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HET WOORD IS AAN

Anke Klein

‘‘Een deel van Oost
blijft buiten beeld’’
Lees haar column op pagina 2 >>

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

FIJNER LEEFKLIMAAT
DOOR GROENE DAKEN

Oost heeft nog weinig groene daken, ondanks alle voordelen en subsidies. Veel bewoners willen graag
vergroenen, maar hebben nog vragen. We vroegen daarom een aantal
experts en bewoners om hun kennis
en ervaring met Oost te delen.

Buurtgenoot en landschapsarchitect
Akke Bink is betrokken bij meerdere
groenprojecten in de wijk. Ze is een groot
voorstander van groene daken. “Als we
de daken op onze woningen, keukenuitbouwen, schuurtjes en afdakjes vergroenen, geeft dat een grote impuls aan het
leefklimaat in Oost. Een laag vetplantjes
(sedum) op het dak vangt fijnstof af, buffert water en biedt voedsel voor vogels,
vlinders en bijen. Levendig groen is ook
fijner om op uit te kijken!”

DAKBORREL

Op de Mauritsstraat hebben vier buren
acht jaar geleden gezamenlijk hun daken
vergroend in combinatie met zonnepanelen. Bewoner Peter van Kleunen is nog
altijd enthousiast: “Vooral in de zomer
merken we het verschil in temperatuur
op bovenste etage.

wat onkruid weg, maken de zonnepanelen schoon en drinken een wijntje. Duurzaamheid, rendement en gezelligheid
gaan bij ons hand in hand.”

als waterbuffer die voorkomt dat straten
en tuinen blank komen te staan. Daarom
subsidiëren we groene daken.”

AANTREKKELIJKE SUBSIDIES

De techniek ontwikkelt zich snel. Akke
Bink: “Je kunt zowel platte als schuine daken vergroenen. Met sedumcassettes die
je aan elkaar klikt kun je een dak zelf bedekken. Heel flexibel ook, want je legt ze
makkelijk opzij als je iets aan je dak wilt
doen. Informeer wel bij je aannemer of
een constructeur of je dak de begroeiing
inclusief waterbuffer kan dragen. En werk
vooral samen met je buren, dan bespaar
je aanlegkosten.” ■

Volgens Michiel Rijsdijk, beleidsambtenaar
van project Waterproof030, lijdt Utrecht in
de zomer aan hittestress door verstening
van tuinen en openbare ruimte: “Stenen
houden overdag warmte vast en geven
het in de nacht weer af. De stad koelt nauwelijks meer af, we leven in een bakoven.
Met meer groen, vooral op daken en aan
gevels, blijft het veel koeler in de stad. En
die begroeide daken werken bij noodweer

Inloopavond groene daken
Op donderdag 20 juni zijn bewoners en

de wijkadviseurs van Utrecht Natuurlijk.

ondernemers welkom op de inloop-

Deze inloopavond wordt georganiseerd

avond over groene daken. Je vindt er

door bewonersinitiatief Groen Oost en

antwoorden op vragen als: wat zijn de

stichting Utrecht Natuurlijk.

voor- en nadelen van een groen dak?
Aan welke technische eisen moet je dak
voldoen? Welke keuze is er in begroeiing? Hoe werkt een groen dak in combinatie met zonnepanelen? Welke subsidies zijn er? Wat is het kostenplaatje?

Bewoners van de Mauritsstraat op hun groene dak - FOTO MICHAEL KARS

Een airco is niet nodig, want onze groene
daken worden minder warm. Het verlengt
daarom ook de levensduur van onze daken, dat bespaart veel geld.
Een keer per jaar gaan we via ons dakraam met de buren het dak op, trekken

Je kunt voorbeelden bekijken en vragen
stellen aan ervaringsdeskundige bewoners en experts zoals landschapsarchitect Akke Bink, beleidsambtenaar
Michiel Rijsdijk van Waterproof030 en

FIETS MEE MET VERKEERSADVISEUR RONALD TAMSE
Het Ostadeplein is heringericht, de
Maliesingel beklinkerd en binnenkort gaan de Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat, Oudwijkerdwarsstraat en Maliebaan op de
schop. Waarom al deze ingrepen?
De smalle straten in onze wijk krijgen
steeds meer verkeer te verstouwen: auto’s, busjes, scooters en vooral fietsers.
Volgens de gemeentelijke Mobiliteitsvisie

uit 2016 komen de veiligheid en leefbaarheid in het geding, ook in Oost.

