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WILHELMINAPARK ONDER DRUK
RIJKSMONUMENT IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Michiel Wijn en Martine ten Voorde zijn 
vrijwilliger bij Stichting Wilhelminapark 
die de rechtszaak had aangespannen. “De  
bodem van de grote ligweide is ernstig 
verdicht. Dat komt doordat grote evene-
menten steeds zwaarder materieel met 
vrachtwagens de ligweide oprijden. Denk 
aan koelunits, toiletten en podia. Rappor-
ten, nota bene van de gemeente zelf,  
tonen de schade aan. Water sijpelt niet 
meer goed de bodem in, zie de enorme 
plassen na een regenbui. Boomwortels 
krijgen nauwelijks nog water en voedings-
stoffen. Het gaat dus niet om het gras, dat 

Vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark 

De rechter wees de gemeente er fijntjes 
op dat het park sinds 2001 een rijks- 
monument is, en eist een samenhangend 
beleid waarbij evenementen en natuur in 
balans zijn. Daarover gaan we graag in 
gesprek met de gemeente. Het park met 
al die eeuwenoude bomen is immers dé 
plek waar de 33.000 bewoners van Oost 
het hele jaar door wandelen, sporten, 
spelen en elkaar ontmoeten, jong en oud. 
Dat moeten we behouden, ook voor vol-
gende generaties.” ■ 

Geen Bierfestival in het Wilhelminapark, zo oordeelde de rechter op  
26 augustus. Vervolgens zette de gemeente zélf een streep door  
de Singelloop en het Magic Circus in het park. De rechter had haar  
namelijk huiswerk mee gegeven: éérst schade herstellen en beleid maken, 
dán pas beoordelen welke evenementen in het park passen. 

Oost mag het weten 
Dat Straatnieuwsverkoper Ousmane 
op de voorpagina van de vorige  
Oostkrant stond, heeft hij geweten:  
op zijn vaste stek bij de Appie aan de 
Nachtegaalstraat is hij overstelpt met 
complimenten én extra omzet. Hij  
wil Oost daarvoor hartelijk bedanken. 
Zelfs voor zijn vaste klanten bleek het 
nieuw(s) dat je in ons land zonder 
 papieren niet mág werken, hoe graag 
je dat ook zou willen. Omdat Straat-
nieuws onder vrije meningsuiting valt, 
is krantjes verkopen voor Ousmane  
de enige legale manier om in levens-
onderhoud en onderdak te voorzien. 
En dat blijft hij met groot plezier doen!

Hiske Alting & Pauline Res  

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

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten
Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl

Heel veel

kelims .
Kelims. 

INTERIEUR  TAPIJTEN  ACCESSOIRES
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RONDJE OUDE REUZEN
In 1992 richten liefhebbers van het 
Wilhelminapark een stichting op die 
inmiddels meer dan 600 donateurs 
heeft, bijna allemaal bewoners uit 
Oost. De stichting overlegt met de 
gemeente over de verzorging van 
bomen en planten, organiseert 
opruimacties en geeft rondleidingen. 
Ze heeft ook een educatieve route 
uitgezet langs de 20 meest monu-
mentale bomen, allemaal ouder dan 
120 jaar: het Rondje Oude Reuzen. 
Routekaart met beschrijvingen vind 
je op www.wilhelminapark.com

Loop op 16 december mee met de Licht-
jestocht in Oost, de zevende editie. De 
tocht start met koorzang in de Holy  
Trinity Church (Oudwijk) en slingert ver-
volgens via het Wilhelminapark door de 
Schildersbuurt. De route wordt sfeervol 
gemarkeerd met 2.000 waxinelichtjes. 
Onderweg zingen koren Kerstliederen 
en spelen acteurs scènes uit het Kerst-
verhaal. De deelnemers kunnen Maria 
met haar kindeke zelfs in levenden lijve 
bewonderen in de Kerststal van de  
Aloysiuskerk. De tocht sluit af in de  
gezellige herberg op het plein van de 
Wilg waar je erwtensoep, pannenkoe-
ken, pizza en marshmellows kunt eten.  

LICHTJESTOCHT  

  Vrijdag 16 december
Start 18:00 uur Holy Trinity Church,
Van Limburg Stirumplein (Oudwijk)
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is veerkrachtig, maar om de conditie van 
al die monumentale bomen eromheen: 
die kachelt achteruit. De gemeente  
negeert dat, de rechter gelukkig niet.”

