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In een oude wijk raak
 je niet snel uitgekeken“

“
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Oost mag het weten!

de maand september luidt het nieuwe 
school- én culturele seizoen in. Kunstenares 
Brigida Almeida visualiseert speciaal voor 
de Oostkrant het eerste. Het tweede zien  
we terug in een artikel over moderne dans. 
Op pagina 3 staan transformaties in de  
wijk centraal: van een opbouw in de van 
Alphenstraat tot een ‘gerecycled’ huis op de 
1e Korte Baanstraat. 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 

 

Hannah Jansen
KRANeNBuRgeRweg

Driekwart jaar stond het station 
leeg, maar nu is het er toch echt. 
De nieuwe ‘poort’ naar de bin-
nenstad: station Vaartsche Rijn. 
Op 22 augustus reed hier de eer-
ste trein binnen. Wat vindt de 
buurt ervan? En waarom moes-
ten we er zo lang op wachten? 

Snel naar huis of werk én de drukte 
op Utrecht CS vermijden. Het kan 
nu door je reis te plannen via Utrecht 
Vaartsche Rijn, het nieuwste station 
van Utrecht aan de rand van Oost. 
Het moet dé toegangspoort worden 
naar het centrum van de stad en het 
opstappunt voor veel studenten naar 

Nieuwe poort naar Utrecht
remmen. “Een aantal treinen remt 
nu een stuk verder weg zodat ze rus
tig langs de huizen rijden. Voorheen 
remden de treinen voor onze deur en 
dat maakte veel lawaai”, vertelt Jan
neke Altenburg uit de Pelikaanstraat. 
Toen de Oostkrant in 2012 een kijkje 

kwam nemen, werden de gesprekken 
inderdaad voortdurend onderbroken 
door langsdenderende treinen. In
middels is de geluidshinder aanzien
lijk verminderd. 

Wibo Langeveld, ook uit de Pelikaan
straat, is tevreden. “De tram moet na
tuurlijk nog gaan rijden, maar de be
tonnen constructie die in plaats van 
de metalen overkapping is gekomen 
en de nieuwe sporen hebben effect.” 

Weerstand
ProRail richtte tijdens het project een 
klankbordgroep van bewoners op. Al
tenburg was lid van die groep: “Het 
achterste gedeelte van onze straat zou 
flink smaller worden. Daardoor was er 
behoorlijk wat onvrede over de plan
nen.” Dit ongenoegen kwam vooral 
voort uit een veranderend straatbeeld, 
overlast en bewoners die niet wisten 
wat ze konden verwachten, vertelt ze. 
“Maar het resultaat mag er zijn. De 
straat is flink opgeknapt en volgens 
mij zijn de meeste mensen nu tevre
den.” Als extraatje kunnen bewoners 
tegen gereduceerd tarief een berging 

van de protesten van omwonenden.  
Niet iedereen was het eens met de 
methode van het ministerie van In
frastructuur en Milieu om de tril
lingshinder te berekenen. Trillingen 
kunnen optreden bij verdubbeling 
van het spoor en scheuren in huizen 
veroorzaken. De Raad van State gaf de 
bewoners gelijk: het ministerie moest 
een nieuwe methode ontwikkelen om 
op een juiste manier trillingen te me
ten. Mercedes Grootscholten, woord
voerder van ProRail: “Hierdoor moes
ten wij ook een nieuwe procedure in 
gang zetten voor het meten van tril
lingen en bedenken welke maatrege
len we het beste konden treffen.”

Minder geluidshinder
Die maatregelen waren onder meer 
vernieuwing van sporen, een kleine 
geluidswal en nieuwe plekken voor 
de wissels. Ook zijn er afspraken ge
maakt over de plek waar de treinen 

huren. Van de gekapte oude bomen 
uit de straat zijn snijplanken en een 
bank gemaakt. 

