route van die grote Tour.

Ruben van Gogh

Eind mei verscheen de bundel ‘schaduwpeloton’ van het Utrechts dichters Gilde. Zij verbinden 
hierin poëzie en de tour met elkaar. de bundel bevat dertien gedichten geïnspireerd op plekken 
langs de route.

      Facebook.com/Oostkrant

      @Oostkrant

 
Esther Heinsman
OOstERstRaat  

Er is een titelsong van Blaudzun, 
het Spoorwegmuseum wijdt er 
een tentoonstelling aan, Nijntje 
draagt de gele, groene, witte én 
bolletjestrui, het kan kortom  
niemand in Utrecht zijn ontgaan: 
de start van de Tour de France  
is dit jaar in Utrecht. Wat doet  
dit evenement met de stad?  
Een aantal feiten op een rij:

Het wordt de zesde keer dat de 
tour de France in nederland start. 

amsterdam (1954), scheveningen 
(1973), leiden (1978), den Bosch 
(1996) en Rotterdam (2010) gingen 
ons voor.

Op donderdag 2 juli wor-
den vanaf 20:00 uur alle  

renners uit het peloton gepre-
senteerd tijdens de ploegenpre-
sentatie in park Lepelenburg.

Zaterdag 4 juli gaat de tour om 
14:00 uur echt van start met een 

individuele tijdrit van 13,7 kilometer. 
Het parcours loopt voor een groot 
deel door Utrecht-Oost.

Zondag 5 juli start de tweede 
etappe om 13:45 uur. de wielren-

ners rijden onder de domtoren door,  
maken vervolgens nog een rondje 
door Utrecht-Oost, voordat ze de stad 
verlaten en doorrijden naar neeltje 
jans in Zeeland

Op beide dagen vertrekt de 
reclamekaravaan twee uur 

voor het peloton.

De verwachting is dat  
de Tourstart Utrecht 15,6 

miljoen euro kost. De gemeente 
Utrecht betaalt hiervan 6 mil-
joen.

de stad verwacht een half mil-
joen tot 800.000 bezoekers  

die Utrecht een economische impuls 
van minimaal 30 miljoen euro moet 
opleveren.

De stad Utrecht heeft 1500 
hotelbedden. Bijna alle 

hotelkamers zijn dan inmiddels 
ook vol. In een straal van een 
kilometer rond de Dom kost 
een hotelkamer die dagen ge-
middeld 384 euro.

Sinds de aankondiging van de 
Tourstart in Utrecht is het 

aantal mensen dat een kamer of 
woning aanbiedt in de stad met 
183 procent toegenomen ten 
opzichte van een jaar geleden.

Het aantal boekingen op airbnb 
voor accommodaties in Utrecht 

tijdens het weekend van de Grand 
départ is verzesvoudigd vergeleken 
met dat van de omliggende weken.

niet alleen in Utrecht, ook in ste-
den als Gouda en Rotterdam, 

waar de renners ook langskomen, is 
het aantal boekingen in dit weekend 
toegenomen met 300 procent.

Bezoekers van Utrecht kun-
nen er ook voor kiezen 

om te kamperen, vier tijdelijke 
Tour campings bieden plaats 
aan duizenden kampeerders.

de organisatie van de Grand  
départ zet 2.500 vrijwilligers in 

om de start van de tour de France tot 
een succes te maken.

de Utrechtse brouwerij de leckere 
heeft speciaal voor de tourstart 

een bier gebrouwen. dit bier, tour-
koorts, zal gedurende de festiviteiten 
op alle locaties geschonken worden.

De gemeente Utrecht heeft 
verschillende merchandise 

ontwikkeld rondom de tour-
start. Zo kan je ondermeer fiets-
bellen, truien, sleutelhangers en 
knuffels kopen met het Grand 
Départ Utrecht-logo erop.

En wie gaat er zaterdag de eerste 
tijdrit winnen? Heel nederland 

hoopt natuurlijk op tom dumoulin. 
de nederlands kampioen tijdrijden 
won eerder dit jaar nog de lastige  
individuele tijdrit in de Ronde van het 
Baskenland. Hopelijk lukt hem dat 
ook op 4 juli.