OVERAL 30 KM PER UUR

De gemeente wil daarom de maximum
snelheid in héél Oost terugbrengen naar
30 km per uur en ruim baan geven aan
fietsers en voetgangers (auto te gast). Behalve dat straten daarop ingericht gaan
worden, kan het op termijn nodig zijn om
rijrichtingen aan te passen en straten af

te sluiten (‘knippen’ genoemd) om met
name sluipverkeer te dwingen niet langer
dwars door Oost te rijden. Plannen die
heel ingrijpend kunnen zijn voor de bewoners en ondernemers.

FIETS MEE!

Op zaterdag 29 juni geeft verkeersadviseur Ronald Tamse per fiets een rondleiding door Oost. Hij gaat niet over de uitvoering van projecten, maar overziet

FLEXIBELE TECHNIEK

- met ruim twintig jaar ervaring - het héle
verkeersplaatje in de stad. Een uitgelezen
kans om al trappend meer inzcht te krijgen in het gemeentelijke verkeersbeleid.
Meld je aan en fiets mee! ■
Zaterdag 29 juni 10-12 uur (gratis)
Aanmelden: verkeerstocht@utrecht.nl
Het aantal deelnemers is beperkt
www.utrecht.nl/verkeersbeleid

Donderdag 20 juni, inloop
vanaf 19:30 uur, gratis toegang.
Graag even van tevoren aanmelden
via: info@utrechtnatuurlijk.nl
Locatie: De Wilg, Mecklenburglaan 3
www.utrechtnatuurlijk.nl
www.groenoost.net
www.utrecht.nl/waterproof030

Oost mag het weten!
Gastcolumnist Anke Klein zegt onze wijk
al fietsend te leren kennen. Goed idee!
Daarom in deze editie drie rondleidingen
op de fiets: een rondje Oost met expert
Ronald Tamse om het verkeersbeleid in
onze wijk te doorgronden, een tour met
Jessica van Geel langs de locaties in Oost
uit haar boek ‘I love you, Rietveld’ en een
Gilde rondleiding per tweewieler door de
buurt Rijnsweerd. Heb je de juiste cadans
te pakken? Schrijf ook in voor een toertocht tijdens de Ronde van Utrecht.
Heel Oost fietst!

Pauline Res & Hiske Alting
Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak

alting uitvaarten
Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

alting uitvaarten
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HET WOORD IS AAN

WONEN IN OOST

Anke Klein

Azarja Gutter | Wagenstraat

WONINGBOUWVERENIGING UTRECHT 100
foto Marnix Schmidt

Oost is populair om te wonen, maar het is bijna onmogelijk om nog woonruimte te bemachtigen. De prijzen en huren zijn hoog, de wachtlijsten
lang. Niets nieuws, want begin vorige eeuw was er ook woningnood
en speculatie. Vijf onderwijzers in de Schildersbuurt richtten daarom
in 1919 Woningbouwvereniging Utrecht op om betaalbare woningen te
realiseren.
De 91 woningen van de vereniging aan
de Jan van Scorelstraat, Paulus Potterstraat en Hobbemastraat zijn gebouwd
in de stijl van de Amsterdamse school.
Extra bijzonder is dat bijna alle woningen,
ook de bovenwoningen, een eigen tuin
hebben. Hanna en Leendert wonen hier
sinds enkele jaren samen met hun drie
kinderen. Hanna vertelt dat de tuinen een
afgesloten binnenplaats vormen tussen
de huizen. “Voor kinderen is het een paradijs. Ze kunnen veilig buitenspelen in
elkaars tuinen. Je weet dan ook nooit
voor wie je kookt, totdat je aan tafel zit.”

Meedoen in Oost
Een jaar geleden ben ik geïnstalleerd
als wethouder. Elke wethouder heeft
ook een of meerdere wijken onder
zijn of haar hoede, in mijn geval o.a.
Utrecht-Oost. Om ondernemers en
bewoners beter te leren kennen, heb
ik een aantal fietstochten door Oost
gemaakt. Groene parken een snelgroeiend Utrecht Science Park en
gezellige buurten als Sterrenwijk en
Oudwijk. Wat een vitale wijk!