Uitwerking op de buurt
Wat vinden bewoners eigenlijk van 
het nieuwe station? Langeveld: “De 
bouwwerkzaamheden waren niet 
prettig en duurden lang. Dat heeft 
zijn weerslag op de buurt. Maar het 
resultaat is meestal positief. Ik zie veel 
mensen even een kijkje nemen en dan 
zijn ze blij verrast. De straat ziet er 
nu echt goed verzorgd uit, met veel 
planten en een mooie bank.” Volgens 
Thierry de Groot van Ans de Wijn 
Makelaars, die huizen verkoopt in de 
buurt, betekent de komst van Vaart
sche Rijn dat in deze wijk de waarde 
van de huizen best eens omhoog kan 
gaan. “Het is zeker een pluspunt dat 
wij gebruiken bij het verkopen of ver
huren van deze huizen.”

Een week na opening wordt het sta
tion al volop gebruikt. Op spitsuren 
staan de perrons vol reizigers. Station 
Vaartsche Rijn is met recht dé nieuwe 
poort van UtrechtOost.

De Uithof. ProRail verwacht per dag 
rond de zes tot achtduizend reizigers. 

Uitbreiding van het centrum
Met dit station wordt het centrum van 
Utrecht uitgebreid richting Rotsoord, 
waar steeds meer economische activi
teit is gekomen, vertelt wethouder Lot 
van Hooijdonk tijdens de opening. 
“Dit nieuwe station is bovendien een 
aanwinst voor treinreizigers, voetgan
gers en fietsers. Vanaf medio 2018 rijd 
je vanaf hier in acht minuten naar De 
Uithof met de Uithoflijn. En nu kun 
je vanaf dit station al met de nieuwe 
buslijn 29 naar De Uithof.”

Vertraging op het spoor
De opening van het station werd flink 
uitgesteld, onder meer als gevolg 

Ontwerp en bouw van het station  
Paul de Ree, architect en ontwerper bij Movares: “Het ontwerp van het station op 
deze plek was een super ingewikkelde uitdaging: naast huizen, boven water én vlak-
bij de stad. We moesten rekening houden met wat technisch mogelijk was en we 
wilden weten hoe het station er volgens de bewoners uit moest zien. Daar zijn een 
paar gezamenlijke sessies voor georganiseerd. Ideeën van bewoners varieerden van 
een enorme zeepbel tot een groene, duurzame plek. Een paar aspecten daarvan 
zie je terug in ons ontwerp, zoals de effectieve omgang met de beschikbare ruimte. 
Omdat het station op poten staat is er ruimte gecreëerd voor nieuwe parkeerplek-
ken, een fietsenstalling en winkels.” Het station is grotendeels van baksteen en  
hout en is over een lengte van 190 meter over de Vaartsche Rijn heen gebouwd,  
zes meter boven straatniveau.
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OOK VOOR WONINGEN DIE TE KOOP STAAN 

HOME BY THERESA
UW VERHUURMAKELAAR 
VOOR UTRECHT OOST
INFO@HOMEBYTHERESA.NL
HOMEBYTHERESA.NL
T 030 879 11 10

WILT U UW WONING VERHUREN?

www.ludens.nl 
biologisch

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

Rubriek Toen & Nu

2 | Oostkrant

Tuinieren in Oost

Letterlijk in de schaduw van het provinciehuis ligt het volkstuincom-
plex van de Amateur Tuinders Vereniging (ATV) Stadion. Sloten, de 
A27 en het riviertje De Grift omringen het terrein. Behalve het geluid 
van de snelweg op de achtergrond, ademt het gebied op deze zwoele 
zomeravond stilte en rust uit. Twee bestuursleden, Marjolein Steeman 
en Nora de Groen, vertellen over hun vereniging.  
 

