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Hiske Alting & Pauline Res  

Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Oost mag het weten!

Volgens het Klimaatakkoord (Parijs 
2015) moet Nederland in 2050 aardgas-
vrij zijn. Onze gemeenteraad beslist nog 
dit jaar over de zogenoemde Transitievi-
sie Warmte waarin staat hoe en in welk 
tempo alle 160.000 woningen in de stad 
van het gasnetwerk ontkoppeld worden. 
Bijvoorbeeld door ze aan te sluiten op 
het Utrechtse warmtenet (stadsverwar-
ming). Dat stamt uit 1923, en levert nu al 
via een ondergronds buizenstelsel aan 
een kwart van de woningen heet water 
voor cv en tapwater. Zoals in Rijnsweerd. 
In de Transitievisie wordt per buurt een 
deadline voor de ontkoppeling voorge-
steld. In onze wijk zou de gaskraan in 
Oudwijk, Sterrenwijk en Wilhelmina-
park, bij elkaar 3.600 woningen, in 2030 
al dichtgaan. Dat is best snel! 
Meer informatie vind je op onze website 
www.oostkrant.com/aardgasvrij 

Alexander van den Kommer en Terry Slinkers van Sportspeeltuin Abstede bij het 
startpunt van het Ninja Obstakelparcours  – ARNOUD WOLFF

OOST IN DE PRIJZEN

Vijf jaar geleden konden Alexander en 
Terry via een zogenoemd bewonersbod 
het beheer van de speeltuin aan de Ab-
stederdijk overnemen van de gemeen-
te. “We hebben hier een plek gemaakt 
van sport en uitdaging voor kinderen 
van álle leeftijden, achtergronden en  
fysieke mogelijkheden. Hier kunnen ze 
onbezorgd samen spelen en ravotten. 
Dit jaar hebben we een groot Ninja  
Obstakelparcours gebouwd, heel vet, 
óók geschikt voor kinderen met een rol-
stoel. Het prijzengeld van €2.000 gaan 

we gebruiken voor de nieuwbouw van 
een Peuterklimklauterdorp voor de al-
lerjongsten. Iedereen, jong én oud, is in 
onze speeltuin welkom!"

DERDE PRIJS VOOR RIETVELDHOF 
Oost kende meer succes bij deze verkie-
zing, want de zelfontworpen ontmoe-
tingstafel van het Rietveldhof in de 
Schildersbuurt eindigde op de derde 
plaats. Winnaar werd uiteindelijk Fort 
van Verbeelding dat muzikale projecten 
organiseert in de stad. ■ 

GEEN RACEBAAN 
IN OUDWIJK!

Vol trots laten Alexander van den Kommer en Terry Slinkers de oorkonde 
zien: hun Sportspeeltuin Abstede eindigde eervol als tweede bij de  
Toegankelijkheidsprijs, waarmee de gemeente Utrecht organisaties aan-
moedigt om iedereen - met en zonder beperking - het gevoel te geven 
dat hij welkom is.

VERKEER IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Tijdens de bewonersavonden vooraf  
waren er al twijfels, maar toen de asfalteer-
machine zijn werk had gedaan op de 
Oudwijkerdwarsstraat, schrok de buurt 
van de 'racebaan'. Hoe kunnen kinderen 
veilig oversteken op weg naar speeltuin 
De Bloesem of de Odysseeschool? En kun 
je hier nog veilig fietsen?

SNELHEIDSDUIVELS
Een petitie ging rond (450 handtekenin-
gen) en bewoners dwongen overleg af 
met de gemeente. Uit metingen bleek dat 
de maximumsnelheid van 30 km/u gere-
geld werd overtreden: 15% van de 1.500 Stil protest tegen snelheidsduivels op de Oudwijkerdwarsstraat – ARNOUD WOLFF

 
Bijzondere vakanties 

voertuigen per etmaal rijdt harder dan  
38 km/u, met uitschieters tot 80 km/u! 
Daarnaast verviel het argument dat buslijn 
8 een brede plak asfalt zonder obstakels 
zou eisen: dat bleek 'slechts' een wens.

