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Utrecht ligt er vandaag zonnig bij. De Binnenstad is voor 
het grootste deel fris geschilderd en opgeknapt, terwijl ook 
de openbare ruimte goed onderhouden wordt. Nee, aan 
de Binnenstad valt nog niet te zien dat het crisis is. Een 
bánkencrisis nog wel. Maar aan de westkant van het station 
wordt hard gebouwd aan een nieuwe bank: de dubbele toren 
van de RABO gaat in toenemende mate de concurrentie aan 
met de Domtoren - een boerengeldkathedraal versus het oude 
symbool van de stad. 
Er wordt druk gewinkeld en de horeca doet nog goede zaken. 
Maar als je goed oplet valt wel op dat de bordjes ‘personeel 
gevraagd’ in de etalages nu veel zeldzamer zijn dan een half 
jaar geleden. En zijn er nu meer bordjes ‘te koop’ zichtbaar 
aan de huizen of lijkt dat maar zo? Economen zijn overal 
bezig om hun oude Keynes-boeken van onder het stof te 
voorschijn te halen. Hoe bestrijd je zo’n crisis? Keynes wist 
er in de jaren dertig wel raad mee. Meer effectieve vraag. 

Maar vooral ook: ruimte voor de ‘animal spirits’ [golven van 
spontaan optimisme] van de ondernemingen. Een andere 
econoom uit die tijd - Schumpeter - had het over de ‘neue 
Kombinationen’ die de economie uit het slop moesten halen. 
En dus speur ik de Binnenstad af op zoek naar de nieuwe 
spirits en Kombinationen. Elektrische - en bakfietsen lijken 
mij een goed voorbeeld. En nog iets wat mij opvalt is de 
innovatieve wijze waarop men de buurt op de hoogte brengt 
van de geboorte van een kind. Al een paar jaar is het gebruik 
om slingers op te hangen met de tekst: ‘hoera een meisje’ [in 
roze] of ‘hoera een jongen’ [in blauw]. Recentelijk zijn er op 
dit punt belangrijke innovaties in de markt gezet. Zo kennen 
we nu de ooievaar die met zijn vrachtje een raam is komen 
binnenvliegen en waarvan het achterstuk nog naar buiten 
steekt - een beetje morbide. Nog recenter is de variant die 
ik zag in Wittevrouwen, een `te koop` bordje met daarop 
de tekst ‘hoera een jongen’. In blauw uiteraard. Met zoveel 
innovatiedrang moet het wel goed komen met de crisis. • 

Barry de Vos, voorzitter van Tivoli, wijst wethouder Cees van 
Eijk aan als hoofdverantwoordelijke voor de problemen bij het 
Muziekcentrum. Hij heeft ongelijk; de oorzaak van de ellende 
ligt eerder, namelijk in de tijd van de besluitvorming over 
uitbreiding en nieuwbouw. 
Grote bouwplannen komen vaak op kousenvoeten. Eerst is 
er sprake van een bescheiden uitbreiding, daarna dijt alles 
sluipenderwijs uit. Zo ook in dit geval. In het begin zou het 
uitsluitend gaan om een nieuwe middenzaal, maar uiteinde-
lijk werd het een kolossaal muziekgebouw, het grootste van 
Nederland. Allemaal tot daaraan toe, maar het allerergste is 
dat het gebouwd wordt op en rond de huidige grote zaal. 
Toenmalig wethouder Walther Lenting, eerst de grote pleit-
bezorger van het plan, zag destijds in een veel te laat stadium 
het onheil opdoemen. Hij stelde voor alles te slopen, maar 
kreeg op dat moment niemand meer mee. 
Onheil, inderdaad, want het betekende lange jaren geen 
muziek op het Vredenburg. Verdubbel bij zulke grote, inge-
wikkelde plannen rustig de tijdsduur die ze opgeven. Het had 

heel anders kunnen zijn als er een geheel nieuw muziekpa-
leis was verrezen, bijvoorbeeld op het Smakkelaarsveld, en 
het muziekcentrum intussen gewoon in bedrijf had kunnen 
blijven. Inmiddels staat de grote zaal al een jaar en negen 
maanden leeg, op één avond na, toen er tot woede van 
wethouder Janssen illegaal een popbandje speelde. 
Alle fouten uit de jaren daarna zijn peanuts vergeleken bij 
deze stommiteit uit het begin, begaan omdat we zo gehecht 
zijn aan die weliswaar onpraktische, maar toch zo karakteris-
tieke ronde zaal met z’n goede akoestiek.
Bij gebrek aan werk moeten er nu een stuk of twintig men-
sen verkassen naar andere gemeentelijke functies. Intussen 
is er behoefte aan ‘agressieve marketeers om het publiek 
te verleiden tot een bezoek aan de concertzaal’, zo vindt 
een commissie van wijze mannen. Maar ook die marketeers 
beginnen weinig als het product niet aantrekkelijk is. Meer 
popconcerten moeten nu uitkomst brengen. Het begin is er 
al: de legendes uit de jaren ‘8o Level 42 en 10CC vertoonden 
hun kunstjes nog eens. De Rode Doos als theater van het 
sentiment in niemandsland. • 

Omslagfoto: kruisridder Achter de Dom © Sjaak Ramakers

Adressen

De oerfout
Dick Franssen

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de Binnen-
stadskrant willen onder-
steunen met een financi-
ele bijdrage kunnen een 
bedrag overmaken naar: 
giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

Innovaties Gert-Sjoerd Kuperus

Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
tel. 2310578

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW 

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Lauwersteeg 11, 3511 JM 
grachtstegen@hotmail.com

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Twijnstraatcomité
tel. 2332664

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Stichting Singelgebied Utrecht 
www.singelgebied.nl

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken
tel. 2310976

BOCP
[Bewonersoverleg plannen 
stationsgebied ] tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
tel. 2363252

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
tel. 2317438 / 2400717, 

Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966, 
e-mail:�binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie 
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499, 
e-mail: info@cumuluswelzijn.nl

Algemene Hulpdienst
[Burenhulp Binnenstad]
tel. 2361743

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972
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Bestemmingsplan: enorm pak informatie

www.binnenstadskrant.nl

Na jaren werken is het nieuwe bestemmings-
plan voor de Binnenstad klaar. Het ligt tot 
8 april ter inzage bij het ICU of het wijk-
bureau Binnenstad [beide in de Neudeflat]. 
Downloaden kan via www.utrecht.nl/
bestemmingsplanBinnenstad. 

Als je het bekijkt dan wordt duidelijk dat het veel 
meer is dan een waslijst van ge- en verboden. 
Het biedt een grondig overzicht van de bebou-
wingsgeschiedenis van de Binnenstad, net als 
van de beleidsplannen die in de afgelopen jaren 
zijn ontwikkeld. Dat kunnen plannen zijn voor 
deelgebieden, maar evengoed voor het gebruik, 
bijvoorbeeld op het gebied van verkeer of de ho-
reca. Het plan is daarmee niet alleen informatief 
voor een ieder die plannen heeft voor activiteiten, 
maar ook voor mensen die meer willen weten 
over de Binnenstad. Zo zijn er verschillende fraaie 
stadskaarten opgenomen en een bijlage met 
foto’s van alle bestaande huizen in de Binnenstad.

Compleet beeld
Natuurlijk zijn er ook wat witte vlekken. De aan-
sluiting tussen Binnenstad en Stationsgbied wordt 

niet erg duidelijk en ook de ontwikkeling van 
het Janskerkhof blijft buiten beeld. Aanvullende 
nota’s zullen hierin duidelijkheid moeten brengen. 
Maar dat neemt niet weg dat het bestemmings-
plan een zeer compleet beeld verschaft van de 
spelregels waaraan een ieder die wat wil zich 
heeft te houden.
 
Gedetailleerd
Tot nu toe geldt dat de Binnenstad is opgedeeld 
in een aantal gebieden met een eigen bestem-
mingsplan. Het nieuwe plan omvat de hele 
Binnenstad [inclusief Vaartsche Rijn en Hooch 
Boulandt], maar uitgezonderd het Stationsgebied, 
Hoog-Catharijne en het Vredenburg Doel van het 
plan is de totstandkoming van een eenduidige en 
samenhangende juridisch-planologische regeling. 
In de bestaande plannen ontbreekt dit voor een 
deel. Sommige zijn heel gedetailleerd en andere 
meer globaal. 
In het nieuwe bestemmingsplan is gekozen voor 
de gedetailleerde aanpak. Uit onderzoek is na-
melijk gebleken dat deze aanpak een effectievere 
sturing, bijvoorbeeld in het kader van het be-
schermd stadsgezicht, mogelijk maakt. 

Bovendien biedt een gedetailleerd plan meer 
duidelijkheid aan de gebruikers, of dat nu de 
gemeente is of bewoners en ondernemers. 

Veranderingen
Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat een 
bestemmingsplan alle toekomstige veranderingen 
in de Binnenstad onmogelijk maakt. Daarbij moet 
verschil worden gemaakt tussen veranderingen 
in bebouwing en in functie. Heel veel van de be-
staande bebouwing en ook de openbare ruimte 
zijn beschermd. Vernieuwing is mogelijk, maar 
wordt intensief begeleid door deskundigen van 
de gemeente op het gebied van bouwhistorie, 
welstand en stedenbouw. Voor functionele veran-
deringen ligt het wat eenvoudiger. 
In het plan wordt een onderscheid gemaakt in 
deelgebieden, waarvoor de regels kunnen ver-
schillen. Een nieuwe winkel in het winkelgebied 
levert een ander afwegingsproces op dan eentje 
in een woongebied. •

© Sjaak Ramakers

Gert-Sjoerd Kuperus
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Eerste bouwplan Stationsgebied bij rechter Ben Nijssen

Met de bouw van het woonwinkelgebouw 
van Corio op het Vredenburg is nog steeds 
niet begonnen. Hiervoor zijn twee redenen: 
zoals te verwachten was zijn er bezwaren 
aangetekend tegen de bouw en bovendien 
heeft de gemeente de problemen van met 
name de luchtkwaliteit [te] lang voor zich 
uitgeschoven.
Tegen de plannen in het Stationsgebied be-
staan al bezwaren zolang er aan die plannen 
wordt gewerkt. Dit gaat terug tot eind tach-
tiger jaren toen er nog gesproken werd over 
het Utrecht City Project. Die bezwaren richt-
ten zich vooral op het massale karakter van 
de nieuwbouw en de verkeersaantrekkende 
werking daarvan. In de loop der jaren werden 
de plannen al maar massaler en de verkeers-
problematiek al maar groter.
 
Grote consequenties
Eind februari werd voor het eerst een inhoudelijke 
discussie gevoerd tijdens een rechtzaak tegen de 
nieuwbouw op het Vredenburg. Deze rechtzaak is 
van enorm belang omdat hiermee ook uitspraken 
worden uitgelokt die voor de overige plannen in 
het Stationsgebied grote consequenties kunnen 
hebben. Kees van Oosten voerde het woord na-
mens de bezwaarmakers: de belangenvereniging 
Kleine Zelfstandige Ondernemers, het BOCP 
[Bewonersoverleg City Project en de SSLU 
[Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht]. 
De gemeente trachtte in eerste instantie de SSLU 
en het BOCP niet ontvankelijk te verklaren, maar 
terecht vroeg de rechter zich af welke gedachten-
kronkels bij de gemeente hadden geleid tot dit 
verzoek. Het BOCP is al sinds 1989 bezig met het 
kritisch volgen van de bouwplannen en het infor-
meren van bewonersgroepen. De rechter 
memoreerde dat het BOCP al in tientallen zaken 
wèl ontvankelijk was geweest.
De inhoudelijke discussie tijdens de rechtzaak 
spitste zich toe op de thema’s overbewinkeling en 
luchtkwaliteit. De ondernemers namens wie het 
woord werd gevoerd zijn bang dat de realisering 
van een buitensporige hoeveelheid winkelopper-
vlak de levensvatbaarheid van winkels in het oude 
centrum nadelig zal beïnvloeden. In het centrum 
en in de omliggende regio wordt het winkelopper-
vlak met ongeveer 83 procent uitgebreid, terwijl 
het inwonertal in Utrecht en regio met 7.8 procent 
toeneemt. Daarnaast neemt de verkoop via Inter-
net steeds grotere vormen aan. 

Extra verkeer
De gemeente ging in feite niet op deze bezwaren 
in en Corio had als enig verweer dat ze wel gek 
zou zijn als ze niet zelf in de uitbreidingsplannen 
zou geloven. Of Corio er werkelijk nog zo over 
denkt zullen we wellicht nooit te weten komen. 
Ze zou nu goedkoop van haar contracten af kun-
nen komen; je zou je kunnen voorstellen dat de 
economische crisis Corio doet afzien van grote in-
vesteringen in uitbreidingen, maar wel geld steekt 

in kwaliteitsverbeteringen. De rechter zelf ging niet 
verder op het thema overbewinkeling in. 
Namens de SSLU en het BOCP werd betoogd 
dat de bouw van het woonwinkelcomplex op 
het Vredenburg tot meer extra verkeer leidt dan 
de gemeente Utrecht berekent. Volgens erkende 
voorspellingsmodellen van de CROW genereert 
dit gebouw meer verkeer [1740 auto’s per etmaal, 
exclusief bevoorradingsverkeer] dan de gemeente 
[op basis van ervaring] denkt dat het aan extra ver-
keer oplevert [353 motorvoertuigen]. 

Betrouwbaarheid
 De gemeente gaat er van uit dat het woonwinkel-
gebouw geen extra verkeer oplevert in Wijk C; 
in ieder geval is de verslechtering van de lucht-
kwaliteit minder dan 0.1 µg/m3; dit is kleiner dan 
de grens [in dit geval 0.4 µg/m3] die wettelijk 
wordt aangehouden om vast te stellen of er extra 
maatregelen moeten worden genomen. 
In totaal zouden alle bouwplannen in het Stations-
gebied leiden tot een verslechtering van de lucht-
kwaliteit met 0.5 µg/m3. Dit vereist wel extra 
maatregelen. De vraag is of in dit opzicht het pro-
ject Stationsgebied als één geheel moet worden 
bezien of als een som van deelplannen. 
De metingen van de luchtkwaliteit van het Wijk 
C-Komitee werden door Corio in twijfel getrokken; 

de betrouwbaarheid ervan was niet aangetoond 
en alleen uit metingen over een langere periode 
kunnen conclusies worden getrokken. Dat de 
gemeente helemaal geen meetgegevens liet zien, 
kwam niet ter sprake.

Vreemde afwijkingen
Volgens de gemeente hoeven er voor het deelplan 
woon/winkelgebouw De Vredenburg geen extra 
maatregelen te worden genomen. De positieve 
effecten van de nieuwe bussen wil de gemeente 
daarom buiten beschouwing laten [in feite geeft 
de gemeente al toe dat deze bussen niet op alle 
punten tot een verbetering leiden]. 
Namens de bezwaarmakers werd betoogd dat een 
aantal compenserende maatregelen van de ge-
meente niet aan hun doel beantwoordt; de bussen 
zouden minder schoon zijn en de milieuzonering 
zou niet gehandhaafd worden. Het narekenen van 
de rekenmodellen van de gemeente leverde vol-
gens de bezwaarmakers vreemde afwijkingen op.
Eind maart zal de rechtszaak voortgezet worden. 
De gemeente moet in de tussentijd op last van 
de rechter haar rekenmodellen nader toelichten 
en de bezwaarmakers moeten daar binnen een 
week hun reactie weer op geven. Er valt nog geen 
peil op te trekken welke richting de uitspraak zal 
uitgaan. •

Strobos zingt

Mezzosopraan Karin Strobos, winnaar van de 
publieksprijs voor jong talent 2008, zingt zondag-
middag 22 maart om half vier in de Nicolaaskerk 
liederen van onder andere Debussy en De Falla. 
Else Sterk begeleidt haar op de piano. 

De Soroptimistenclub Utrecht organiseert 
het concert. De opbrengst is voor de 
Stichting Vluchteling-Studenten. 
Toegang 15 euro, inclusief hapjes en drank 
na afloop. •
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Vriendelijk goederentreintje

In oktober vergaderde het kersverse bestuur 
van de Stichting Binnenstadskrant [opgericht 
27 mei 2008]. Thea Quant, onze voorzitter, 
was zo moe en onvast van hand dat we ons 
bedrukt voelden en besloten om haar in het 
vizier te houden. Al snel bleek dat Thea een 
hersentumor had waaraan zij amper drie 
maanden later is overleden. 

Wij kenden Thea eigenlijk pas kort, en wisten 
bijvoorbeeld niet dat ze dol op gedichten van 
Kavafis was, of dat ze net haar eerste klein-
kind had gekregen, dat ze vroeger bij de PPR 
was en socialistische ideeën had, of dat ze 
geridderd was. 

Wat we wel wisten, was dat haar ziekte angst-
wekkend snel verliep en dat ze ook in die peri-
ode hartelijk en toeschietelijk was. 

Haar broer vertelde bij de herdenking in de 
Geertekerk dat hij haar had gezegd dat het 
een goed ding was dat ze uitstekend werd 
verzorgd en veel aanloop kreeg van familie en 
vrienden. Ze antwoordde: ‘Wat let je om met 
me te ruilen?’ Onze voorzitter is niet meer.