Herman Radstake
Oude HOuTeNsePAd  

“Als ik de Oostbroekselaan op fiets, 
vallen de stad en de drukte van het 
dagelijks leven van me af. Heerlijk!”, 
zegt Marjolein. Ze heeft haar tuin al 
12 jaar. Nora de Groen is ruim 20 jaar 
tuinier. Ze heeft net haar imkerpak 
uitgetrokken want ze houdt ook bijen 
op het complex.
De vereniging telt zo’n 130 leden. “De 

meesten hebben geen, of een klein, 
tuintje bij hun woning,” vertellen de 
bestuursleden. “Ongeveer een derde 
is gepensioneerd; veel anderen heb
ben jonge gezinnen of zijn student. 
Sommigen zijn er heel vaak, maar de 
meesten zo ongeveer om het week
end. Dat moet ook wel, want in een 
paar weken kan onkruid zo woeke
ren, dat je er moedeloos van wordt. 
Ja, tuinonderhoud vergt tijd en regel
maat.”

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

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

Het is uw afscheid, dus u bepaalt. 
Wij, Saskia & Esther, zijn er voor de 
creatieve input van de uitvaart, de 
zorgvuldige regie achter de schermen 
en de persoonlijke begeleiding van 

naasten.

domweg gelukkig in 
de dapperstraat 

Nu ik er over nadenk, besef ik dat ik on-
geveer de helft van mijn leven in utrecht-
Oost woon. Maar een lichte paniek blijft 
uit. ik herinner me goed dat ik in utrecht 
kwam wonen om te studeren, en al gauw 
wist ik dat ik er niet meer weg wilde. Niet 
alsmaar verhuizen, zoals in mijn jeugd, 
maar ergens thuis zijn. Nu verhuisde ik 
natuurlijk nog wel eens binnen utrecht 
en mocht ik ook graag perioden in Am-
sterdam verblijven, maar het honk was 
gevonden, de domstad. een stad met 
geschiedenis, en ook niet te groot. een 
stad jong van geest, maar ook een beetje 
‘peinzend’.

en met de jaren ben ik utrecht-Oost 
gaan waarderen in al zijn verscheiden-
heid: 32.000 inwoners. Veel meer dan 
wijk bij duurstede of Baarn tellen. Het is 
niet zoals Bloem ooit dichtte, ‘domweg 
gelukkig in de dapperstraat’, maar toch 
een beetje. Het is de wijk rond de Adri-
aen van Ostadelaan, de Burgermeester 
Reigerstraat en de stadhouderslaan, 
ooit in de volksmond standhouderslaan 
geheten om de sociale dimensie even 
helder te hebben. Het is de wijk van de 
Rubenslaan en de galgenwaard, de wijk 
van het diak, het Boni, het Rosarium, het 
wilhelminapark en het spoorwegmuse-
um. en het is de wijk van de uithof, het 
uMCu, en van Kampong en Amelisweerd 
die het zonder lidwoord moeten stellen.
een rustige wijk, op het saaie af, al 
verandert het de laatste jaren ten goede 
met allemaal nieuwe horeca binnen en 
buiten. Het aardige van utrecht-Oost is 
ook dat je de ontstaansgeschiedenis 
ervan nog zo goed kunt aflezen. in het 
stratenpatroon herken je vaak nog het 
vroegere landschap: zie de omgeving van 
de Zonstraat met zijn vroegere tuinderijen 
of het Hogelandsepark waar ooit de Rijn 
omheen stroomde. en aan de huizen 
herken je de sociale geschiedenis.

de meeste dagen fiets ik via de Rem-
brandtkade en de Zonstraat naar de 
sonnenborgh, gelegen aan de ‘overkant’ 
van de Maliesingel. en steeds weer zie ik 
nieuwe details in de huizen of langs de 
weg. Of overpeins ik de al bekende. in 
een oude wijk raak je immers niet gauw 
uitgekeken. Het is met andere woorden, 
toch een beetje ‘gelukkig in de dap-
perstraat’.

Bas NugTereN is diReCTeuR VAN sONNeNBORgH- 

MuseuM eN sTeRReNwACHT, eN dOeT dAARNAAsT 

HisTORisCH ONdeRZOeK. Hij wAs ONdeR MeeR 

TwAALf jAAR Lid VAN de PROViNCiALe sTATeN VAN 

uTReCHT eN fRACTieVOORZiTTeR VAN gROeNLiNKs. 