EXTRA MAATREGELEN
De straat krijgt daarom alsnog snelheids-
remmers zoals een zebrapad ter hoogte 
van de Beukstraat, straatprints met 
30km/u en meerdere wegversmallingen. 
Als over een paar maanden de Burge-
meester Reigerstraat is opgeknapt, kan 
ook buslijn 8 (eindelijk) weer door de 
Oudwijkerdwarsstraat rijden. ■

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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Team van Stadsjochies met Ellen 
Boekraad in yoga-zit op de tafel    
–  ARNOUD WOLFF

ONDERNEMEN IN OOST Adeline Riesselmann | Stadionweg

Buurtgenoot Marijke van Dorst is biograaf 
van de in 1951 overleden schrijver. "C.C.S. 
Crone werd in 1914 geboren in de binnen-
stad. Toen hij veertien was verhuisde het 
gezin naar Oudwijk, waar hij op zijn koude 
zolderkamer verhalen en novellen begon 
te schrijven. Literair is hij in Oost geboren."
  
FERVENT WANDELAAR
Marijke vertelt dat C.C.S. Crone leerling 
was van het St-Bonifacius Lyceum aan  
de Kromme Nieuwegracht (de voorloper 
van het Bonifatius College) én graag wan-
delde. "Hij liep daarom dagelijks door Oost 
op weg naar de binnenstad, wat je terug-
leest in zijn verhalen. Zo schreef hij in  
de novelle 'Muziek over het water' (1940) 
de passage: Daarna liep hij naar Dirkse in 
de Burgemeester Reigerstraat om er het 
zondags bloemstuk te bekijken, maar de 
ruit was mat beslagen. Door de Oud- 
wijkerdwars en over de Tolsteegsingel 
dwaalde hij terug. En op de nieuwe ge-
denksteen staat het citaat: Ze liepen naar 
het Wilhelminapark. Daar sproeide de  
fontein. De zon gaf aan de druppeltjes de 
kleuren van de regenboog." 

'C.C.S. Crone liep 
dagelijks door Oost'

TRAGIEK, WEEMOED EN IRONIE
C.C.S. Crone schreef ook de novellen 
'Gymnasium en liefde' (1936) en 'Het 
feestelijke leven' (1939) waaruit het  
citaat komt bij het station. 
"Hij had een unieke wijze van schrijven. 
Zo noteerde hij na zijn dagelijkse wan-
delingen de observaties en invallen op 
smalle strookjes papier. Daarmee com-
poneerde hij heel zorgvuldig zijn verha-
len. Ook de tragiek, weemoed, ironie en 
lichte absurditeit in zijn werk blijven me 
fascineren, evenals het decor: Oost in de 
crisisjaren 30." ■

... ‘en hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg’, zo staat in 
grote letters op het hek langs de roltrap van het Centraal Station aan de 
jaarbeurszijde. Treinreizigers kunnen de regel dromen, minder bekend is 
dat de geciteerde C.C.S. (Kees) Crone opgroeide en schreef in Oost.  
Onlangs werd een gedenksteen onthuld bij zijn ouderlijk huis in Oudwijk. 

GEDENKSTEEN VOOR C.C.S. CRONE  

Biograaf Marijke van Dorst voor het ouderlijk huis van schrijver C.C.S. Crone aan de 
Van der Duijnstraat 2. Op zijn zolderkamer linksboven schreef hij in de jaren 30 zijn  
belangrijkste proza. Voor het huis ligt een gedenksteen met QR-code  –  MICHAEL KARS

Ellen beschikt over een ondernemende 
geest. Jarenlang had ze een eigen bedrijf 
dat kinderspeelgoed liet maken in China 
om in grote partijen te verkopen aan bij-
voorbeeld de Hema. Ondanks het zakelijk 
succes was ze toe aan iets nieuws. “Ik ben 
dol op reizen. Ik weet overal die onverge-
telijke plekjes te vinden, die je diep raken.” 
Ze volgde een opleiding tot zelfstandig 
reisadviseur en begon Wanderlust Travel, 
een reisbureau voor unieke reizen op maat.

WERELDERFGOED
Door corona liep de vraag naar wereldrei-
zen sterk terug. Ze kwam in contact met 
buurtgenoot Rob Geerlings. De onderne-
mer was met twee vrienden in een lege 
tuinkas aan de Rijndijk (een zijweg van de 
Koningsweg) de Stadsjochies begonnen, 
een kwekerij die theekruiden en cressen 
(smaakvolle kiemplantjes) levert aan res-
taurants. Hij wilde de kas uitbreiden met 

een eigen restaurant en biologische win-
kel. Of ze zin had om mee te denken. Daar 
had ze wel oren naar: “Duurzaam, lokaal 
en op zo’n mooie plek! Hier om de hoek 
liggen twee forten, die behoren tot de Hol-
landse Waterlinie, een werelderfgoed.”