Namens bestuur en redactie van de krant,
Erika Marseille en Sjaak Ramakers. •

In memoriam Thea Quant, voorzitter van de krant

Fotobijschrift: Thea Quant, kijken door een ‘binnenraam’ in het stadhuis © Dick Franssen

Applaus voor Jacques van der Linden op een 
avond van GroenLinks in De Kargadoor. 
Van der Linden, directeur van Hoek Transport, is 
de bedenker van de cargohopper, een elektro-
wagentje dat drie goederenkarretjes achter zich 
aan kan slepen. ‘Een zegen voor de Binnenstad 
en dus ook voor de winkelier’, staat in de folder. 
De buitengewoon milieuvriendelijke cargo-
hopper gaat rijden vanaf 2 april. Klanten - dat wil 
zeggen winkels die bevoorraad moeten worden 
- zijn er al. In plaats van met de bestelauto komt 
Hoek op veel adressen voortaan met zijn treintje 
langs. Aan vensteruren [tijden dat vrachtverkeer 
in de Binnenstad mag komen] hoeft hij zich niet 
te houden. 
Verkeer- en milieuwethouder Tymon de Weger, 

als spreker aanwezig op de GroenLinks-avond, 
vond het ‘een fantastisch initiatief’. 

Stadswapen
Jacques van der Linden is er van overtuigd dat de 
cargohopper een doorslaand succes wordt. 
Hij ziet de treintjes al rijden in alle grotere steden 
van Nederland. Ze zijn snel, hebben een actie-
radius van zeventig kilometer en kunnen veel 
goederen vervoeren. Een fabrikant in Friesland 
bouwt de wagens. Van der Linden voorzag de 
cargohopper van het stadswapen, met daaronder 
‘Gemeente Utrecht’. Hij zegt: ‘Utrecht is mijn 
stad, en dat wil ik uitstralen. Je moet het zien als 
stadspromotie. Maar als het niet mag dan schil-
der ik er binnen een uur de Domtoren op’. •

Jesse Pouw

Nieuwe jury bieb 
nog incompleet

Het leek helemaal rond, maar toen ging het mis. 
Architect Rapp+Rapp van de nieuwe bibliotheek 
op het Smakkelaarsveld bleek, toen er nog eens 
goed naar de puntentelling in het juryrapport 
gekeken werd, niet de winnaar. Architectenbu-
reau VMX kreeg vervolgens de opdracht van de 
gemeente, waarop verliezer Rapp+Rapp naar de 
rechter stapte die vond dat de hele procedure op-
nieuw moest. Juryvoorzitter Bob van Reeth vertrok, 
wethouder Harm Janssen bood zijn excuses aan. 
Een nieuwe jury is nog niet compleet. 
Wèl is bekend dat oud-NS-bestuurder Aad Veen-
man de voorzitter wordt, met wethouder Harrie 
Bosch als één van de leden. Veel haast met het 
benaderen van andere kandidaten had de ge-
meente niet. Er is gewacht op de uitkomst van het 
hoger beroep dat ‘voormalig winnaar’ Rapp+Rapp 
aantekende tegen de uitspraak van de rechter. Het 
beroep diende op 3 maart. • 

Opknapbeurt 
Paushuize 
Paushuize, het huis dat de uit Utrecht afkomstige 
paus Adrianus voor zichzelf liet bouwen op de 
hoek van de Kromme Nieuwegracht en Achter 
Sint-Pieter, maar dat hij nooit zag, wordt voor 3,2 
miljoen euro gerestaureerd. In Paushuize en de 
aangrenzende panden zetelde het provinciebe-
stuur, tot het vertrok naar een treurig kantoorge-
bouw in Rijnsweerd. De provincie bleef eigenaar, 
en gebruikte de mooiste kamers voor officiële 
gelegenheden en voor incidentele verhuur. Bij de 
restauratie worden meer ruimtes geschikt gemaakt 
als vergaderzalen voor de verhuur. In de rest van het 
voormalige provinciehuis zit de rechtenfaculteit. •
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Opvallende nieuwbouw in zuidelijke Binnenstad 
Arend Odé

Over de buitenkant van de nieuwbouw van 
het Willem Arntsz Huis zijn de meningen 
verdeeld. Hoewel het complex een stuk 
vriendelijker oogt dan de grijze betonbouw 
van weleer, passen de felle kleuren, de hoogte 
en het materiaalgebruik niet bepaald in de 
historische omgeving. Met name valt de fel 
gele gevel aan de zijde van de Vrouwjutten-
hof nogal uit de toon. Ook staat de hoogte 
van het nieuwe complex in schril contrast 
met de veelal lage pandjes eromheen. 

Toch zijn de plannen redelijk positief ontvangen 
in de wereld van de zorgarchitectuur. In het 
Utrechtse architectuurblad Post Planjer wordt ge-
sproken van een vriendelijke stedenbouwkundige 
structuur die in maatvoering en karakter goed 
aansluit bij zijn omgeving. Men noemt het W.A. 
Huis zelfs een opmerkelijk frisse verschijning in 
de Binnenstad, waarbij vooral de kleurrijke gevels 
en de structuur van de binnenpleinen worden ge-
prezen. De nieuwbouw is najaar 2007 opgeleverd 
en inmiddels op één verdieping na volledig in ge-
bruik. Ook is de inrichting van de binnenpleinen 
en tuinen onlangs gereedgekomen. 

176.000 contacten
Het Willem Arntsz Huis herbergt nog steeds de-
zelfde functies die ook vroeger al op deze locatie 
werden aangeboden: klinische en ambulante 
zorg, dagbehandeling en crisisopvang. Op de bo-
venste verdiepingen van het nieuwe complex zijn 
de cliëntenruimtes gevestigd. Op de eerste ver-
dieping bevinden zich de kantoren, dienstruimtes, 

een bibliotheek en verschillende activiteitenruim-
tes. De crisisdienst, ambulante zorg en deeltijdbe-
handeling hebben een plek op de begane grond 
gekregen. In totaal telt het WA Huis nu 170 bed-
den. Daarnaast waren er in 2008 bijna 176.000 
contacten met cliënten die ambulante zorg of 
dagbehandeling kregen. Zowel het aantal bedden 
als het aantal ambulante contacten is met het ge-
bruik van de nieuwbouw toegenomen. 

Binnenpleinen
Over het algemeen oordelen de gebruikers, zo-
wel medewerkers als cliënten, positief over de 
nieuwbouw. De nieuwe woon- en werkruimtes 
zijn licht, ruim en comfortabel. Volgens een 
woordvoerder van het W.A. Huis zijn met name 
de cliënten erop vooruit gegaan. Iedere cliënt die 
is opgenomen, heeft namelijk een eenpersoons-
kamer met eigen sanitair. De cliëntenverblijven 
zijn bovendien geclusterd in vijf units die elk be-
schikken over een huiskamer, een rookkamer, een 
eetkamer, een activiteitenruimte en een daktuin. 
Daarnaast voorziet het nieuwe complex in een 
aantal gemeenschappelijke binnenpleinen. 
Het gaat om een entreeplein, een binnenplein, 
een informeel woonplein en een kantoorplein. 
Overigens zijn het binnen- en woonplein niet toe-
gankelijk voor omwonenden.

Rebus 
Op dit moment is het voor buitenstaanders nog 
moeilijk om een volledig beeld van de instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg te krijgen. Een 
groot gedeelte van het complex blijft namelijk 

onzichtbaar doordat de bunkerachtige oudbouw 
op de Lange Nieuwstraat nog altijd niet gesloopt 
is. Eerdere plannen maakten duidelijk dat dit in 
2008 zou gebeuren. Zelf geeft een woordvoer-
der van het W.A. Huis aan dat men momenteel 
samen met de gemeente bezig is met het maken 
van een studie naar de mogelijkheden van nieuw-
bouw op de Lange Nieuwstraat. Deze studie is 
nog niet afgerond. De afgifte van een sloopver-
gunning kan dan ook nog wel even duren. 
Positief is dat het W.A. Huis de rebus, die sinds 
1991 aan de buitengevel is bevestigd en vroeger 
ook in de avond verlicht was, voor de toekomst 
hoopt te behouden. Vraag is wel waarom men 
de rebus op dit moment niet in de avond verlicht. 
Het zou nog enige glans aan het grijze bouw-
werk geven. 

Nieuwe appartementen
Ook is begonnen met het bouwen van een ap-
partementencomplex op de hoek van de Lange 
Nieuwstraat en de Vrouwjuttenstraat. Het project 
bestaat uit een architectenkantoor, enkele verga-
derruimten en zes appartementen. Dit plan is aan 
het einde van 2008 van start gegaan en zal naar 
verwachting in het voorjaar van 2010 worden 
opgeleverd. Zeker vanwege de opvallend zwarte 
kleur en het vele glas dat in het complex is ver-
werkt, zal dit gebouw een belangrijke blikvanger 
in dit deel van de Binnenstad worden. De op-
drachtgever, architect Jan Bakers, hoopt dankzij 
de vergaderzalen, die te huur zullen zijn, een bij-
drage aan het bescheiden aantal publieke voor-
zieningen op de Lange Nieuwstraat te leveren. •

Artist impression van de nieuwbouw op de hoek Lange Nieuwstraat - Vrouwjuttenstraat
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De Weger’s luchtkasteel stort in

www.binnenstadskrant.nl

Ben Nijssen

Rond 1900 kwam in de Korte Jansstraat een hele 
wand met prachtige Jugendstil. Nu, een eeuw 
later, zette architectenbureau Sluijmer en Van 
Leeuwen aan de overkant een gevel van glas en 
aluminium rond het casco van de vroegere tapij-
tenwinkel. Sluijmer is één van de toonaangevende 
architecten van Utrecht. Hij is ook verantwoor-
delijk voor het mini-huisje op de hoek Keistraat-
Drift-Kromme Nieuwegracht. •

Honderd jaar later

Wat zich in de eerste maand van het onder-
zoek al aankondigde, is in de laatste twee 
maanden bevestigd: metingen door het Wijk 
C-Komitee tonen aan dat de luchtkwaliteit 
op veel plaatsen in de Binnenstad slecht is. 
Vanwege de soms schokkende uitkomsten 
is het Komitee dieper in de materie gedo-
ken en kwam er aldus achter dat de nieuwe 
bussen van Connexxion niet op alle punten 
even schoon zijn. Inmiddels is ook de ge-
meenteraad ervan overtuigd dat meten van 
de luchtkwaliteit van groot nut kan zijn.

Het college stelde zich tot voor kort steeds op het 
standpunt dat meten een [te] dure opgave voor 
de stad was en dat net zo goed op basis van be-
rekeningen de luchtkwaliteit kon worden vastge-
steld. Het Wijk C-Komitee was het daar niet mee 
eens en wilde weleens zien of die berekeningen 
klopten. Het is tamelijk eenvoudig én goedkoop 
om het gehalte NO2 in lucht te meten. Voor dit 
gehalte zijn Europese normen vastgesteld, waar-
aan in principe in 2010 moet worden voldaan. 
Het gemiddelde gehalte van deze stof over een 
jaar gemeten mag maximaal 40 microgram per 
m3 bedragen. Op zes plaatsen in de Binnenstad 
zijn gasdiffusiebuisjes opgehangen, die elke 
maand werden gewisseld en vervolgens werden 
geanalyseerd op het gehalte NO2. In de tabel 
hieronder staan de resultaten [in µg/m3].

Straat   12 nov-12 feb
Garage La Vie  49,5
Vredenburg  64
Nobelstraat  56,5
St.-Jacobsstraat  51
Catharijnesingel  63,5
Garage Strosteeg 42

Impopulaire maatregelen
Afhankelijk van onder andere verkeersintensiteit 
en weersgesteldheid kunnen de gemeten waar-
den van uur tot uur sterk verschillen. Per maand 
middelt dat al grotendeels uit. Toch kunnen de 
maandgemiddelden nu nog niet goed met elkaar 
vergeleken worden, vandaar dat in de tabel 
alleen het gemiddelde over drie maanden is ver-
meld. Om het jaargemiddelde, op basis van deze 
resultaten, vast te stellen zijn correctiefactoren 
nodig die geleverd worden door het rijksinstituut 
RIVM te Bilthoven. Over de betreffende maanden 
moeten ze nog komen. 
’s Winters liggen de gemiddelde waarden wat 
hoger dan het jaargemiddelde. Uit de tabel blijkt 
echter duidelijk dat met name op het Vreden-
burg, in de Nobelstraat en op de Catharijnesingel 
de waarden veel hoger liggen dan de Europese 
norm. Nu wordt in veel grote steden in Nederland 
op drukke verkeerswegen niet aan deze norm 
voldaan. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid 
in Nederland heeft de Europese overheid toege-
geven dat Nederland wat moeilijk aan deze norm 

kan voldoen. Je mag die norm dan natuurlijk niet 
gaan verhogen voor Nederland, want het gaat 
immers om de gezondheid van de inwonenden. 
Om toch aan de problemen tegemoet te komen 
heeft Nederland daarom uitstel gekregen tot 
2015, maar dan moet men wel kunnen aanto-
nen, met maatregelen en berekeningen, dat dit 
in principe wel gehaald gaat worden. In Utrecht 
is daarvoor het actieplan Luchtkwaliteit voorge-
steld. Dit plan behelst onder andere impopulaire 
maatregelen zoals knippen van het verkeer om 
de doorgaande routes langs de Binnenstad door 
te snijden.

Gele bussen
Als we nu naar de drie straten kijken waar de 
norm voor de concentratie NO2 het verst wordt 
overschreden, dan kun je ook nagaan of de 
maatregelen in het actieplan Luchtkwaliteit wel 
zullen gaan leiden tot het voldoen aan de norm. 
In de Nobelstraat en op het Vredenburg wordt 
de luchtkwaliteit grotendeels bepaald door de 
bussen van het GVU en Connexxion. Ook de 
gemeente gaat er van uit dat het verbeteren van 
de emissies van bussen kan gaan bijdragen aan 
het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarom is 
bij het verlenen van de concessie aan Connexxi-
on de eis gesteld dat deze maatschappij met 
schonere bussen door de stad moest gaan rijden. 
Dit heeft in december geleid tot het inzetten van 
144 nieuwe [gele] bussen door Connexion.

Meten moet
Het Wijk C-Komitee heeft nagetrokken hoe 
schoon deze nieuwe bussen eigenlijk zijn. Op 
verscheidene punten zijn deze bussen inderdaad 
veel schoner dan de oude, behalve op het punt 
van de NO2 uitstoot. Deze constatering heeft 
in de politiek nogal wat stof doen opwaaien. 
Uiteindelijk heeft dit er, samen met de metin-
gen van het Komitee, toe geleid dat de gehele 
gemeenteraad van het college eiste dat er in 
Utrecht een meetnet voor luchtkwaliteit werd 
opgesteld. Maar hoe?
Luchtkwaliteit omvat meer dan alleen het gehalte 
aan NO2, bijvoorbeeld ook de gehalten fijnstof, 
benzeen, CO2 en zwavelverbindingen. Bekend 
is dat er in Nederland het moeilijkst kan worden 
voldaan aan de normen voor fijnstof en NO2. 

Plaatselijk meetnet 
Het Wijk C-Komitee heeft gekozen voor het 
meten van NO2 omdat dit relatief eenvoudig kan 
en omdat het NO2-gehalte bijna alleen door het 
verkeer wordt bepaald. Fijnstof is wat moeilijker 
te meten; er moet ook rekening worden gehou-
den met de deeltjesgrootte die je wilt meten. 
Bovendien wordt het fijnstofgehalte ook door 
andere factoren [bijvoorbeeld zeezout] bepaald 
dan alleen door het verkeer. 
De gemeenteraad heeft zich onlangs door een 
aantal experts laten voorlichten over de moge-

lijkheden en de kosten van het aanleggen van 
een meetnet in Utrecht. Deze experts gaven aan 
dat je eerst moet nagaan wat het doel is van het 
meten. In het kort kwam het hier op neer, dat 
Utrecht in eerste instantie beter een eenvoudig 
net kan opzetten om te bepalen wat en waar 
de zwakste ketens in de luchtkwaliteit in de stad 
zijn. Een methode zoals toegepast door het Wijk 
C-Komitee zou daar volgens deze krant goed in 
kunnen passen. 

Externe adviseurs
Om het toekomstige meetnet in Utrecht aan te 
laten sluiten bij het landelijke meetnet, moet er 
veel meer gebeuren. De meetmethoden moe-
ten dan aan die van het landelijke net worden 
aangepast en gevalideerd. Duidelijk is ook dat 
Utrecht dan meer moet gaan investeren in de 
personele sfeer. In de andere grote steden zijn 
de gemeentelijke diensten die zich bezighouden 
met de luchtkwaliteit veel groter dan in Utrecht. 
Utrecht maakt voor de expertise meer gebruik 
van externe adviseurs. Wat het college en daarna 

Lees verder op pagina 8.

© Humphrey Daniëls
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Niet begeerde beelden
Marijke Brunt

Effe melden 

de gemeenteraad besluiten naar aanleiding van 
de expertmeeting is nog niet bekend. Hopelijk 
worden er wel snel knopen doorgehakt.
De hele discussie over het opzetten van een 
meetnet in Utrecht heeft de aandacht afgeleid 
van de nieuwe bussen. Is dit nu weggegooid 
geld? Dit is niet noodzakelijk zo. Connexxion is 
een grote onderneming die deze bussen ook kan 
inzetten in gebieden waar de NO2-concentratie 
een minder gezondheidsbepalende factor is. In 
de Binnenstad van Utrecht zouden echter andere 
bussen of trams ingezet moeten gaan worden. 
TNO en VROM hebben op verzoek van het col-
lege nagegaan of de conclusies van het Wijk C-
Komitee klopten. Beiden hebben dit bevestigend 
beantwoord en ook bevestigd dat de keuze voor 
de neuwe bussen op dit punt niet de goede was.

