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MARKT OM DE HOEK DAG VAN HET PARK RONDE VAN UTRECHT MALIEBAANFESTIVAL
Wie van vers en lokaal voedsel houdt, 
moet zondag 12 juni zeker gaan kijken 
bij Markt Om De Hoek, de gezellige 
buurtmarkt langs Park Oosterspoor-
baan. In de vele kraampjes in het Beert- 
huizenplantsoen verkopen bewoners 
en lokale ondernemers groente en fruit 
uit eigen moestuin, aangevuld met zelf-
gemaakte olijfolie, drank, jam, taarten 
en koekjes. Voor de fijnproevers! ■ 

  Zondag 12 juni | 13-18 uur
www.marktomdehoek.nl

Misschien wel de mooiste ontmoe-
tingsplek in Oost: het Wilhelminapark. 
Zondag 19 juni organiseert de buurt 
een feestelijke dag op de grote speel-
weide. Met een kinderprogramma in de 
circustent, een muziekpodium, kraam-
pjes en de traditionele Wilhelminalunch. 
De opbrengst van de veiling gaat naar 
het goede doel Met Je Hart dat strijdt 
tegen eenzaamheid onder ouderen. ■  

  Zondag 19 juni | 12-19 uur
www.dagvanhetwilhelminapark.nl

VAN BUNKER TOT VIJVER
DAKLOOS OOST Annemarie Reinders | Marislaan

De bunker was in de jaren 80 in het diep-
ste geheim aangelegd. Met twee meter 
dikke betonwanden kon het radioactieve 
en chemische aanvallen weerstaan.  
KPN (toen nog PTT) had in Nederland 23 
van dit soort bunkers vol telefoonver- 
bindingen om na een aanval vitale com-
municatie in stand te kunnen houden. 
Met zelfs een aparte slaapzaal voor de  
telefonistes.

TWEE METER DIK BETON
Voor Monique van Loon, directeur van 
Jebber, de ontwikkelaar van de studen-
ten- en starterswoningen op De Kwekerij, 
was de ondergrondse bunker ook een 
verrassing bij aankoop van het complex. 
"We hebben toen maar besloten om het 
dak van twee meter dik gewapend beton 

De dakloze atoombunker is nu een  
vijver en waterberging  ‒ MICHAEL KARS

te verwijderen en van het restant een  
vijver te maken. Een hels karwei!"
Als straks de werkzaamheden rond het 
binnenterrein klaar zijn, kun je over plan-
kieren in de vijver tussen de waterplanten 
lopen. "De oorspronkelijke indeling van 
de bunker is van bovenaf nog goed te 
zien. Ook hebben we de oude functies 
van de bunkerruimtes, zoals 'ontsmet-
ting' en 'koeling', in de zijwanden ge-
grift."

HET GROENE HART 
Via een ondergronds buizenstelsel vangt 
de vijver ook al het regenwater van De 
Kwekerij op. Pas als de waterberging tot 
de rand toe vol is, wordt overtollig water 
geleidelijk afgevoerd via het gemeente-
lijke riool. "De vijver wordt het groene, 
kloppende hart van De Kwekerij, met er-
omheen een café, koffiecorner, expositie- 
ruimte, fietswerkplaats en restaurant. 
Laat de bewoners maar komen!" ■

Onder het voormalige KPN-terrein aan de Fokkema-Andreaelaan, waar nu de kleurige flats van De Kwekerij 
gebouwd worden, bleek een goed verborgen atoombunker te zitten, een overblijfsel van de Koude Oorlog. 

PRETPARK OOST
Oostkrant zoekt 
nieuwe voorzitter 

Het bestuur van Stichting Oostkrant 
zoekt een opvolger van Anneke Eller-
broek. Zij is nu zes jaar voorzitter, met 
veel plezier, maar geeft de hamer eind 
dit jaar graag door aan een enthousiaste 
buurtgenoot. Het bestuur ondersteunt 
de redactie bij het maken van de krant, 
met als gezamenlijk doel om Oost te in-
formeren over wat er speelt in de wijk. 
Wil jij daarbij helpen? Op onze website 
staat wat de rol van de voorzitter is, en 
hoe je kunt reageren. 

Hiske Alting & Pauline Res  

Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
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Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

  www.oostkrant.com/voorzitter

De Maliebaan is één dag per jaar een 
wielerparcours. Zondag 19 juni gaan 
wedstrijdrijders uitmaken wie zich kam-
pioen van Utrecht mag noemen! Toer-
rijders kunnen kiezen uit een tocht van 
100 km rond Utrecht, of een 75 km lange 
gravelride (rit over onverharde wegen) 
met de naam GraVuelta, een knipoog 
naar de start van de Ronde van Spanje 
(La Vuelta) in Utrecht later dit jaar. ■

  Zondag 19 juni | hele dag
www.rondevanutrecht.nl 

Kermis op de Maliebaan in de week 
van 1 t/m 6 juli. Het jaarlijkse festival 
onder de lindebomen is bij oudere 
bewoners ook bekend als de Pieken-
kermis. Topattracties deze editie: een 
40 meter hoge zweeftoren, de Jumbo 
Olifantenmolen, een glazen doolhof 
en het mega spookhuis. En op zon-
dag 3 juli de traditionele braderie  
op de Burgemeester Reigerstraat. ■

  Van 1 t/m 6 juli | 13-24 uur
Braderie: zondag 3 juli | 10-17 uur

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak

De kwekerij
Op het voormalige KPN-terrein achter 
het Diakonessenhuis ontwikkelt Jeb-
ber, een dochterbedrijf van SSH, het 
project De Kwekerij. De naam verwijst 
naar de voormalige hoveniersbedrij-
ven op deze plek. In de imposante 
hoofdtoren met de naam Mammoet 
wonen inmiddels 318 studenten. Ze 
kunnen gebruik maken van een stu-
diezaal, café en een gang vol was- 
machines.  Eromheen zijn zes lagere 
flats in aanbouw met op elke woon-
laag vier tweekamerappartementen 
van 45 vierkante meter. Hier gaan 
244 starters wonen. Twee flats krijgen 
op de begane grond een  horecazaak 
met uitzicht op de vijver.

  www.jebber.nl