BIJZONDERE BELEVENIS
Een paar dagen per week blijft ze reizen 
samenstellen voor avonturiers, de andere 
tijd ontvangt ze gasten en bezoekers van 
Stadsjochies voor wie ze ook nieuwe, bij-
zondere activiteiten bedenkt. Zoals verga-
deren in de kas tussen de komkommers en 
paprika's. “Twee dingen doe ik graag: men-
sen met elkaar in contact brengen en ze 
een bijzondere belevenis bieden. En dat 
lukt ook hier. Onlangs zijn we genomi-
neerd door het horecavakblad Entree  
Magazine in de categorie Best New Dining 
Experience. Daar zijn we natuurlijk erg 
trots op!” ■  

LITERATUUR IN OOST

Ellen Boekraad (54) reisde de hele aardbol rond, maar beleeft haar avon-
turen nu dichtbij huis: ze zet zich - waar ze maar kan - in voor de Stads- 
jochies, het nieuwe kassencomplex met restaurant aan de Rijndijk. Ze 
ontdekte er de wereld van cressen en theekruiden.

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl

Heel veel

kelims .
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Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl
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Annemarie Reinders | Marislaan

Utrecht, mijn  
dagelijkse kost
 
Vanuit mijn uitvalsbasis de Kromme-
rijnwijk fiets ik al tweeënhalf jaar op 
mijn mountainbike door de regio op 
zoek naar nieuws voor de Utrecht- 
editie van de Telegraaf. Pakweg 15 
tot 20 artikelen schrijf ik per week, 
gelukkig gebeurt er genoeg in en 
rondom de stad!
Ik woon meer dan 40 jaar in mijn 
stadsie, maar mijn baan als stukjes-
schrijver is dé manier om de stad 
nog beter te leren kennen. Uiteraard 
volg ik alle lokale politieke besluiten, 
en verwonder ik me vaak over de 
ingrijpende gevolgen. 
Een paar voorbeelden in Oost: de 
Oudwijkerdwarsstraat is onlangs 
opgeknapt, maar wat blijkt: het is 
een racebaan geworden! De mid-
denbaan van de Maliebaan wordt 
fietspad, terwijl de duizenden fiet-
sers juist haaks daarop van het cen-
trum naar het Science Park rijden. 
De beeldbepalende school aan de 
Rubenslaan staat al dertien jaar leeg, 
verpaupert de buurt, dus ... slopen 
maar! En het toppunt is het voorma-
lige spoorhuisje van Aline aan de 
Zonstraat. Ze had het opgeknapt en 
voorzien van zonnepanelen op het 
dak. Een of andere wijsneus bij de 
gemeente bedacht dat de bewoon-
ster, die haar vervallen huisje juist 
netjes en leefbaar wilde maken, 
niet conform de regels had geope-
reerd. Alles zou eraf moeten, verf 
én panelen ... 
Ik heb gemerkt dat je als journalist 
veel leed dat een logge ambtenaren- 
organisatie kan aanrichten in een 
buurt, kunt helpen voorkomen of 
verzachten. Dat vind ik een voor-
recht. Daarnaast biedt mijn baan 
een prachtige gelegenheid om juist 
enthousiast te schrijven over al het 
moois dat Utrecht te bieden heeft. 
En dat is veel, ook rondom de stad! 
 
Sociaal geograaf en planoloog Eric 
Roeske is journalist voor de Utrecht- 
editie van de Telegraaf en sportver-
slaggever voor diverse (atletiek)me-
dia. Eerder was hij o.a. perschef bij de 
Atletiekunie en FC Utrecht. 

  www.stadsjochies.nl

OP AVONTUUR BIJ DE STADSJOCHIES

uitvaarten

  In januari verschijnt de achtste 
druk van 'De schuiftrompet' (ver- 
zameld proza, 1947), een uitgelezen 
kans om kennis te maken met het  
werk van de schrijver C.C.S. Crone. 