“	het	is	een	mooi	en	geniaal	concept”



Pauline Brenninkmeijer
MaURitsstRaat

Henk pot (77) was drie maanden oud 
toen zijn ouders vernamen dat hun huisje 
aan de Waterlinieweg moest worden af-
gebroken. Met paard en wagen verhuisde 
de familie naar de kersstraat 11. Hij 
groeide er op met acht broers én acht 
zussen: “Elk jaar stond er weer een 

Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

wiegje beneden.” de jongens sliepen op 
zolder, gebroederlijk in drie grote bedden. 
Het was een vrolijke boel: “je voedde 
elkaar op.” toen hij trouwde, betrok hij 
een huis aan de overkant. samen met 
tilly, zijn meisje. “Zo blijf ik haar noe-
men.” Henk vertelt honderduit over de 
buurt. Zoals over het karmelietenklooster 
op de plek waar nu de Heilig Hartkerk 
staat: “Ons huis staat op het voormalige 
kerkhof. toen hier een diepriool werd 
gegraven, kwamen er nonnenskeletjes 
tevoorschijn.” Grappend: “We wonen op 
maagdelijke grond.”
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Henk Pot 
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Herman Radstake
OUdE HOUtEnsEpad

Toen hij in 1980 begon, was er nog 
geen gebouw. “Rijnsweerd werd 

4 | Oostkrant

14 juni  singelswim Utrecht. Zwemmen in de grachten om geld in te zamelen voor de stichting spieren voor spieren.  
www.singelswimutrecht.nl 

20-21 juni  Culturele zondag the Battle. jong en oud strijden in diverse culturele categorieën om winst en verlies. Zang-dans-
beeldende kunst-sport-spel-design-food, etc.  www.culturelezondagen.nl 

tot 26 juli  parijs komt steeds dichterbij. nederlanders in de tour. Een bijzondere tentoonstelling over nederlanders in de  
tour de France.  www.spoorwegmuseum.nl 

tot 5 juli diverse activiteiten rondom de start van de tour de France in Utrecht.  www.tourdefranceutrecht.nl	
10-13 augustus  Utrechtse introductie tijd. Voor ruim 3500 studenten is het weer tijd om kennis te maken met Utrecht. Voor studenten 

van o.a. de Hogeschool (HU) en Universiteit (UU).  www.utrechtseintroductietijd.nl 
tot 1 december  alles over bedreigde en beschermde planten. in 24 tuinen ziet, hoort en ruikt u inheemse nederlandse planten en 

tropische soorten.  www.uu.nl/botanischetuinen 
Elke dag  Van maandag t/m vrijdag is er van alles te doen in podium Oost. Zoals kaarten, sporten, wandelen, muziek maken, 

speelgoeduitleen, etc.  www.podiumoostutrecht.nl 
Zaterdagen   Elke laatste zaterdag van de maand Repair Café in de Wilg 14-17 uur, Mecklenburglaan 3-5.  

www.repaircafe-utrecht.nl	

Agenda   Lekker weg in eigen wijk

’s Werelds beste directeur

Burgemeester Reigerstraat 61 • Utrecht
030 271 99 99 • www.kombuurten.nl

Van gehaktbal
tot oesters...

Clemens de Korte 

Makelaardij Rijnsweerd

NO CURE 
NO PAY

www.clemensdekorte.nl

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

onderwijs in Oost

CoLoFon

de Oostkrant is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door mensen die wonen, werken, 
ondernemen, studeren, en leren in Utrecht-Oost.  
de krant is een uitgave van stichting Oostkrant  
(kvk 51098059) en verschijnt vier maal per jaar. 
Het iBan nummer is nl16 RaBO 0158 0280 15 
t.n.v. stichting Oostkrant. www.oostkrant.com

redactie  lydia paauw (hoofdredacteur),  
pauline Brenninkmeijer, petra davids, Elianne  
dummer, annemarie Reinders, Martien slotemaker 
en Carel van den tweel redactie@oostkrant.com

Medewerkers  Esther Heinsman, Herman Radstake, 
en jeroen Wielaert 

Bestuur  Rose-Marie van Berkel (voorzitter),  
louis jansen (penningmeester), Monique Biesaart 
(secretaris), Mariëlle Blanc (lid). Contact via  
bestuur@oostkrant.com

Wilt u adverteren in de oostkrant?  
advertentie@oostkrant.com

ontwerp en vormgeving  MBGO.nl

Drukwerk  altijddRUkWERk.nl

oplage  14.000

Volgende nummer  september 2015

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

de zwaan
u i t v a a r t e n

peter Verberg op het balkon van ‘zijn’ school.
in maart kreeg peter van één  

van zijn scholieren een certificaat

gebouwd als bejaardenwijk, er was 
geen school gepland. Maar er kwa-
men ook jonge ouders wonen. De 
gemeente bouwde vervolgens een 
noodgebouw. Tijdelijk - na tien jaar 

Penningmeester  
gezocht!
Het bestuur van de stichting Oostkrant is  
op zoek naar een enthousiaste, nieuwe  
penningmeester die zijn of haar kwali-
teiten wil inzetten voor het financiële- en 
advertentiebeleid van de krant. Woon jij  
in Utrecht-Oost en ben jij geïnteresseerd 
in wat zich in onze mooie wijk afspeelt, 
dan is deze functie echt iets voor jou! 
neem voor meer informatie contact op  
met louis jansen (tel. 06 4977 4194 of  
via bestuur@oostkrant.com). 

moest er een bejaardencentrum ko-
men.” Pas in 2010 werd het huidige 
gebouw neergezet. 