SAMEN WONEN

Bewoners doen veel samen. Ze helpen
elkaar met het snoeien van de tuinen of
andere klusjes. Er is een app om elkaar te
informeren of hulp te vragen. Hanna: “Via
de app ‘Hofjesmarktplaats’ krijgen oude
spullen zoals kinderzitjes of gereedschap

Ik was prettig verrast door de vele
initiatieven van bewoners die zich in
hun vrije tijd inzetten voor de wijk en
vooral elkaar. Opvallend in Oost is dat
ruim een kwart van de bewoners tussen de 18 en 25 jaar is, een doelgroep
die veelal zijn eigen gang gaat. Bijvoorbeeld rondom de IBB flats, waar
studenten samen een gezellig buitenplekje hebben gemaakt.
Goed om te zien dat bewoners in
Oost veel samenwerken, zoals ook de
groenliefhebbers in Abstede. Zij weten ons te vinden als dat nodig is. Een
deel van Oost blijft voor ons helaas
nog buiten beeld. Bijvoorbeeld ouderen die minder vaak buiten komen en
niet handig zijn met internet, of bewoners die weinig lezen of simpelweg te druk zijn met werk en gezin.
Ze zijn wel betrokken, maar het ontbreekt hen aan tijd of mobiliteit om
mee te praten.
Daarom zoeken we in de stad naar
nieuwe vormen van participatie. Denk
aan online enquêtes, digitale stemmingen en uitnodiging door loting
voor bijvoorbeeld deelname aan
stadsgesprekken. Van wijkraden in de
stad willen we flexibele wijk- en buurtplatforms maken, waarbij de huidige
werkwijze in Oost ons overigens inspireert. Zolang de drempel maar laag is
en elke stem gehoord wordt!
Jullie zijn ook van harte welkom op
mijn spreekuur op het wijkbureau als
je ideeën voor de buurt hebt. En anders hoop ik jullie te ontmoeten op
één van mijn volgende fietstochten!
Anke Klein is wethouder voor cultuur,
onderwijs, financiën en participatie, en
wijkwethouder voor Utrecht-Oost en
Binnenstad. Aanmelden voor het
spreekuur via oost@utrecht.nl

Het groene speelparadijs van de
Woningbouwvereniging Utrecht
- FOTO MICHAEL KARS

BUURTCENTRUM IN OOST

weer een nieuwe bestemming, goed voor
het buurtgevoel.” Via de kinderen is er
veel contact tussen de bewoners. Leendert: “Met onze buren kunnen we goed
opschieten. Zo goed zelfs, dat ze getuigen zijn op ons aanstaande huwelijk!”

‘Voor kinderen is
het een paradijs’
KLEIN MAAR DAPPER

De woningbouwvereniging is een van de
tien kleinste van Nederland. Volgens
Leendert is het door de steeds strengere
Woningwet moeilijk om zelfstandig te
blijven. “Je moet een dik boekwerk aan
regelgeving kennen en uitvoeren. Met
name voor ons bestuur een hele kluif. We
hopen te overleven, want we willen niet
opgeslokt worden door zo’n grote anonieme woningcorporatie. De fijne sfeer
in deze kleine buurt is het waard om voor
te vechten.” ■

Nelleke Poorthuis | Adriaen van Ostadelaan

DE HUISKAMER VAN STERRENWIJK
Wie over de Venuslaan langs Sterrenwijk fietst, heeft vast wel eens een blik
naar binnen geworpen bij het bakstenen gebouw op de hoek van het Keerkringplein: het buurtcentrum Sterrenzicht. Soms klinkt er prachtig gezang,
of zie je mensen tango dansen. Ik ben benieuwd en stap naar binnen.
“Niet iedereen weet het, maar er gebeurt
ontzettend veel in Sterrenzicht”, vertelt
een enthousiaste Heleen van der Linden,
sociaal beheerder van het buurtcentrum.
“Het Sterrenkoor zingt hier iedere vrijdagmiddag, het Buurtteam helpt buurtgenoten met hun administratie, je kunt
mee eten met Diny’s Diner, bloemschikken en lessen Italiaans volgen. Scholieren
krijgen er bijles. Twee van onze ruimtes
zijn tot stand gekomen door inzet van de
bewoners uit de wijk: de fitnessruimte en
de zogenoemde ‘huiskamer’ waar Sterrenwijkers graag bijkletsen.”

