Abstederdijk
301

>

2

Wonen in Oost

>

Domweg gelukkig
wonen in Oost

3

Schimmels in Oost

Het woord is aan

Update over de
zieke beuk

>

4

René Grotenhuis
> Lees verder op pagina 2

“

D E K R A N T V O O R A LLE MENSEN IN U T R ECH T - O O S T

Binnenkort is er nog
maar één parochie
in Utrecht

Alweer feest in Oost

Petra Davids en Hannah Jansen
Mauritsstraat/Kranenburgerweg

Op 29 maart viert de Universiteit
Utrecht haar 380e verjaardag in de
Domkerk tijdens de Dies Natalis.
Dit is het startschot van allerlei
festiviteiten in en rond Utrecht. De
Uithof, dat tegenwoordig het Utrecht
Science Park (USP) heet, is in de
afgelopen decennia uitgegroeid tot
een ware campus waar duizenden
mensen iedere dag studeren en
werken. Leen Dorsman, hoogleraar
universiteitsgeschiedenis aan de
Universiteit Utrecht (UU) vertelt
over de opkomst van de universiteit
in dit deel van Utrecht-Oost.

Leen Dorsman geeft ook college op de brug

MAART 2015

Oost mag het weten!

380 jaar Universiteit Utrecht,
ruim 50 jaar De Uithof

vijftig en zestig wel nog overal universitaire gebouwen, instituten en
instituties verspreid over stad zaten.
Dat is nu veel meer geconcentreerd.”
“Toen het College van Bestuur met
het bestuursapparaat naar De Uithof
verhuisde, werd dit De Uithof eigenlijk het centrum van de universiteit.
Ook de komst van het Academisch
Ziekenhuis is van belang geweest.
Het clusteren van al deze weten-

“Studenten kregen
op de gracht
college om de
huisvestingsnood
aan te kaarten”

1984
2016

De Oostkrant introduceert een nieuwe rubriek: Toen & Nu. Hierin zoomen we in op
een plekje in Oost: wat zien we er nu en wat
stond er vroeger? Abstederdijk 301 bijt op
pagina 2 het spits af. De Universiteit Utrecht
viert dit jaar haar 380e verjaardag. In de
jaren zestig opende de faculteit Diergeneeskunde als eerste haar deuren op De Uithof.
Tegenwoordig studeren en werken duizenden
mensen op het Utrecht Science Park. We
blikken terug op een stukje geschiedenis
van dit deel van Oost. En u wilt vast ook
weten hoe het met de mooie oude beuk bij
het Rosarium is. Een update op pagina 4.
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

schappen en instituten, zoals Biomedische wetenschappen en Diergeneeskunde heeft een stimulerende
werking gehad.”
Ruimtegebrek
“Vanaf circa 1900 is de Universiteit
Utrecht sterk gaan groeien. Een groei
die na de Tweede Wereldoorlog
alleen nog maar groter werd: deels
een demografische kwestie, deels
omdat de universiteit voor steeds
meer bevolkingsgroepen bereikbaar werd: andere sociale milieus,
vrouwen. Ook de wetenschap veranderde: er waren steeds meer en grotere laboratoria nodig, die niet meer

midden in een drukbevolkte stad
thuishoorden. De Uithof was een logische plaats voor uitbreiding van de
universiteit, maar er is toch wel discussie geweest omdat het grondgebied van een aantal gemeenten was.
Er is ook heel lang gestreden of er
woningbouw (studentenhuisvesting)
op De Uithof mocht plaatsvinden.
Daar is pas in de jaren negentig een
beslissing over gekomen, heel sterk
onder invloed van rector Hans van
Ginkel, die heel veel heeft geïnvesteerd
in goede relaties met het Utrechtse
gemeentebestuur. Er is een eindeloze
reeks plannen en nota’s geweest die
structuur probeerden te geven aan de
langzame groei van de Johannapolder
tot de campus De Uithof.”
Wat betekende die uitbreiding?
“Om te beginnen armslag: in de binnenstad zou deze groei nooit gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk
heeft de bouw van De Uithof geleid
tot het ontstaan van twee campussen: De Uithof en de Binnenstad. Je
zou dit oppervlakkig kunnen zien als
het uiteenvallen van de universiteit
in twee delen. Hoewel in de jaren