 

Uw specialist in eten!  
Al 3 generaties, sinds 1948 

 

Burgemeester Reigerstraat 38 
slagerijbrouwer.nl

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

Slagerij
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Burgemeester Reigerstraat 43 
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

PANORAMA OOST Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer een Kees van Dongen aan de Maliebaan.

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

FRANS DRUPPERS
In Sterrenwijk hangen sinds kort uitvergrote (familie)foto's van bewoners 
aan de gevels. Ze vormen bij elkaar het kunstproject 'De Wijk als Fotoalbum'. 
In de Zenithstraat hangt een oude elftalfoto met stoere voetballers, waar-
van één met baard: Frans Druppers, geboren en getogen in Sterrenwijk.

PODCAST OOST Carel van den Tweel | Rita Hopperlaan

Velox, zijn (ex-)baard, het vele zonnen in 
de voortuin ("mijn grootste hobby"), zijn 
familie, het vlaggen op de Domtoren en de 
bijzondere werkmores in het magazijn van 
de gemeente waar hij 35 jaar werkte. “Als 
ik iemand kon matsen, dan deed ik dat." ■

loederden de huizen, maar de sfeer hier in 
de buurt bleef geweldig! We hielpen  
mekaar waar het kon. In de jaren 70 moest 
alles tegen de vlakte en kregen we nieuw-
bouw. Ze hadden mijn straatje wel mogen 
overslaan hoor, we zaten er prima." 

PODCAST
Voor het kunstproject is met Frans ook een 
podcast gemaakt. Daarin vertelt hij verma-
kelijk en soms ontroerend over DOS en 

Suze en Merijn willen graag een 
supergrote nepdinosaurus en een 
rekstok in hun straat  –  MICHAEL KARS

SUZE EN MERIJN
JONG IN OOST Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

Suze en Merijn zijn zes en vier jaar 
oud en wonen in de Hendrick de 
Keyzerstraat (Schildersbuurt). Wat 
vinden zij van Oost?

"We wonen al ons hele leven hier! We zit-
ten op de Daltonschool in Rijnsweerd, dat 
is heel dichtbij met de fiets. Het leukste 
aan de buurt vinden we onze straat en 
een beetje de speeltuin. Het is hier rustig, 
dus we mogen op straat spelen. Bijvoor-
beeld met Jesper, Kaj, Niki, Evi, Olivier,  
Aylin en Suna. We doen dan tikkertje en 
andere spelletjes. Oh ja, we bouwen ook 
een hut in de bosjes. En we tekenen met 
stoepkrijt op straat, want dat mag ge-
woon. Onze laatste tekening was een  
regenboog." 

Als het kon, wat zouden ze de burg-
meester vragen om te veranderen? "We 
willen een supergrote nepdinosaurus 
in onze straat! Of een nepeenhoorn, dat 
mag ook. Daarmee kunnen we dan nóg 
meer spelen. En we willen een rekstok."  
Suze laat direct een handstand zien. 
Een rekstok zou zéker aan haar besteed 
zijn. Nu maar hopen dat de burgemees-
ter de Oostkrant leest ... ■

Volwassenen krijgen vaak het (hoogste) 
woord in onze krant. Maar wat vinden 
kinderen van Oost? Zoë Spaaij hoort dat 
graag! Ben jij jonger dan 14 jaar en wil 
je in onze krant iets vertellen over je 
buurt, (sport)club of school? Neem con-
tact op via redactie@oostkrant.com 

Als ik aankom, staat hij bij het buurthuis te 
kletsen met fitnesstrainer Tonnie van de 
Laan. Frans (75) woont er tegenover. En in-
derdaad, de befaamde hardloper Rob 
Druppers is familie, zijn neef.

OPEN VOORDEUREN
Zijn vader overleed toen Frans drie jaar oud 
was, waarna zijn moeder zich moest red-
den met vijf kinderen in een tijd van mini-
male sociale voorzieningen. Volgens Frans 
kregen ze veel steun van familie en buren: 
"Die saamhorigheid en open voordeuren 
van het Oude Wijk mis ik. Sta een beetje 
open voor je buren, zeg ik altijd.” Zelf heeft 
hij prima contact met het Marokkaanse ge-
zin naast hem en de Italiaanse lesbische 
dames verderop in de straat. Frans keuvelt 
met iedereen.