GEEN FESTIVALTERREIN
Het is voor het eerst dat de stichting een 
rechtszaak aanspant tegen de gemeente. 
“We doen dat liever niet, want we werken 
juist graag samen. Met de afdeling Groen 
gaat dat goed. Maar de afdeling Evene-
menten geeft te makkelijk vergunningen 
af aan commerciële festivalorganisatoren. 
Kleine festiviteiten kan het park prima Zware beladen vrachtwagens lossen op de ligweide (Singelloop 2016) 

aan, maar dit is geen festivalterrein waar-
op je met zwaar beladen vrachtwagens 
rond kunt rijden, ook al gebruik je rijpla-
ten. Dat geeft teveel druk op de bodem. 
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Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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     MET JE  
KRANTJE             
  BUURTEN 
    IN OOST

WWW.KOMBUURTEN.NL

Boslaantje langs de Stolberglaan 

De 45 leden van de (gekozen) gemeen-
teraad horen graag wat er speelt in de 
stad. Per wijk fungeren twee van hen als 
aanspreekpunt voor bewoners en onder-
nemers, meestal raadsleden die er ook 
wonen. Voor Oost zijn dat Annemarijn 
Oudejans (1999, Student & Starter) en 
Tess Meerding (1995, VVD). “We contro-
leren het College van Burgemeester en 
Wethouders, en komen ook zelf met 
voorstellen om problemen in de stad op 
te lossen. Daardoor kunnen we bewoners 
en ondernemers helpen, zeker als ze vast-
lopen in hun contact met de gemeente. 
We nodigen Oost van harte uit om con-
tact met ons op te nemen. Je mag bellen, 
mailen of een bericht sturen via onze  
Instagram of Twitter.” ■

RAADSLEDEN VOOR OOST

Vijftien nieuwe regentonnen rond de Van 
Limburg Stirumstraat (Oudwijk). Voor een 
duurzamere buurt, want bewoners ge-
bruiken vanaf nu (gratis) regenwater om 
tuin en buurtgroen water te geven. De 
regentonnen werken ook als buffer bij 
zware hoosbuien en verminderen zo wa-

Ik maak een herfstwandeling door Oost 
met de telefoon op stil, een experiment. 
Startplaats: het Wilhelminapark. Op de 
bankjes langs de vijver zitten jonge gezin-
nen en ook ouderen. Ze luisteren naar de 
fluitende vogels hoog in de bomen en tu-
ren over het water. Ik loop via de Frederik 
Hendrikstraat naar de Stolberglaan en ga 
onderweg op in de gemoedelijkheid van 
het straatleven. Twee spelende jochies 
roepen tegen elkaar “je bent een kippen-

Een blauw hart
 
Op 29 september was ik uitgeno-
digd voor een verjaardagsfeestje  
in de buurt. Een bijzondere bijeen-
komst, want de jarige had de  
respectabele leeftijd van 120 jaar 
bereikt! De gesprekken gingen  
natuurlijk vooral over vroeger.  
Centraal in alle verhalen stonden de 
sportieve prestaties van het feest- 
varken. De aanwezige Paul Litjens, 
een hockeyfenomeen, vertelde  
uit eigen ervaring over prachtige 
successen. Net als veelvoudig  
cricket-international Floris Jansen, 
die achter de bar stond. 
Jansen schotelde het gezelschap 
halverwege het feest een heerlijke 
Indische rijsttafel voor. Een toepas-
selijk gerecht, want de jubilaris is  
in 1902 geboren in de Utrechtse 
Zeeheldenbuurt waar destijds veel 
vanuit Nederlands-Indië terug- 
kerende families gingen wonen.  
De jongelui uit de buurt voetbalden 
en speelden cricket op een drie- 
hoekig grasveld tussen de huizen. 
Het voelde als een klein dorp. 
Pas op latere leeftijd omarmde de 
jarige job naast voetbal en cricket 
ook andere sporten, te beginnen 
met hockey. Met veel succes. En  
eenmaal verhuisd naar de Maar-
schalkerweerd was er zoveel ruimte 
in en rond het nieuwe huis, dat er 
ook jeu de boules- en tennisbanen 
werden aangelegd, en squashbanen 
in de kelder.
De tuin, noem het een sportpark, is 
voor iedereen toegankelijk, onge-
acht geslacht, leeftijd, afkomst of 
religie. Zo’n zesduizend sporters, 
vooral uit Oost, maken er geregeld 
gebruik van. Dat wordt een enorm 
feest als we in het jaar 2027 de  
125-ste geboortedag gaan vieren.
Een mijlpaal die ongetwijfeld wordt 
bereikt, want de krasse knar heeft 
nog altijd een sterk kloppend blauw 
hart. Lang leve Kampong!

