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best gaan doen voor ons allemaal in 
de gemeenteraad. Er doen maar liefst 
zeventien politieke partijen mee aan 
de verkiezingen. Volgens mij is dit 
hoge aantal niet veel eerder vertoond. 
Genoeg te kiezen dus. Ook uit nieuwe 
partijen. Ik ben niet de waarzegger 
van de Maliebaankermis, dus ik heb 
geen idee hoe de uitslagen zullen 
zijn.”

Op welke wijze gebruikt u de wijk-
peiling bij uw beleid?
Iedere peiling moet bij mensen die in 
het openbaar bestuur werken scherp 
op het netvlies staan. Er komen bijna 
altijd zaken en onderwerpen in naar 
voren die kunnen helpen, een idee  

Petra Davids
Fie Carelsenlaan

De nieuwe burgemeester Jan van 
Zanen was op 6 februari te gast in 
dit deel van de Domstad. “Het was 
voor hem een hartelijk weerzien 
met Oostbewoners. De burge-
meester was zeer spraakzaam, 
vroeg rond, maar kon nergens echt 
op ingaan”, aldus Annemarie, een 
van onze redacteuren. Hoe heeft 
onze nieuwe burgervader zijn  
bezoek ervaren? We vroegen het 
hem zelf. Ook blikken we vooruit 
naar de wijkpeiling en de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Wat maakte de meeste indruk op u 
tijdens het bezoek aan Oost?
“De bewoners. Het zeer gevarieerde 
middagprogramma weerspiegelde 
hoe de wijk zelf is. De ‘groene’ vrij-
willigers in het Wilhelminapark, de 
studenten en bewoners van de IBB-
flats, de actievelingen voor en rond 
buurthuis Sterrenzicht aan het Keer-

kringplein, de leden van de wijkraad 
Oost en de vrouwen en mannen die 
met vereende krachten ‘Podium 
Oost’ in de Oudwijkerdwarsstraat 
van de grond proberen te trekken. 
Zij maakten tijdens mijn fietstocht de 
meeste indruk op mij.”

Wat kan Oost van andere buurten 
leren?
“Misschien zijn andere wijken iets 
sneller in staat om onderwerpen op 
de politieke agenda van de gemeente-
raad te krijgen. Maar ik kan me daar 
als nieuweling natuurlijk vreselijk in 
vergissen.”

Op 19 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Wat verwacht u 
daarvan?
“Natuurlijk hoop ik in de eerste plaats 
dat heel veel Utrechters hun stem 
gaan uitbrengen. Een goede opkomst 
bij de verkiezingen onderstreept de 
betrokkenheid bij onze stad en geeft 
steun aan de vrouwen en mannen die 
de komende vier jaar hun stinkende 

alex Brenninkmeijer 
> Lees verder op pagina 2 

Burgemeester in Oost

opleveren. En die vooral aangeven 
wat er leeft bij bewoners en winke-
liers. Maar wat er van te verwachten? 
Dat is niet te voorspellen. Ik ga er van-
uit dat het aandacht krijgt van de poli-
tiek en onze medewerkers, maar niet 
alles zal onmiddellijk kunnen worden 
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Koningswater met een 
heuse rondpompinstallatie“

“

M a a r t  2 0 1 4d e  K r a n t  VO O r  a l l e  M e n s e n  i n  U t r e C H t - O O s t

Oost mag het weten!

Begin februari bezocht de nieuwbakken 
burgemeester van Utrecht dit deel van  
de stad. we spraken hem na zijn bezoek. 
Verder blikken we vooruit: in 2015 start  
de tour de France in Utrecht. Voor Jeroen 
wielaert een mijlpaal. Hij heeft er mede 
voor gezorgd dat dit wielerfestijn in  
Utrecht begint. Vanaf deze krant schrijft hij 
iedere editie over de ronde van Frankrijk 
die hier op stapel staat. en natuurlijk  
nog veel meer nieuws over Utrecht-Oost.
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 

 

DANSCENTRUM 
UTRECHT 
moderne dans, kleuter- en 
kinderdans, dansconditie,
klassiek ballet, modern jazz en 
meer. 
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 Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg 