HET WITTE DORP
We lopen het buurthuis in en hij laat me  
de grote historische foto's zien met witte 
huizenblokken, het Witte Dorp in de volks-
mond. "Gebouwd in de jaren 20, eenvou-
dig, zonder badkamer. Na de oorlog ver-

   De podcast is te beluisteren op:
www.oostkrant.com/podcast.

Frans Druppers geniet in zijn voortuin van het najaarszonnetje  –  MICHAEL KARS



Het is een zonnige namiddag in septem-
ber. Schrijver Luuc Kooijmans stalt zijn bis-
troset uit naast zijn hoekhuis aan de Bos-
boomstraat. Zijn krantje ligt op tafel, de 
thee is warm. Zo vangt hij de laatste zon-
nestralen van deze lange nazomer. Onder 
het bladerdak van een grote plataan kijkt 
hij uit op een verwilderde zijmuur van een 
garagebox. De gaten in de muur zijn ge-
vuld met bloempotten. Het tuintje ademt 
een Franse sfeer. 
Luuc woont hier nu zes jaar: “Het is een 
heerlijk plekje. Met veel mensen die langs- 

lopen maak ik een praatje. Ik heb voor de 
muur wat plantenbakken neergezet 
waarin nu ook wilde planten en bloemen 
groeien. De natuur komt hier gewoon 
aanwaaien." Zijn tuin is eigenlijk openba-
re stoep, en dus eigendom en in beheer 
van de stad. "Soms vrees ik voor de bos-
maaier en opruimers van de gemeente", 
zegt hij lachend, "maar tot die tijd geniet 
ik van deze wilde muurtuin en hopelijk 
doet de buurt dat ook!" ■

 

  www.groenoost.net 

DE WILDE MUURTUIN VAN LUUC

 
Een hert kijkt verschrikt rond. Een vogel 
verlaat snel zijn nest. Ze voelen zich niet 
meer veilig in het bos van Amelisweerd. 
Hun leefomgeving is aangetast door de 
verbreding van de snelweg. Gelukkig is 
dit ‘slechts’ een doemscenario dat kun-
stenaar en activist Jamie Nee op de twee 
schakelkasten naast buurtsuper Olijfje 
(Jan van Scorelstraat) met een spuitbus 
heeft gemaakt. Zijn kunstwerken zie je 
op meerdere plekken in de Schilders-
buurt en verbazen me steeds weer. Waar 
andere graffitikunstenaars kiezen voor 
grote muren, maakt hij de stad mooier 

Luuc Kooijmans in zijn muurtuin aan de Bosboomstraat  –  DEBORAH VAN DER VLIST 
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door grijze en saaie schakelkasten op te 
vrolijken. Ik zie achter veel ramen in 
onze wijk posters hangen met de op-
roep om het Amelisweerd niet te asfalte-
ren. Deze schildering vertolkt heel goed 
de wens van Oost om het bos te behou-
den. Op artistieke wijze geeft buurtge-
noot Jamie Nee de natuur een stem. 
Hopelijk stroomt de boodschap via de 
schakelkasten door naar Den Haag. ■

  Zoë Spaaij zoekt naar (verborgen) 
verhalen in het straatbeeld van Oost.
Heb je tips? Laat haar weten via 
www.oostkrant.com/straatbeeld

GROEN OOST Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan STRAATBEELD Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

   

professioneel 
maar toch zo 
dichtbij 

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Op het Lodewijk Napoleonplantsoen 
woont hovenier Marien van Schaik  
met rondom uitzicht op het groene Krom-
merijnpark. In de prachtige zomer van 
2020 brachten Marien en zijn vrouw  
Jacqueline, gewapend met stretcher en 
koelbox, vele dagen door op de houten 
vlonder aan de Kromme Rijn. Samen met 
Jochie, een grote lieve zwarte labrador 
die ze hadden gered uit het buitenland. 
Talloze passanten kwamen buurten.  
Gezelligheid troef. 
Zes jaar geleden hadden ze wat gekregen 
met elkaar. Zij had een scheiding achter de 

rug en hij een faillissement: “Als je alles 
kwijt bent en je vindt elkaar, dan geniet je 
samen van alle kleine dingen.” In novem-
ber 2020 trouwden ze, niet veel later lie-
pen ze allebei corona op. Een aanslag op 
de toch al broze gezondheid van Jacque-
line. Afgelopen augustus overleed ze aan 
een acute hartstilstand. Haar dood raakte 
een snaar in de omgeving: Marien werd 
overstelpt met kaartjes. Nu hij weer aan 
het werk is, is er voor hem een appgroep 
met 33 hondenbaasjes in de buurt. “Elke 
dag komt iemand Jochie even uitlaten.” 
Dat ontroert hem. ■