Kees Jongkind  (53) is sinds 1990 
verslaggever bij NOS Studio Sport  
en Andere Tijden Sport.    

Ralph Janssen | Ina Boudier-Bakkerlaan

  www.utrecht.nl/gemeenteraad
Hier staan de contactgegevens van 
alle 45 leden van de gemeenteraad

ANNEMARIJN OUDEJANS

annemarijn.oudejans@utrecht.nl
06-38218797 (ook whatsapp)
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bout” en “je bent zélf een kippenbout!” In 
het boslaantje richting Oudwijk spot ik 
paddenstoelen, prachtig! In de Bolstraat 
verstoren een aantal Vlaamse gaaien met 
hun gekras de stilte, die terugkeert als ik 
doorloop naar de Zonstraat. Langs de  
Minstroom wandel ik terug naar mijn stu-
dentenhuis en ik denk: dit moet ik vaker 
doen! Het gefluit en gekwetter van de  
vogels klinken toch vrolijker dan die 
ping-geluiden uit de telefoon. ■

teroverlast. En met hun gietertjes kunnen 
kinderen zelf water uit een regenton tap-
pen en de plantjes water geven. Zo leren 
ze spelenderwijs de natuur kennen.  
Het project kreeg subsidie van het  
Blauwe Bewoners Initiatief van het  
waterschap. ■

TESS MEERDING

t.meerding@utrecht.nl 
030-2860006
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Burgemeester Reigerstraat 43 
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

KOM EN ERVAAR HET ZELF!

PANORAMA OOST Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer kijkt hij met zijn neus.

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

UITKOMST

Leden van de groencommissie bij het honderd jaar oude hekwerk  
rondom het oude ziekenhuis. Het hek is deze zomer opgeknapt: de  
pijlers zijn opnieuw opgemetseld, de verbindingen vervangen en al  
het smeedijzer is gezandstraald en geschilderd. Een heidens karwei  
gegeven de honderden krullen, punten en andere siervormen.

De vrouwenzaal van het voormalige St. Antonius Gasthuis in 1927.  
Meer historische foto’s van het ziekenhuis op www.oostkrant.com/antonius 

In zwembad

De Krommerijn

w w w . f e e l i n g f i t . n l

MONUMENTAAL OOST Annemarie Reinders | Marislaan

Annemarie de Jonge en Marjet Douze wo-
nen er bijna 40 jaar. Ze kennen de historie. 
“Vanaf 1910 zat hier het St. Antonius Gast-
huis, later ziekenhuis genoemd, totdat het 
in 1983 verhuisde naar Nieuwegein. Het 
hele complex zou toen gesloopt worden 
om plaats te maken voor het nieuw te 
bouwen revalidatiecentrum De Hoog-
straat. Actievoerders probeerden het 
pand te redden van de sloopkogel. 
Utrecht had al op grote schaal erfgoed ge-
sloopt: daar moest een einde aan komen.”

SOCIALE HUUR
De protestacties hadden succes, het 
hoofdgebouw langs de Prins Hendriklaan 
bleef overeind. De gemeente en  
Wonen-2000 (nu Bo-Ex) kochten het pand 
op, noemden het Antoniushof, en maak-
ten er diverse appartementen in voor  

Kunstenaar Munir de Vries maakte een 
muurschildering op de hoek van de  
Abstederdijk. Inspiratie kreeg hij als 
gastdocent bij een grafitti-workshop 
op het Bonifatius College. 

“De leerlingen gingen aan de slag met het 
thema Stad Zonder Muren. Ik proefde dat de 
Utrecht Pride hen erg bezig houdt, ze willen 
dat iedereen zichzelf durft te laten zien. 
Daarom deze muurschildering: een persoon 
(m/v) die voorzichtig maar vastbesloten het 
licht in stapt, de buitenwereld in. Met de titel 
Uitkomst.”

KNIPOOG NAAR DE OVERKANT
De plek is een bijzondere, de zijgevel grenst 
aan Park Oosterspoorbaan. “Ik woon in de 
Binnenstad, maar kom hier vaak, hardlopend 
of met de kano via de Minstroom. Daarom 
stelde ik zélf deze muur voor. De ruimte om 
de schildering heen zal begroeid raken, de 
pandeigenaar gaat daarvoor een geveltuin 
aanleggen. Dan gaat de schildering straks op 
in deze groene omgeving.” Een detail: schuin 
aan de overkant is ook een muurschildering 
op een zijgevel te zien, met de titel Uitzicht. 
Daar gluurt iemand nieuwsgierig door  
het sleutelgat. Zouden hun blikken elkaar 
kruisen?  ■

Bij veel ouderen in Oost roept het monumentale pand aan de Prins Hendrik-
laan direct herinneringen op: Oh ja, hier heeft mijn moeder nog gelegen. 
Of: daar ben ik geboren! Voor jongeren is het een indrukwekkend, maar 
vooral onbekend gebouw: Was dat ooit een ziekenhuis?