Hij sCHReef ‘de ZiLVeReN sCHAATs. eeN wATeR, 

eeN wijK, eeN VeReNigiNg, iN uTReCHT-OOsT 

1879-1943’.

Het woord is aan
Bas Nugteren 

Duurzaam beheer
De vereniging verwacht dat de tui
niers hun tuin duurzaam beheren. 
Ze mogen geen chemische middelen 
gebruiken en ze moeten hun groen
afval zelf op composthopen verza
melen. Zo ontstaat een voedselrijk 
woongebied voor allerlei dieren, zoals 
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Anno 1947 stonden de springweg-kinderen Bep, ernst, wijnand en Adriaan te 
vissen aan de oever van de Kromme Rijn, vlakbij voormalig zwembad de Timp. 
Nu staat Bart de Bakker uit de watervogelenbuurt er. “Het is een fijne rivier om 

gezellig Natuurlijk Tuinieren
amateur tuindersvereniging ‘stadion’

te vissen; het is hier mooi én je kunt snoeken, baarzen en snoekbaarzen vangen. 
die zet ik wel altijd terug hoor.” sportvissen in de grachten en singels, street-
fishing genoemd, wordt steeds populairder, vooral bij jongeren.

een ringslang die in één van de com
posthopen woont. Sinds 2003 mag 
de vereniging hierdoor het keurmerk 
Natuurlijk Tuinieren dragen. 

Afrit
Natuurlijk is de vereniging ook ge
zellig. “Wij kennen elkaar goed, van 
praatjes ‘over de heg’, de jaarlijkse 
zomerborrel of workshops en onder
houdsbeurten,” aldus de bestuursle
den. “Zaterdagochtend is het drukst. 
Dan is het ‘clubhuis’ met de winkel 
open en is er koffie, soep en soms 
zelfgemaakte taart.” Ook voor niet
leden, want het terrein is overdag vrij 
toegankelijk. Op zaterdag is er ook 
altijd minstens één bestuurslid, om 
nieuws te delen en contact met de 
leden te houden. Actueel is het plan 
van Rijkswaterstaat om een nieuwe 
afrit te bouwen van de A27 naar de 
A28. Daardoor zouden negen tuinen 
verloren gaan. Het bestuur diende 
hierover een zienswijze in, en vindt 
de gemeente en de provincie naast 
zich in de afwijzing van het plan.   

Voedselgebrek
De volkstuinen bestaan al sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Toen werden 
bij stadion Galgenwaard (vandaar 
de naam ‘Stadion’) en de Rubenslaan 
tuinen opgericht om het voedselge
brek in de stad het hoofd te bieden. 
De vereniging zelf werd in 1954 op
gericht. In 1974 verhuisden de tuinen 
naar de huidige plek. Regelmatig ko
men er tuinen vrij, zo’n zes per jaar. 
Nu  in augustus  hangen er vier in 
de aanbieding op het mededelingen
bord. Belangstellenden worden uitge
nodigd voor een gesprek en voor on
derhoudswerk, zodat ze weten waar 
ze aan beginnen. 

Kijk op www.atvstadion.nl voor 
meer informatie.

Marjolein steeman voor het clubhuis. 



Kunst in Oost

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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Transformeren in Oost

Oostkrant | 3

reuring in Oudwijk-Noord 

Verbouwing koetshuis als 
transformatieproces
Het bouwmateriaal voor de verbouwing van een voormalig koetshuis 
kwam niet van de bouwmarkt, maar van een naastgelegen verlaten 
kantoorbarak uit de jaren ‘50, die gesloopt moest worden. Bovendien 
werd álles van de barak gebruikt. Rolf Bruggink en Yffi van den Berg 
kochten in 2011 het koetshuis aan de 1e Korte Baanstraat, achter een 
monumentaal pand aan de Maliebaan. Samen met creatief ontwerper 
en bouwkundige Niek Wagemans verbouwden zij het tot hun droom-
huis: ‘House of Rolf’.