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl
Adriaen van Ostadelaan 15 * 3583 AA Utrecht

post@lapiazzetta.nl * www.lapiazzetta.nl

Nieuweling Van Zanen is  
een oude bekende van Oost 

      Facebook.com/Oostkrant

      @Oostkrant
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De komende weken houdt de wijkraad Oost de jaarlijkse wijkpeiling 
Deze peiling bouwt voort op de bewonersenquête van de gemeente. Het thema van dit  
onderzoek onder mensen in Oost is ‘woon-leefplezier’. Wam van den Akker van de wijk-
raad: “We hebben de communicatie beter op orde dan vorig jaar. Door een speciale  
communicatiewerkgroep op te zetten en een nieuwe website te bouwen. Ik denk dat  
mensen ons zo wel weten te vinden.” Zo’n vierhonderd mensen hebben vorig jaar de  
vragen van de wijkpeiling ingevuld. “Volgens het bureau dat de peiling voor ons uitvoert,  
is dat voldoende representatief.” “Vorig jaar hebben we een advies uitgebracht aan het 
college van B&W. Voor het thema ‘nabuurschap’ hadden we gemeentelijke instanties  
nodig. Dit jaar verwacht ik niet dat we dat doen, omdat we de zaken op wijkniveau  
op kunnen pakken en hiervoor geen andere gemeentelijke instellingen nodig hebben.”  
Het belangrijkste resultaat van de laatste wijkpeiling is de oprichting van een zorg- 
coöperatie in Oost, samen met circa vijftig vrijwilligers. Omdat deze coöperatie net  
van start is gegaan, is nog niet veel te zeggen over de resultaten. www.wijkraad-oost.nl

Van Zanen spreekt in het Wilhelminapark 
met leden van de gelijknamige stichting.

gerealiseerd. Bovendien bestaat er 
ook nog zoiets als het afwegen van 
alle (lees: de stedelijke) belangen. En 
dan kan het zijn dat sommige dingen 
gewoonweg worden afgewezen. Dat 
klinkt misschien teleurstellend, maar 
het is, vrees ik, wel de werkelijkheid.”

“ Misschien zijn andere 
wijken iets sneller in 
staat om onderwerpen 
op de politieke agenda 
van de gemeenteraad 
te krijgen.

Steven Menke van de nieuwe partij  
Student & Starter over de wijkpeiling 
“De jaarlijkse wijkpeiling is een uit- 
stekende manier om te signaleren  
wat de mogelijkheden én problemen  
binnen een wijk zijn.  
Student & Starter wil dat de gemeente  
aan de hand hiervan in gesprek gaat  
met bewoners om te kijken hoe en  
waar de gemeente kan helpen. Vooral  
niet ‘van bovenaf’ alles al bedenken.  
De mensen in de wijk zelf weten  
bijna altijd beter wat zij precies nodig  
hebben.”
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Het Koningswater

er wordt in ons land niet alleen veel  
geld rondgepompt, maar ook water. 
dat laatste is volgens mij van het aller-
grootste belang, om ons waterige landje 
leefbaar te houden. Zoals de eskimos 
vele woorden hebben voor sneeuw  
hebben wij vele woorden voor water: 
zee, meer, vijver, rivier, beek, kanaal, 
gracht, sloot, strang, greppel, sprang, 
water, waterloop. Het wilhelminapark 
heeft niet alleen een vijver, maar ook,  
tja hoe zal ik het noemen, een sloot?  
ik noem het maar een ‘water’, want een 
sloot leidt water ergens naartoe, maar 
het Koningswater langs de Koningslaan 
waar ik op uitkijk niet. in een echte 
winter is het bevroren en in de zomer 
overdekt met kroos, zodat er bijna geen 
verschil lijkt tussen gras en water. 
sinds kort is er voor dit Koningswater 
een heuse rondpompinstallatie aange-
legd. er is een persleiding door de grond 
geboord en een pompstation gebouwd. 
Het Koningswater stroomt nu – al zie 
je het niet – van de ene kant naar de 
andere kant. Van Koningslaan 1 naar 
Koningslaan 100-zoveel, of omgekeerd. 
Je kunt je afvragen waar dat voor nodig 
is, maar ik ben er heel blij mee. niet 
voor mijzelf, maar voor de eenden.
ik volg de eenden in het Koningswater 
met grote aandacht. te veel woerden die 
elkaar bevechten om de gunst van de 
eenden-vrouwtjes, kraaien en reigers die 
de eendenkuikens belagen. ik zie niet 
alleen dat de eenden het rondgepompte 
water prettig vinden, het water blijkt nu 
ook veel hoger te kunnen staan.  
in het verleden vormde de wal een 
bijna onneembare muur, zeker voor 
de kuikens. Maar nu kunnen ze het 
Koningswater met gemak verlaten. ik 
voorspel dat we een goed eendenjaar 
gaan krijgen, want het eendenkuikenvolk 
kan nu met gemak aan de kraai en de 
reiger ontsnappen.
als ik uit mijn raam naar het hoog-
staande Koningswater kijk, voel ik soms 
nattigheid. Het souterrain van mijn huis 
zit diep onder de grond en met dat hoge 
water vrees ik dat ik ook een pomp 
moet aanschaffen, om het water uit 
mijn huis te houden. dat geeft mij een 
oer-Hollands gevoel: ik hunker naar een 
waterrondpomp! Of is het rondwater-
pomp? in ieder geval ben ik blij voor  
de eenden.