DOE WAT JE ZEGT

Heleen werkt hier nu 2,5 jaar met heel
veel plezier. “Geen dag is hetzelfde, we
krijgen veel buurtgenoten over de vloer.
Of je nou op zoek bent naar een kop koffie en een praatje, of een vraag of probleem hebt, het maakt niet uit, iedereen
is hier welkom”, vertelt Heleen, terwijl ze
druk in de weer is met een kan koffie en
tosti’s voor de buurtbewoners die in de

huiskamer zitten. “Ik ben er best trots op
dat ik in die paar jaar het vertrouwen heb
gewonnen van de vaste bezoekers van
Sterrenzicht.” Haar antwoord op de vraag
hoe ze dat doet: “Doe wat je zegt en beloof
nooit iets dat je niet waar kunt maken.”

‘Oost is welkom
in Sterrenzicht’
NIEUWE INITIATIEVEN

Heleen staat altijd open voor nieuwe
ideeën of mensen die als vrijwilliger willen helpen bij de huidige activiteiten. Interesse? Neem contact op met Heleen via
06-23458671 of hvdlinden@dock.nl ■

Adres: Keerkringplein 40
Programma: www.sterrenzicht.nl
Facebook: sterrenzicht.utrecht

Heleen van der Linden, sociaal beheerder van buurtcentrum Sterrenzicht
- FOTO NELLEKE POORTHUIS

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

WE GAAN VOOR DE
BESTE VOETZORG!

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

JAAR!

Kelims.
Heel veel
Kelims.
Heel veel

kelims.
kelims.
Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

PODOTHERAPIE

UTRECHT

UTRECHT
Weg naar Rhijnauwen 3
GRATIS PARKEREN
www.feelingfit.nl
030-636 88 24

Train for results. Not to impress.

030 - 252 27 23
info@podotherapie-utrecht.nl
www.podotherapie-utrecht.nl

OOSTKRANT 3

PANORAMA OOST

Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer op zoek naar het veelbesproken crematorium in Oost.

Toelichting en meer panorama’s op www.oostkrant.com/panorama

ALCHEMIE IN OOST

Carel van den Tweel | Rika Hopperlaan

DE GROEN, KUNSTENAAR VAN NATURE
Activistisch (stichter van culturele broedplaatsen), experimenterend (schildert met schimmels, algenpoeder
en bijenwas) en bij vlagen provocerend (“Een crematorium op Sint Barbara? Wat een ‘40-‘45 cultuur”).
Nee, De Groen (1956), vrijdenker te Oost, is bepaald geen muurbloempje!
Struikelend over kunstwerken betreed
ik met fotograaf Michael de sfeervolle
hofjeswoning aan de Kruisstraat in Buiten
Wittevrouwen waar kunstenaar De Groen
en zijn vriendin Tineke wonen. Door gezondheidsproblemen wordt er tijdelijk
geen kunst vervaardigd, maar aanverwante activiteiten gaan gewoon door.

‘Oost blijft toch
mijn huiskamer'
Zo kweekt De Groen voor zijn schilderijen
algen in speciaal aangelegde vijvers in
hun moestuintje naast het KNMI in de
Bilt. "Ik ben een halve druïde-alchemist
geworden", zegt hij lachend. Tineke specialiseert zich op hetzelfde perceel in
verfplanten. De Groen vertoeft ook graag
in het Hof van Eden achter Galgenwaard.

Kunstenaar De Groen - FOTO MICHAEL KARS

ZORG IN OOST

"Ze hebben daar een schitterende zaadcollectie."

WAS GETEKEND, DE GROEN

De Groen is geboren aan het Oude Houtensepad, een zijstraat van de Koningsweg. Zijn vader was marinier en gymleraar, die ook veel tekende. Moeder stamt
uit de bekende transportfamilie Van Rijnsoever. Hij volgt lessen bij de Utrechtse
kunstopleiding Artibus en wordt beïnvloed door zijn Oostenrijkse ex-zwager
Jos Pirkner, die later onder meer het
hoofdkantoor van Red Bull in Salzburg
van kunst voorziet. "Die man maakt
prachtige dingen!"