Herman Radstake
Oude HOuTeNsePAd

 
Het resultaat is verbluffend. Een trap 
van verzaagde vloerdelen. Alumi
nium strips uit het oude systeem
plafond, verwarmingsradiatoren, 
kunststof lichtbakken waarin vroeger 
tlverlichting zat en resten van kozij
nen vonden een nieuwe bestemming 
als wandbekleding. Oude dakbalken 
werden een verdiepingsvloer. Voor
malige raamkozijnen scheiden nu 
de keuken van de leefruimte. Restjes 
hout werden gestapeld tot tafelpoten. 

Bijzonder mooi werd een wandje 
waarin systeemplafondstrips zijn af
gewisseld met dakbeschotplanken, 
waarop de resten van bitumen (teer) 
nog te zien zijn. “Het idee ontstond 
tijdens het werken toen we van beide 
materialen te weinig hadden om de 
hele wand te bekleden,” legt Wage
mans uit. 

Doorkijk
Het tekent deze verbouwing én de 
manier van werken van Bruggink 
en Wagemans. Ze leerden elkaar 
kennen bij het architectenbureau 

van Bruggink en bleven daarna als 
geestverwanten samenwerken. Wa
gemans: “Voor ons allebei gaat het 
om het proces, dat compleet anders 
is dan bouwen met nieuwe materia

Het verlenen van een vergunning 
voor een dakopbouw heeft in de 
Van Alpenstraat en omliggende 
straten voor commotie gezorgd. In 
totaal hebben 23 buurtbewoners 
een bezwaarschrift ingediend bij 
de gemeente tegen de opbouw. 
“Volgens het bestemmingsplan is 
het toegestaan om een verdieping 
op ons huis te zetten,” reageert Je-
roen, bewoner van de woning waar 
het om draait. Wat is er precies aan 
de hand?

Petra Davids
MAuRiTssTRAAT

De meeste bezwaarmakers wonen 
aan de Kersstraat. Zij kijken vanaf 
hun zolderverdieping over de daken 
van de Van Alphenstraat, de plek 
waar de opbouw bedoeld is. Het 
uitzicht en de privacy zijn punten 

die zij opvoeren in het bezwaar
schrift. Ook zou er minder zonlicht  
binnenkomen bij de omliggende 
huizen aan de Van Alpenstraat 
zelf. Een ander argument is dat het  
stedenbouwkundig karakter van  
de wijk wordt aangetast: de bewo
ners zien laagbouw als bijzondere 
eigenschap van dit deel van Utrecht
Oost.

Laagbouw of hoogbouw?
“In de definitie van het bouwbesluit 
is hoogbouw pas vanaf vijf lagen,” 
aldus Jeroen. “In de originele bouw 
aan het begin van de straat zie je 
dat het vierlaags is. Met deze op
bouw trekt men die woonlaag door.”  
In 2012 was er al een ronde van be
zwaren tegen de dakopbouwen die 
er nu op drie huizen in de straat 
staan. “In het nieuwe bestemmings
plan ligt de nadruk op bescherming 
van het bestaande stadgezicht. Ken

Vrijdag 19 augustus bracht wethouder 
Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 
Paulus Jansen op uitnodiging van één 
van de bewoners een bezoek aan Oud-
wijk-Noord. Hij sprak onder anderen 
met mensen die zich bezorgd toonden 
over de mogelijke precedentwerking 
van het afgeven van de vergunning. 
“Straks hebben alle huizen aan de Van 
Alphenstraat een vierde verdieping,” 
aldus één van hen.
De hoorzitting over de bezwaarschriften 
vindt  half september plaats, de beslis-
sing op de bezwaren volgt dan waar-
schijnlijk in de eerste helft van oktober.

merkend voor Oudwijk is dat het 
grotendeels driehoog of lager is,” 
voegt Mathieu toe. Hij is één van 
de bezwaarmakers. “De gemeente 
heeft naar ons idee de reacties op de 

zienswijze op de bouwaanvraag van 
tafel geveegd. Vandaar ons bezwaar.”