Alex BreNNiNkMeijer is in 1951 in aMsterdaM 

geBOren. VanaF 1995 wOOnt HiJ in UtreCHt, 

MOMenteel aan Het wilHelMinaparK.  lange 

tiJd HeeFt HiJ als reCHter gewerKt en daar-

naast VersCHeidene FUnCties als HOOg-

leraar BeKleed. Van 2005 tOt 2014 KwaM  

HiJ Op VOOr de Belangen Van de BUrger 

in ZiJn FUnCtie als natiOnale OMBUdsMan. 

sinds JanUari Van dit Jaar is HiJ lid Van de 

eUrOpese reKenKaMer.

Het woord is aan
Alex Brenninkmeijer

2 | Oostkrant

Tourenclave Oost

Vervoer in Oost

Adres: Jan van Scorelstraat 19
Telefoon: 030 - 252 27 23
www.centrumvoorpodotherapie.nl

• Voorvoetklachten
• Hielklachten
• Nagelproblemen
• Standafwijkingen

van voeten/tenen     
• Diabetische voet

Voor al uw voetklachten
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www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Samen met de familie geven wij invulling 
aan persoonlijke uitvaartwensen. Ieder
mens heeft een leven geleefd, wijsheden 
vergaard en anderen geraakt. Dit leven
belichten, geeft de uitvaart karakter 
waaruit men troost en inspiratie kan halen.

uit vaart  (begrafenis of crematie)•

Saskia Koffijberg & Esther Laan 030 - 2316131

Update Uithoflijn

Op zaterdag 4 juli 2015 komt  
oostelijk Utrecht in de warme  
omarming te liggen van de Tour 
de France. Kijk maar naar de 
kaart van de tijdrit: er ontstaat 
een soort enclave tussen de  
Maliesingel, de Biltstraat en de 
Weg tot de Wetenschap, met het 
Wilhelmina-park in het centrum. 
 
 
Jeroen Wielaert
niCOlaasweg 

De bewoners zullen meer dan ooit 
tot een inner circle behoren. Hier 
komt de vraag op: is er een ontkomen 
aan de Tour?
De Tour is één van ’s werelds groot-
ste straatfeesten en wordt bekeken 
door ruim twee miljard televisiefans 
in 188 landen. Er komen honderd-
duizenden liefhebbers op af om het 
direct langs de weg mee te maken. 
Die weg zal ook geruime tijd worden 
afgezet. En daar doemt een moeilijk-
heid op: de Tour is verkeershinder, 
óók voor Utrecht.
Men is op dit punt wel wat gewend 
in Utrecht-Oost. De wedstrijden 

van FC Utrecht, de Singelloop, een  
marathon: het is voor de aanpalende 
bewoners geen lust, maar een last. 
Zo doet zich hier het curieuze feit 
voor dat een vrolijke optocht van 
deelnemers en toeschouwers - open-
lijk of in stilte - verwenst wordt door 
de mensen die het allemaal verdragen 
moeten in hun voortuin.

‘Als de Tour passeert, gaat Oost de 
deur uit.’
Voorstelbaar is een gevoel van ‘op-
gesloten worden’ dat zich voor die 
mooie zaterdag zal meester maken 
van de Oosterlingen. Immers, de 
fietsers moeten vrij baan krijgen 
voor hun rit tegen het uurwerk. 
Maar daar worden ongetwijfeld 
slimme oplossingen voor verzonnen.
Ik heb daar contact over gehad 
met de ambtenaar die zich met het 
Utrechtse parcours van de Tour  
bezig houdt.
Het is een zaak van overleg tussen de 
stad, Rijkswaterstaat, de politie, de 
provincie en de NS.
Vast staat dat de renners onder de 
Berenkuil door komen. Daar ligt een 
mogelijkheid om van boven uit de 

route Tour de France 
1 Start Proloog
2 Balijelaan
3 Venuslaan
4 Stadion Galgenwaard
5 Weg tot de Wetenschap
6 Archimedeslaan

7 Waterlinieweg
8 Biltstraat
9 Wilheminapark
10 Maliesingel
11 Spoorwegmuseum
12 CS Utrecht 
13 Finish Croeselaan

1   Gezicht vanaf de Koningsweg naar  
het kruispunt met de Laan van  
Maarschalkerweerd

2   Met de rug gekeerd naar de  
Koningsweg, links de hoek om de  
Laan van Maarschalkerweerd in
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De Oostkrant van juni 2012 beschreef de Uithoflijn. Deze tram zal 
vanaf 2018 van station Utrecht Centraal, via het nieuwe station  
Vaartsche Rijn, naar de Uithof rijden. Inmiddels zijn we bijna twee 
jaar verder en vragen ons af: “Wat is op dit moment de stand van  
zaken rondom de aanleg van deze tramlijn?” 