Goed gesprek
“We kunnen nu wel twee scholen 
vullen, maar we vinden 500 leer-
lingen en 32 leerkrachten genoeg. 
Het moet overzichtelijk blijven,” 
zegt Verberg. “De leerlingen komen 
allang niet meer uit Rijnsweerd  

alleen, maar ook uit Oost, Kanalen-
eiland, Overvecht, zelfs uit Amerika 
en Zwitserland.” 
De aantrekkingskracht schuilt in 
de visie. “Onderwijs begint met  
kijken en luisteren naar wie je voor 
je hebt: de eigenheid en mogelijk-
heden zien,” legt meester Peter uit. 
“Een gapende leerling vroeg ik eens: 
‘Heb je slecht geslapen?’ ‘Nee, u ver-
telt dit al voor de vierde keer. Dat 
vind ik saai.’ Leerlingen kunnen heel 
goed zelfstandig leren. We geven 
aan wat ze moeten doen en geven 
hun verantwoordelijkheid: Kun 
je het zelf, ga je gang. Heb je hulp  
nodig? Vraag het de leerkracht of an-
dere leerlingen. Ik controleer wel of 
ze hun opdrachten gedaan hebben. 
Iemand moet dat doen. Ook bij veel 
volwassenen,” voegt hij eraan toe. 

Excellente school
De school leert kinderen met elkaar 
praten. Over pesten bijvoorbeeld. 
“Als een pestende leerling hoort hoe 

de gepeste dat ervaart, is het snel 
voorbij,” weet Verberg.
Vaak lijkt het een chaos in de school: 
overal zitten leerlingen te werken, 
met boeken en schriften, maar ook 
met chromebooks. “Vraag zelf maar 
aan leerlingen wat ze doen,” zegt hij 
tegen nieuwe ouders. “Alle leerlin-
gen kunnen dat uitleggen. En hun 
ouders ook.” Het leverde de school 
de titel ‘excellente school’ op. 

Veranderingen
“Kinderen blijven kinderen,” zegt 
hij over de veranderingen in 35 jaar. 
“Ik ben bezorgd over de ouders. Ik 
hoopte dat de emancipatie tot ge-
deeld werk en gedeelde welvaart 
zou leiden. Het werd opgestapelde 
welvaart en dubbele banen. Ouders 
leggen steeds meer opvoedings- 
taken bij de school omdat ze er zelf 
te weinig tijd voor hebben. Gelukkig 
zie ik ook ouders die het wél snap-
pen.” Op 18 juni is zijn afscheids-
feest op school.

“Luisteren naar en praten met leerlingen.” Zo vat Peter Verberg 
samen waar het volgens hem in onderwijs over gaat. Als directeur 
van de Daltonschool Rijnsweerd deed hij dit 35 jaar lang in het 
onderwijs. Na dit schooljaar gaat hij met pensioen.

Durf jij het ondernemerschap 
op de Jan van Scorel aan?

We zijn zeer mondig in oost als ons iets 
niet zint, maar wat dragen we zelf bij aan 
oplossingen en welke risico’s willen we 
nemen? oftewel, wie durft het aan op de 
Jan van Scorelstraat? 

daar staan twee panden leeg: nummer 41 
en 45. totaal is het zo’n 220 vierkante meter.  
de panden staan voor 30.000 euro per 
jaar te huur. Volgens het bestemmingsplan 
is ‘lichte horeca’ toegestaan. Verhuurder 
Rick saurens heeft zelf wel ideeën over de 
invulling: “volgens mij zou een concept als 
de ‘keuken van Zuid’ - een biologisch res-
taurant/slager/traiteur - op deze plek goed 
passen. En ook natuurlijk aanslaan.”

Wie heeft ideeën voor deze panden en/of is 
klaar voor een nieuwe uitdaging? alle sug-
gesties en input zijn welkom. neem contact 
op met saurens@icloud.com.

Op	27	juni	vindt	hier	deBeschaving	plaats.	Met	het	thema	‘Le	Grand	Day	of	Art’	 
geeft	dit	festival	een	creatieve	draai	aan	Le	Grand	Départ.	www.debeschaving.nlFo
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