Emoties lopen hoog op
Dat zoveel buren elkaar gevonden 
hebben in dit proces, is op zich een 
mooie vorm van een buurtinitiatief. 
Helaas heeft het ook een keerzijde: 
er ontstaat een ‘wij/zijgevoel’ waar
bij de emoties hoog oplopen. Som
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migen hebben er slapeloze nachten 
van.  “Wat ik lastig vind,” zegt Jeroen, 
“is dat de hele Kersstraat vol staat met 
dakkapellen en uitbouwen. Dat hoort 
bij de stedenbouwkundige ontwikke
ling. Daarom begrijp ik niet dat zo
veel mensen in het geweer komen te
gen mijn  opbouw.” Volgens Mathieu 
gaat het nieuwe bestemmingsplan 
juist wildbouw tegen.

len. Hier keken we per onderdeel met 
welk materiaal van de barak we het 
konden maken.”

Zo’n procesaanpak betekent niet dat 
er geen plan was. Bruggink maakte 
een maquette als ‘ontwerptekening’. 
“Ik vond het belangrijk om de ruimte 
te blijven zien. Om dat te bereiken, 
zijn de keuken en de slaap kamer 
erboven als een blok middenin  
de ruimte gezet. Eromheen kun je 
nog steeds het hele gebouw zien en 
ervaren.” 
Op die verdieping zit ook zijn werk

bureau. Daarin zit een ingebouwd 
bad met uitzicht op de woonkamer. 
Het vraagt wat geklauter, maar “be
leving vind ik belangrijker dan prak
tisch gemak,” zegt Bruggink.

uitzicht op de opbouwen vanaf de Heilig Hartkerk.

Vrijheid
Wie denkt dat bouwen met sloop
afval goedkoper is dan met nieuw 
bouwmateriaal, helpen ze graag uit 
de droom. De verbouwing begon met 
de aankoop van de barak in 2011 en 
duurde tot 2015. Bestaand materi
aal aanpassen kost veel tijd en werk. 
Wagemans: “Dat vind ik ook het aan
trekkelijke. Ik heb een passie voor 
hergebruik van materiaal, gewoon, 
omdat het er al is, en je de vrijheid 
hebt om het te ‘misbruiken’. Je mag 
het stukmaken en je creativiteit los
laten om er iets nieuws van te maken. 
Door transformatie, hergebruik en 
recycling.” 

Bruggink was architect. Ze werkten 
ook samen bij de verbouwing van de 
watertoren van Soest, die het lande
lijk nieuws haalde. Tegenwoordig 
maakt Bruggink meubels, ook van 
bestaand materiaal, zoals van oude 
afgedankte meubelstukken.

Speciaal voor de Oostkant is het huis 
te bezichtigen voor buurtgenoten op 
woensdag 12 oktober tussen 17.00 en 
21.00 uur. Vooraf aanmelden is ver
plicht via studiorolf.fr@gmail.com.Fo
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www.dezwaanuitvaarten.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 
een nabestaande     

030 238 00 38

Pauline Brenninkmeijer
MAuRiTssTRAAT

in de winkel van Brigida Almeida (54), 
illustrator/kunstenaar/moeder van vier 
kinderen, voel je je onmiddellijk welkom. 
Haar stek aan de jan van scorelstraat 
oogt, met haar veelzijdige creaties, als 
een museum, atelier en winkel ineen.  
wij kennen haar vooral van sesamstraat: 

Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

“ik ben de ‘moeder’ van Kaas en Koos.” 
Ruim honderddertig verhalen bedacht  
en illustreerde ze. een aantal verhalen 
zijn in een boek gebundeld. Ze heeft een 
indiase vader die naar Afrika verhuisde 
en trouwde – een lang verhaal – met een 
Brabantse kunstenares. Brigida groeide 
op in Kenia: “mijn jeugd was paradijselijk.” 
Op middelbare schoolleeftijd trok de fami-
lie naar Best. “dat was wel even wennen.” 
de uitbundige kleuren van Afrika schitte-
ren in haar werk. Tekenen is een noodzaak 
voor haar, een uitlaatklep. “Als ik een dag 
niet teken, word ik onrustig.”
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Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven
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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,  
Hannah jansen, Annemarie Reinders, Martien  
slotemaker en Carel van den Tweel.  
redactie@oostkrant.com

Medewerkers  Brigida Almeida, Monique Biesaart, 
Herman Radstake. 