Esther Heinsman
OOsterstraat

In juni 2012 moest er nog een oplos-
sing komen voor de beveiliging van 
de kruising met de Koningsweg.  
Inmiddels is die gevonden, de 
kruising zal worden beveiligd met  
automatische halve overwegbomen  
gekoppeld aan verkeerslichten. 
Hierdoor is de kruising fysiek afge-
sloten en kan de tram de kruising 

met 70 km/u passeren. De werk-
zaamheden zijn hier en op de Weg 
tot de Wetenschap al goed zicht-
baar. Er wordt op dit moment een 
onderbaan aangelegd die half 2014 
klaar moet zijn. Daarna kunnen de 
tramrails, bovenleiding en haltes 
worden aangelegd.

Dienstregeling
Afgelopen maand werd bekend dat 
het uitgangspunt op dit moment 

is dat de tram op werkdagen na 
21.30 uur en in de weekenden in de  
remise blijft. Dit nieuws leidde 
tot ophef in de media en schrifte-
lijke vragen vanuit de raad aan  
wethouder Lintmeijer. De defini-
tieve dienstregeling wordt echter 
pas in 2017 opgemaakt en kan dus  
nog veranderen. 

Verder zal eind 2014 het contract  
met de leverancier van het tram-

enclave weg te komen, richting het 
vrije gedeelte van de Waterlinieweg 
en de A27. Verdere details zijn te 
verwachten in september, of oktober. 
Toen ik dit schreef schoot me een 
leuke omschrijving uit Frankrijk 
te binnen. Die kwam van schrijver  
Tristan Bernard. Hij zei: “Als de Tour 

passeert, gaat Frankrijk de deur uit.”
Hier ligt een buitenkans voor de 
mensen van Oost. Ik heb al mooie 
routes zitten bedenken. Zij kunnen 
de renners langs zien komen bij het 
stadion en dan weer op de Biltstraat, 
of de Maliesingel. Zij fietsen dan wel 
hun eigen korte tijdrit…

21

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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materieel getekend worden, zodat
de eerste voertuigen begin 2017 
getest kunnen worden.



nale doorbraak van de brazilian wax. 
De steeds kleiner wordende bikini’s 
waren hun inspiratiebron. De nieuwe 
trend is vajazzling: de (gewaxte) huid 
versieren met kristallen.

Rollator
The Waxing Company behandelt 
exclusief vrouwen. Bij andere salons 
zijn ook mannen welkom. Vrouwen 
vormen overal de meerderheid  
(70-80%). De leeftijd varieert: bij  
Delete is de jongste klant veertien 
jaar, de oudste komt met een rol-
lator binnen. De grootste drempel 
voor (potentiële) klanten is volgens  
Caress van Delete gêne. Inderdaad: 
het opengesperd op tafel liggen voelt 
niet gelijk gemakkelijk. 

Zomer
Klanten zijn overwegend positief. 
Slechts in enkele uitzonderlijke ge-
vallen ging het mis door te warme 
wax. Als grootste nadeel noemen 
gebruikers de kosten. Een brazilian 
kost rond de veertig euro. Niettemin 
loopt Delete volgens Patrick als een 
trein: “Waxing is betaalbare luxe en  
het lijdt niet onder de crisis.” Van-
wege de grote belangstelling bestelde 
Soprano Clinics recent een tweede 
laser. Bij No-Hair piekt de klandizie 
in de zomermaanden.

Bereikbaarheid
Soprano Clinics is de benjamin van de 
‘ontharingsstraat’. Eigenaar Niek van 
der Vechte verhuisde vanuit de Twijn-
straat “vanwege het betere totaal-
plaatje: bereikbaarheid, functionali-
teit en kosten”. Ook voor Patrick en  
Annemarijn is de bereikbaarheid reden
 om zich in Oost te vestigen. Geen van 
allen heeft het idee elkaar in de weg 
te zitten. De concentratie is volgens  
Patrick juist positief: “Gezamenlijk 
dragen wij bij aan taboedoorbreking.”

Lydia Paauw
KerKdwarsstraat 

Patrick Moreu, eigenaar van Delete 
Professionals in Waxing, wil waxing 
in Nederland inburgeren. Het buiten-
land is al zover. “Neem Amerika en 
Spanje, als men daar onthaart, dan 
laat men dat doen”, weet wax angel
Yvett. Patrick gebruikt voor zijn doel 
prikkelende slogans als ‘Het wordt 
een kale kerst’ en ‘Lente, tijd om 
te maaien’. “In Utrecht vond men 
dit op ‘t randje, in Amsterdam en  
Rotterdam reageerde men juist posi-
tief”, aldus Patrick. 
 