Russische locomotieven
Opmerkelijk is dat ook op de Catharijnesingel 
de NO2-norm wordt overschreden, ondanks 
de verkeersbeperkende maatregelen die er zijn 
genomen. De overschrijding wordt veroorzaakt 
door een combinatie van bussen en autoverkeer 
[gemeten werd vlak bij het kruispunt Catharijne-
singel /Bleekstraat]. 
De SP in Utrecht is inmiddels ook begonnen met 
het meten van NO2-concentraties. Zij neemt de 
luchtkwaliteit in de Bleekstraat als meetpunt mee. 
Daar zou namelijk ook nog een verhoging van de 
concentratie kunnen optreden door de uitstoot 
van oude Russische diesellocomotieven. 
Als het actieplan luchtkwaliteit wordt uitgevoerd 
zoals voorgesteld dan zou de intensiteit van het 
autoverkeer in de Bleekstraat weleens belangrijk 
kunnen toenemen. Dit zou dus juist slecht kun-
nen uitpakken voor de luchtkwaliteit aldaar. De 
plannen zouden op deze lokatie nog eens goed 
bestudeerd moeten worden. •

Vervolg van pagina 7.

Drie massieve grote houten beelden, voor-
stellende Christus in gebed in Gethsemané 
[de hof waar volgens verhalen Jezus de 
laatste uren voor zijn kruisiging doorbracht] 
met twee slapende discipelen ernaast, die 
zo’n zeventig jaar in Leeuwenbergh hebben 
gestaan, zijn terug naar Duitsland. 

De beeldengroep van de Duitse beeldhouwer/do-
minee Wilhelm Gross [1883-1974] maakte vlak 
voor de oorlog deel uit van een tentoonstelling 
in Utrecht. Op verzoek van de halfjoodse Gross 
zijn ze daarna niet naar Duitsland teruggestuurd, 
omdat ze daar zeker zouden zijn vernietigd als 
entartete Kunst. De beelden werden in Leeuwen-
bergh, toen een kerkgebouw, ondergebracht. 
Na de oorlog vroeg Gross zijn beelden terug. 
De kerkgemeente van Leeuwenberg was graag 
akkoord, maar het toenmalige Nederlandse Be-
heersinstituut dat de vermogens van vijandelijke 
instellingen en personen beheerde, weigerde toe-
stemming. Op initiatief van de vrouwengroep van 
de kerkgemeente werd in 1949 de beeldengroep 
gekocht voor duizend gulden, het bedrag waarop 
de beeldhouwer Pieter d’Hondt de beelden had 
getaxeerd. Het was in die jaren ingewikkeld om 
het geld over te maken naar Gross, die in 
Oraniënburg/Berlijn [toen Oost-Duitsland] 
woonde, maar dat lukte uiteindelijk in 1952.

Vrienden willen € 80.000
De beelden vormden een karakteristiek en voor 

velen dierbaar element in Leeuwenbergh. 
Maar bij de verhuizing van de kerkgemeente naar 
de Geertekerk, bleven ze achter in Leeuwen-
bergh. De Geertekerk wilde ze niet. Bij de over-
dracht in 2004 van Leeuwenbergh aan de nieuwe 
Stichting Vrienden van Leeuwenbergh is de 
inventaris inclusief deze beelden in bezit van de 
Stichting gekomen. Toen Leeuwenbergh in 2008 
was verbouwd tot muziekzaal voor Vredenburg, 
was er geen goede plaats meer voor de houten 
kunstwerken. Ze stonden weggedrukt, eigenlijk 
bijna als ongewenste vreemden. 
De Evangelische Kirchengemeinde in Oraniënburg 
heeft de afgelopen jaren de Stichting Vrienden van 
Leeuwenbergh verzocht de beelden te mogen 
terugkopen om ze op te stellen in haar Nicolaï-
kirche. De Stichting heeft ze vervolgens opnieuw 
laten taxeren op verzekeringswaarde. De taxateur 
kwam uit op € 680.000, waarna de vraagprijs 
werd vastgesteld op € 80.000. Veel geld, maar 
dat werd het bedrag dat de Stichting wil hebben. 
De Stichting heeft wel besloten dat de kerkge-
meente in Oraniënburg de beelden in bruikleen 
mag hebben, met recht op koop. En dat is nu 
gebeurd. Na een muzikale plechtigheid in aanwe-
zigheid van de zoon van de kunstenaar zijn ze op 
9 maart vertrokken naar Oraniënburg, naar een 
kerk waar ze helemaal op hun plaats zijn. 

Zou het eigenlijk niet een ruimhartig gebaar zijn 
om de beelden zonder ‘winst’ definitief over te 
dragen aan de Nicolaïkirche? •

Een knap kind is tegenwoordig niet begaafd, maar 
meteen hoogbegaafd. Directies heten tegenwoor-
dig raden van bestuur, ook als zo’n directie slechts 
uit één persoon bestaat, zoals op het Grafisch Lyce-
um. Het werkwoord ‘aangeven ‘ kwam in de plaats 
van ‘zeggen’.‘Moeder geeft aan dat haar baby veel 
huilt’. Dikdoeners, kruiswoordpuzzelmakers en 
bedriegers regeren de taal. ‘CU Utrecht 2013’ stond 
op affiches van de gemeente. Een onbegrijpelijke 
boodschap voor wie niet regelmatig met de jeugd 
sms-t. CU betekent in de kinderwereld see you. Een 
reclamebureau spelde de ambtenaren ongetwijfeld 
op de mouw dat je met zo’n slogan heel vlot over-
komt. Maar iedereen weet dat de gemeente dat 
absoluut niet is. De affiche is inmiddels een beetje 
veranderd. In plaats van een jaartal [kennelijk is het 
geloof verdwenen dat in 2013 in Utrecht alles voor 
elkaar is] staat er nu nog wel CU, maar daaronder: 
‘k zie je. Intussen vond het reclamebureau een 
nieuw slachtoffer: de politie. Kijk maar op pagina 
21: ‘Discriminatie? ffmelden’. In grote mensentaal: 

effe melden. ff weer normaal doen, alsjeblieft. •

De beelden voor hun vertrek naar Duitsland

Dick Franssen
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Uitzicht
Jacqueline van Eimeren

Als een vogel over de stad uitkijken, en je 
op een schip wanen; dat konden Annelize 
van Dijk en Sytze Wiersma in hun halfronde 
hoekwoning op de hoek van de Weerdsingel 
bij het sluisje.

Hoewel ze er inmiddels al een paar jaar niet meer 
wonen, spreken ze nog met veel genoegen over 
het karakteristieke witte huis aan het water bij de 
sluis. Daar waar Sinterklaas altijd aankomt. En dat 
Sinterklaas dan naar hen wuifde, als ze op hun 
balkonnetje naar hem uitkeken, spreekt eigenlijk 
vanzelf. “Je voelde je wel een beetje de koningin, 
als je daar vanaf je balkon zo uitkeek over de 
stad en het water. Vooral toen we net in het huis 
waren getrokken, eind september 2002. 
Het was toen een prachtige warme herfst met 
veel zon, alle blaadjes aan de bomen waren zo 

mooi rood en oranje, ik kon bijna niet geloven 
dat ik daar woonde... Toen dacht ik: waar heb ik 
dit nou aan verdiend? Ik voelde me zo bevoor-
recht. Toen we dan ook verhuisden naar deze 
plek op de begane grond, voelde dat alsof we 
weer ‘down to earth’ gingen, we landden weer 
op aarde.” 

Ogen opzij
Het wonen bij de sluis had iets heel bijzonders. 
“We hebben het destijds eigenlijk blindelings 
gekocht, omdat we vooral het uitzicht zo mooi 
vonden. En die ronding met zeven grote ramen 
die overal op uitkijken. Je bent net een vogel met 
ogen opzij als je op dat ‘aanplakbalkonnetje’ 
staat. Je kunt aan twee kanten heel ver over het 
water uitkijken.”

Maar niet alleen vanaf het balkon was het 
uitzicht mooi. Op de tweede verdieping heeft de 
middelste kamer opvallende lage smalle raam-
pjes. “Dat is een beetje een kenmerk van de Zo-
cherhuizen hier in de stad,” vertelt Annelize. “Als 
je in die kamer stond, dat was onze slaapkamer, 
en je keek door die raampjes naar buiten, zag je 
alleen maar water. Dan voelde je je ook helemaal 
van de wereld. Alsof je op een schip zat.”

Cafébezoek
Dat ze verhuisd zijn naar een benedenwoning 
iets verderop op de Bemuurde Weerd heeft te 
maken met het feit dat ze niet steeds die steile 

trap meer op wilden. Zeker toen Sytze een keer 
na cafébezoek de trap op moest worden geduwd 
door Annelize en de behulpzame cafébaas die 
hen thuisbracht. Annelize: “Toen merkte ik pas 
goed hoe steil die trap is. We worden alleen maar 
ouder, we wilden bijtijds vertrekken naar een 
plek waar we altijd kunnen blijven. Het is hier wel 
kleiner, maar we hebben een heerlijke achtertuin, 
dat is echt super. Nee, we hebben er nooit spijt 
van gehad, maar ons uitzicht zijn we kwijt. Dat is 
de prijs die we hebben betaald voor de begane 
grond en de tuin.”

Vuurwerk
Blijven de herinneringen. Zoals die keer dat de 
balkondeuren openstonden en dat ze ineens hun 
namen over het water hoorden schallen. Het 
waren vrienden die met een boot langskwamen. 
Of die keer dat ze zelf vanaf een boot trots naar 
hun eigen huis keken, toen ze het net gekocht 
hadden. En de Oud en Nieuw-vieringen, met de 
hele familie het vuurwerk aan alle kanten boven 
de stad zien, en Koninginnedag natuurlijk. Vooral 
die keer dat ze spullen voor de deur verkochten, 
maar weggejaagd werden door de politie omdat 
het bord ‘Einde vrijmarkt’ precies twee meter bij 
hun deur vandaan stond. En hoe ze daar even 
later doodleuk weer gingen zitten, en een andere 
agent een fiets bij hen kocht... 

Sytze kan er ook tevreden op terugkijken, 
“Ja, we hebben goed geleefd in dat huis!” •

Uitzicht uit het ‘Witte huis’ © Syste Wiersma

Annelize van Dijk en Sytze Wiersma © Saar Rypkema
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Hasj in de jaren van Liefde en Gelijkheid
Dick Franssen

Van 1974 tot 1980 was VVD’er 
Henk Vonhoff burgemeester van 
Utrecht, en al die jaren bestreed 
hij Holly Hazenbos. Een ongelijke 
strijd, want Vonhoff had een uit-
gebreid gezagsapparaat achter 
zich, en Hazenbos was een volks-
jongen zonder enige invloed. 
Keer op keer belandde hij in het 
gevang, voor dagen, maar soms 
ook voor maanden. Zijn delict: 
hardnekkig hasj verkopen in Sar-
rasani op de Oudegracht. 

Die kelder was een interessante 
ruimte, met terraria waarin grote 
slangen wachtten op maaltjes 
muizen en jonge konijnen. Daarop 
konden ze dan weer weken teren, 
wat goed uitkwam in perioden dat 
de politie de deuren had verzegeld. 
Ik werkte in die tijd bij het Utrechts 
Nieuwsblad, en had ‘drugs’ in mijn 
portefeuille. Zo nu en dan dronk ik 
- als ik met Holly wilde praten – bij 
hem in de kelder één van zijn ver-
rukkelijke vruchtensappen. 

Snuffelen
Ik was ook op zijn trouwdag, een 
geweldig feest, in een zaaltje ergens 
bij de Laan van Nieuw-Guinea. Holly 
zag er prachtig uit, als Elvis Presley 
in zijn beste jaren. Hij ging er prat 
op dat hij – in een tijd dat er op 
grote schaal met stuff geknoeid 
werd - uitsluitend kwaliteit verkocht. 
Hij blowde zelf niet, en selecteerde 

uitsluitend op reuk en kleur. Om 
te laten zien hoe goed hij daarin 
was, nam hij me een keer mee naar 
adressen in Hilversum en Amster-
dam. Daar besnuffelde hij partijtjes 
hasj en zei dan uit welk land ze 
kwamen en hoe goed of slecht ze 
waren. Volgens de verkopers was 
zijn score steeds honderd procent. 

Opgefokt
Na het vertrek van Vonhoff ver-
anderde het klimaat in Utrecht. 
Hasjverkoop werd gedoogd, en 
werd tevens commercieel heel 
interessant. Hazenbos kreeg het 
gevoel dat grote jongens uit de 
onderwereld aasden op zijn kelder. 
De zo trouwhartige, coole gozer met 
zijn leuke Haagse accent veranderde 
in een opgefokte figuur, die aan de 
deur kwam of opbelde met verhalen 
dat hij achtervolgd werd. 
PSP-raadslid Rob van Gemert, zijn 
toeverlaat, vertelde me dat Holly 
cocaïne was gaan snuiven. 
Het bleek dat hij een pistool had, en 
daarmee schoot hij in het wilde weg 
toen de politie hem bij zijn huis in 
Lunetten wilde aanhouden omdat 
een achterlicht het niet deed. De 
agenten zochten dekking achter 
hun auto en losten vervolgens een 
dodelijk schot. 

Epicentrum
Max Daniël, een Zwitserse oud-leer-
ling van de School voor de Journalis-

tiek, is een andere jonggestorven 
figuur uit de Utrechtse cannabis-
scène. In tegenstelling tot Holly was 
hij iemand met intellectuele en we-
tenschappelijke belangstelling. Zijn 
winkel ‘t Grasje was het epicentrum 
van de veredeling van nederwiet. 
Een interessante prater was hij, met 
uitgesproken opvattingen over poli-
tiek en maatschappij. Waaraan hij is 
overleden, weet ik niet. 
Lang voor Daniël en Hazenbos werd 
er natuurlijk al hasj gerookt. In de 
late jaren vijftig gebeurde dat vooral 
in het milieu van jonge schilders, 
dichters en bebop-musici. Er hing 
een sfeer omheen van exclusiviteit. 
De democratisering van het wiet-
gebruik voltrok zich een decennium 
later, toen scholieren, studenten en 
andere twintigers stickies gingen 
opsteken. Ze kochten de hasj vooral 
bij leeftijdgenoten, die van hun 
vakantie in Marokko of Afghanistan 
een paar onsjes hadden meegeno-
men, en een deel daarvan weer aan 
anderen overdeden. 
Er waren ook wel vaste adressen, 
meestal in kraakpanden, bijvoor-
beeld in de Stationsstraat [voordat 
HC werd gebouwd], en Boothstraat 8. 
Rob van Gemert herinnert zich nog 
hoe hij aan zijn eerste hasj kwam. 
‘Ik kreeg het van een medestudent 
in een lucifersdoosje.’ Een grote 
gebruiker is hij nooit geworden, en 
dat geldt voor veel van zijn generatie-
genoten.

Volte
Bij het Utrechts Nieuwsblad schreef 
Tom Flesseman in de jaren ’60 over 
popmuziek en de jongerenscène. Hij 
versloeg in ’67 en ’68 de twee grote 
popfestivals in de Jaarbeurs, Flight to 
Lowlands Paradise 1 en 2. Er werd 
volop geblowd, maar Tom rookte 
niet mee. Hij begon pas later, toen 
hij bij het Algemeen Handelsblad 
werkte. Van een paar trekjes had hij 
een dag later nog last. ‘Er zat voor 
mij maar één ding op: er weer mee 
te stoppen.’

De organisatoren van de twee 
Flights waren Van Gemert en de 
kunstschilder-hippie Bunk Bessels. 
Ergens tussen oude paperassen vind 
ik een ongedateerd exemplaar van 
Volte, een Utrechts underground-
blad, met een verslag van Bunk Bes-
sels van een happening in Alexandra 
Palace in Londen. ‘Verschillende 
mensen waren al stoned en liepen 
met wazige of verrukte blik tussen 
het publiek dat nauwelijks acht op 
hen sloeg’, schrijft hij ergens. En hij 
vervolgt: ‘Dat was juist het allerfijn-
ste van deze happening. Men kon 
zingen, schreeuwen, dansen, zitten, 
lopen of hangen of de liefde maken 
waar en op welke manier men dat 
zelf wilde. [-] Deze mensen hebben 
de oplossing gevonden voor een 
nieuwe wereld, namelijk Liefde, 
Verdraagzaamheid en Gelijkheid’. •
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Handhaving paddoverbod niet geregeld
Jesse Pouw

Op de voorpagina van het toen 
toonaangevende popblad Hitweek 
verscheen in het voorjaar van 
1968 deze foto van Uncle Bernie’s 
Farm, een nieuwe, veelbelovende 
Utrechtse groep. Het jongetje rechts 
zorgde, zo meldde het blad, voor de 
‘castration sounds’. Andere media 
pakten het nieuws op. Er verschenen 
artikelen in alle Utrechtse kranten [er 
waren er toen nog vier] en de latere 
directeur van het Holland Festival, 
Ad ‘s Gravesande, sprak langdurig 
met enkele bandleden in het radio-
programma Uitlaat. Kort daarna 
kwam er een uitnodiging voor een 
optreden op een festival. De leider 

van de groep was de man naast het 
jongetje. Hij zei in interviews dat hij 
tegen spuiten was, en aangenomen 
werd dat hij drugs bedoelde. Maar 
het ging hem om bestrijdingsmid-
delen. Hij was tuinder. De foto werd 
op zijn land genomen. In werkelijk-
heid was het geen foto van een 
band, maar een afscheidscadeautje 
voor een journalist van het Utrechts 
Nieuwsblad. Collega’s staan er op, 
en vrienden. Tom Flesseman, de man 
met de theemuts, stuurde de foto 
naar Hitweek en verzon er een ver-
haal bij. Hij wilde wel eens zien hoe 
beroemd je kon worden met een 
band die geen noot kon spelen. •

De band die niet spoot 

Links Dick Franssen en Sjaak Ramakers [nu Binnenstadskrant], met daarnaast 
tekenaar Arne Zuidhoek en WIllem van Zanten. Verder Pieter van de Vliet, Tom Flesseman, 

 Theo van Oosterhout, Wijnand Cramer, tuinder Bakker en jongetje Jantje. © Sjaak Ramakers 

Smartshops mogen sinds de-
cember vorig jaar geen verse 
hallucinogene paddenstoelen 
meer verkopen. De verkoop van 
gedroogde paddo’s was al langer 
verboden. De twee smartshops 
in de Binnenstad - Magic Mind in 
de Voorstraat en State of Mind 
op de Oudegracht – zeggen dat 
ze zich aan het verbod houden. 
Controle hebben ze nog niet 
gehad. 

