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WIM LANGEJAN
VLEUTEN • Een eerbetoon aan de
agrariërs in het gebied. Dat is de gis-
teren onthulde beeldengroep in een
weiland langs de Joostenlaan in
Vleuten.
Het kunstwerk is een initiatief

van John Mandjes en Ton Kok van
de Stichting Vrienden van de Joos-
tenlaan, een club die zich de afgelo-
pen tien jaar bezig heeft gehouden
met het kritisch volgen van de her-
inrichting van het gebied rond de
laan.
Veel boeren hebben daar plaats

gemaakt voor natuur en recreatie.
Om niet te vergeten dat ze ‘lang en
met noeste arbeid deze omgeving
hebben vormgegeven’, zoals Mand-
jes het stelt, staat er nu een beelden-
groep bestaande uit zes elementen
van metaal: twee koeien, een lam-
metje, een schaap, een boer met een
zeis, en een melkende boerin. Het
kunstwerk is gemaakt door siersmid
Rein Tupker uit Soest.
De beeldengroep werd onthuld

door gedeputeerde Bart Krol. Onder
de aanwezigen waren ook oud-agra-
riërs uit het gebied, zoals Pieter Lam
(45), die ooit boerde aan de Thema-

terweg maar nu bedrijven heeft in
het Groningse Winsum en Duits-
land. ,,Ik vind het een mooi kunst-
werk en het eerbetoon aan de boe-
ren is leuk,’’ reageert Lam. ,,Maar ik
ben zelf goed terecht gekomen. Voor
mij als ondernemer is het juist goed
geweest dat ik hier in 2001 weg
moest.’’ De herinrichting van het ge-

bied is nog niet klaar, maar Kok en
Mandjes zien het kunstwerk toch als
een soort afsluiting. ,,We gaan nu
onze activiteiten afbouwen, al zullen
we nog een aantal zaken als de golf-
baan en het parkeren bij evenemen-
ten blijven volgen,’’ zegt Mandjes.
,,En daarna moet een jongere gene-
ratie het overnemen.’’

Aan de gevel, boven de deur van de
nieuweminimarket, wappert fier de
Bulgaarse vlag. De letters aan de
gevel, in Cyrillisch alfabet, verraden
een exotische supermarkt. In de eta-
lage staat een lichtbak met de tekst:
open. Achter de deuropening veegt
een jongeman de vloer met stoffer
en blik. Hij is een van de 4700 Bul-
garen in Nederland. (zie inzet)
Achter in de winkel staan grote

plastic flessen Bulgaars bier en fris-
drank opgestapeld. Daarnaast staan
conservenblikken met Bulgaars
vlees in schappen en glazen potten
met witte kool. ,,Kijk, luytenica,’’
wijst Berkant Rasim (35) op een pot
die het meest weg heeft van pasta-
saus. ,,Dat is een Bulgaarse speciali-
teit met tomaat, paprika en auber-
gine, erg lekker.’’ Rasim bezoekt de
zaak voor de tweede maal. ,,Ik
hoorde dat deze winkel een maand
geleden open ging, maar ik had nog
geen tijd om te kijken.’’ Hij werkt in
de bouw en doet zijn boodschappen
doordeweeks dicht bij huis. ,,Bij een
Hollandse supermarkt,’’ zegt hij.
In de hoek staat een ventilator te

blazen op de Bulgaarse koekjes. De
winkel is relatief klein en oogt enigs-
zins leeg, in vergelijking met Neder-
landse supermarkten. Voor in de
zaak klinkt Bulgaars. Eigenaar Vant-
sislav Atanasov (18) praat met een
klant. Onder de geïmproviseerde
toonbank staan knalroze winkel-

mandjes met blauwe hengsels.
,,Gisteren was ik een maand

open,’’ zegt de Bulgaarse eigenaar.
Hij draagt een houthakkersjack met
daaronder een vestje. Zijn glimlach
verraadt een beugel. Terwijl hij vra-
gen beantwoordt, veegt hij met een
vaatdoekje zijn toonbank schoon.
,,Het loopt nog niet storm maar ik
ben hard aan het werk en het komt
goed als God dat wil,’’ zegt Atanasov.

Hij is twee jaar in Nederland en
reist elke dag op een neer vanuit zijn
woonplaats Rotterdam. ,,Ik ben fo-
rens,’’ zegt Atanasov met een grijns.
,,De winkel is niet speciaal voor Bul-
garen. Er was hier inderdaad nog
geen Bulgaarse winkel, maar ik
denk dat Bulgaarse producten voor
iedereen interessant zijn.’’
Antanasov verkoopt naar eigen

zeggen producten die je niet tegen-
komt in Nederlandse winkels. Hij
loopt naar de koelkast. ,,Kijk, witte
kaas, heerlijk voor bij de Shopska
salade. De Nederlandse oranje en
gele kaas is ook lekker, maar deze
heb je hier niet.’’
Hij slaat de producten van Rasim

aan op de kassa en rekent af.
Daarna pakt hij zijn stoffer en blik
weer om de zaak nog eens schoon te
vegen.