Investering
De No-Hair Studio en Soprano  
Clinics 100% pijnloze ontharing op 
de Nachtegaalstraat bieden defini-
tieve ontharing. Voor je bikinilijn  
betaal je zo’n zestig à negentig euro per  
behandeling. Daar heb je er acht tot tien  
van nodig. “Even een investering, 
maar daarna ben je er vanaf”, aldus 
Annemarijn van No-Hair. Overigens 
kunnen hormoonwisselingen het 
permanente karakter beïnvloeden. 
Waxen is een goedkoper alternatief. 
Delete en The Waxing Company in de 
Burgemeester Reigerstraat zijn hierin 
gespecialiseerd. Zij leiden hun eigen  
behandelaars - zogenoemde wax  

angels en depiladora’s - op. “Mensen 
komen hier eens in de vier à vijf  
weken”, aldus Caress van Delete.

Oud gebruik
Het hele lichaam (en gezicht) kan 
gewaxt worden. De brazilian wax is 
echter het populairst. “Je verbaast je 
erover hoeveel vrouwen een brazilian 
hebben”, lacht Wax Angel Yvett. Het 
(volledig) ontharen van de vrouwelijke 
schaamstreek gaat terug naar de klas-
sieke oudheid. Toen was het een teken 
van reinheid, schoonheid en vitaliteit. 
Zeven Braziliaanse zussen zorgden in 
de jaren negentig voor de internatio-

al het haar moet weg: 
taboe in Oost doorbroken?

Oostkrant | 3

Herman Radstake
OUde HOUtensepad 

De bedoeling van de fietsstraat is  
dat de route veiliger, comfortabeler 
en herkenbaarder is voor fietsers. De  
gemeente heeft gekozen voor een 
fietsstraat volgens het principe ‘fiet-
sers meer middenop’ en de auto te 
gast. Er geldt een maximumsnelheid 
van 30 km per uur. Tussen de twee 
rijbanen, met rood fietsstraatasfalt 
bestraat, ligt een bolle middenstrook 
met klinkers. Een meter rijstrook is 
afgestaan aan verbrede parkeerplaat-
sen en trottoirs, waardoor auto’s achter 
fietsers moeten blijven. Ze mogen wel 
inhalen over de bolle klinkerstrook 
als er geen tegenliggers zijn. 

Niet veiliger
Dat inhalen gebeurt ook voort- 
durend, leren een paar bezoekjes aan 

Waxen in Oost Fietsen in Oost

“ Wat betekent dat nou, 
‘auto’s te gast’?”

Ruimte voor afscheid

altinguitvaarten.nl • 06 - 45 363 220
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

8 jaar professioneel en betrokken. 
Bezoek de nieuwe website.

Alting Uitvaarten
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Burg. reigerstraat 20 | 030 251 37 77
info@hooftdelicatessen.com
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 AudioZaal  
Dé HiFi zaak van Utrecht 

Nachtegaalstraat 72

www.audiozaal.com

Laat u door ons vrijblijvend informeren en 
verrassen over HiFi.

030-8898500

Dagelijks vers, 
heerlijk 

biologisch 
                    eten

Nachtegaalstraat 51a, 
3851 AD Utrecht
Tel. 030-2317885  

Dichten in Oost  Marion steur

ONBEZWAARD

zoals we zijn geboren willen we blijven, zo zacht
dat we van de prins geen kwaad weten, dat we
geen pijn voelen of aandoen, dat het leven ons
warmt, we zouden wel een vacht hebben gehad

zoals we zijn geboren kunnen we niet meer zijn
alleen er uitzien alsof we toch onaangedaan 
fijner besnaard zijn dan we ooit zullen spelen
we spiegelen ons en denken ons onbezonnen
 
zoals we zijn geboren voelen we ons na weer
een behandeling van hoogstaand niveau, waar
alleen een expert aan mag tippen, voor huid 
te delicaat om aan zo maar iemand te tonen

zoals we zijn geboren willen we ouder worden
onschuld met eeuwigheidswaarde is voor ons
edeler dan het eelt op de ziel die leven tekent
wat we kunnen afleggen is niet meer dan haar

Prins Hendriklaan fietsstraat
Sinds begin december 2013 is Oost een fietsstraat rijker. Hij loopt vanaf de Jan van Scorelstraat 
over de Prins Hendriklaan, de Sophocleslaan en de Platolaan naar de Weg tot de Wetenschap. 
De fietsstraat is onderdeel van de hoofdfietsroute tussen het Centraal Station, de binnenstad  
en De Uithof en geldt als een van de drukst befietste routes van Nederland. In 2010 wees een 
telling uit dat er op een dag ruim 11.000 fietsers rijden.