Bestuur  Anneke ellerbroek (voorzitter), Maarten Oonk 
(penningmeester), Nanette van Mourik (lid) en ger 
Offringa (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  december 2016

Carel van den Tweel
RiKA HOPPeRLAAN

De vorig jaar nieuw aangetreden za
kelijk en artistiek leider Aino Merits is 
er trots op dat DCU zich specialiseert 
in moderne dans. “ Er zijn ontzettend 
veel stijlen en technieken binnen de 
moderne dans en deze zien we bijna 
allemaal terug bij onze dansschool. 
Zo worden er bijvoorbeeld lessen 
‘vloerwerk’, Europese dans en Limon, 
waarbij dansers spelen met de zwaar
tekracht, gegeven.”  
DCU biedt bovendien danslessen 
voor jong en oud. De allerkleinsten 
kunnen terecht bij peuterdans, kleu
terdans, kinderdans of dansmix. Hier 
staat het plezier voorop. Wie weet 
wordt er het zaadje geplant voor een 

      Facebook.com/Oostkrant

Tot 2 okt  fototentoonstelling in Het utrechts Archief. in de tentoonstelling stadsgezichten bij Het utrechts Archief brengen tien 
fotografen de groei van de stad utrecht van de afgelopen jaren in beeld.  www.hetutrechtsarchief.nl 

2 okt   singelloop langs singels en straten van utrecht, met de start vanaf de Maliebaan en de finish bij het wilhelminapark.  
www.singellooputrecht.nl 

18 okt    Herfstknutselen in de Botanische Tuinen. 

13 nov Vogeltaartjes maken in de Botanische Tuinen.

Tot 1 dec   Leentjebuur bij de natuur. Natuurlijke biologische processen worden nagebootst in wetenschap, architectuur en design.
www.uu.nl/botanischetuinen

9 okt Korenfestival in univeristy College. Zie voor het programma:  www.cultuurinoost.nl/page/programma
30 okt  Culturele zondag. utrechtse ondernemers laten zien hoe ze werken aan een bereikbare, leefbare en gezonde stad.  

Locaties nog niet bekend.  www.culturelezondagen.nl

15-23 okt Chuggington doe-dagen voor jonge kinderen in het spoorwegmuseum.  www.spoorwegmuseum.nl

Zondags   Podium Oost heeft iedere zondag een activiteit: dans, lezing, debat, etc. exposities van Vroman (oa etsen), Neeft 
(collages) en Marskamp (schilderijen).  www.podiumoost.nl

20 nov   wintermarkt met diverse creatieve kerstspulletjes. in Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat 148.   
www.podiumoost.nl

Zaterdag  elke laatste zaterdag van de maand Repair Café in de wilg 14-17 uur, Mecklenburglaan 3-5.  www.repaircafe-utrecht.nl

Woensdag   elke woensdag van 18:15-20:15 spreekuur in de strafrechtswinkel, Keerkringplein 40, zie ook het artikel op deze 
pagina.

Moderne dans in Oost
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jarenlange verbintenis. “Daarnaast 
dansen er ook veel studenten bij ons”, 
aldus Aino Merits. 

Plezier en presteren gaan samen
Bij DCU geldt: iedereen die wil dan
sen, kan dansen! Technisch en stijl
gevoelig of niet, je bent de vormgever 
van je eigen dans. “Een dansdocente 
is hier begonnen als amateur. Zij 
heeft verschillende technieken en 
stijlen geleerd en is vervolgens naar 
een dansacademie gegaan. En nu 
geeft zij hier les.” vertelt Aino. “Het is 
dus zeker een start voor mensen die 
echt verder willen komen en die bij 
DCU een goede ondergrond kunnen 
krijgen. Maar ook voor jonge en oude 
amateurs die gewoon lekker willen 
dansen.”