Hoog aangeschreven onderwijs
Bart Edelbroek (21 jaar) is een student die nu van die clustering de
vruchten plukt. Hij volgde op De Uithof de bachelor scheikunde en nu de
master ‘Molecular and Cellular Life
Sciences’. Hiernaast loopt hij er ook
nog stage. Hij brengt zo’n vijf tot zes
dagen per week door op De Uithof en
woont in het studentencomplex Ina
Boudier Bakkerlaan buiten het USP.
“Het onderwijs van mijn faculteit op

Foto Hannah Jansen

“In 1977 begon ik mijn studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht in
de binnenstad, met af en toe colleges
in het Van Unnikgebouw op De Uithof.
Je zag toen vanuit de collegezalen
het USP als het ware uit de grond
gestampt worden. Wij waren veel te
krap gehuisvest. Professor Marietje
van Winter heeft toen ooit nog op
een brug over de gracht college gegeven om de huisvestingsnood aan te
kaarten.”

“

Toen en Nu in Oost

Bart Edelbroek fietst op het USP

het Utrecht Science Park staat hoog
aangeschreven. Ik heb altijd veel contacturen gehad. Door die combinatie
van studies, instituten en gebouwen
is er voor studenten veel mogelijk:

De Uithof in 1977

er staan hier bijvoorbeeld allerlei
soorten lijpe apparaten die je kunt
gebruiken voor je onderzoek.” De
sfeer die de mix van oude en nieuwe
gebouwen oproept, is soms lastig te
grijpen. “Ik vind het jammer dat alle
bètastudies zo gescheiden zijn van de
rest van de gebouwen door de afgezonderde locatie. Soms mis ik hier de
sfeer van de binnenstad. Bovendien
is De Uithof in het weekend, ondanks de studentenwoningen, echt
een ghost-city: dan is er helemaal
niemand.” Gelukkig weet hij nog wel
de weg naar de binnenstad te vinden
voor het drinken van een biertje.
Om in de sfeer van het lustrum van
de universiteit te komen, doet Bart
op 20 maart mee aan de halve marathon tijdens de Utrecht Science Park
Marathon. Dit is een vooraankondiging van alle feestelijke evenementen
die komen gaan.

ATRIA
DÉ MAKELAAR VAN OOST
BEL VOOR EEN
GRATIS WAARDEBEPALING

Atria

ruimte voor afscheid

Hiske Alting & Pauline Res
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl

makelaardij

Jan van Scorelstraat 74 • 3583 CR Utrecht • 030 234 04 34
info@atriamakelaardij.nl • www.atriamakelaardij.nl

alting uitvaarten
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Het woord is aan
René Grotenhuis

Leren in Oost

De Moestuin kweekt koks in Oranjerie

Foto Pauline Brenninkmeijer

Terwijl de Adriaen van Ostadelaan
openligt en het kruispunt een facelift
ondergaat, staat ook de pastorie van
de Aloysiuskerk in de steigers. Is daar
een renovatie nodig om het pand
geschikt te maken voor verkoop, zoals
ook elders in de stad kerken sluiten
en op de nominatie staan om verkocht
te worden? Nee, de pastorie van de
Aloysius wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan pastoor Ton
Huitink. Sinds medio vorig jaar is hij
de pastoor van zo ongeveer de hele
stad aan deze kant van de A2.
Toen ikzelf veertig jaar geleden als
pastoraal werker mijn arbeidzame leven
begon in Ondiep, telde Utrecht 24
parochies. Nu, veertig jaar later, ziet
het ernaar uit dat we binnenkort nog
maar één parochie in de stad Utrecht
(aan deze kant van de A2) over hebben.
Dat is een fact of life en voor velen een
bevestiging dat we de ontkerkelijking
aan het afronden zijn: over een paar
jaar kan de laatste het licht uitdoen.
Door mijn werk heb ik tien jaar regelmatig in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
gereisd. Ik ontdekte er dat West-Europa
op religieus gebied eerder een uitzondering dan de regel is. Onze ontkerkelijking vindt elders geen navolging.
Integendeel, religie is deel van het
dagelijks leven: van slapen en opstaan,
van werken en vrije tijd, van kunst en
cultuur. Afrikaanse voetballers die een
kruisje slaan voor de wedstrijd doen
dat omdat voor hen God niet buiten
hun werkelijkheid is, maar deel ervan,
ook van hun voetballen.
De krimp van de kerk gaat gestaag
door, zo wijzen de cijfers en toekomstvoorspellingen uit. Ook in Utrecht. Aan
de Noordwest kant van de stad verliezen vijf katholieke kerken binnenkort
hun bestemming. Zou het denkbaar
zijn dat 1300 jaar nadat Willibrord
hier zijn bisschopszetel vestigde, de
katholieke kerk uit Utrecht verdwijnt?
Zou ze, na alles wat ze heeft doorstaan
en overleefd, uiteindelijk aan deze
crisis bezwijken? Ik waag het te betwijfelen. In het licht van de geschiedenis
is de verbouwing van de pastorie misschien toch geen zinloze onderneming,
maar het klaar maken voor een toekomst, waarvan we nog niet weten hoe
die eruit zal komen te zien.
Het wordt vast een mooi geheel: een
vernieuwde Van Ostadelaan met een
vernieuwde pastorie. Wie de langste
toekomst heeft, zullen we vast wel zien.