Politiewoordvoerder Mieke Kort: 
“Het is nog niet duidelijk hoe de 
handhaving moet verlopen. Daar is 
wel overleg over met het Openbaar 
Ministerie en de burgemeester. We 
hopen dat in de nabije toekomst 
duidelijk wordt wie de handhaving 
verzorgt en hóe die moet verlopen. 
Op dit moment heeft de politie nog 
niet de expertise in huis om dit te 
doen. Ik denk dat dat bij andere 
instanties ook zo is.” 

Narcotica
Ook gemeente-ambtenaar Evert 
van Kuilenburg weet niet precies 
hoe het met de handhaving van 
een paddoverbod moet. Sinds vorig 
jaar heeft de gemeente toezicht en 
handhaving op drank, seks en gok-
ken overgenomen van de politie. De 
gemeente moet controleren of de 
horeca de zaken op orde heeft. ‘Je 
zou zeggen dat paddo’s onder de 
narcoticawet vallen en dan is het de 

verantwoordelijkheid van de politie. 
Dan zouden we op aangeven van 
de politie tot handhaving moeten 
overgaan.’ In totaal belandden 250 
soorten paddenstoelen op de verbo-
den lijst II van de Opiumwet.
Merkwaardig genoeg mag een truf-
fel [de Psilocybe tampanensis] wèl 
worden verkocht. Een smartshop-
medewerker is niet overwegend 
enthousiast. “Ik vind het niet zo’n 
goede soort voor beginners. Van de 
Mexicaanse paddo’s word je vrolijk 
en extravert; met de truffels ga je òf 
rustig zitten kletsen, òf je vliegt naar 
de hemel en praat met God. Hij is 
wat lastig te doseren.”

Dalende omzet
Volgens de medewerker daalde de 
omzet met zo’n veertig procent door 
het wegvallen van paddoverkoop. 
Hij ergert zich aan het verbod, maar 
houdt zich er wel aan. Hij hoorde 
dat de gemeente een brief heeft 
gestuurd naar het ministerie van 
VWS waarin staat dat vanwege de 
afwezigheid van incidenten of klach-
ten geen extra controles worden 
uitgevoerd. ‘Wij hebben dat via onze 
belangenvereniging vernomen. De 
gemeente gaat er van uit dat wij ons 
aan de wet houden, dat doen we. 
We nemen dat risico gewoon niet.’

De Vereniging Landelijk Overleg 
Smartshops [VLOS] bestrijdt het 
verbod op paddo’s en spande vorig 

jaar een kort geding aan tegen de 
staat. De belangenvereniging werd 
in het ongelijk gesteld, maar ging 
tegen deze uitspraak in beroep. 
Begin deze maand diende de zaak 
bij het gerechtshof in Den Haag; op 
14 april volgt de uitspraak. 

Hooligans
Volgens Paul van Oyen, de advocaat 
van de VLOS, speelt het paddo-
probleem alleen in Amsterdam. 
‘Het gaat om toeristen en drugs, 
de import van dronken Engelse 
hooligans. Onderhand werden er 
overál paddo’s verkocht, je kon ze in 
allerlei winkels krijgen. 
Er kwamen dagelijks hordes toe-
risten die beslist paddo’s wilden 
gebruiken. Ze vroegen de sterkste 

soort en kregen die zonder toelich-
ting. De verkopers zagen ze toch 
nooit meer terug.’
Incidenten bepalen de beeldvorming 
rond paddo’s. Maar de 17-jarige 
Française die in 2007 na paddo-
gebruik in Amsterdam van een 
viaduct sprong, ondernam al eerder 
een zelfmoordpoging. En de man 
die zijn hond slachtte, bleek geen 
paddo’s te hebben gebruikt, maar 
verkeerde in een psychose. 

Paul van Oyen: ’Het ministerie 
luistert niet naar échte argumenten, 
maar gebruikt het verbod als poli-
tiek instrument.’ In Utrecht hebben 
zich nog geen paddo-incidenten 
voorgedaan. Er zijn in Nederland 
zo’n 180 smartshops. •

State of Mind op de Oudegracht is één van de twee Utrechtse smartshops 
© Jesse Pouw
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Duitsche Orde beheert miljoenen 

Naast de grote poort van Spring-
weg 25 hangt een bescheiden 
naambordje: R.D.O Balije van 
Utrecht. Achter het poortge-
bouw ligt aan een binnenplaats 
een imposant, tot in de puntjes 
gerestaureerd vijftiende-eeuws 
gebouw. Hier huist in besloten-
heid de Ridderlijke Duitsche Orde, 
Balije van Utrecht. 

Speciaal voor het bezoek is het licht 
in de stille museale zalen aangedaan. 
Kroonluchters, een grote gedekte ta-
fel, stemmig beklede stoelen met een 
ridderkruis op de rugleuning – over 
twee ervan hangen witte capes met 
zwart kruis - , antieke meubels die zo 
te zien goed in de boenwas staan, 
een glimmend harnas, rijen gelijkvor-
mige donkere schilderijen met ernstig 
kijkende knielende ridders in vol 
ornaat, hier en daar een portret van 
een lid van het koninklijk huis. Broze 
archiefstukken in ladenkasten. Alles 
lijkt een vaste plaats te hebben. Geen 
rommeltje is er te zien. Hier heersen 
orde en rust.

Nieuwe meubels
Vroeger was dit de woning van de 
landcommandeur van de R.D.O. 
Balije van Utrecht, vertelt secretaris 
Jan-Cees van Hasselt in zijn werk-
kamer. Het Duitse Huis besloeg toen 
het hele gebied tussen Springweg, 
Willemsplantsoen, Walsteeg en 
Nathanaëlspoort. Het grootste deel is 
nu van het hotel Karel V. 
De meubilering is grotendeels nieuw. 
Nu ja, wel antiek, maar nieuw 
gekocht in 1995, toen de ridders het 
gerestaureerde Duitse Huis opnieuw 
konden betrekken. Zij moesten 
namelijk in de Franse tijd het Duitse 
Huis uit - Napoleon had weinig op 
met de adel - en de Balije verhuisde 
naar een pand in de Hofpoort op de 
Nieuwegracht. De oorspronkelijke 
inboedel werd toen grotendeels door 
de ridders meegenomen naar hun 
eigen huizen en verdween uit het 
zicht. 

Geestelijke ridderorde
Het begon 1187. Jeruzalem was in 
handen gevallen van de Egyptische 

sultan en de paus riep heel Europa 
op tot de derde kruistocht om de 
stad met zijn heilige plaatsen terug 
te veroveren voor de christenheid. 
Overal vandaan trokken ridders op 
naar het Heilige Land, ook uit het 
[Duitse] Heilige Roomse Rijk, waartoe 
toen de Nederlanden behoorden. Zij 
richtten bij de belegering van de stad 
Acco een veldhospitaal in, waar de 
ziekenzorg in handen werd gegeven 
van priesterbroeders. De ridders 
gingen pelgrims beschermen tegen 
overvallers en bleven natuurlijk ook 
strijden om heilige plaatsen. Rond 
1220 verenigden priesters en ridders 
zich in een geestelijke ridderorde 
waarbinnen de geloften van kuis-
heid, armoede en gehoorzaamheid 
golden, de Orde van het Hospitaal 
van Ste. Marie der Duitsers – later de 
Ridderlijke Duitsche Orde geheten. 
De nieuwe Orde werd direct door 
de paus erkend. Dat hield in dat de 
Orde alleen het gezag van de paus 
hoefde te erkennen en niet meer dat 
van wereldlijke vorsten. Zij mochten 
bijvoorbeeld hun eigen munten slaan. 

Enorme bezittingen
Het prestige van de Orde was vanaf 
het begin groot. Secretaris Van Has-
selt legt uit dat vooraanstaande 
lieden de orde stukken grond schon-
ken om te ontkomen aan de morele 
plicht om op kruisvaart gaan. En hoe 
kon men zijn dank voor de gewapen-
de strijd voor het goede doel beter 
uiten dan royaal te schenken? 
Na de kruisvaarten richtten de rid-
ders hun aandacht op militair werk 
in Oost-Europa. Ze vochten voor 
vorsten daar om ongelovige volkeren 
aan hun grenzen te onderwerpen en 
ontvingen in ruil daarvoor nog meer 
land. Het hoofdkwartier verhuisde 
van Acco naar Mariënburg in het hui-
dige Polen. Om de enorme bezittin-
gen goed te kunnen besturen, wer-
den drie bestuurseenheden gevormd. 
Een daarvan was het ‘Duitse land’, 
dat weer werd onderverdeeld in 12 
provincies [‘balijen’]. Het bestuur 
[‘kapittel’] van de Balije van Utrecht, 
vanaf 1345 gevestigd op de Spring-
weg, bestiert 14 ‘commanderijen’ 
overal in het land, elk bestaande 
uit een kerk, huizen en grond. De 
inkomsten van deze bezittingen 
vormen de basis voor de huidige 
charitatieve activiteiten van deze 
Balije, die de enige nog overgebleven 

bloeiende tak is van de Ridderlijke 
Duitsche Orde. 

Moderne statuten
Tijdens de reformatie mocht bij 
uitzondering de Balije van Utrecht 
haar bezittingen houden, op voor-
waarde dat men zou overgaan tot 
het protestantse geloof. 
Dat gebeurde. Sindsdien is het een 
eis dat de ridders belijdend protestant 
zijn. De eisen van armoede, kuisheid 
en gehoorzaamheid zijn verdwenen., 
maar de ridders moeten wel tot de 
oude Nederlandse adel behoren. 
En vrouwen kunnen geen lid worden. 
Er kunnen trouwens maar dertien 
ridders lid zijn van het kapittel, als 
verwijzing naar Jezus en zijn twaalf 
discipelen. Wel is er een klein aantal 
‘verbondenen’, ridders die later mis-
schien lid kunnen worden. 

Tegenwoordig heeft de Balije van 
Utrecht moderne statuten, en geldt 
een maximale zittingsduur en een 
maximale leeftijd. De leden van het 
kapittel worden overigens officieel 
door de koningin benoemd. Het 
kapittel vergadert twee keer per jaar, 
en ook een keer met vergelijkbare 
goede-doelenorganisaties. 

Lenigen van noden
De hoofdtaak van de R.D.O. Balije 
van Utrecht in de moderne tijd is 
verwant aan het oorspronkelijke doel 
van het verzorgen van zieken. Dat is 
omgebogen tot het lenigen van indi-
viduele noden. Secretaris Van Hasselt: 
“Je hebt er geen idee van hoeveel 
nood er heerst als gevolg van ziekte 
of ongelukkige omstandigheden. Wij 
kunnen jaarlijks gelukkig vele tonnen 
geven. Het overgrote deel wordt 
besteed aan de sociale doelen. De 
aanvragen komen binnen via instel-
lingen van maatschappelijk werk. We 
zijn mede-oprichter van de Utrechtse 
Stichting Noodhulp voor spoedei-
sende materiële hulp, een publiek/pri-
vate samenwerking die loopt als een 
speer. En wij steunen bijvoorbeeld 
Singelzicht, een opvangcentrum voor 
zwerfjongeren. Verder is er een klein 
potje waar predikanten een beroep 
op kunnen doen voor een sabbatical 
of promotie. Van Hasselt houdt per-
soonlijk ook nog de band met Rome 
in ere. Carnaval viert hij steevast 
verkleed als paus, in Zwolle, waar hij 
vroeger wethouder was. •

Jan-Cees van Hasselt © Sjaak Ramakers

Marijke Brunt
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Ridders van de goede werken
Dick Franssen

Jhr. Lothar von Bönninghausen 
hoopt dat we het niet erg vinden 
dat hij de hoezen niet van alle 
stoelen haalt. Maar hij laat graag 
zien hoe zo’n stoel er uit ziet: 
in de rugleuning zit – geborduurd 
– het wapen van een adellijke 
familie. Op die manier heeft elk 
lid van de Orde van Malta z’n 
eigen stoel. In principe tenminste. 
Want het borduurwerk dateert 
uit de jaren twintig van de vorige 
eeuw, en is niet bijgehouden. Dat 
kun je ook zien: de kleuren zijn 
verbleekt. Waar het op neerkomt 
is dat leden van adellijke families, 
van wie tachtig jaar geleden nog 
niemand bij de Orde was, geen 
eigen stoel hebben. Volgens Von 
Bönninghausen is dat absoluut 
geen punt. ‘Ze nemen er gewoon 
één die over is’. 

Oude tijden kijken op je neer in de 
kanselarij van de afdeling Nederland 
van de Orde van Malta, Nieuwegracht 
16. Het is een achttiende eeuws 
patriciërshuis, door de Roermondse ar-
chitect Pierre Cuypers in 1912 geschikt 
gemaakt voor zijn nieuwe bestem-
ming. Hij koos in sommige kamers 
voor donkere lambrisering tot aan het 
plafond. Je komt er niet spontaan in 
een uitbundige stemming.
De kanselarij maakt niet de indruk da-

gelijks intensief te worden gebruikt, 
en dat gebeurt ook niet. Vergaderin-
gen zijn beperkt tot het noodzake-
lijke. De secretaris, die zijn kantoor 
heeft in het souterrain , werkt enkele 
dagdelen per week. 

Veel familie
Cuypers, de architect, was katholiek, 
en de Orde van Malta is dat ook. De 
120 leden – tegenwoordig zowel 
vrouwen als mannen – behoren alle 
tot de kleine groep van katholieke 
adellijke families. Er is in Nederland 
veel meer protestantse adel. Lothar 
von Bönninghausen besteedt – als 
gewoon lid – enkele dagen per jaar 
aan de Orde, wat niet zo veel is. 
Niettemin kent hij de meeste andere 
leden goed, vooral ook omdat er bin-
nen die katholieke adellijke kring veel 
onderling getrouwd is. ‘We zijn van 
oudsher heel vaak familie van elkaar’. 
Kostscholen waren volgens hem de 
plaatsen waar die weinige jongens 
en meisjes met elkaar in contact 
kwamen. Begin jaren negentig werd 
hij lid. ‘Vanaf je vijftigste ga je eens 
kijken wat er nog meer in je leven 
is dan je loopbaan. De kinderen zijn 
wat groter, je krijgt meer tijd...’.
Hij koos voor de Maltezers omdat hij, 
zoals hij zegt, dankzij z’n afkomst, 
het voorrecht had te kunnen toetre-
den. Verder omdat hij katholiek is en 

dat ook zo voelt. ‘En omdat ik mijn 
bescheiden bijdrage wil leveren aan 
het werk van de Orde.’

Lourdes
Dat werk bestaat al negenhonderd 
jaar – sinds de kruistochten – uit 
hulpverlening. Het militaire karakter, 
dat de Orde ook had, is verdwe-
nen sinds Napoleon de ridders 
verdreef van Malta. Wereldwijd zijn 
er elfduizend leden, verdeeld over 
107 landen. De Nederlandse afde-
ling is, zeker in vergelijking met de 
protestantse ridders uit het Duitse 
Huis, arm. De inkomsten komen uit 
de contributie van de leden en uit 
legaten. Het enige bezit is het huis 
op de Nieuwegracht, dat dankzij drie 
verhuurappartementen bovenin ook 
nog wat geld oplevert. 
Op de jaarlijkse werkridderdag in het 
voorjaar hullen de leden zich in een 
soort capes en praten dan vooral 
over de besteding van de financiële 
middelen. Een deel daarvan gaat 
naar primaire medische hulp aan 
onverzekerden in de Kruispost in 
Amsterdam. Enkele andere doelen 
zijn: hulp aan terminale patiënten in 
het Johannes Hospitium in Vleuten 
en Wilnis en aan centra in Libanon 
voor patiënten met hersenbescha-
digingen. Elk jaar gaat er een groep 
ridders als hulpverleners mee met de 

bedevaarten naar Lourdes. Von Bön-
ninghausen is nog niet aan de beurt 
geweest. 
Behalve die zeer serieuze vergade-
ring is er ook nog een ridderdag, 
op 24 juni, het feest van Johannes 
de Doper. Eerst een bijeenkomst op 
de Nieuwegracht, vervolgens in een 
stoet naar de Catharijnekerk, en ten 
slotte in jacquet dineren, meestal in 
Paushuize. 