SCHILDEREN MET ALGEN

Ethereum uit 2017 (op youtube staat een
fascinerend filmpje over de totstandkoming van dit 'natuurlijke' schilderij). Vanonder borstelige wenkbrauwen kijkt De
Groen mij uitdagend aan. "En dit is nog
maar het begin!"

GRAAG GEZIENE GAST

De Groen struint nog vaak door Oost en is
een graag geziene gast bij de winkels op
de Burgemeester Reigerstraat. Was vroeger
alles beter? Ooit had hij knallende ruzie
met een supermarkteigenaar wiens leegstaande pand hij had gekraakt. “Heerlijk!”
Maar de tijdgeest in Oost is veranderd. “Het
is gevarieerder en gezelliger, ook goed.
Oost blijft toch mijn huiskamer." ■

De kunstenaar exposeert bij galerie Kunstliefde aan de Nobelstraat, maar ook in het
buitenland. Meer en meer zoekt hij het
experiment met een grotere rol voor de
natuur, culminerend in het algenwerk

Bekijk het fascinerende filmpje
over het maken van het algenwerk
Ethereum op www.artforever.nl

Annemarie Reinders | Marislaan

35 JAAR HUISARTS IN OOST
Huisarts Arja Kleijkamp gaat met pensioen. Samen met partner Dick Das
nam ze in 1984 de praktijk aan de Burgemeester Reigerstraat over van
dokter Dorrestein. In 2012 verhuisde ze naar het gezondheidscentrum
Utrecht-Oost in de Bloemstraat (Oudwijk). Ruim 35 jaar zorg en een
luisterend oor voor Oost.

In de loop der jaren heeft Arja de praktijk
zien veranderen: “In het begin gingen we
op huisbezoek bij zieke kinderen en jonge
moeders die overspannen waren. Tegenwoordig komen die allemaal naar de praktijk toe. En vroeger reden we visites met
de auto, nu met de fiets.” In het begin
werkten Arja en Dick voltijds als huisarts
en consultarts-homeopaat, met een assistente voor halve dagen. “Tijdens de koffie
hielden we kort en krachtig werkoverleg
en in de middag bedienden we zelf de telefoon. In de avond en weekenden ver-

deelden we de diensten met zes collega’s
in de wijk.” Nu werkt Arja in het gezondheidshuis samen met vier huisartsen, drie
assistenten, drie praktijkondersteuners
met eigen specialismen en een collega
voor de financiële administratie. “Huisarts
zijn is tegenwoordig teamwork.”

MONDIGE PATIËNTEN

Ze heeft ook de populatie sterk zien veranderen. “Vroeger woonden hier in
Oudwijk veel oudere Utrechters. Nu zijn er
meer jonge gezinnen (met zo’n 40 kraam-

bezoeken per jaar), studenten en expats.
En door internet zoeken patiënten veel
zelf op, ze zijn mondiger geworden. Een
goede ontwikkeling, het heeft me scherp
gehouden.”

'Emotionele problemen kunnen
lang dooretteren’

Huisarts Arja Kleijkamp gaat met pensioen

“Ik vond het altijd een uitdaging om de
relatie tussen de patiënt en diens leven
in kaart te brengen: soms kunnen emotionele problemen letterlijk dooretteren.
Het contact met patiënten ga ik missen.”
Arja heeft nog een welgemeend advies:

“Beperk de alcoholconsumptie, het is
een onderschat probleem in Oost bij zowel ouderen, jongeren als gezinnen.
Daarom schonk ik geen alcohol op mijn
afscheidsreceptie.” En nu? "De vrijheid
lonkt en de verantwoordelijkheid kan ik

Kom op verhaal in onze
knusse winkel vol
mooie boeken

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST
VAAR HET
KOM EN ER

ZELF!

UTRECHT

Nachtegaalstraat

Nog meer leesplezier?
Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u bij aankoop van een tijdschrift
50% korting op een 2e tijdschrift.