WONEN IN EEN OUD ZIEKENHUIS

jongeren, ouderen, gezinnen en woon-
groepen, allemaal sociale huur. De bewo-
ners richtten commissies op, zoals de 
groencommissie die zes zondagen per 
jaar klust in de binnentuin.

GEWILDE WOONPLEK
De afgelopen jaren kregen keukens en 
badkamers groot onderhoud. Het ge-
bouw is echter nog verre van energiezui-
nig: de hoge, niet geïsoleerde kamers ma-
ken het lastig warm stoken. Het gebouw 
heeft ook hoge trappen en geen lift. Wat 
maakt het dan toch zo bijzonder om hier 
te wonen? Annemarie: “Het monumen-
tale karakter van het gebouw is gewel-
dig! En het is een fijne woonomgeving 
met zorg voor elkaar.” Marjet sluit zich 
daar bij aan: “Het Antoniushof is een  
gewilde plek om te wonen.” ■

FO
TO

: A
RN

O
U

D
  W

O
LF

F 

FO
TO

: H
ET

 U
TR

EC
H

TS
 A

RC
H

IE
F,

 1
92

5

FO
TO

: A
RN

O
U

D
  W

O
LF

F 

Maliebaan 6 • 3581 CM Utrecht • T 030 234 50 50 • E info@kaepnotaris.nl

www•kaepnotaris•nl

Uw vraag vormt ons uitgangs

160,1 x 60 mm_KAeP adv_febr2018_1.indd   1 08-02-18   12:26



KOKEN VOOR DE BUURT 
Het is rumoerig in de grote zaal van Ster-
renzicht, het buurthuis van Sterrenwijk. 
Langzaam druppelen de gasten binnen, 
ze nemen plaats aan de gedekte tafels. De 
disgenoten kennen elkaar, ze komen hier 
vaak en graag. Niet alleen voor de lekkere 
maaltijd, maar ook voor de gezelligheid.
Iedere maandag koken vrijwilligers een 
driegangenmaaltijd voor de buurt. Gratis! 

GEZELLIGE AVOND 
BuurtBuik - met twaalf locaties in Amster-
dam, Rotterdam en Utrecht - gaat hiermee 
de strijd aan tegen voedselverspilling. Ze 
ontvangen van lokale super markten en 

  www.buurtbuik.nl

horeca voedsel dat die dag over is en  
anders in de vuilnisbak zou belanden. 
“Het is altijd afwachten wat er aan ingre-
diënten binnenkomt, het menu wordt 
door onze koks ter plekke bedacht. En dat 
is altijd spannend”, vertelt Malu Hilverink 
van Buurtbuik. “De sfeer op deze avonden 
is heel prettig. Het is ook ontzettend leuk 
om mensen een fijne avond te bezorgen. 
Iedere maandagavond gaan vanaf 17.30 
uur de deuren open. Schuif gezellig aan, 
iedereen uit Oost is welkom!” ■

   

Dag en nacht bereikbaar
030 238 00 38

De Zwaan Uitvaarten
betrokken en bevlogen

“Ik wil graag minder auto’s in de Albatros-
straat!” Nee, Ineke Malsch (57) heeft het 
niet zo op het verkeer dat dagelijks langs 
haar huis in de Watervogelbuurt jakkert. 
Als natuurkundige en filosoof houdt ze 
zich al jaren bezig met duurzaamheid. Be-
gin 2022 startte ze het project Duurzaam 
met een smalle beurs. Samen met een 
groep Utrechtse studenten interviewde 
ze bewoners in buurthuizen. “Het blijkt 
dat wie weinig geld heeft vaak zuiniger 
en duurzamer bezig is dan rijkere men-

sen. Zo kwam ik op het idee om bewoners 
zonder tuin, die graag willen moestuinie-
ren, te koppelen aan buurtgenoten die 
wél een tuin hebben maar geen groene 
vingers. Als ze samenwerken kunnen ze 
de opbrengst delen. Win-win!” Wat bete-
kent de buurt voor haar? “Ik vind het fijn 
in Oost: station Vaartsche Rijn om de hoek, 
en lekker dichtbij de natuur en de binnen-
stad.” Heeft ze nog een duurzaamheidstip 
voor de feestdagen? “Ja, doe iets samen, 
dat is gezellig én scheelt veel geld.”  ■