Oprukkende Turken
Een hospitaal in Jeruzalem, geleid 
door Benedictijnen en gewijd aan 
Johannes de Doper, vormt de oor-
sprong van de Orde. Het was in 1023 
gebouwd voor de vele pelgrims. De 
hospitaalbroeders maakten zich in 
1113 los van de Benedictijnen en 
stichtten de Orde van Sint-Jan. De 
doelstelling was de pelgrims niet 
alleen te verplegen , maar ook te 
beschermen, een militaire zaak, die 
aan ridders werd toevertrouwd. Door 
de oprukkende Turken en de val van 
de landen die de Kruisvaarders had-
den gesticht , moesten de ridders een 
paar keer verkassen, tot zij uiteinde-
lijk op Malta terechtkwamen, waar 
zij zich met succes tegen de Turken 
verdedigden en honderden galijen 
leverden voor het afslaan van de 
Turkse pogingen de Middellandse Zee 
te veroveren. •

Jhr. Von Bönninghausen in de grote vergaderzaal © Sjaak Ramakers
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Ben Nijssen
Definitief einde parkeergarage Lucasbolwerk

Ben NijssenMeer ‘bruin’ op straat? 

Voor de meeste Utrechters vormen de plan-
nen voor de aanleg van de ondergrondse 
parkeergarage bij het Lucasbolwerk een af-
gesloten hoofdstuk, al blijft bij de voorstan-
ders de wens voor een parkeerkelder aan 
de oostkant van de Binnenstad natuurlijk 
bestaan. Wat velen niet wisten, was dat de 
monumentenvergunning die verleend was 
voor de bouw van de garage nog steeds van 
kracht was. 

Speciaal om de garage tegen te houden was 
de vereniging Comité Behoud Lucasbolwerk 
opgericht. Ze was zich maar al te bewust van 
het bestaan van die monumentenvergunning en 
maakte zich daar grote zorgen over, want: net 
zo goed als bij het aantreden van het huidige 
college de bouw plotseling van de baan was, 
zou met de komst van een volgend college de 
politieke wind de andere kant op kunnen gaan 
waaien. Alhoewel zo’n vergunning [na juridische 
procedures onherroepelijk geworden in 2006] bij 
het niet benutten een beperkte geldigheidsduur 

heeft, zou die tot mei 2011, ruim een jaar na het 
aantreden van het volgende college, nog geldig 
zijn.
De vereniging heeft, nadat de bouwvergunning 
was ingetrokken, verscheidene pogingen gedaan 
om het college van b. en w. te bewegen ook de 
monumentenvergunning in te trekken. Het was 
daar echter niet toe bereid. 

Naar de rechter
Omdat het Lucasbolwerk hoognodig aan een op-
knapbeurt toe is, werd een herstelplan opgesteld. 
Hiervoor was een nieuwe monumentenvergun-
ning vereist, die in 2008 ook werd verleend. Je 
zou verwachten dat het college nu de eerste 
vergunning zou intrekken; maar nee. Dit was hét 
moment voor de vereniging om naar de rech-
ter te stappen. Er waren nu twee verschillende 
vergunningen met geheel verschillende strekking 
verleend voor hetzelfde gebied. 
In december 2008 ging het college tijdens een 
regiezitting bij de rechtbank Utrecht door de 
knieën. Het zegde toe te willen meewerken aan 

het intrekken van de vergunning. Over en weer 
moesten eerst nog wat verplichtingen worden 
afgewerkt. In januari 2009 was het dan eindelijk 
zover; het college heeft de monumentenver-
gunning voor de bouw van een garage officieel 
ingetrokken. Het college heeft alleen het hoofd 
van de afdeling parkeren hiervan op de hoogte 
gesteld. De leden van de gemeenteraadsfracties 
kunnen dit nu tegelijkertijd met de binnenstads-
bewoners via deze weg vernemen.

[tussenkop]Borrel
Op de ledenvergadering van 6 juni zal wor-
den voorgesteld de vereniging Comité Behoud 
Lucasbolwerk op te heffen. Behoedzaam als de 
vereniging is, zal aan de leden worden voorge-
steld dat alle rechten overgedragen worden aan 
de Stichting Singelgebied Utrecht. Als dank voor 
alle ondersteuning zullen tegen het naderen 
van 6 juni de leden van de vereniging alsook de 
partners in de strijd worden uitgenodigd om de 
goede afloop met een borrel te vieren. •

Woensdagmiddag 18 februari rond half twee. 
Krokusvakantie en een lekker zonnetje, dus het 
is druk in de stad. In de Lijnmarkt komen twee 
agentes aangereden op hun bruine paarden. 
Een mooi gezicht, een veilig gevoel ook. Eén van 
de paarden krijgt plotseling sterke aandrang en 
steekt de staart de lucht in. De agente ziet dit, 

stopt, gaat naast haar paard staan en rijdt dan 
verder, een grote bruine berg in het midden van 
de straat [voetgangersgebied] achterlatend. 
Fijn voor alle winkelende mensen, voor de winke-
liers die later allerlei bruine smurrie in hun winkels 
mogen opruimen.

Even later: Vredenburg. Dezelfde agentes, het-
zelfde ritueel, maar nu het andere paard. Met als 
resultaat wéér een bruine berg, midden op de 
markt, lekker dicht bij alle levensmiddelen. In het 
buitenland zie je dat paarden in de stad een zak 
ondergebonden hebben gekregen. Is dat nu zo 
veel moeite? •

 De monumentale bank op het Lucas Bolwerk is intussen vernieuwd [en weer in trek] © Sjaak Ramakers
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Gratis, maar wèl bewaakt: nieuwe U-stal onder Van Haren

Luchtkwaliteit zaak van iedereen

Ben Nijssen

De speurtocht naar nieuwe stallingsmo-
gelijkheden voor fietsen heeft dankzij een 
tip van bewoners in Wijk C al tot een mooi 
resultaat geleid. In de kelder van de schoe-
nenzaak van Van Haren op het Vredenburg 
wordt nu hard gewerkt om midden april 
plaats te bieden aan 150 fietsen. Het bijzon-
dere is bovendien dat de stalling bewaakt 
wordt, maar toch gratis is.
Zeker op drukke momenten is het over-
duidelijk: het centrum van Utrecht heeft 
een fietsprobleem. Het aantal mensen dat 
met de fiets naar de Binnenstad komt is de 
laatste drie jaar explosief gestegen. Lang 
niet allemaal kunnen ze op een nette manier 
worden gestald. 

In ere hersteld
De afdeling Parkeren is naarstig op zoek naar 
locaties voor inpandige fietsenstallingen. Tot nu 
toe zonder veel succes. En ook op straat zijn op 
de zogenaamde hotspots nauwelijks nog moge-
lijkheden om meer fietsenklemmen te plaatsen. 
Dat zal onder meer gaan leiden tot oplossingen 
waarbij de fietser niet langer zijn fiets tot bij de 
deur van zijn bestemming kan zetten. Nog voor 
de zomervakantie denken b. en w. te komen 
met een plan [fietsparkeren Binnenstad] om het 
probleem op zijn minst te verminderen. Op de 
site van de wijkraad Binnenstad is het advies aan 
het college op de voorgestelde maatregelen al te 
lezen.
Bewoners van Wijk C herinnerden zich dat er in 
het verleden een fietsenstalling was in de kelder 

van Van Haren en gaven de tip om na te gaan 
of die stalling weer in ere hersteld kon worden. 
Dat blijkt inderdaad te kunnen. De plaats is erg 
gunstig, zeker op dit moment nu de fietsenstal-
ling op het Vredenburg is verdwenen. Ook in de 
toekomst mag verwacht worden dat, ondanks de 
bouw van een stalling onder het nieuw te verrij-
zen woon/winkelgebouw, er een grote behoefte 
aan stallingsmogelijkheden zal bestaan, zeker na 
ingebruikneming van het muziekpaleis. 

Ingang aan achterkant
Het grootste nadeel van de stalling is dat de 
ingang aan de achterkant van Van Haren zit; dus 
in de Lange Koestraat. Het publiek moet dus wel 
uitdrukkelijk op deze ingang gewezen worden. 
Afdeling Parkeren zal daarom onder andere een 
aantal routeverwijsborden plaatsen en op en rond 
het Vredenburg gaan flyeren. 
Van de ongeveer150 beschikbare plaatsen wor-
den er 134 in rekken, deels in 2 lagen, gedacht. 

De overige plaatsen zijn dan voor speciale fietsen 
[bijvoorbeeld bakfietsen]. De stalling moet wel 
ruim blijven ogen en de fietsen moeten makkelijk 
te stallen zijn. Voor brommers en scooters is geen 
plaats. U-stal regelt het beheer. De eerste dag is 
gratis; laat je je fiets langer staan dan gaat dat 
vijftig cent per dag kosten. De openingstijden 
zullen om te beginnen erg ruim worden gesteld: 
van ’s morgens 7 tot ’s avonds 12 uur en op 
do/vrij/za zelfs tot 4 uur. Er komt extra bewaking 
met camera’s. Na vier tot vijf maanden komt er 
een evaluatie; er wordt onder andere bekeken of 
de openstelling wel zo ruim moet blijven.

Meer ideeën gevraagd
De stalling zal niet de fietsparkeerproblemen 
in de omgeving van het Vredenburg oplossen, 
maar zal zeker een deel van de oplossing zijn. 
Nieuwe ideeën voor stallingen of fietsklemmen 
zijn welkom bij met wijkbureau Binnenstad of de 
afdeling Parkeren [2860000]. Voor vragen over 
de fietskelder: Rijk-Jan van Alfen, 2860338. •

Ingezonden

De afgelopen weken werd ik door Leefbaar 
Utrecht, D66 en GroenLinks gevraagd om in 
een panel plaats te nemen om te discussiëren 
over de Utrechtse luchtkwaliteit. Tijdens deze 
bijeenkomsten kwam ik tot de ontdekking 
dat de perceptie van veel inwoners anders 
is dan de werkelijkheid. Ik kreeg de indruk 
dat veel inwoners denken dat ondernemers 
verantwoordelijk zijn voor de slechte lucht-
kwaliteit.

De Ondernemers in Utrecht staan voor een voort-
varende ruimtelijke en economische ontwikkeling 
van de stad. Een goede luchtkwaliteit nu en in de 
toekomst vinden we één van de belangrijke voor-
waarden. Samen met de gemeente en bewoners 
willen wij ons daarom blijven inzetten voor een 
goede luchtkwaliteit om zo de stad aantrekkelijk te 
houden voor iedereen. De ondernemers hebben al 
veel gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 
Hierna volgen een aantal maatregelen die reeds 
genomen zijn:

-  Miljoeneninvestering in schonere vrachtwagens;
-  Meewerken aan milieuzonering vrachtauto’s;
-  Ondertekenen en uitvoeren van het convenant  
 schonere bevoorrading;
-  Ondertekenen en uitvoeren van het convenant  
 Task Force mobiliteitsmanagement;
-  Ondertekenen en uitvoeren van het convenant  
 Utrecht bereikbaar;
-  Meewerken aan plan Verstandig Bevoorraden  
 voor de Binnenstad.

Kortparkeerders
Ik heb eens gekeken naar het aantal voertuigbe-
wegingen in Utrecht ten opzichte van het aantal 
kortparkeerders in de parkeergarages. In onze 
berekeningen kwam naar voren dat onze klanten 
verantwoordelijk zijn voor slechts 2,6 procent van 
het aantal voertuigbewegingen.
In mijn gesprekken met de afdeling Parkeerbe-
heer van de parkeerautomaten staan. De overige 
parkeerplaatsen zijn gemeente werd mij meege-
deeld dat van de 2.500 parkeerplaatsen binnen 
de Singels er 1.600 bij exclusief voor vergunning-

houders [ondernemers en bewoners].
In gesprekken met mijn klanten en uit post-
code-onderzoek heb ik vastgesteld dat er op de 
gemeentelijke parkeerplaatsen nog nauwelijks 
geparkeerd wordt door winkelende en horecabe-
zoekende gasten. Verreweg de meeste bezoekers 
zetten hun auto in de parkeergarages van Corio 
en De Bijenkorf. Overigens komt negentig pro-
cent van de bezoekers niet naar de Binnenstad 
met de auto, maar op een andere manier. Hieruit 
denk ik te kunnen concluderen dat de slechte 
luchtkwaliteit niet veroorzaakt wordt door onze 
klanten.
Ik ben dan ook van mening dat de pijn en de 
oplossing gezamenlijk gedragen moet worden.
Ik hoop met dit artikel begrip te creëren en 
duidelijk te maken dat we de uitdaging samen 
aangaan. De ondernemers hebben de eerste 
stappen al gezet. •

Tom Broekman
Voorzitter Ondernemersvereniging Centrum 

Utrecht

www.binnenstadskrant.nl

De fietsenstalling komt achter de graffity in de Lange Koestraat © Humphrey Daniëls
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Leve de bewoners en de kleine winkeliers

Twee thema’s hielden de Wijkraad de afge-
lopen maanden bezig: verkeer en toerisme. 
Om met het eerste te beginnen: Utrecht staat 
voor de enorme opgave om de luchtkwaliteit 
in 2015 overal in de stad aan de Europese nor-
men te laten voldoen. Dit is niet gemakkelijk 
omdat veel luchtverontreiniging van buiten de 
stad komt, vooral van de snelwegen die ons 
omringen. Daarom is een goede kwaliteit al-
leen te bereiken met vergaande middelen. 

De gemeente wil het ‘sectorenmodel’ dat we al 
jarenlang in de Binnenstad hebben, uitbreiden tot 
de ‘stadsverdeelring’, dat is de route Waterlinie-
weg - Kardinaal de Jongweg en dan via Overvecht 
en Oog in Al weer naar de Waterlinieweg. Er 
komen binnen die ring een aantal ‘knips’ die door-
gaand verkeer onmogelijk maken. De Wijkraad 
staat in het algemeen achter het plan, en heeft 
dit ook in een advies laten weten. De precieze 
plaatsen van de knips wordt pas later vastgesteld; 
de gemeente denkt voor de Binnenstad nu aan de 
Catharijnesingel ter hoogte van HC, en aan het 
Ledig Erf. 

Fietsparkeren
We hebben gewezen op het belang van een goed 
distributiesysteem voor de bevoorrading van win-
kels in het voetgangersgebied [een proef met elek-
trische karretjes start overigens binnenkort]. Verder 
zijn we er niet helemaal gerust op dat de beoogde 
luchtkwaliteit inderdaad gehaald zal worden; de 
gemeente deed tot nu toe geen metingen, maar 
werkte uitsluitend met rekenmodellen, en rekende 
daarmee misschien zichzelf wel een beetje rijk. 
Intussen deed het Wijk C Komitee eigen metin-
gen. In deze krant een verslag van de laatste stand 
van zaken. Verder maken we ons zorgen over 
het fietsparkeerprobleem. Iedereen kan zien dat 
de hoeveelheid gestalde fietsen de laatste jaren 
explosief is toegenomen. Om de luchtkwaliteit te 
verbeteren wordt het autoverkeer nu verder ont-
moedigd, en daarmee zal de hoeveelheid fietsen 
nog meer toenemen. Er is voor de komende jaren 
een flink bedrag voor uitgetrokken om het stalling-
probleem op te lossen. Daarmee zijn we natuurlijk 
blij, alleen is ons nog niet helemaal duidelijk waar 
de ruimte gevonden moet worden. In de Binnen-
stad zelf is die er eigenlijk niet. Het Stationsgebied 
lijkt de meeste kansen te bieden. Nieuw is dat de 
gemeente autoparkeerplaatsen wil omzetten in 
fietsparkeerplaatsen; voorlopig op beperkte schaal 
[tien plaatsen]. We zullen de effecten daarvan met 
belangstelling volgen.

Geluid meten
Op het gebied van toerisme [in al zijn vormen] 
adviseerden we over drie zaken: evenementen, 
watertoerisme en geluid. We zijn geschrokken van 
een rapport - gemaakt door de evenementenma-
kers zelf! - waarin een andere wijze van geluid 

meten wordt voorgesteld, die er op neerkomt dat 
evenementen straks nog meer lawaai mogen pro-
duceren dan nu al het geval is. Na een verontwaar-
digde reactie van onze kant is besloten de discussie 
mondeling voort te zetten met de wethouders Spit 
[onder andere stadspromotie] en Van Eijk [onder 
andere Binnenstad]. Kort samengevat vinden we 
dat er eerst een onderzoek moet komen door een 
onafhankelijk geluidstechnisch bureau voordat we 
over details van normen en meetmethoden gaan 
praten.

Pretboten
Ook een bekende geluidsproducent zijn de pret-
boten. Maar hier ligt het probleem wat simpeler: 
het spelen van versterkte muziek in de openbare 
ruimte is sowieso verboden als je geen vergunning 
hebt, en die hebben de pretboten niet. Zoals vaak 
is het dus een kwestie van handhaving, en die is 
op het water erg slecht. Dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor illegaal aanleggen, langdurig liggen met 
draaiende motor, enz. In een reactie op ons advies 
heeft de gemeente beterschap beloofd. We heb-
ben in een bijeenkomst met de gemeenteraad ook 
nog eens nadrukkelijk gewezen op het belang van 
handhaving; vaak zijn er wel mooie regels, maar 
niemand controleert of je je er ook aan houdt. 
Voorbeelden zijn er ook op het land voldoende: 
uitstallingen, terrassen, geluid, fietsparkeren, 
brandveiligheid. Overigens lijkt het er wel op dat 
de gemeente de handhaving nu serieuzer neemt 
dan vroeger. Veel handhavingstaken zijn ook over-
gegaan van de politie naar de gemeente.