Nachtegaalstraat 83
tel

030-2310910

BrunaNachtegaalstraat

BROOD GEBAK CAKE & KOEK
TAARTEN HARTIGE & BELEGDE BROODJES

Burgemeester Reigerstraat 43
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

- FOTO MICHAEL KARS

loslaten. Wat ik precies ga doen weet ik
nog niet, maar dat komt vanzelf.” ■

www.gcutrechtoost.nl
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BUURTGENOTEN

Wielerronde
van Utrecht

Pauline Brenninkmeijer | Paulus Potterstraat

OLGA FEENSTRA
Olga Feenstra (80) verhuisde in 1970 van
Amsterdam naar Utrecht en werd hier de
eerste Dolle Mina. Afkomstig uit een socialistisch nest was actievoeren haar niet
vreemd: “Maar niet te fanatiek hoor, ik
hou vooral van het ludieke.” Ze gaf leiding aan ‘Baas in eigen buik’. Als schoonheidsspecialiste doceerde ze huidverzorging op vormingscentra. Later verdiepte
ze zich in de Chinese geneeskunde en
werd Tai Chi haar specialiteit. De zwaardvorm en het waaierzwaaien, Olga heeft
het onder de knie, zo liet ze me met een
kleine demonstratie zien.

Tijdens een reis door de Sinaï wist ze een
belager met de zogenoemde ‘ontwortelingsduw’ van zich af te werpen. Je ziet
het haar doen! Nog altijd geeft ze op
verschillende locaties in Utrecht Tai Chi
lessen. Bij Podium Oost speciaal aan
senioren. Zelf omschrijft ze haar levenspad als “een geleidelijke ontwikkeling
van buiten naar binnen”.
Olga woont al jaren met veel plezier in
de Albrachthof in Oudwijk: “Ik was de
eerste bewoner.” Een huisje propvol
snuisterijen: “Ik doe niks weg, alles heeft
een verhaal." ■

MARKT OM DE HOEK

PODCAST OVER DE OOSTERSPOORBAAN
Hoe buurtbewoners van een oude spoorbaan een park maakten.
www.oostkrant.com/podcast

Hou je van lokaal en zelfgemaakt voedsel?
Bezoek dan op zondag 16 juni en 8 september de ‘Markt om de Hoek’ op het
Beerthuizenplantsoen dat langs Park Oosterspoorbaan ligt, tussen de Abstederdijk
en de Notebomenlaan.
Deze gezellige markt wordt twee keer per
jaar door buurtgenoten uit Abstede en
omgeving georganiseerd. Ze nodigen lokale ondernemers uit om in kraampjes
hun vers geoogste groente en fruit, zelfgemaakt jam, veganistische koekjes, in
Utrecht gebrouwen bier en complete,
versbereide maaltijden aan te bieden. Er
is een mini marktkraam waar buurtbewoners tegen een bescheiden vergoeding
hun lekkers met bezoekers delen. Zoals

een zelfgebakken taart, een schaal met
vijgen uit eigen tuin, potjes jam, net geplukte courgettes uit de moestuin of eieren van de eigen kip. Verser en lokaler kun
je het in Oost niet krijgen!
Naast voedsel schenkt de markt ook aandacht aan duurzame en maatschappelijke
projecten in de buurt en kun je in workshops leren hoe je gerechten of producten
kunt maken. Er is live muziek en vooral
héél veel gezelligheid. Kom langs! ■
Zondag 16 juni en 8 september
Van 13:00 - 18:00 uur
Beerthuizenplantsoen, Abstede
www.marktomdehoek.nl

Wielerliefhebbers in Oost
opgelet! Op Zondag 23
juni vindt De Ronde van Utrecht plaats,
een nieuw wielerfestival op en rond de
Maliebaan. Deze plek met veel fietshistorie, is start- en finishlocatie van zowel
wedstrijden als toertochten. Voor alle
doelgroepen zijn er wedstrijden: jeugd,
liefhebbers, sporters met een beperking,
mannen, vrouwen, studenten en wedstrijdrenners. Meedoen met de Dikke Banden race (met gewone fietsen) kan al vanaf 7 jaar. In de middag start de strijd om
de titel ‘Kampioen van Utrecht’. Op deze
dag is het begin van de Maliebaan (aan
de kant van het spoorwegmuseum) festivalterrein met muziek en foodtrucks. Daar
sta je ook eerste rang om de professionals
tijdens de wedstrijden op volle snelheid
voorbij te zien razen.