En dat is nummer vier. In de Burgemeester Reiger- en de Nachtegaalstraat zijn 
er volop mogelijkheden voor (semi-) permanente ontharing. Een opmerkelijk 
straatbeeld - zeker in tijden van crisis. Is ontharen inmiddels gemeengoed?
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de straat. De meeste automobilisten 
trekken zich, op het oog geschat, 
niets aan van de maximumsnelheid, 
vooral niet bij het inhalen. 
“Het idee ‘auto’s te gast’ en het lang-
zaam rijden vind ik goed en prettig 
voor mijn kind”, zegt een vader van 
een jonge dochter. “Maar in de prak-
tijk zie ik het nog niet”. 
“De meeste automobilisten snappen 
nog niet wat het betekent dat ze ‘te 
gast’ zijn,” stelt straatbewoner Van 
Hasselt welwillend vast. “Het is dui-
delijk dat de straat meer voor fietsers 
is dan voor auto’s. Maar ik denk niet 
dat het veiliger geworden is.”
“Brommers en auto’s rijden wel  
iets minder snel,” is de indruk van 
bewoner Visser, “maar mijn (puber)
dochters en ik denken dat het voor 
de veiligheid echt niks uitmaakt. 
Zonder handhaving is de maximum-
snelheid een flop.” 
Een bescheiden peiling onder enkele 
andere straatbewoners bevestigt 
deze indruk unaniem. Verre buur-
man Van den Berg kwalificeert het 
als ‘een belachelijke en dure ingreep. 
Veiliger wordt het pas als de politie 
de maximumsnelheid handhaaft en 
meer dan de toegestane twee fietsers 
naast elkaar aanpakt.’ 

Afwerking
De Prins Hendriklaan werd opnieuw 
ingericht omdat de gemeente streeft 
naar comfortabele lange fietsroutes 
door de stad. De combinatie met 
grootschalig werk aan leidingen  
onder de weg, dat toch gedaan moest 
worden, bood een handige gelegen-
heid. 
Het was even wennen, maar de 
straat wordt nu wel mooier gevon-
den. En het voordeel van de brede 
parkeervakken vinden sommigen 
dat dronken studenten ‘s nachts op 
de fiets minder snel autospiegels  
beschadigen. Maar waarom werd het 
stukje tussen Jan van Scorelstraat en 

Wilhelminapark overgeslagen? Dat, 
zegt de gemeente, is op verzoek van 
omwonenden beklinkerd, om de  
historische sfeer rond het monu-
mentale Wilhelminapark te behouden. 
Kritiek is er op de afwerking van 
de parkeervakken in het westelijke 

deel van de straat. “De parkeerplek-
ken zijn wel breder, maar ook korter 
geworden. Zo kunnen er minder 
auto’s staan,” wijst een bewoner aan. 
“En de stenen afscheidingen tussen 
parkeerplaatsen en bomen zijn ver-
dwenen. Het ziet er rommelig uit en 
parkeerders rijden over de boom-
wortels. Dat zal niet goed voor de 
bomen zijn.” Buurtbewoners hebben 
dit al bij de gemeente aangekaart. 

Geen ongevallen
Wachtende fietsers bij het verkeers-
licht merken evenmin veel van de 
herinrichting. Een moeder met zoon 
achterop denkt dat het ‘misschien 
wel wat veiliger’ is, maar ze is een uit-
zondering. “Fietsers zijn een levende 
drempel voor auto’s, verschrikkelijk 
vind ik het,” roept een fietsster die 
hier vaak langskomt. “Het is nog 
steeds druk in de spits, dus nee, er 
is niets veranderd. Het zou beter zijn 
om het verkeer echt te scheiden,” 
roept ze bij het wegfietsen. 

De politie registreert alleen ongeval-
len met persoonlijk letsel. Op deze 
fietsstraat zijn dergelijke ongeluk-
ken bij de gemeente niet bekend.  
Ze mogen ook niet gebeuren, want 
de Utrechtse ambities om fietsstad 
te worden, staan nog recht overeind.

Een wax angel in actie.



programma ontwikkeld. Bruinzeel: 
‘We willen kinderen al jong in aan-
raking brengen met kunst.’ Ze mogen 
beelden aanraken bij hun bezoek en 
leren naar kunstwerken te kijken. 

Een nieuw pand
De Kunstuitleen staat voor een grote 
verandering: de verhuizing. Waar-
schijnlijk trekken ze per 1 juli uit het 
monumentale pand aan de Malie-
baan. Binnenkort krijgt Bruinzeel te 
horen waar ze verder gaan.
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>  Wilt u nog eens terugbladeren in 
vorige edities van de Oostkrant?  
Bezoek dan de vernieuwde site:  
www.oostkrant.com

Happietaria, een tijdelijk restaurant 
dat haar opbrengsten doneert aan een 
goed doel, is inmiddels een jaarlijks 
terugkerend fenomeen in Utrecht. Dit 
jaar opent Happietaria haar deuren 
aan de Oudwijkerdwarsstraat in Oost. 