Parade te groot en te lang
Verder hebben we geadviseerd over de nieuwe 
evenementennota. We waren er vooral veront-

waardigd over dat in deze nota de bewoners 
nauwelijks serieus genomen werden, en dat de 
gemeente in de eerste plaats inzet op een goede 
relatie met de organisatoren. En dat terwijl de 
unieke atmosfeer van de Binnenstad, die haar 
zo geliefd maakt als locatie voor evenementen, 
vooral wordt gedragen door de bewoner en de 
kleine ondernemers! We zijn helemaal niet tegen 
evenementen in de Binnenstad. Zelfs de Parade, 
die voor veel meldingen van overlast zorgde, 
wordt door de meeste bewoners van de Binnen-
stad zeer gewaardeerd. En daar hebben we best 
wat overlast voor over. Alleen vinden we dat hij 
nu veel te groot is geworden voor de Binnenstad, 
en te lang duurt [sinds vorig jaar drie in plaats 
van twee weken]. We hebben dus niet gepleit 
voor het verbieden van evenementen, maar voor 
een strengere selectie, en het alleen toelaten tot 
de Binnenstad van evenementen die daar qua 
doelstelling, omvang en duur bij passen. Verder 
worden evenementen vaak gehouden op plaatsen 
die daar eigenlijk niet voor geschikt zijn [meestal 
parken]. Afgezien van het feit dat bewoners voor 
de duur van het evenement van hun groenvoor-
ziening zijn verstoken, wordt er vaak veel schade 
aan het groen toegebracht. In de laatste versie van 
de nota is de gemeente deels aan onze wensen 
tegemoet gekomen, de gemeente vindt nu ook 
dat ‘bewoners [...] de beste ambassadeurs zijn om 
[...] Utrecht voor het voetlicht te brengen’. 
Ook dit wordt vervolgd, de definitieve versie moet 
nog worden vastgesteld.

Alle adviezen van de Wijkraad [en veel ander 
nieuws] zijn te lezen op www.binnenstad.nl •

Han van Dobben, voorzitter 

Pretboten behoorlijk lawaaiig © Saar Rypkema
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Wijkbureau BinnenstadAantrekkelijker stadscentrum 
door ‘centrummanagement’

Blauwe Vredenburgschutting wordt kunst

Wijkwethouder Binnenstad, 
Cees van Eijk, houdt spreekuur 
op woensdag 1 april [9.00 -
10.00 uur] in het wijkbureau. 
U kunt tot uiterlijk één week 
van tevoren een afspraak 
maken. Tijdens het spreekuur 
kunt u zaken aan de orde 
stellen waar extra inspanning 
of aandacht van het gemeente-
bestuur voor nodig is. •

Wijkwethouder Cees van Eijk [©Willem Mes]

Spreekuur  
wijkwethouder

Onlangs is het startsein gegeven 
voor een nieuw samenwerkings-
verband tussen gemeente en 
bedrijfsleven: ‘Centrummanage-
ment Utrecht’. Doel is om de aan-
trekkelijkheid van het stadscen-
trum te versterken. Begin maart 
tekenden de Kamer van Koop-
handel, verschillende onderne-
mersverenigingen en gemeente 
hiervoor een convenant.

Binnen het samenwerkingsverband 
gaan ondernemers en gemeente 
plannen bedenken om het econo-
misch functioneren en de leefbaar-
heid in het centrum te verbeteren. 
Wethouder Marka Spit van econo-

Verschillende ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel en wethouder 
Marka Spit [rechts] hebben afspraken gemaakt voor het ‘centrummanagement’ van 

het stadscentrum [© Hugo Zelders]

De blauwe schutting rondom de 
bouwput op het Vredenburg krijgt 
een nieuwe ‘look’. Drie studenten 
van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht maakten het ontwerp. Op 
de 460 meter lange schutting is 
straks te zien hoe het stationsgebied 
er vroeger uitzag, hoe het nu is en 
hoe het straks wordt. De studenten 
laten hiervoor archiefbeelden van 
het Utrechts Archief op een bijzon-
dere manier samenvloeien met foto’s 
van de huidige situatie en toekom-
stige beelden.
Voor de jonge kunstenaars is het 
de grootste tentoonstelling die ze 
zich kunnen voorstellen. “Het is 
een hele leuke opdracht voor ons,” 
vertelt student Jochem Coenen, 

“echt een buitenkans. Ik fiets er 
dagelijks langs, net als honderden 
andere mensen. Erg stoer om straks 
ons eigen werk hier te zien. Het 
was wel een hoop werk, want zo’n 
schutting ontwerp je natuurlijk niet 
iedere dag. Maar volgens mij zijn 
we erin geslaagd er iets moois van 
te maken. Met de samenvloeiende 
beelden laten we zien dat een stad 
nooit af is en dat mensen al gene-
raties lang bezig zijn om het gebied 
vorm te geven.”

De kunstwerken van de studenten 
zijn naar verwachting vanaf begin 
april op de schutting te bewon-
deren. Meer informatie vindt u op 
www.cu2030.nl. •

Gemeente start restauratie werven 

In de zomer is het er heerlijk toe-
ven. Lekker luieren op een terrasje 
en kijken naar voorbijvarende 
boten. De Utrechtse werven zijn 
uniek. Ze stammen uit de Middel-
eeuwen en hebben de tand des 
tijds behoorlijk goed doorstaan. 
Maar onderhoud is hard nodig. 
Zeker nu ze steeds intensiever 
gebruikt worden. Ook zorgen 
groeiende boomwortels voor 
steeds meer overlast. Eind maart 
begint de gemeente daarom aan 
de restauratie van de werven en 
de werf- en walmuren.

De gemeente heeft voor de restaura-
tie van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap een subsidie 
gekregen van bijna drie miljoen euro. 
Projectleider Ton van Riezen van de 
gemeente: ‘We beginnen dit jaar 
met het restaureren van de werfmu-
ren aan delen van de Oudegracht. 

mische zaken: “Voor de stad is het 
belangrijk dat het stadscentrum goed 
functioneert. Ook willen we Utrecht 
op de kaart zetten als een gastvrije 
stad met een veelzijdig aanbod aan 
winkels, cultuur en horeca. De
samenwerking met ondernemers is 
daarbij heel belangrijk.” De gemeen-
te coördineert het centrummanage-
ment. Coördinator Jorine de Soet: 
“Mijn rol is ervoor te zorgen dat de 
plannen ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Eén concreet plan is er 
al. Komende winter zal in het hele 
winkelgebied mooie feestverlichting 
komen. Meer concrete plannen 
volgen binnenkort.” •

We gaan het metselwerk herstel-
len, de tralies en leuningen opnieuw 
verven en we vervangen de spuwers 
die het regenwater afvoeren. We 
proberen overlast door de werk-
zaamheden zoveel mogelijk te 
beperken door niet meer dan twee 
plekken tegelijkertijd aan te pakken. 
De werfmuren ter hoogte van het 
Stadhuis zijn als eerste aan de beurt. 
Dat gedeelte willen we voor de start 
van het terrassenseizoen gereed heb-
ben, zodat ondernemers er geen last 
van hebben als het mooie weer komt 
en ze hun terrassen willen opbou-
wen.” De werfmuren ter hoogte van 
de Lichte en Donkere Gaard, Tivoli 
en het gedeelte ten zuiden van de 
Lange Smeestraat komen later aan 
de beurt. Deze werkzaamheden 
duren tot en met oktober. Volgend 
jaar worden andere delen van de 
Oudegracht en de Nieuwe Gracht 
aangepakt. •

Naast de restauratie van de werven en werf- en walmuren wordt ook de overlast van 
groeiende boomwortels aangepakt [© Merijn van der Vliet]

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 24 februari 
jongstleden het voorontwerp van 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
de Binnenstad vrijgegeven voor 
inspraak. Op 17 en 19 maart waren 
er twee inspraakavonden. U kunt 
nog tot 8 april 2009 uw reactie 
indienen: StadsOntwikkeling, t.a.v. 
M.E. Kok, antwoordnummer 3376, 
3500 VP in Utrecht [postzegel niet 
nodig]. Of naar inspraakbestemmin
gsplanbinnenstad@utrecht.nl.

Op www.utrecht.nl/bestemmings-
planbinnenstad leest u meer over 
het voorontwerp, de totstandko-
ming van het bestemmingsplan en 
de procedures. U kunt het vooront-
werp ook inzien bij het wijkbureau 
Binnenstad. •

Inspraakavond 
voorontwerp-
bestemmingsplan 
Binnenstad gemist?
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Wijkbureau Binnenstad

Opening kantoor straatmanager in 
Hardebollenstraat

In één van de drie panden in de 
Hardebollenstraat die de gemeen-
te heeft aangekocht, zit sinds 
kort het kantoor van de straatma-
nager van de Breedstraatbuurt. 
Voor de andere twee panden 
wordt nog een nieuwe bestem-
ming gezocht. Hier is nu tijdelijk 
een tentoonstelling te zien van 
Sophies Kunstprojecten.

De nieuwe bestemming van de drie 
voormalige prostitutiepanden maakt 
onderdeel uit van ruim twintig acties 
om de leefbaarheid in de Breedstraat-
buurt te verbeteren. De straatmana-
ger werkt hierbij samen met de be-
woners en ondernemers in de buurt. 
Dit voorjaar krijgt de Wijde Begij-
nestraat een opknapbeurt vanuit het 
leefbaarheidsbudget. De Begijnesteeg 
en de Smalle Begijnesteeg krijgen ex-
tra straatverlichting. Om de overlast 
van de bevoorrading van Albert Heijn 
te verminderen, is afgesproken dat 
de supermarkt na 19.00 uur geen 
nieuwe voorraad meer ontvangt. 

De gemeente gaat daarnaast beter 
controleren of de openbare ruimte 
niet wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 
de opslag van kratten.

Klankbordgroep
Om de straatmanager te helpen 
bij het uitvoeren van het plan van 
aanpak voor de Breedstraatbuurt, is 
er een klankbordgroep van bewo-
ners opgericht. Tien bewoners uit 
verschillende delen van de buurt 
denken actief met hem mee hoe de 
verschillende acties moeten worden 
opgepakt. De bewoners bedenken 
ook nieuwe ideeën en monitoren de 
voortgang. Daarnaast start binnen-
kort een nieuwe enthousiaste onder-
nemersvereniging in de buurt.

Meer informatie over het plan van 
aanpak en het nieuwe kantoor van 
de straatmanager vindt u op www.
utrecht.nl/binnenstad. Kijk op www.
sophieskunstprojecten.nl voor meer 
informatie over het kunstproject in de 
Hardebollenstraat. •

Straatmanager Lars Pijlman [midden] en wethouder Cees van Eijk tijdens de opening 
[© Willem Mes Photography]

De Utrechtse binnenstad is sinds 
twee jaar in het bezit van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Dit betekent dat ondernemers, 
gemeente, politie en brandweer 
samenwerken om winkelcriminali-
teit terug te dringen. De overheid 
ontwikkelde het keurmerk, omdat 
veel winkeliers in Nederland te 
kampen hebben met winkeldief-
stal en agressie. “Door de verbe-
terde samenwerking is het niet 
alleen veiliger geworden, je voelt 
je ook veiliger”, vindt ondernemer 
Margriet Broekman, mede-eige-
naar van De Rode Winkel.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat 
het aantal geregistreerde winkel-
diefstallen elk jaar daalt. In 2006 
werd 774 keer aangifte gedaan van 
winkelcriminaliteit. In 2008 was dat 
716 keer. Co van Beek, eigenaar van 
de fietsenwinkel aan de Springweg, 
dankt die afname vooral aan de 
verbeterde samenwerking: “Als 
ondernemers onderling, maar ook 
met de andere partners werken we 
beter samen. Als ondernemer kun 
je de kar gewoon niet in je eentje 
trekken.”

Speciale knop
Leo van Zitteren, centrummanager 
voor het Keurmerk Veilig Onder-
nemen, is nauw betrokken bij het 
samenwerkingsproject: “Het keur-
merk zorgt ervoor dat iedereen zijn 
steentje bijdraagt om de veiligheid 
in een winkelbuurt te waarborgen. 
Zo hebben we het ‘buren waarschu-
wingssysteem’. Acht tot tien winkels 
staan dan met elkaar in verbinding 
en kunnen elkaar oproepen via een 
speciale knop. Als iemand last heeft 
van diefstal of andere overlast, staan 
zijn collega’s snel op de stoep om te 
helpen. Bij extreme criminaliteit bel-
len ze de politie. Dit werkt heel goed. 
De winkeliers voelen zich veiliger.” 
Als winkeliers willen starten met 
een buren-waarschuwings-systeem, 
krijgen ze eerst een speciale training. 
Margriet Broekman: “Deze training 
is ontzettend nuttig. Je leert bijvoor-
beeld hoe je het beste kunt omgaan 
met agressie in de winkel. Maar ook 
hoe je winkeldieven herkent. In die 
zin werkt de training dus ook pre-
ventief.” Wilt u meer weten over het 
keurmerk en de veiligheidsmaatrege-
len voor ondernemers? Neem contact 
op met het wijkbureau Binnenstad. •

Winkeliers enthousiast over 
keurmerk veilig ondernemen

Co van Beek, wijkchef Alfred Stoter en Leo van Zitteren [© Merijn van der Vliet]

Boete voor fietsen in het 
voetgangersgebied

De gemeente treedt sinds 
woensdag 11 februari op tegen 
[brom]fietsers die door het voet-
gangersgebied van de binnen-
stad rijden. Fietsen is daar niet 
toegestaan en levert gevaarlijke 
situaties op voor het winkelend 
publiek. Fietsers en snor- of 
bromfietsers die betrapt worden, 
krijgen een boete van respectie-
velijk 35 en 60 euro.

De afgelopen drie maanden vond een 
pilot plaats bij diverse Utrechtse win-
kelcentra en wandelpaden in parken. 
In deze periode hebben toezichthou-
ders zo’n 750 boetes uitgedeeld. Uit 
de pilot bleek dat de handhaving een 
positief effect had: fietsers hielden zich 
beter aan de regels en er ontstonden 
minder gevaarlijke situaties. Op ver-
zoek van de politie en het wijkbureau 
Binnenstad treden de toezichthouders Fietsers die door het voetgangersgebied rijden, 

riskeren een boete [© Merijn van der Vliet]

in het winkelgebied te fietsen [van 
18.00 tot 06.00 uur en op koop-
avonden van 21.00 tot 06.00 uur]. 
Op de overige tijden riskeren fietsers 
dus een boete. 

nu ook extra op in het voetgangers-
gebied van de binnenstad. De nadruk 
ligt op het winkelgebied Vredenburg, 
Lange Elisabethstraat en Steenweg 
inclusief de zijstraten. Gemeente en 
politie willen hierdoor de veiligheid 
in het voetgangersgebied vergro-
ten. Sinds 11 februari zijn inmiddels 
zo’n 250 bekeuringen geschreven 
in de binnenstad. Zowel het publiek 
als de winkeliers reageren over het 
algemeen zeer positief. Men begrijpt 
waarom er gehandhaafd wordt. Al-
léén ‘s avonds is het toegestaan om 

•
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Wijde Begijnestraat krijgt klinker-
bestrating

Goed idee? Doe 
er iets mee!

Nieuwegrachtvegers gehoorzamen eeuwenoude oproep

Terrasje pakken? Blijf binnen de pinnen!

Wilt u iets organiseren voor uw 
buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander 
idee om de leefbaarheid in de 
Binnenstad te verbeteren? Ook u 
kunt een aanvraag indienen voor 
het leefbaarheidsbudget. Met dit 
budget kan het wijkbureau snel 
inspelen op plannen van bewoners 
en ondernemers. Neem contact op 
met het wijkbureau of kijk op 
www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende 
aanvragen voor het leef-
baarheidsbudget [ januari en 
februari]:
•  Extra verlichting Jansveld,
•  Vervangen en uitbreiden van  
 verlichting bij muurschildering  
 Brandstraat,
• Opknappen buitenterrein  
 Regentenzaal in tuin achter  
 Tivoli [NV Huistuin].

In de Wijde Begijnestraat wordt het asfalt vervangen door klinkers 
[© Merijn van der Vliet]

De gemeente Utrecht start in mei 
een campagne voor terrasbezoe-
kers om ‘binnen de pinnen’ te blij-
ven. De afgelopen maanden zijn 
metalen pinnen aangebracht om 
terrassen te markeren. Het doel 
is dat looproutes en vluchtroutes 
vrij blijven en dat hulpdiensten 
geen hinder ondervinden van de 
terrassen. 

Rob Pieterson, voorzitter Koninklijke 
Horeca Nederland Utrecht: “Wij 
zijn blij met die pinnen. Nu is goed 
zichtbaar hoe groot een horecaonder-
nemer zijn terras mag maken. En het 
is voor onze gasten duidelijk. Iemand 
die met de zon ‘meedraait’ of even 
bij zijn vrienden aanschuift, weet nu 
waar hij aan toe is.” Dat is wel eens 
anders geweest. Er kwamen klachten 
en negatieve publiciteit over onge-

breidelde uitbreiding van terrassen. 
En over de handhaving hierop. De 
gemeente gaat nu beter handhaven. 
En het is de bedoeling dat horeca-
ondernemers hun terrasbezoekers 
aanspreken om binnen de pinnen te 
blijven. Als terrasbezoekers dat wei-
geren kunnen horecaondernemers 
rekenen op een boete. De gemeente 
plaatst in mei en juni advertenties om 
iedereen te informeren. •

[© Merijn van der Vliet]

De achttiende eeuwse tekst op 
de koperen plaat zal niet voor 
iedereen makkelijk leesbaar zijn, 
maar de boodschap is duidelijk: 
‘houd uw straatje schoon’. 
En dat is precies wat de huidige 
bewoners van de Nieuwegracht 
doen. Elke maand vegen zij vrijwil-
lig hun straat schoon. Ze vroegen 
een bijdrage uit het leefbaarheids-
budget om deze oude tekst op 
een plaquette te zetten voor aan 
de werfmuur. In februari werd de 
plaquette feestelijk onthuld door 
burgemeester Wolfsen.

