
De Amsterdamsestraatweg, zo lang als de naam zelf en aangelegd voor bereikbaarheid door 
Napoleon Bonaparte. Een Wereldse straat met verschillende culturen en veel winkels. Maar wie zijn 
eigenlijk die winkeliers? Met enige regelmaat gaat #ASW030 de winkeliers aan u voorstellen. 
Met de simpele vraag: 
 

Wie zijn jullie? ( Het gesprek was met Ronald) 
Wij zijn Ellen & Ronald van den Berg, we zijn getrouwd en hebben een dochter van 20 jaar. Bij ons 
werken ook nog twee personeelsleden. Ronald is ooit begonnen bij Arie de Vroet, de sigarenwinkel 
op nummer 209 aan de Amsterdamsestraatweg, heel bekend! In 1991 is hij zelfstandig gegaan met 
een winkel in Zeist. In 2011 zijn Ellen en Ronald “Vivant de Molen” in de Adelaarstraat gestart, maar 
toen in 2013 de kans zich voordeed om “Vivant de Plantage” te kopen, heeft het stel geen seconde 
getwijfeld. 
 
Wat doen jullie? 
Vivant de Plantage verkoopt voornamelijk “levens genietende producten, zoals Ronald zelf het graag 
omschrijft. Tabak in alle soorten en maten. Daarnaast zijn er verschillende diensten zoals DHL-
pakketservice, Western Union en RIA. Maar ook voor tijdschriften, boeken, cadeaubonnen of 
kantoorartikelen ben je bij “Vivant de Plantage” aan het juiste adres. En je kan er een gokje wagen 
met de Lotto, Staatsloterij of een kraslot. Veel van de klandizie zijn de vaste klanten. Ronald weet 
feilloos waar ze voor komen. Met een grap begroet hij zijn klanten en vaak krijgt hij meteen een 
goede opmerking terug begeleidt met het welbekende, “jochie”!  
 
Waarom heb je voor de Amsterdamsestraatweg gekozen als locatie? 
De kans deed zich dus voor, maar dat is niet de enige reden. Ronald is geboren en getogen bij de 
Rode Brug en woont met Ellen nu in Zuilen. Ronald vindt de Amsterdamsestraatweg een bijzondere 
straat en ondanks dat er dus nog een winkel is, is de Plantage echt zijn stekkie. “Ieder heeft zijn eigen 
winkel, zeg maar!” 
 
Waar zijn jullie over 5 jaar? 
“Nog grijzer en kaler”, lacht Ronald. Zonder gekheid, Ronald hoopt over 5 jaar in goede gezondheid 
met de winkel nog actief te zijn en de negativiteit  omtrent de rookwaren  overleefd de hebben. 
Maar tegen die tijd is voor Ronald het belangrijkste dat zijn gezondheid goed is en dat hij dan nog 
elke dag met plezier kan werken. 
 
Vivant de Plantage: 
Amsterdamsestraatweg 279 
3551 CE Utrecht 
 030 243 0332 

 