Carel van den Tweel
Rika Hopperlaan

In een bleek zonnetje poseert Marhe
(22) verlegen - maar ook trots - met
een snijplank en imposant koksmes
voor de fotografe. Heel toepasselijk,
hij haalde onlangs het certificaat
snijtechniek. Daarmee is hij weer
een stap verder in zijn opleiding. Zo
vanzelfsprekend is dat niet: door een
licht verstandelijke beperking zou de
spanning en onzekerheid binnen een
reguliere opleiding hem waarschijnlijk opbreken. “Ik kan niet zo goed
tegen veranderingen”, legt Marhe uit.
Bij de Moestuin is zijn leer-werktraject overzichtelijk. De jonge Utrechter heeft een hechte band met zijn
leermeesters in de keuken. Allen zijn
gediplomeerd begeleider.

Lasagne
Zijn vriend Frits, die hij kent uit
woongroep Biltse Grift in Voordorp,
maakte Marhe enthousiast voor
de opleiding. “Ik kookte toen al de
lekkerste lasagne van ons huis, al
zeg ik het zelf.” Maar bij De Moestuin leert de assistent-kok de echte
kneepjes van het vak. Hij kan ze
meteen in de praktijk brengen in
het lunchcafé. En nu de Oranjerie
geopend is, lonkt het grotere werk.
Nee, Marhe heeft nog geen seconde
spijt gehad van zijn leer-werktraject.

aandachtig mee en verschaft af en
toe achtergrondinformatie. Hij vertelt dat de opening van de Oranjerie deels economisch noodzakelijk
is: de bezuinigingen in de zorg gaan
ook aan hen niet voorbij. Er moet

Noodzaak en kansen
Directeur Pieter Jagtman van De
Moestuin luistert het hele gesprek

Stichting Moestuin Projecten is opgericht in 1998 en biedt mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt werk
en scholing. De stichting wil dit bereiken
door het exploiteren van een sociale
onderneming die bestaat uit een biologische tuinderij met lunchcafé, moestuinwinkel, restaurant ‘De Oranjerie’ en een
houtwerkplaats. Deze onderdelen geven
aan een brede doelgroep goede mogelijkheden tot maatwerk en re-integratie.

rooms-katholieke hoveniers uit de
omgeving. In de wijk Abstede kweekten tuinders toentertijd groente en
fruit voor de stad. In 1924 verhuisde

de kerk naar de huidige Aloysiuskerk
aan de Adriaen van Ostadelaan. Op
het adres Abstederdijk 301 werd het
St. Aloysius Kindertehuis gevestigd,

geld verdiend worden. Tegelijkertijd
biedt het in een prachtige glazen kas
gevestigde restaurant nieuwe opleidingsmogelijkheden.
De toekomst
Als Jagtman uitlegt dat niet alle
geplaatste jongeren zullen doorstromen naar een betaalde baan,
knikt Marhe wat dromerig. Hij is
vastberaden, maar ook realistisch.
Of hij ooit als kok in een restaurant
zal werken, weet Marhe (nog) niet.
Het zaadje ervoor wordt in ieder
geval geplant in De Moestuin.