Mariska Vonk
wOlter HeUKelslaan

Happietaria’s worden al sinds 1993 
georganiseerd door Stichting Happy 
Gift en draaien volledig op de vrijwil-
lige inzet van studenten en sponsors. 
De opbrengsten van Happietaria 
Utrecht gaan dit jaar naar twee pro-
jecten: BID Network en TEAR. De 
eerste organisatie zet zich in voor 
vrouwelijke ondernemers uit ontwik-
kelingslanden, de tweede probeert de 
leefomstandigheden voor vrouwen en 
kinderen in de Boliviaanse stad Santa 
Cruz te verbeteren.

Geen strijkstok
Happietaria wordt in Utrecht vooral 
gedragen door de zes christelijke 
studentenverenigingen. “Het is ook 
een christelijk ideaal van naasten-
liefde”, aldus Jan Willem Hoek, 
penningmeester van Happietaria 
Utrecht 2014. “Niet alleen je eigen  
carrière najagen maar ook denken aan  
mensen die het met veel minder 
moeten doen”. Groot voordeel van 
dit project, aldus Hoek, is dat het  
geheel draait op vrijwilligers en 
sponsoren en vrijgesteld is van BTW, 
waardoor er niets aan de strijkstok 
blijft hangen.
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6 april   Vertoning van de film Karel & de BrUUn, over de Bruna aan de nachtegaalstraat in Utrecht. tot halverwege 2007 
werd deze winkel met hart en ziel gerund door Karel. Vijf oud-medewerkers over Karel: de ondernemer, de lezer, de 
gastheer en de doorzetter, die eerder een vriend was dan een baas. de film begint in podium Oost om 20.00 uur.  
www.podiumoostutrecht.nl

12 april  rotsplantendag bij de 375-jarige Botanische tuinen.  www.uu.nl/nl/botanischetuinen

13 april  lustrumfestival (15 jaar) van de University College student association (UCsa) op het University College terrein. Voor 
alle studenten en inwoners van Utrecht. Met optredens, activiteiten en stands. Voor meer informatie www.ucsa.nl

10 mei  lustrumfestival Utrechtse Biologenvereniging. een spetterend feest voor iedereen. Met veel muziek en allerlei 
activiteiten.  www.uu.nl/nl/botanischetuinen

18 mei   Classico giro Utrecht. Het inmiddels bekende wielerspektakel fietst voor stichting Vrienden wilhelmina 
Kinderziekenhuis, om speelgoed en tijdschriften voor de wachtende kinderen op de polikliniek te krijgen. start bij 
sportcentrum Olympos op de Uithof. 35-75 en 115 km fietsen in de provincie. www.classicogiroutrecht.nl

Agenda   Lekker weg in eigen wijk

Happietaria Utrecht
Dit jaar vonden de studenten een  
locatie voor het restaurant in Podium 
Oost. Op 26 februari is er een avondje 
proefgedraaid om de puntjes op de i te 
zetten. Van 5 maart tot en met 3 april 
kan er elke avond worden gedineerd. 
De kaart is door de studenten zelf  
samengesteld. “En voor minder dan 
€ 15 heb je al een driegangenmenu”, 
vertelt Hoek. Nieuw dit jaar is de 
drankenveiling. Tussen 29 januari en 
12 februari kon worden geboden op 
de naam van een drankje. Degene met 
het hoogste bod mocht daar zelf een 
nieuwe naam aan geven. Zo kan het 
gebeuren dat een 7up in het Happie-
taria nu een Christen Unie Lijst7up 
heet… en een koffie Leve Vogelen-
buurt!
Reserveer via www.happietaria-utrecht.nl

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 de Oostkrant 
(KvK 51098059) en verschijnt vier maal per jaar. 
Het rekeningnummer is nl16 raBO 0158 0280 15 
t.n.v. stichting Oostkrant. www.oostkrant.com
redactie  petra davids (hoofdredacteur), willem 
daan Bos, pauline Brenninkmeijer, esther Heinsman, 
lydia paauw-Fikkert, annemarie reinders en  
Martien slotemaker. redactie@oostkrant.com
Medewerkers  Miranda leijstra, Herman radstake, 
Marion steur, Mariska Vonk en Jeroen wielaert. 
Bestuur  rose-Marie van Berkel (voorzitter), 
louis Jansen (penningmeester), Monique Biesaart 
(secretaris), Mariëlle Blanc (lid). Contact via  
bestuur@oostkrant.com
Wilt u adverteren in de Oostkrant?  
advertentie@oostkrant.com
Ontwerp en vormgeving  MBgO
Drukwerk  altiJddrUKwerK
Oplage  13.000
Volgende nummer  juni 2014

Op zoek naar 
kinderopvang?

www.ludens.nl 

Kom gerust eens kijken bij een 
van onze kinderdagverblijven 

bij u in de buurt.
Terwijl u werkt, maakt hij 

zijn eerste vriendjes

KDV ’t Klavertje, Abstederdijk 303, 030 – 820 07 88
KDV Rozenrood, Biltstraat 337, 030 – 820 07 50

iedereen in de buurt kent ‘de schoen-
maker’, de stoere, zwijgzame eigenaar 
van de Zilveren Hamer aan de jan van 
Scorelstraat: Arnold langenhof (49). 