MARIEN VAN SCHAIK 
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BUURTGENOTEN Adeline Riesselmann | Stadionlaan

Colofon
De Oostkrant wordt 4x per jaar huis-aan-huis 

bezorgd in Utrecht-Oost. Oplage 14.000. 

De Oostkrant is een uitgave van Stichting 

Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO 

0158028015), in 2010 opgericht zonder  

winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuurs- 

en redactieleden zijn bewoners uit de wijk.  

Inkomsten uit advertenties en het Initiatieven-

fonds dekken de productiekosten. 

Meer informatie www.oostkrant.com 

Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres 

naar de bezorgdienst guus@touker.nl

Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),  

Monique Biesaart (corrector), Niels Bongers 

(cartoonist), Michael Kars (fotograaf),  

Annemarie Reinders, Adeline Riesselmann, 

Zoé Spaaij, Carel van den Tweel en Deborah 

van der Vlist.

Contact: redactie@oostkrant.com

Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek (voor-

zitter), Michael Lohle (penningmeester),  

Henriette Hettinga (secretaris) en Ger Offringa. 

Contact: bestuur@oostkrant.com

Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat

Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL

Adverteren deadline 12 februari 2022

Contact: ger.offringa61@gmail.com

Volgende editie Vanaf 11 maart 2022

TIP DE REDACTIE!
We horen graag wat er 
gaande is in Oost. Stuur je 

tip, nieuws of aankondiging per mail 
naar redactie@oostkrant.com

Na de Nachtegaalstraat gaat ook de Bur-
gemeester Reigerstraat op de schop. De 
levendige winkelstraat in het hart van 
Oudwijk heeft een rijke historie van 
herinrichting. Toen Oost in de 19de 
eeuw nog voornamelijk hoveniersge-
bied was, was het slechts een onverhard 
pad achter de Maliebaan. Na de aanleg 
van de Oosterspoorbaan in 1874 kreeg 
deze zogenoemde Derde Baansteeg een 
spoorwegovergang en via de Maliebaan 
een aansluiting op de Nachtegaalstraat. 

BURGEMEESTER REIGERSTRAAT In 1909 werd de steeg (net als de Nach-
tegaalstraat) verbreed, bestraat en ver-
lengd richting het in 1896 geopende 
Wilhelminapark. Zo ontstond een door-
gaande route van binnenstad naar park.
Als hommage aan de in 1908 overleden 
burgemeester Bernardus Reiger werd de 
Derde Baansteeg in 1911 naar hem ver-
noemd. Reiger was een ondernemende 
bestuurder die had gezorgd voor stads-
parken, een stedelijk aardgasnet, armen-
zorg en een uitgebreid tramnetwerk 
waarvan lijn 2 door Oudwijk reed. Deze 
pioniersgeest waart nog altijd rond in 
'zijn' straat. ■

Derde Baansteeg (nu Burgemeester  
Reigerstraat) in 1910   –  HET UTRECHTS ARCHIEF

 

  Zondag 12 december
Tijd: 11:00 tot 12:30 uur
Kosten: € 8,- p.p. (U-pas € 4,-) 
Inschrijven: www.oostkrant.com
(ook voor de coronamaatregelen)
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SCHAKELKASTEN

Buurtwandeling
Wilhelminapark
 
Wat had het Melkhuisje in het Wilhelmina-
park met drankmisbruik te maken? Waar 
zat vroeger de chique Emmakliniek? Wat is 
de oorsprong van het Hogelandsepark? 
Wandel mee met de stadsgids van 't Gilde 
door de buurt rond het Wilhelminapark 
voor de antwoorden! Hij laat je zien hoe 
tuinderijen en een klooster gaandeweg 
plaatsmaakten voor stadsuitbreiding. Met 
de opening in 1898 van het Wilhelminapark 
als hoogtepunt. ■

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT

030-2520296
HAIRFIX.NL