Winkelpalet Straatweg steeds exotischer

Utrecht aan de Shopska
UTRECHT • De Amster-
damsestraatweg in
Utrecht huisvest vele
exotische supermarktjes.
Zo vind je er onder meer
een Chinese supermarkt,
een Slavische super-
markt, een Griekse deli-
catessenwinkel en sinds
kort zit, ter hoogte van de
Ondiep-Zuidzijde, een
Bulgaarse mini-market.

SIMON DEWILDE

Ondernemer Vantsislav Atanasov in zijn nieuwe Bulgaarse supermarkt. FOTO SHODY CAREMAN

Vantsislav Atanasov

‘Ik denk dat
Bulgaarse
producten
interessant zijn’

Het kunstwerk langs de Joostenlaan. FOTOMARNIX SCHMIDT

BREUKELEN

Bagger uit sloten
Broeckland
Alle watergangen in de wijk Broeck-
land in Breukelen worden de ko-
mende maanden uitgebaggerd. Zo’n
4000 kubieke meter bagger wordt
uit het water gehaald.
De blubber krijgt een plek in een

depot in een weiland in de polder
Nijenrode. Het werk wordt uitge-
voerd door Waternet in opdracht
van de gemeente en het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Volgens de
gemeente moeten de watergangen
(ook die van particulieren) na het
werk weer 10 jaar lang op voldoende
diepte zijn.
Baggeren is nodig omdat sloten

en vijvers anders te snel overstro-
men als het flink regent. Ook is te-
veel blubber op de bodem slecht
voor het planten- en dierenleven in
het water. De bagger wordt met een
kraan uit het water geschept en op
een tractor met karren geladen.
Waar mogelijk wordt gewerkt met
een schuifboot, die de blubber naar
één plek duwt, waar het uit het
water geschept kan worden. Het
werk is eind september klaar.

Beelden voor de verdwenen boeren

NIEUWERSLUIS

Met 183km/u
opdemotor
Een motorrijder moest donder-
dagavond zijn rijbewijs inleve-
ren omdat hij veel te hard reed.
Rond 19.25 uur surveilleerden
agenten in een onopvallende
video-auto op de A2. Zij zagen
een motorrijder met hoge snel-
heid het overige verkeer inha-
len. Zij klokten hem bij Nieu-
wersluis op een gemiddelde van
183 km/u, terwijl hij maar 100
mocht. De motorrijder, een 26-
jarige man uit Wageningen,
kreeg een proces-verbaal en zijn
rijbewijs werd ingevorderd.INKLAA000

MAARSSEN

Hengelaar loopt
tegende lamp
Een hengelsportliefhebber werd
donderdag op diefstal betrapt.
Rond 10.00 uur zag een mede-
werker van een winkel aan de
Tuinbouwweg dat een man zak-
jes met vishaakjes en een rolle-
tje visdraad in zijn zak deed. Bij
de kassa rekende de man wel
andere goederen af, maar niet
de spullen in zijn zak. De mede-
werker hield de man, een 61-ja-
rige Utrechter, aan en waar-
schuwde de politie. De dief had
voor bijna 35 euro gestolen. Hij
moest 170 euro boete betalen.INKLAA000

UTRECHT

Simpeler regels
standplaatsen
Utrecht wil de standplaatsveror-
dening afschaffen en vervangen
door een simpelere en goedko-
pere regeling. Met een vergun-
ning en een huurcontract voor
vijf jaar, kan een standplaats-
houder voor die periode gebruik
maken van dezelfde locatie. Bo-
vendien worden standplaats-
houders uitgedaagd vernieu-
wende producten aan te bieden
afgestemd op winkels rondom.INKLAA000

Schennispleger
bij Daalsedijk
Een 38-jarige man uit Bodegra-
ven is donderdagmiddag aange-
houden omdat hij zijn geslachts-
deel aan een vrouw liet zien bij
de voetbalkooi bij de Daalsetun-
nel. De vrouw schakelde de poli-
tie in, waarna de man iets later
aangehouden kon worden.
Tegen hem is proces-verbaal op-
gemaakt.LAU000
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UTRECHT • In maart 2011
waren er volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek
(CBS) 4700 Bulgaren en Roe-
menen in Nederland (het CBS
splitst dat cijfer niet uit).
Ruim driekwart van hen heeft
zich ingeschreven bij de ge-
meente. Dit betekent dat deze
groep zich met name voor
langere tijd vestigt in Neder-
land. Deze groep groeit vol-
gens het CBS nauwelijks, ter-
wijl het aandeel van bijvoor-
beeld Polen wel groeit.

Bulgaren in
Nederland