INEKE MALSCH

4   OOSTKRANT

Adeline Riesselmann | Stadionlaan

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

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

OUDWIJK-NOORD
kinderversjes. Zoals zijn beroemde De 
Pruimeboom: ‘Jantje zag eens pruimen 
hangen, o! als eijeren zo groot ...’ Naar 
hem is het Van Alphenplein genoemd,  
het kloppend hart van dit historierijke 
buurtje in Oudwijk. ■
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Kerstboodschap 
voor Sterrenwijk
Met een versierde bakfiets vol kerstpak-
ketten gaat het bewonerscomité van  
Sterrenwijk met Kerst langs de deuren. 
Alle ouderen krijgen een boodschappen-
tas vol lekkernijen plus een vrolijke wens-
kaart gemaakt door leerlingen van de 
Kohnstammschool. Een initiatief van be-
woner Jaap van Rijswijk. “Het Kerstpakket 
is gericht op wat ouderen écht lekker vin-
den, zoals advocaat met slagroom. Met 
dank aan onze gulle donateurs (buurt- 
genoten en lokale winkels), want dit is het 
echte Sterrenwijkgevoel: goed zorgen 
voor de ouderen en omkijken naar elkaar, 
zeker in deze moeilijke tijd.” ■

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT

030-2520296
HAIRFIX.NL

’t Gilde | Utrecht

Verborgen achter het cultuurcentrum 
Parnassos (Kruisstraat) ligt de Tivolituin. 
Iedereen is er overdag welkom om te 
genieten van het groen en de gezellig-
heid. Tussen rozenbottels, haagjes en 
gedichtenzuilen ontmoet ik Lente en 
Kees. Zij zijn al jaren een tuin-stel.  
Samen met andere vrijwilligers onder-
houden ze het groen. “We hebben een 
leuk team en iedereen zet zijn talenten 
in. Lente weet bijvoorbeeld veel over 
ecologie. Wist je dat hier bomen zijn  
geadopteerd vanuit de hele stad?”  
Enthousiast vertellen ze me alles over 

de lange geschiedenis van de tuin en de 
planten. “Vroeger was dit een park, ver-
noemd naar het beroemde buiten Tivoli 
bij Rome. Later een concertgebouw, een 
schoolplein en nu één van de oudste tui-
nen in zelfbeheer van Utrecht.” De tuin 
zelf vertelt dus vele verhalen en blijft zich 
vernieuwen, zoals de seizoenen in de  
natuur en de wisselende rijkdom aan 
planten rondom de vijver.  ■

GROEN OOST Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan Mirjam Bedaf | Piet Heinstraat

VERTELLENDE TIVOLITUIN

  Ontdek meer groene parels in 
onze wijk op www.groenoost.net 

  Zondag 11 dec. 11:00 - 12:30 uur
Kosten: € 8,- p.p. (U-pas € 4,-) 
Inschrijven vanaf 30 november via: 
www.oostkrant.com/rondleiding
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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 van lokale onder-

nemers dekken de productiekosten.  

Meer informatie www.oostkrant.com 

Bezorging  Wil je de krant niet ontvangen? 

Mail je adres naar guus@touker.nl

Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),  

Mirjam Bedaf, Monique Biesaart, Niels  

Bongers, Ralph Janssen, 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), Wilbert van 

Dam en Ger Offringa.  

Contact: bestuur@oostkrant.com

Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat

Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL

Adverteren deadline 17 februari 2023

Contact: ger.offringa61@gmail.com

Volgende editie 19 maart 2023

Loop mee met de stadsgids van ‘t Gilde 
door Oudwijk-Noord. Woeste grond, tot-
dat in 1135 burggravin Mechteld er een 
klooster laat bouwen met eigen boom-
gaarden, moestuinen, bakhuis en brouwe-
rij. De namen Kersstraat, Braamstraat en 
Haagstraat herinneren nog aan dit groene, 
vruchtbare verleden. Evenals het witte 
Huize Oudwijck, nu een studentenhuis, 
maar ooit het chique buitenverblijf van de 
voorname jurist Hiëronymus van Alphen 
(1746 - 1803), ook bekend als schrijver van Jubileumfoto van de voormalige bakkerij Do Schat op de Braamstraat in 1933 

Anne Jente en Isabel op de bakfiets met 
Kerstpakketten voor ouderen in de wijk 

Vrijwilligers van Buurtbuik bereiden gratis maaltijden voor de buurt
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STERRENMAAL IN OOST

RONDLEIDING IN OOST
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