Rubriek Toen & Nu
Abstederdijk 301, waar nu Kinderdagverblijf ‘t Klavertje zit, zag er vroeger
heel anders uit. In 1906 vestigen
de Jezuïeten hier een noodkerk voor

Foto Utrechts Archief

René Grotenhuis (1951) woont sinds 1991
in Utrecht-Oost. Hij was algemeen directeur
o.a. bij Pharos (gezondheidszorg voor vluchtelingen) en bij de ontwikkelingsorganisatie
Cordaid. Hij is actief als vrijwilliger in de
Aloysiuskerk

gerund door de orde Dochters van het
Kruis. In 2002 werd het pand volledig
gerenoveerd.

Foto Pauline Brenninkmeijer

Verbouwen

Tussen de voetbalvelden van
Kampong en de Kromme Rijn
ingeklemd ligt De Moestuin:
een voormalige stadskwekerij.
Hier in Maarschalkerweerd is
het goed toeven voor een hapje
of een drankje, terwijl kinderen
buiten rondfladderen. Sinds kort
kun je bij De Moestuin ook
dineren in de prachtige Oranjerie.
Deze achtertuin van Oost is een
leer-werkbedrijf waar mensen
met een beperking of verslavingsproblematiek werken aan hun
toekomst. Zoals Sagar Marhe,
assistent-kok in opleiding.

WILT U UW WONING VERHUREN?
OOK VOOR WONINGEN DIE TE KOOP STAAN

uit• vaart

HOME BY THERESA
UW VERHUURMAKELAAR
VOOR UTRECHT OOST

(begrafenis of crematie)

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.
Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

INFO@HOMEBYTHERESA.NL
HOMEBYTHERESA.NL
T 030 879 11 10

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht
www.torbavilla.nl

Hoera!
Kinderdagverblijf ’t Klavertje
is nu vanaf 7.00 uur open.
Abstederdijk 303

biologisch

www.ludens.nl
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Dichten in Oost

Domweg gelukkig wonen in Oost
Utrecht-Oost strekt zich uit van
De Uithof tot aan het studentencomplex Ina Boudier Bakkerlaan,
en van villawijk Rijnsweerd tot
het Lodewijk Napoleonplantsoen.
Daarbinnen wonen ongeveer 32.000
mensen. Uit jaarlijks onderzoek van
de gemeente Utrecht blijkt dat
bewoners van Oost hun buurt en
de sociale cohesie relatief hoog
waarderen. De Oostkrant vroeg
drie buurtbewoners uit verschillende
buurten naar wonen in Oost.

weerd heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt:
allerlei voorzieningen, genoeg groen, rust en
ruimte. We kunnen niet wachten om te verhuizen.”
Diversiteit
“Dit deel van Oost mist wel de diversiteit
die je elders in de stad en de maatschappij

Kranenburgerweg

Buurtgevoel aan het Lodewijk Napoleonplantsoen
Alexander woont inmiddels tien jaar aan

Rust, ruimte, Rijnsweerd
Marsja verhuist binnenkort met haar gezin
van Buiten Wittevrouwen naar Rijnsweerd.
Omdat zij en haar man allebei werken in
Oost, viel hun oog al snel op een vrijstaande
bungalow. Deze is gedateerd, dus er moet nog
het nodige aan gebeuren. “Voor ons gaven de
locatie en vooral de tuin de doorslag. Rijns-

Karen Hosper met haar dochter Kima

Foto’s Hannah Jansen

Marsja Wierenga

het Lodewijk Napoleonplantsoen, aan de
andere kant van Oost. Hij waardeert de
locatie: vlakbij Amelisweerd, de Kromme Rijn
én de stad. “We hebben een fijne buurt. We
kennen onze buren goed en onderhouden met
zijn allen de gezamenlijke tuin voor de deur.
Ik heb daardoor echt een buurtgevoel. Verder
is het leuk dat je hier een dwarsdoorsnede van
de Utrechtse bevolking vindt.”