Eén van de bewoners vond de tekst in 
het Utrechts Archief. In de publicatie 
uit 1790 riepen ‘Burgemeesteren en 
Vroedschap der Stad Utrecht’ bewo-
ners op hun straat schoon te houden. 
Wie dat niet deed, kon een boete 
van drie gulden verwachten. Omge-
rekend zou dat nu zo’n 250 euro zijn. 
Bewoner Gerard Noordanus: “Deze 
tekst plaatst ons veegwerk in historisch 

Wijkbureau 
Binnenstad

Heeft u een vraag over zaken die in 
uw buurt spelen? Wilt u overlast 
melden? Dan bent u bij het wijk-
bureau aan het juiste adres. 
Het wijkbureau is het aanspreekpunt 
van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de 
binnenstad van Utrecht.

Wijkbureau Binnenstad
telefoon: 030 - 286 00 00
[ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur]
binnenstad@utrecht.nl
www.utrecht.nl/binnenstad

U kunt ook even langskomen bij de 
balie van het wijkbureau Binnenstad.

Informatiecentrum en wijkbureau 
Binnenstad
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
do-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

De bewoners maakten samen een 
plan om hun straat te verfraaien. 
Een aantal onderdelen daarvan 
wordt nu uitgevoerd. Er zijn al 
nieuwe prullenbakken geplaatst en 
om de straat een groener aanblik 
te geven, zal aan het einde van de 
straat, op de hoek met de Van Asch 
van Wijckskade, een extra boom-
pje geplant worden. De nieuwe 

Op verzoek van bewoners is de gemeente deze maand begonnen 
met het herbestraten van de Wijde Begijnestraat. In plaats van het 
asfalt komen er klinkers te liggen. Ook wordt een van de stoepen 
verbreed. Bewoners dienden een aanvraag in voor het leefbaar-
heidsbudget om hun straat een meer historische uitstraling te 
geven en zo in te richten dat er minder hard gereden wordt.

perspectief. Wat wij doen, is eigen-
lijk een voortzetting van deze oude 
oproep.” De veeggroep bestaat sinds 
1991. Ruim vijftig bewoners zijn erbij 
aangesloten. Eén zaterdagochtend per 
maand komt een steeds wisselende 
ploeg van zo’n vijftien mensen bijeen 
om de straat en werf schoon te vegen.

Viezigheid
Bewoner Martens van Vliet: “In de 
18e eeuw waren er veel dieren in de 
stad, die zorgden voor veel viezig-
heid. Daarom was het zo belangrijk 
dat mensen zelf hun straat schoon 
hielden. Tegenwoordig is de binnen-
stad natuurlijk een stuk schoner. De 
gemeente houdt de stad netjes, maar 
bewoners mogen af en toe ook best 
de handen uit de mouwen steken.” 
Medebewoner en coördinator Wilfried 
ten Brinke vult aan: “Daarnaast is 
samen de straat vegen gewoon een 
erg leuke manier om elkaar beter te 
leren kennen.” •

klinkerbestrating is van dezelfde 
‘historische’ kwaliteit als elders in de 
binnenstad.

Om ervoor te zorgen dat de buurt 
steeds bereikbaar blijft, gaat de ge-
meente de werkzaamheden in fases 
uitvoeren. Naar verwachting kunnen 
de bewoners eind april al genieten 
van hun nieuwe ‘historische’ straat. •

 [© Sjaak Ramakers]
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Opening plein Wijk C wordt feest

Wijk C heeft de afgelopen 
decennia grote veranderingen 
ondergaan. De voormalige 
‘Jordaan van Utrecht’ is nu een 
combinatie van van alles wat: 
huur- en koopwoningen, kan-
toren, twee grote parkeergara-
ges, winkels, cafés, kerken, de 
drukke Jacobsstraat die de wijk 
in tweeën deelt... 
Het is een kleine wijk, opgedeeld 
in meerdere stukken, met stadse 
geneugten maar ook grootstede-
lijke problematiek.

Om de leefbaarheid en veiligheid in 

dit deel van het centrum te vergro-
ten, zet de buurtgroep Wijk C West 
zich al jaren in. Kleine ongemakken, 
als omgereden paaltjes of niet wer-
kende verlichting, worden aange-
pakt. Maar ook grotere projecten, 
waar een lange adem voor nodig is, 
worden door de actieve bewoners 
grondig voorbereid. Zo is er bijvoor-
beeld een vluchtheuvel gekomen 
in de Jacobstraat en zijn er beter 
zichtbare stoplichten geplaatst. 
Er worden veegacties georganiseerd 
en bloemen geplant. 
Jarenlang is de buurtgroep bezig 
geweest met de voorbereiding voor 

de verfraaiing van het plein in de 
Kroonstraat [tussen politiebureau en 
Kamer van Koophandel]. 
Toen eind vorig jaar de gemeente-
raad zijn goedkeuring gaf, was dat 
voor de buurtgroep een enorme 
overwinning. Binnenkort zal er 
feestelijk een laatste steen gelegd 
worden, waarbij alle buurtbewoners 
natuurlijk worden uitgenodigd.

De buurtgroep kan uw hulp goed 
gebruiken. Wilt u meer informatie 
of actief deelnemen, laat dan een 
berichtje achter via www.wijkc.nl. •

Druk overleg in de buurtgroep. Nieuwe vrijwilligers welkom © Humphrey Daniëls

Opbouwwerk staat klaar voor bewoners 
Een prettige buurt is waar bewo-
ners zich inzetten om hun buurt 
leefbaar te houden. Opbouw-
werkers ondersteunen bewoners 
daarbij. Zij helpen bij het organi-
seren van activiteiten en het ver-
sterken van de netwerken in de 
buurt. Zij slaan bruggen tussen 
bewoners onderling en tussen 
bewoners en organisaties. 

Zowel bewonersgroepen als indi-
viduele bewoners krijgen onder-
steuning. Problemen waar het op-
bouwwerk van Cumulus Welzijn 
wijkbewoners mee kan helpen, zijn 
bijvoorbeeld: [on]veiligheid, vervui-
ling, de [her]inrichting van straten en 
speelplaatsen. 
Maar ook kan het opbouwwerk op-

treden als bemiddelaar bij overlast-
situaties [jongerenoverlast, 
burenruzies] en als projectleider bij 
buurtbeheer-projecten. 

Contact
Tom Schrurs is als opbouwwerker 
verbonden aan buurtbeheer omge-
ving Lange Nieuwstraat, bewoners-
ondersteuning Vaartsebuurt, 
Breedstraatbuurt en op oproepbasis 
in de zuidelijke oude stad en de Ze-
ven Steegjes. 

Tom is bereikbaar in het buurt-
centrum de Leeuw, Samuel van 
Houtenstraat 1, 
telefoon 06-29159860,
e-mail t.schrurs@cumuluswelzijn.nl 

Joost Kevelham ondersteunt de 
Vereniging Grachtstegen en biedt in 
Wijk C bewonersondersteuning aan. 
Ook Joost is bereikbaar in het buurt-
centrum de Leeuw. 
Hij is dinsdag en vrijdag bereikbaar 
op 030- 2759564. e-mail j.kevelham
@cumuluswelzijn.nl

Fabian Sourbag is als opbouwwerker 
betrokken bij de beheeraanpak 
Jansveld en graffitiprojecten, veeg-
acties en sinds kort het organise-
ren van activiteiten in de Breedstraat-
buurt. 

Fabian is bereikbaar in het buurtcen-
trum de Leeuw, 2759534,
e-mail f.sourbag@cumuluswelzijn.nl 
Kijk op www.cumuluswelzijn.nl •

Eind december 2008 hebben twee 
vrijwilligsters onverwacht afscheid 
genomen van de eettafel wijk C. 
Een van hen was verantwoordelijk 
voor de administratie en de bedie-
ning. De andere was direct betrok-
ken bij de inkoop en het koken.
De activiteit is voorlopig gestopt 
omdat het voor de overige vrijwil-
ligsters niet mogelijk is de taken 
van de weggevallen vrijwilligsters 
over te nemen.

De groep deelnemers bestaat uit 
21 personen en de activiteit werd 
iedere vrijdag georganiseerd in de 
Binnenstadparochie, Rozenstraat 1.

Vindt u het leuk om deze groep te 
begeleiden of wilt u graag koken 
en lijkt het u leuk met andere 
vrijwilligers samen te werken, 
neem dan contact op met Johan 
Pols, telefoon 2567341 of mail: 
j.pols@cumuluswelzijn.nl. •

Vrijwilligsters 
eettafel 
gevraagd



Wijkagenten Binnenstad & 
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Campagne in Utrecht: ‘Discriminatie? ff melden!

Aanhoudingen op heterdaad

De politie is samen met de gemeente, 
Art. 1 Midden Nederland en het Panel Deur-
beleid gestart met een stadsbrede campagne 
‘Discriminatie? ff melden!’. We weten dat 
discriminatie veel voorkomt en maar heel 
weinig wordt gemeld. Uit onderzoek blijkt 
dat Utrechters onvoldoende weten waar zij 
terecht kunnen als zij worden gediscrimi-
neerd of ongelijk worden behandeld. 

Artikel 1 van onze grondwet bepaalt dat discri-
minatie op grond van godsdienst, levensovertui-
ging, politieke gezindheid, ras en geslacht, niet 
is toegestaan. Maar ook discriminatie op basis 
van seksuele voorkeur, leeftijd en beperking kan 
en mag niet. Discriminatie is bij wet verboden en 
heeft bij de politie een hoge prioriteit. 

Melden helpt
Districtschef Utrecht-West Famke van Spaendonk 
neemt namens de politie in de stad Utrecht deel 
aan de samenwerking met alle partnerorganis-
ties. Famke: “We weten dat het huidige aantal 
meldingen slechts het topje van de ijsberg is. 
Sommige slachtoffers weten niet dat [en hoe] 

zij discriminatie kunnen melden bij Art.1 Midden 
Nederland of aangifte kunnen doen bij ons. Er is 
ook een categorie slachtoffers dat dit niet doet 
uit schaamte of angst. Dit terwijl het melden en 
aangeven van discriminatie juist zo belangrijk is. 
Discriminatie is onaanvaardbaar, ook in Utrecht!”.

In 2008 deden slechts vijf personen aangifte van 
discriminatie in Utrecht. Uit onderzoek in 2007 
is echter gebleken dat 14% van de inwoners in 
Utrecht zich weleens gediscrimineerd voelt. Sinds 
de start van de campagne zijn er al zichtbaar 
meer meldingen gedaan bij Art. 1. 
Hier zijn we heel gelukkig mee. We begrijpen dat 
het voor mensen soms moeilijk is om aangifte te 
doen en dat ze niet altijd behoefte hebben aan 
een vervolgstap. Door het alleen al te melden 
hebben we meer zicht op waar discriminatie 
voorkomt. Bij meerdere meldingen kunnen we in 
samenwerking met de gemeente en Art. 1 toch 
actie ondernemen. 

Op het moment dat melders aangifte willen 
doen, kan Art. 1 bemiddelen en ondersteunen in 
het contact met ons”, licht Famke toe.

Melding of aangifte doen
Een melding van discriminatie kan worden 
gedaan bij Art. 1 Midden Nederland [voorheen 
Bureau Discriminatiezaken Utrecht of het Panel 
Deurbeleid [voor onterechte weigering bij horeca-
gelegenheden]. Dit kan eenvoudig door een SMS 
met de tekst ‘ffmelden’ te sturen naar 4422, door 
te bellen naar 0900 – 2 354 354 of op internet te 
surfen naar www.ffmelden.nl. 
Aangifte van discriminatie kan bij de politie 
worden gedaan. Een aangifte is een zogenaamd 
‘verzoek tot vervolging’. De aangever geeft 
hiermee te kennen dat hij/zij wil dat de dader 
strafrechtelijk wordt vervolgd.

Vervolg
Art. 1 Midden Nederland registreert alle meldingen. 
Zij helpt en bemiddelt bij discriminatieklachten. 
Meestal in samenspraak met beide partijen en 
in sommige gevallen door vervolgstappen, zoals 
een procedure bij de Commissie Gelijke Behande-
ling of aangifte bij de politie. Elke aangifte van 
discriminatie wordt zorgvuldig door de politie 
behandeld. Met behulp van deze meldingen 
of aangiften kunnen de verschillende partijen 
risicovolle plaatsen, bedrijven of personen in kaart 
brengen en actie ondernemen. •

De politie heeft in 2008 11.213 mensen 
aangehouden in de stad Utrecht voor 
allerlei misdrijven. In 75 procent van deze 
gevallen gebeurde dit op heterdaad; 
op het moment dat er een misdrijf werd 
gepleegd. 
Het leeuwendeel van deze heterdaad-
aanhoudingen hebben wij te danken aan 
meldingen en tips van burgers. En dat 
kunnen er nog veel meer zijn! 

Slechts één op de negen verdachte 
situaties wordt op dit moment door 
burgers gemeld. Vaak omdat ze niet 
weten dat ze daarvoor 112 mogen bellen. 

Op het moment dat u een heterdaad-
situatie ziet en u belt 112, dan is de 
politie binnen tien minuten ter plaatse.

112, als elke seconde telt:
•  er staan levens op het spel
•  u ziet een misdrijf gebeuren 
 [heterdaadsituatie]
•  u staat oog in oog met een dader, maar  
 ook als 
•  u iets ongewoons ziet in uw straat of wijk  
 [verdachte situatie]
 
0900 – 8844; geen spoed, wel politie:
•  voor informatie en advies over politiezaken
•  bij aanhoudende overlast in uw wijk
•  bij woning- of auto-inbraken waar geen  
 spoor is van de dader
•  alle andere momenten of situaties waarbij  
 112 bellen niet aan de orde is
 
0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem
Anonieme meldlijn: als u op de hoogte bent 
van een misdrijf, maar niet bekend wilt wor-
den bij de politie, bijvoorbeeld omdat u de 
dader kent en bang bent voor wraak 
[van 08.00 tot 24.00 uur, www.meldmisdaad-
anoniem.nl] •

Wanneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?

Bel 112
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Eigen onderzoek 
luchtkwaliteit

Terwijl wethouder De Weger 
nadenkt over de vraag of, hoe, waar 
en wanneer hij de luchtkwaliteit in 
Utrecht gaat meten, in plaats van 
berekenen, is de SP-fractie begin 
februari al gestart met een eigen 
onderzoek. Op twintig plaatsen in 
Utrecht hangen onze meetbuisjes, 
geplaatst door hetzelfde bureau dat 
ook luchtmetingen uitvoert voor 
bijvoorbeeld de gemeente Nieuwe-
gein. Ook de andere grote steden 
doen al sinds jaar en dag dergelijke 
metingen.

SP-raadslid Michel Eggermont: 
“Voor de SP is het nu echt genoeg. 
We hebben telkens aangedrongen 
op een fijnmazig netwerk, wederom 
bij de laatste begroting. In tegenstel-
ling tot wat de wethouder beweert, 
is een dergelijk onderzoek helemaal 
niet zo duur. De methodes van de 
gemeente Den Haag zijn goedkoop. 
Daarom hebben we zelf een offerte 
gevraagd en zijn op twintig plaatsen 
in de stad gaan meten.”
Onder andere op de Weerdsingel, 
Catharijnesingel en Maliesingel en in 
de Bleekstraat zijn meetpunten van 
de SP. Voor een volledig overzicht zie 
www.utrecht.sp.nl. •

Voor meer informatie over het 
onderzoek: SP-fractie, tel.2861184.

Overlast en 
onverschilligheid

Overlast en coffeeshops, op som-
mige plekken in de Binnenstad 
gingen ze jaren hand in hand. 
Met als meest geplaagde buurt; de 
Breedstraatbuurt. De ChristenUnie 
Utrecht heeft afgelopen verkiezin-
gen en bij de komst van het huidige 
college gepleit voor verbetering van 
deze buurt en het tegengaan van 
coffeeshops en prostitutie. 

Uiteindelijk lopen de meningen van 
de verschillende politieke par-
tijen uiteen over het toelaten van 
softdrugs. Op een aantal punten 

konden we echter wel vooruitgang 
boeken voor de Breedstraatbuurt. 
Naast strikte handhaving van de 
wettelijke criteria, kwam er een plan 
van aanpak en een buurtmanager. 
Inmiddels moet het verschil zicht-
baar worden. 

Een buurt die minder overlast heeft 
en langzaam maar zeker groeit naar 
de allure die het zou kunnen heb-
ben, zo hartje stad. Wij zijn daar blij 
mee en zien dat als eerste stap.