Pauline Brenninkmeijer
MaUritsstraat

Hij ziet er uit als een rocker, maar is  
liefhebber van house- en dancefeesten. 

Buurtgenoten in Oost een portret van bijzondere mensen uit Oost

Hij heeft een grote schare vaste klanten 
in Oost. Vijf dagen per week staat hij,  
een en al concentratie, achter zijn leest. 
Bijna alsof hij mediteert. Uiteraard  
houdt hij van mooie schoenen en bezit 
ongeveer vijfentwintig paar. de zaak is 
een complete doe-het-zelf winkel,  
boordevol spullen als stofzuigerzakken, 
stekkertjes, spaarlampen, blikken verf,  
ja zelfs naaifournituren. tussen de  
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een goed doel

www.reigerutrecht.nl

Biologische winkel
Lunchcafé met terras
Unieke feestlocatie
Speeltuin

Maarschalkerweerd

www.moestuinutrecht.nl

Kom kijken, ruiken en proeven

1304_Moestuin_Adv Oostkrant.indd   1 13-05-13   10:20

Oost recyclet

Annemarie Reinders
Marislaan

De Kunstuitleen heeft zo’n 13.000 
kunstwerken van 1200 kunstenaars. 
De stichting heeft een groot deel 
van de collectie van de gemeente 
en de provincie Utrecht overgeno-
men. Daarmee is een belangrijke  
mogelijkheid om kunst te lenen in 
stand gebleven. De Kunstuitleen 
probeert de tarieven laag te houden, 
zodat iedereen kunst in zijn eigen 
woonkamer of kantoorpand kan 
hangen of plaatsen. 

Een trouwe klantenkring
De Kunstuitleen leent kunstwerken 
uit aan de zakelijke markt en aan 
particulieren. Met name voor die 
eerste groep is de crisis van invloed 
geweest: veel bedrijven trekken zich 
terug als lid. Bruinzeel: “Zij vinden 
het soms lastig een keuze te maken
tussen bijvoorbeeld een nieuw  
bureau of kunst aan de wand.” Een 
andere factor is de open werkplek-
ken en de vele glaswanden in nieuwe 
kantoren, waardoor kunst minder 
makkelijk opgehangen kan worden. 
Particulieren vormen een trouwe 
en stabiele klantenkring. Daarin zit-
ten gezinnen, studenten en veertig- 
plussers. Zo’n twintig procent van de 
klanten komt uit Oost.

Jong geleerd
Ook is er een Kinderkunstuitleen. 
Samen met onder andere de Hoge 
School voor de Kunsten (HKU) is in 
het verleden een speciaal onderwijs-

Gezondheid in Oost

bedrijven door kopieert hij sleutels, 
regelt hij een stomerij of een messen-
slijperij voor je en maakt hij naambord-
jes in alle soorten en maten. 

Zijn grootste hobby? duiken. “een half 
uur ’hangen’ onder water en alleen maar 
kijken. Bijvoorbeeld naar het geraamte 
van een bus die te water is geraakt. 
Fascinerend!”

Oost kent een ware verzamelwoede.  
Het plastic inzamelen blijkt zo succesvol 
dat de gemeente Utrecht heeft besloten 
meer (ondergrondse) containers te 
plaatsen.
Hiermee loopt de gemeente voor op het 
plan om Utrecht vuilniszakken-vrij te 
maken. Over een paar jaar kan niemand 
meer zijn vuilnis in zakken aan de  
straat zetten. Binnen een loopafstand 
van ongeveer 125 meter worden vuil-
containers voor groen-, glas-, papier 
en plastic afval ondergronds geplaatst. 
Voor mensen met een zogenaamde 
grondgebonden woning (dus met grond 
naast het huis) blijft de grijze container 
voor restafval gehandhaafd. 
De afgesloten containers zijn veel  
hygiënischer dan de zakken op straat. 
Oost gaat er dus op vooruit! Nadeel is 
dat ‘onze’ mannen van de vuilophaal-
dienst minder te doen krijgen. Zou het 
niet mogelijk zijn ze aan te stellen als 
wijkconciërges?

“ Denk ook aan mensen 
die het met veel minder 
moeten doen.”  

De Kunstuitleen aan de Maliebaan staat sinds kort op eigen benen.  
Directeur Hans Bruinzeel: “De verzelfstandiging was een heftige ontwik-
keling. In de nieuwe stichting zijn het budget en ons team veel kleiner.  
We moeten zelf onze broek ophouden.” Hoe doet deze jonge stichting dat?

Kunst en crisis
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