er zijn er die meteen takjes meebrengen
ze blijven cirkelen tot ze zien waar het is
zetten de landing in en leggen hun takjes
om voort te bouwen op een goede plek
vliegen af en aan met nog meer materiaal
blijven schikken tot het past en dan
bereiden ze de komst van de lente voor
er zijn er die komen met cijfers en getallen
zoveel punten op een rij om te mogen kijken
naar een leeggekomen nest of dat voor hen
zacht en warm genoeg zou zijn om te broeden
ze leggen hun eieren in nesten die af zijn want
op voorraad gebouwd voor veel geduld ook
zij bereiden de komst van de lente voor

Hannah Jansen

In Utrecht-Oost staan sociale huurwoningen,
(vrijstaande) koophuizen, leven mensen in
woongroepen bij elkaar en er staan studentenflats. Hoe ervaren buurtbewoners het wonen
in Oost? Karen woont in de Frans Halsstraat
en huurt al meer dan tien jaar een woning in
de Schildersbuurt bij de particuliere woningvereniging Elck Wat Wils. Karen: “Het is een
mooie en rustige buurt met sfeervolle woningen.” Elck Wat Wils, opgericht in 1920, is van
oorsprong een ‘middenstandsvereniging’ met
als doel om mensen te huisvesten in woningen
van goede kwaliteit op een mooie locatie. De
vereniging heeft nu negentig huizen verspreid
over Utrecht-Oost. Karen: “Een vereniging
als Elck Wat Wils draagt bij aan de diversiteit
van het straatbeeld in de buurt. Je vindt hier
gezinnen, alleenstaanden, ouderen en stellen.”

’t dringt

vindt. Het is natuurlijk best een ‘witte’ buurt”,
aldus Karen, “Soms vraag ik me af of het voor
mijn kinderen beter zou zijn om juist meer
verscheidenheid in hun buurt te hebben.”
Lachend: “Maar als ik om me heen kijk naar
de mensen die er al jaren wonen, lijkt het zo
te werken: als je eenmaal in Utrecht-Oost
woont, ga je er niet meer weg.”

er zijn er die blijven omdat het hierna
weer lente wordt
Marion Steur

		

Facebook.com/Oostkrant

		

@Oostkrant

Komen er nieuwe buren in Oost?
Elianne Dummer

vaste team van het COA wordt plaatselijk personeel geworven.

Een asielzoekerscentrum moet aan
bepaalde eisen voldoen. De locatie
moet bijvoorbeeld voldoende oppervlakte hebben en in de buurt moeten
voorzieningen zijn, zoals winkels en
openbaar vervoer. Ook de mogelijkheden voor recreatie zijn belangrijk.
In azc’s wordt namelijk een sport- en
spelprogramma aangeboden aan de
mensen die er verblijven.

Wie?
De locatie biedt plaats aan maximaal
zeshonderd mensen. In asielzoekerscentra wonen zowel mensen die een
verblijfsvergunning hebben gekregen, als mensen die hun procedure
afwachten of die Nederland weer
moeten verlaten. Ongeveer 10 tot 15
procent van de bewoners van azc’s is
leerplichtig kind. Deze kinderen zullen echter geen gebruik maken van
de nabijgelegen scholen, omdat voor
hen apart onderwijs wordt geregeld.

Foto Petra Davids

Pythagoraslaan

Achterzijde Pieter Baan Centrum

De gemoederen lopen hoog op wanneer het om de opvang van asielzoekers gaat. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar.
Ondertussen komen er nog steeds veel asielzoekers naar Nederland.
Vanaf 2019 wordt het oude Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat
mogelijk een opvanglocatie voor vluchtelingen. De gemeente Utrecht
heeft besloten dit tweede asielzoekerscentrum (azc) te openen.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) helpt hierbij. Maar
waarom is voor deze plek gekozen? En wat betekent dit precies voor
de buren?

Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

Omzet
Het oude Pieter Baan Centrum voldoet aan deze voorwaarden. Maar
wat betekent zo’n opvanglocatie voor de buurt? Niet alleen een
hoop nieuwe buurtbewoners, maar
ook wat meer omzet voor winkels,
horeca en andere lokale ondernemers. De vluchtelingen krijgen
namelijk wat leefgeld, dat ze vooral
daar zullen uitgeven. Ook biedt een
azc enige werkgelegenheid. Naast het

Duurzaam
Als de locatie niet meer nodig is als
opvanglocatie, wordt deze herontwikkeld voor reguliere woningen.
Daarom wordt het pand duurzaam
verbouwd. Dat betekent ook dat de
bouwstijl van de omgeving wordt
aangehouden. Daarnaast is het idee
om het gebied een toegankelijker en

meer open karakter te maken, door
op het terrein doorsteekjes naar de
Kromme Rijn te geven.
Utrecht
In de wijk Oog in Al zit ruim twintig
jaar een azc. De ervaringen met deze
locatie zijn positief. Verder is bekend
dat er in Utrecht een groot vrijwilligersnetwerk is. Dit kan bijdragen
aan het succes van een opvanglocatie, omdat hierdoor meer activiteiten
kunnen worden georganiseerd.
En nu?
Omwonenden zijn al over het opvangcentrum geïnformeerd. Wanneer de
plannen definitief zijn, worden deze
verder uitgewerkt. Het COA en de
gemeente gaan dan in blijvend overleg met omwonenden, om hun signalen op te vangen en hun belangen te
betrekken. Want beter een goede
buur, dan een verre vriend.
Voor meer informatie zie www.
utrecht.nl en www.coa.nl
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Buurthulp in Oost

Agenda Lekker weg in eigen wijk
Vanaf 1 mrt	De lente komt eraan! De ontluikende natuur in De Tuinen op Fort Hoofddijk. www.uu.nl/botanischetuinen
13/20 mrt	Stadswandeling Utrecht-Oost. Met onder andere de Nieuwe Zakelijkheid van Rietveld. Ook op 13 mei. www.
vrijeacademie.nl
20 maart	Meelopen met de 35ste marathon vanaf het Utrecht Science Park. Verschillende afstanden, dus voor ieder wat wils!
KWF als goed doel. www.utrechtmarathon.com
24 maart	Cursus Omgaan met Babbeltrucs. www.podiumoostutrecht.nl
29 mrt-3 apr	Het 76e lustrum (380 jaar) van de Universiteit Utrecht. www.uu.nl/lustrum
	Met op zondag dwars door de stad De weg van de Wetenschap (culturele zondag). www.culturelezondagen.nl
4-8 mei	Het Thomasweekend. Met film en musical over Thomas de Stoomlocomotief in het Spoorwegmuseum.
www.spoorwegmuseum.nl
21 mei	Maskeradeoptocht Utrechtsch Studenten Corps tijdens de Utrechtweek. www.lustrumusc.nl
Weekaanbod	In Buurtcentrum Sterrenzicht o.a. Japanse en Arabische taalles. Informatie via Stichting Vooruit (tel. 06-3956 3935).
Zaterdag	Elke laatste zaterdag van de maand Repair Café in De Wilg 14-17 uur, Mecklenburglaan 3-5. www.repaircafe-utrecht.nl

Kerkdwarsstraat

In het oude Badhuis aan de Homeruslaan is sinds april 2015 Buurtteam Oost actief. Een gevolg van
de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en Jeugdwet.
In december 2014 berichtte de
Oostkrant hier al over. Toen
domineerden doemscenario’s
over deze ingrijpende verandering
in de zorg de media. Gezinswerker
Evelien van Waas en teamleider
Gerrit Eppink van het Buurtteam
blikken terug en vertellen wat het
team biedt.

“Wij zijn er voor vragen op allerlei
gebieden zoals opvoeden, opgroeien,
huiselijk geweld, schulden en verslaving. Soms gaat het om ingewikkelde,
meervoudige problematiek binnen een
gezin. Maar mensen komen ook met
eenvoudige vragen bij ons. Zo vroeg
laatst een oudere dame die in de buurt
van het Wilhelminapark woont hulp
bij het maken van een online bestelling
bij Albert Heijn,” vertelt Eppink.
Zelfredzaam
“Ons doel is mensen zelfredzaam te
maken. Dat ze zelf verder kunnen en
niet meer afhankelijk zijn van onze
begeleiding. Daarvoor kijken we altijd
eerst naar iemands sociale netwerk:
wat is er aan de hand en wie kan daarbij helpen”, vult Van Waas aan, “De
werkwijze was in het begin wel wennen voor mensen. Daarnaast twijfelden
bewoners aan onze professionaliteit en
dachten zij dat wij ambtenaren waren.
Elk buurtteam bestaat uit professionele
hulpverleners met elk een eigen expertise. Zo vullen we elkaar goed aan.”