Vanaf 14 september is Utrecht 
Oost een Strafrechtswinkel rijker. 
Quirine Amelink, bestuurslid, 
geeft een toelichting. Ondertus-
sen denk ik terug aan mijn tijd 
als rechtenstudent in Wetswinkel 
Oudwijk: 1973!

Monique Biesaart
diRK wiTTeLAAN 

De rechtswinkel wordt gerund door 
min of meer gevorderde rechtenstu
denten, allen vrijwilligers. Natuurlijk 
kennen zij de praktijk nog niet, maar 
zij krijgen een stoomcursus over de 
praktische kant van straf en bestuurs
recht en over de omgang met cliënten. 
Er is altijd een advocaat in huis als de 
studenten spreekuur draaien.  

Nieuw: strafrechtswinkel in utrecht Oost 
Inloopspreekuur
Elke woensdag is er van 18:15 tot 
20:15 uur een inloopspreekuur op 
het Keerkringplein 40. Het maken 
van afspraken of inwinnen van tele
fonisch advies is niet mogelijk. Wel 
kan men een mail sturen aan info@
strafrechtswinkelutrecht.nl met de 
vraag of een probleem geschikt is 
voor het spreekuur. Het bureau staat 
open voor iedereen. 

Boetes
Amelink vertelt dat de Strafrechts
winkel kan helpen bij strafrechtelijke 
maar ook bestuursrechtelijke kwes
ties. Ze noemt een aantal voorbeel
den. Zo kan hulp worden geboden 
bij het aantekenen van bezwaar te
gen verkeersboetes, bij het doen van 
aangifte bij de politie of bij de voor

Workshops
Naast alle moderne dansstijlen staan 
bij DCU ook modern jazz, klassiek 
ballet, kinderdans, pilates en mindful 

fit op de kaart. De lessen worden gege
ven door professionele docenten met 
zeer veel ervaring en hun eigen exper
tise. Ook worden er meerdere keren 
per jaar speciale workshops gegeven. 
“Daarvoor nodigen we bekende cho
reografen of dansers uit van de ver
schillende professionele gezelschap
pen uit het hele land.”

Meer informatie
Kijk op www.dcu.nl voor het complete 
aanbod van cursussen, of bezoek het 
DCU en dans een proefles mee.

bereiding van een politieverhoor. 
Ook degenen die een geschil hebben 
met de Rijksdienst voor het wegver
keer of met het Centraal Bureau Rij
vaardigheidsbewijzen (CBR) kunnen 
bij de Strafrechtswinkel terecht. Het 
CBR kan maatregelen opleggen na 
bijvoorbeeld alcoholgebruik in het 
verkeer. De vrijwilligers kunnen de 
burger ook vertegenwoordigen tij
dens zittingen. 

Hulp bieden én ervaring opdoen 
De Strafrechtswinkel ontvangt sub
sidie van de Gemeente Utrecht en 
van de Universiteit Utrecht. De 
stichting wil gratis hulp bieden op 
straf en bestuursrechtelijk gebied 
om zo enerzijds de belangen van 
cliënten te behartigen en anderzijds 
studenten een kans te geven prakti
sche ervaring op te doen. 

www.strafrechtswinkelutrecht.nl

de uithof door de lens van Poike stomps, deel van de expositie  
stadsgezichten in Het utrechts Archief

Danscentrum Utrecht (DCU) staat bekend om het brede aanbod van 
moderne dansstijlen en -technieken. Op amateurgebied is dat uniek  
in Nederland. DCU is 35 jaar geleden opgericht en zit sinds 1987 in 
een indrukwekkend pand, een voormalig schoolgebouw, aan de  
Monseigneur van de Weteringstraat. De sfeervolle danszaal herbergt 
ruim 500 dansers. Je waant je even weg uit het drukke Utrecht-Oost…
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