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Festival Trek strijkt neer in
'geboortestad’ Utrecht: een
foodfestival- maar dan een beetje
meer
De zesde editie van foodfestival Trek is voor het pinksterweekend
neergestreken in het Utrechtse Griftpark. En dat betekent gratis toegang tot
live muziek en het smakelijke waar van zo'n 25 foodtrucks die van alles
serveren: van bulgurbowls tot nutella-crêpes en van camembert-van-de-bbq tot
oesters.
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Rondom het park staan de foodtrucks opgesteld. Waar de ene eettent gevestigd is in een
oude brandweerauto, komen de koffiemachines van het koffietentje uit een oude Volkswagen
bus. Gekleurde lampjes zijn over het park gespannen, vuurkorven staan klaar voor als het
donker wordt, overkappingen van terrasjes zijn versierd met hangplanten.

Een gemoedelijk geheel, meent de Utrechtse Willem Vellinga (33). Trek is voor hem
en zijn vrienden jaarlijks vaste prik. “Trek is toegankelijk, gezellig en - ook belangrijk gratis. Met een groep vrienden strijken we hier neer voor biertjes. Het is extra gezellig
als de vuurkorven aan gaan in de avond. Het eten is ook lekker, maar de prijzen zijn
wel een beetje hoog. Maar na een paar biertjes haal ik meestal toch een hotdog
hoor.”
De Utrechtse Marlies Romberg staat met haar truck ‘Wat de fiets schaft’ voor het
tweede jaar op Trek. Haar concept is simpel: ze past het menu aan op het publiek
dat op het festival komt. Waar dat in het oosten van het land vooral ‘burgers met friet’
is, krijgen Trek-bezoekers de keuze uit camenbert, banaan en spareribs, allemaal
van de BBQ. “Mijn ‘foodfiets’ is een uit de hand gelopen hobby. Heel cliché, maar het
is echt zo. In 2015 begon ik met mijn fiets broodjes te verkopen. Toen dat een succes
was breidde ik uit en maakte ik met mijn vader een terrasje erbij, en een werkbank
waar ik andere gerechtjes kon maken.” Toen dat ook goed werkte, kwam er een
heuse foodtruck, óók gemaakt door Marlies’ vader Hans. “Hij is er ook altijd bij’', zegt
ze, wijzend op een man met een beige baret, die vanachter de BBQ trots naar zijn
dochter kijkt. “Het is superleuk dit samen te doen.”

Bierbus
Dit jaar zijn er ook terrasjes geplaatst langs het water van de Grift: tussen de
‘bierbus’ en de ‘wijnbar’ zijn de tafeltjes gedekt met rood-witgeblokte tafelkleedjes. DJ
Boy Lamoen draait er z’n plaatjes ( ‘soul, funk, jazz en vooruit, ook disco’) vanuit een
oude tractor. Vanaf de chauffeursstoel pakt hij links zijn vinylplaten, om ze rechts op
de versterkte platenspeler te draaien. Aan de grijparm van de tractor hangt een
Instagram-waardige schommelbank.
“De TractorDJ reist mee met Trek en is dus op alle acht locaties die het festival af
gaat te zien’', aldus Boy Lamoen. ,,Trek is natuurlijk een foodfestival, maar ook meer
dan dat: het gaat om saamhorigheid. Samen eten, drinken, dansen, theater kijken en
muziek luisteren, het is méér dan alleen een foodfestival.”
Dat ervaart Jeske Luyendijk ook, die er met haar dochtertje Dinte (bijna 2) en haar
ouders is. “We kwamen niet doelbewust, maar liepen toevallig langs. Leuk dat het
gratis is, dan loop je nog eens spontaan binnen. En extra fijn dat het kindvriendelijk
is.” Joyce Zuidam, moeder van Jeske, is vooral te spreken over de veelzijdigheid van
het evenement: “Het ziet er tiptop uit. En dan al die keuze... Gelukkig hebben ze ook
gewoon poffertjes.”