Diversiteit
Het bereik van het team is een verbeterpunt. “Oost is een zeer diverse
wijk. Niet overal zijn problemen
zichtbaar, laat staan bespreekbaar,”
vertelt Eppink. Afgelopen jaar ondersteunde Buurtteam Oost zo’n zeshonderd mensen en/of gezinnen. “Het gelijkwaardige contact is onze kracht én
een verandering met de manier waarop zorg voorheen aangeboden werd.
Het is een echte omslag: praten met
- in plaats van over de cliënt,” meent
Van Waas. De vraag is in hoeverre de
werkwijze van de Buurtteams ook een
antwoord is op de problemen in de
zorg. “Dat is nog niet te zeggen. Wij
zien in ieder geval het aantal PGBindicaties afnemen,” aldus Eppink.
Uitnodiging
Van Waas en Eppink hebben niet het
idee dat de doemscenario’s zijn uitgekomen. “Het blijft wel een uitdaging
om alle signalen uit de buurt op te
pikken. Ook omdat onze locatie niet
veel inloop heeft. Zo zitten we niet
in een wijkgebouw waar uitwisseling
makkelijk plaatsvindt. Wij hopen dat
bewoners bij ons binnenlopen - met
vragen óf als zij ons iets te bieden hebben. We willen dat mensen de buurt
als gezamenlijke verantwoordelijkheid zien,” besluit Eppink.
www.buurtteamsutrecht.nl
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Oost
als gedeelde
verantwoordelijkheid

Nico Harmsen
Pauline Brenninkmeijer
Mauritsstraat

Oud-leerlingen van het St. Gregorius College zullen hun rector Nico Harmsen(81)
niet gauw zijn vergeten. Als ze hem tegenkomen op straat, toont hij nog volop belangstelling voor zijn voormalige pupillen.
Hij stond bekend als streng maar betrokken: “Leerlingen hebben structuur nodig”.

Hoe gaat het
met de beuk?

Maar, nog belangrijker: “Een leerkracht
moet van kinderen houden”. Nico is
actief in de Martinusparochie. Jarenlang
hield hij er woord- en communiediensten.
Op zijn fiets bezoekt hij ouderen in de
wijk die slecht ter been zijn: “We praten
en bidden wat en dan geef ik de hostie.”
Soms doet hij begrafenisdiensten voor
zwervers en verslaafden. Muziek en koffie
regelt hij dan uit eigen zak. Hij is 53 jaar
getrouwd met Els Heijster, ‘een Vianese’,
uit Vianen. “Barmhartigheid” is voor hem
het wezen van het geloof. “Niet alleen in
woorden maar in daden.”
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De oude beuk op de rotonde bij het Rosarium is al enige tijd
ongeneeslijk ziek. Voorlopig legt hij nog niet het loodje. Ondertussen ontfermt Frank van den Brink, boomtechnisch adviseur
van de gemeente, zich over de boom. Zo past hij diverse therapieën toe, waaronder een behandeling met compostthee, in
de hoop het ziekteproces te vertragen. De dodelijke schimmel
verspreidt zich geleidelijk aan verder over de stam. Gelukkig
heeft de gemeente toegezegd dat de patiënt zo lang mogelijk
op zijn plek mag blijven staan, mits hij geen gevaar voor de
omgeving vormt. Enige troost is de wetenschap dat er een
35-jarige rode beuk met een ‘forse’ doorsnee van 45 centimeter klaar staat om geplant te worden, wanneer het einde daar
is. Ter vergelijking: de huidige
beuk heeft een doorsnee
van circa 150 centimeter en
is 165 jaar oud. Vooralsnog
staat hij er fier bij, zich van
geen kwaad bewust.
Pauline Brenninkmeijer
Mauritsstraat
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Maarschalkerweerd

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

“professioneel maar tóch zo dichtbij”
een nabestaande

Kom kijken, ruiken en proeven
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