TOERTOCHTEN

Voor een breder publiek zijn er vanaf de
Maliebaan twee toertochten uitgezet. De
langste (105 km) gaat over een parcours
van autoluwe wegen en brede fietspaden
rond de stad waarbij de Domtoren nooit
uit zicht raakt. De kortere tocht (35 km) is
geschikt voor families, e-bikers en beginnende wielrenners. Aanmelden kan tot op
de dag zelf. Fiets mee! ■
Zondag 23 juni, Maliebaan
www.rondevanutrecht.nl
Organisatie: Wielerplatform Utrecht
i.s.m. Bon Courage Events

FOTO PAULUS VAN DORSTEN

RONDLEIDIN G RIJNSWEERD
In de serie rondleidingen door Oost bezoeken we zondag 23 juni met de gidsen
van het Gilde Rijnsweerd. Deze buurt in
de voormalige Johannapolder is sinds de
jaren 60 aangelegd. Tot het opschorten
van de zogenoemde Kringenwet eind jaren 50, was vaste bouw in de schootsvelden van Waterlinieforten namelijk verboden. Rijnsweerd ligt tussen fort De Bilt
en fort Vossegat (nu Kromhoutkazerne),

een groot gebied met veel historie. Daarom volgen we deze keer de gidsen per
fiets. Wil je meer leren over de ‘Goudkust’
van Rijnsweerd, het antroposofische huis
de ‘Apenrots’, kunstwerk het ‘Verzonken
Schip’, Waterliniefort de Bilt, het oude en
nieuwe Provinciehuis en de oorsprong
van de voormalige buitenplaatsen Bloeyendael en Groenestein? Meld je snel aan
en fiets mee! ■

De ‘Apenrots’, 1981
Gerrit Rietveld en Truus Schröder in 1963 - FOTO FAMILIEARCHIEF MAARTEN SCHRÖDER

FIETSTOCHT ‘I LOVE YOU, RIETVELD’

- FOTO UTRECHTS ARCHIEF

Rondleiding (fiets) Rijnsweerd | Zondag 23 juni van 11:00 tot 12:30 uur
Kosten: € 8,- per persoon (U-pas € 4,-) Aanmelden via balie@gildeutrecht.nl
of per telefoon (030-2343252) op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur

Fiets zondag 14 juli mee langs de plekken
in Oost waar architect Gerrit Rietveld
woonde, werkte én waar hij zijn leven met
zijn geliefde Truus Schröder deelde. Een
unieke kans om samen met de journalist
Jessica van Geel, auteur van de biografie
van Truus Schröder getiteld ‘I Love You,
Rietveld’, de wereld van Riet en zijn Truus
te ontdekken.
Uiteraard komen we langs het wereldberoemde Rietveld Schröderhuis aan de Prins
Hendriklaan en Gerrits werkplaats in de

professioneel
maar toch zo
dichtbij

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Biltstraat 47
3572 AE Utrecht
030 3690266
www.mi-li.nl
info@mi-li.nl

Schildersbuurt, maar we gaan ook op zoek
naar minder beroemde plekken uit het
boek, zoals het huis aan de Bilstraat waar
ooit de vonk oversloeg. ■
Fietstocht ‘I Love You, Rietveld’
Zondag 14 juli van 11:00 tot 13:00 uur
Kosten: € 8,- per persoon (U-pas € 4,-)
Aanmelden via balie@gildeutrecht.nl
of per telefoon (030-2343252) op
werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur

COLOFON
De Oostkrant is de onafhankelijke wijkkrant
door en voor de bewoners van Utrecht-Oost.
Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een
oplage van 14.000 exemplaren.
Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres
naar de bezorger guus@touker.nl
Verspreidingsgebied: Buiten Wittevrouwen,
Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Watervogelbuurt,
Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan,
Abstede, Schildersbuurt, Oudwijk, Rijnsweerd,
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Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat
Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Volgende editie 1 september 2019
Deadline kopij 2 augustus 2019
Deadline advertenties 2 augustus 2019
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Realisatie De Oostkrant is een uitgave van
Stichting Oostkrant (KvK 51098059), IBAN
nummer is NL85 RABO 0158028015 t.n.v.
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Michael Lohle (penningmeester), Jessica van
Geel (secretaris) en Ger Offringa (advertenties).
Contact: bestuur@oostkrant.com
Meer informatie www.oostkrant.com
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