Negatieve effecten
Overlast is alleen niet het enige 
negatieve gevolg van drugs. Er zijn 
ook gevolgen voor de gebruikers. 
Van sommige risico’s zijn gebruikers 
trouwens amper op de hoogte. 
Het Trimbosinstituut schrijft bijvoor-
beeld over gevolgen voor jeugdigen: 
‘Er is groeiend bewijs dat frequent 
gebruik van cannabis, in het bij-
zonder op jonge leeftijd, negatieve 
effecten heeft. 
Op zowel de fysieke en psychische 
gezondheid als het sociaal- en 
schools functioneren. 
Recente onderzoeksresultaten 
suggereren dat de negatieve 
gezondheidseffecten het meest 
zichtbaar zijn bij personen die voor 
hun zestiende zijn begonnen met 
cannabisgebruik en dat cannabis-
gebruik op jonge leeftijd kan leiden 
tot langdurende neurobiologische 
veranderingen in de hersenen.’ 

Het aantal mensen met een primair 
cannabisprobleem dat zich meldt bij 
de verslavingszorg is de laatste tien 
jaar verdubbeld.

Deze gegevens laten de Christen-
Unie Utrecht niet onverschillig. 
Alleen al om de gezondheidsgevol-
gen, maar bijvoorbeeld ook vanwe-
ge de verwevenheid tussen boven- 
en onderwereld, zijn wij van mening 
dat je softdrugs niet moet legalise-
ren. Softdrugs zijn geen koekjes. 

Daarom staan we niet alleen stil bij 
het tegengaan van overlast, maar 
zetten we ook in op verder tegen-
gaan van drugsgebruik. •

Voor meer informatie: www.utrecht.
christenunie.nl 

Jongeren en softdrugs 
gaan niet samen

De zichtbare aanwezigheid van cof-
feeshops maakt het voor jongeren 
extra moeilijk om de verleiding en de 
sociale groepsdruk te weerstaan.
Softdrugsgebruik hangt voor het 
CDA sterk samen met diverse 
vormen van jeugdproblematiek, 
zoals vroegtijdig school verlaten, 
spijbelgedrag, overlast gevend - en 
delinquent gedrag. 

Voor het CDA is het dus duidelijk 
dat softdrugs en jongeren geen 
goede combinatie vormen. Onder-
zoek heeft immers aangetoond 
dat het gebruik van softdrugs een 
schadelijke uitwerking heeft op het 
geestelijk en lichamelijk welzijn. Het 
is ook bekend dat personen die jong 
begonnen zijn softdrugs te gebrui-
ken, grotere risico’s lopen.

Het CDA blijft dan ook van mening 
dat controle op de verkoop van 
softdrugs in de directe nabijheid van 
scholen blijvend streng gehandhaafd 
moet worden. Daarnaast dient ook 
in Turkse en Marokkaanse koffie-
huizen consequent gecontroleerd te 
worden; gebleken is immers dat ook 
daar [illegaal] handel in softdrugs 
plaatsvindt.

In nieuw te ontwikkelen woonge-
bieden zouden geen coffeeshops 
gevestigd mogen worden, zoals het 
gebied rond de Veilinghaven. 

Ook in kinderrijke wijken en buurten 
moeten coffeeshops geweerd wor-
den. Het kan niet genoeg benadrukt 
worden dat, indien enigszins moge-
lijk, voorkomen moet worden dat 
kinderen in de verleiding gebracht 
kunnen worden om kennis te maken 
met het gebruik van softdrugs. 

Echter niet alleen jongeren verdie-
nen bescherming. Met name in de 
Binnenstad ondervinden veel omwo-
nenden van coffeeshops nog te vaak 
overlast. Het CDA blijft erop toezien 
dat waar mogelijk ook hier controle 
en handhaving strikt nageleefd 
worden. •

Voor meer informatie: Eiko Smid, 
CDA-raadslid, tel. 06 10683150

Bevoorrading 
coffeeshops

De discussie over het gedoogbe-
leid en het coffeeshopbeleid laait 
regelmatig op. Utrecht telt gecon-
centreerd in en aan de rand van de 
Binnenstad veertien coffeeshops. 
Na de zogenaamde `Wiettop` is het 
onderwerp weer actueel. Ook in de 
Breedstraatbuurt waar al langer in 
samenspraak met buurtbewoners 
gesproken wordt over een goede 
aanpak van de geconstateerde knel-
punten in deze buurt. De eigenaar 
van coffeeshop Koffiedik stelt in het 
plan ‘de Binnenstad Voorbij’ voor 
de mogelijkheid te onderzoeken om 
coffeeshops aan de rand van de stad 
te plaatsen waardoor overlast in de 
stad wordt teruggedrongen. 
Dit initiatief van de eigenaar van 
deze coffeeshop is een voorbeeld 
van hoe het ook kan. 

De PvdA Utrecht is niet voor drugs-
gebruik of het stimuleren er van, 
maar als men gebruikt, boven de 
18, dan liever verantwoord. Daarom 
moet er een onderscheid worden 
gemaakt in gebruik en misbruik. 
Het is belangrijk dat wordt ingezet 
op preventieve maatregelen en 
voorlichting. 

Overlast beperken
Een verbod op de coffeeshop klinkt 
stoer, maar hierdoor neemt de 
vraag, de overlast en de criminaliteit 
niet af. Sterker nog: de overlast zal 
naar ons idee eerder toenemen. 
Daarom is de PvdA Utrecht niet 
bang voor een experiment dat 
de bevoorrading van coffeeshops 
legaliseert; uit het oogpunt van de 
volksgezondheid, én juist in de strijd 
tegen de overlast en criminaliteit. 

Utrecht heeft altijd veel tijd, aan-
dacht en energie besteed om in 
samenwerking met betrokken par-
tijen als verslavingszorg, maatschap-
pelijke opvang, politie, middenstand 
en bewoners, de maatschappelijke 
overlast te beperken en de gezond-
heid te bevorderen. Dat wil de PvdA 
Utrecht vasthouden. 
Daarom verdient het plan`de Binnen-
stad Voorbij’ serieus aandacht... •

Gilbert Isabelle, PvdA fractievoorzitter 
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Vr 20 Pieterskerk
20.15 Utrechts Kamerkoor 

olv Wolfgang Lange: 

Diep geloof; werken van 

Messiaen, Poulenc, De Leeuw, 

Rautavaara en Bach; 

€ 12,50/8

Za 21 Domkerk
15.30 Christini Jansen 

[sopraan] en Gemma Jansen 

[alt]; Pergolesi, Stabat Mater; 

collecte

Za 21 Geertekerk
20.00 Kathedrale Koor 

Utrecht olv Gerard Beemster 

mmv strijkorkest; 

H. Andriessen, De Veertien 

Stonden

Zo 22 Willibrordkerk
14.00 Trajecti Voces olv 

Dirkjan Horringa: Portugese 

Pracht; Esteves, Achtstemmige 

Mis, Lamentaties en Stabat 

Mater; collecte

Zo 22 ‘t Hoogt
15.00 Wim van Tuyl [piano] 

en Pien Straesser [sopraan]; 

live muziek bij Fior di male 

[1914]; € 15/12

Zo 22 Nicolaïkerk
15.30 Karin Strobos 

[mezzosopraan] mmv Else 

Sterk [piano]: concert ten 

bate van het Universitair Asiel 

Fonds; liederen van Massenet, 

Debussy, Chausson, Duparc, 

Rossini, De Falla en Granados; 

€ 15

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica 

olv Lisette Bernt mmv 

Jan Hagen [orgel]: Choral 

Evensong; werken van Byrd, 

Jackson en Tallis; info www.

scholadavidica.nl

Wo 25 Geertekerk
20.00  Crea Orkest olv Bas 

Pollard mmv Wijnand Hulst 

[cello]; Beethoven, Leonore 

Ouverture III; Bernstein, 

Symphonic Dances from West 

Side Story; Elgar, Celloconcert

Wo 25 Gertrudiskapel
20.15 The Amsterdam String 

Quartet mmv Henk van Ulsen 

[verteller]; Haydn, Die sieben 

letzten Worte unseres Erlösers 

am Kreuze en Strijkkwartet 

opus 103; € 20

Do 26 Jacobikerk
19.00 Holland Boys Choir 

olv Pieter Jan Leusink; Bach, 

Mattheus Passion; € 55

Do 26 Jacobikerk
19.00 Bach Koor Nederland 

olv Pieter Jan Leusink; Bach, 

Mattheus Passion; € 55

Vr 27 Pieterskerk
20.15 Utrechts Vocaal 

Ensemble olv Laura 

Tammeling: O Crux; D. 

Scarlatti, Stabat Mater; Lotti, 

Crucifixus; Nysted,O Crux; 

Gounod, Les 7 paroles du 

Christ sur la croix; € 10/7,50

Za 28 Domkerk
15.30 Koor, orkest en solisten 

van de Domcantorij olv Remco 

de Graas; Bach, Johannes 

Passion; collecte

Za 28 Geertekerk
20.15 Het Orkest olv 

Alexander Vakoulsky 

mmv Pamela Smits [cello]; 

Mendelssohn, Ouverture 

Hybride; Schumann, 

Celloconcert; Beethoven, 

7e symfonie

Zo 29 Willibrordkerk
14.00 Grazia Kwartet; Haydn, 

Strijkkwartet op. 20 nr. 4; 

Britten, werken voor hobo en 

strijktrio; collecte

Zo 29 Lutherse Kerk
15.00 Haags Vocaal Ensemble 

en Arezzo Ensemble olv Chris 

Pouw; werken van Graupner, 

Telemann en Bach; € 12

Zo 29 Nicolaïkerk
19.00 Barbaracantorij olv 

Marijn Slappendel mmv 

Camerata da Fusignano; 

Bach, Johannes Passion [in de 

Vesperdienst]; collecte

APRIL

Wo 1 Geertekerk
20.15 La Rêveuse: Jeruzalem, 

Jeruzalem; Delalande, Leçons 

de ténèbres [Klaagliederen van 

Jeremia]; € 17,50/10

Do 2 Geertekerk
20.15 Bellitoni olv 

Alexandru Lascae mmv Nadia 

Wijzenbeek [viool]; Tsjaikovsky, 

Vioolconcert; Sjostakovitsj, 

Symfonie nr. 10; € 15/14

Vr 3 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamerkoor 

olv Micha Hamel: Nieuwe 

Nederlandse Oogst; nieuwe 

werken van Verbugt, Van 

Beurden, Schönberger, Kadar 

en Hamel; € 17/12

Za 4 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 

Lassus, Lagrime di San Pietro; 

collecte

Zo 5 Willibrordkerk
14.00 Kamerkoor 

Decamerone olv Ulrikke 

Findenegg; werken van Purcell, 

Britten en Tippett; collecte

Zo 5 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 

olv Gijs Leenaars; BWV 94: 

Was frag ich nach der Welt; 

collecte

Za 11 Domkerk
15.30 Jan Jansen [toetsen]; 

Haydn, Die sieben letzte Worte 

unseres Erlösers am Kreuz; 

collecte

Vr 17 Willibrordkerk
20.00 Projectkoor olv Gerben 

Budding; Duruflé, Requiem; 

Poulenc, Quatre motets pour 

le temps de Noel en Quatre 

motets pour un temps de 

pénitence; gratis

Za 18 Domkerk
15.30 Koor, orkest en solisten 

van de Domcantorij olv Remco 

de Graas; Purcell, I was glad; 

Händel, Utrecht Te Deum en 

Jubilate; collecte

Za 18 Geertekerk
20.15 Nederlands Studenten 

Kamerorkest olv Ivan 

Meylemans mmv Sander 

Teepen [hobo], Arno Piters 

[klarinet], Helma van den 

Brink [fagot] en Rob van de 

Laar [hoorn]; Twaalfhoven, 

Opdrachtcompositie; Mozart, 

Sinfonia Concertante voor 

hobo, klarinet, fagot en hoorn; 

Mendelssohn, Symfonie nr. 3; 

€ 15/10

Za 18 Buurkerk [Museum 
Speelklok]
20.30 Maud Nelissen 

[fotoplayer]; live muziek bij 

Avenging Conscience [1914]; 

€ 15/12

Zo 19 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 

Dagelijkse Kost, zie www.

culturelezondagen.nl

Zo 19 UCK
13.00 Workshop Vocal 

Jazz olv Tijs Krammer; € 15 

inschrijven www.zimihc.nl/

zangnet/zangzondagen.htm

Zo 19 Willibrordkerk
14.00 Hayo Boerema [orgel]: 

Messiaencyclus [1]; collecte

Zo 19 Geertekerk
15.00 Verenigd Utrechts 

Symfonieorkest olv Reinier 

Bavinck mmv Fanny van Rooij 

[klarinet]; werken van Wilms, 

Gilbert & Sullivan, Brandts 

Buys en Ostyn

Zo 19 Pieterskerk
15.15 Kamerkoor Sjanton 

olv Chris Pouw mmv Wim 

Dijkstra [orgel], Yvonne Kok 

[mezzosopraan], Robert 

Brouwer [bariton] en Paul Mc 

Fadden [cello]; o.a. Duruflé, 

Requiem; € 14,50/12,50/7,50

Zo 19 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 

mmv I buoni antichi; BWV 42 

Am Abend aber desselbigen 

Sabbats; collecte

Zo 19 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 

Pulcinella olv Jussi Jaatinen 

mmv Aukelien Kleinpenning 

[saxofoon]; Walton, Facade 1e 

en 2e suite; Debussy, Rapsodie 

voor altsaxofoon en orkest; 

Dvorak, 6e symfonie

Za 25 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 

werken van Purcell en Händel; 

collecte

Za 25 Nicolaïkerk
20.30 Trio Windstreken: 

Klinkende vergezichten; 

€ 10/9 

Zo 26 Willibrordkerk
14.00 Improvisatiegroep San 

Benedetto; collecte

Zo 26 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

[orgel]: Choral Evensong; 

werken van Duruflé, 

Dyson en Oost; info www.

scholadavidica.nl

MEI

Za 2 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 3 Willibrordkerk
14.00 Hayo Boerema [orgel]: 

Messiaencyclus [2]; collecte

Zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 

olv Gijs Leenaars; BWV 12: 

Weinen, Klagen, Zorgen, 

Zagen; collecte

Vr 8 Schillertheater
20.00 Linde Schinkel 

[sopraan] mmv Patrycja 

Domagalska [klavecimbel]; 

solocantates van Monteverdi, 

Scarlatti en Händel; 

€ 14,50/10,50 [ook 

zondagmiddag]

Za 9 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 9 Jacobikerk
20.00 Toonkunstkoor Zeist 

olv Danny Nooteboom mmv 

Continuo Rotterdam, José 

Scholte [alt] en Baider elBasri 

[zang]; Jenkins, Stabat Mater 

[Nederlandse premiëre]; 

€ 20/17,50/10

Zo 10 Willibrordkerk
14.00 Trio Des Songes; 

collecte

Zo 10 Schillertheater
15.00 Linde Schinkel 

[sopraan] mmv Patrycja 

Domagalska [klavecimbel]; 

solocantates van Monteverdi, 

Scarlatti en Händel; 

€ 14,50/10,50

Vr 15 Pieterskerk
20.15 Maasstedelijk 

Kamerkoor olv Mark van 

Kuilenburg mmv Anneke 

van Es [mezzosporaan]: 

Smeeklied en Jubelzang; 

o.a. Mendelssohn, Verleih 

uns Frieden; Purcell, 

Funeral Sentences; Howells, 

Magnificat; € 12,50/8

Vr 15 Geertekerk
20.15 Nederlandse 

Bachvereniging olv Jos van 

Veldhoven: Meine Freundin, 

du bist schön; werken van 

Schütz, Böhm, Buxtehude, J.C. 

en J.S. Bach; € 20/18/8

Za 16 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 16 Nicolaïkerk
20.30 Meander Strijkkwartet; 

Haydn, Strijkkwartet, Sonate, 

Concerto in C; € 10/9

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 Hayo Boerema [orgel]: 

Messiaencyclus [3]; collecte

Zo 17 Catharinakathedraal
15.00 Multiple Voice olv Paul 

de Kok mmv David Jansen 

[orgel]: Bach en de Romantiek; 

werken van Bach, Brahms, 

Cornelius, Mendelssohn en 

Reger

Zo 17 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 

mmv I buoni antichi; BWV 86 

Wahrlich, wahrlich ich sage 

euch; collecte

Za 23 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 24 Willibrordkerk
14.00 Mark Heerink [orgel]; 

collecte

C
it

tà
 d

el
la

 M
u

si
ca

 is
 e

en
 s

am
en

w
er

ki
n

g
sv

er
b

an
d

 v
an

 
in

m
id

d
el

s 
ve

er
ti

en
 o

rg
an

is
at

ie
s 

d
ie

 c
o

n
ce

rt
en

 o
rg

an
is

er
en

 in
 d

e 
B

in
-

n
en

st
ad

, m
ee

st
al

 in
 k

er
ke

n
. D

e 
C

it
tà

-a
g

en
d

a 
st

aa
t 

in
 d

e 
B

in
n

en
st

ad
sk

ra
n

t 
en

 o
p

 w
w

w
.u

tr
ec

h
t-

m
u

zi
ek

st
ad

.n
et

.

www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.
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lentemoment

er zit een merel te
broeden in mijn tuin
diep verscholen in
een grote volle struik

ik drink mijn koffie
en voel mij niet alleen
wij samen delen nu
plezierig deze kleine
achtertuin – en weten

dat het paradijs zich
even heeft verdicht
tot dit moment

Oeke Kruythof
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Parade opnieuw 18 dagen

Dick Franssen

Ondanks bezwaren van buurtbewoners duurt 
theaterevenement De Parade in het Moreelsepark 
weer net zo lang als verleden jaar, namelijk acht-
tien dagen. Het begint 10 juli, en eindigt 
op de 26ste. Op vrijdag en zaterdag is de slui-
tingstijd niet één uur ’s nachts, op de andere 
dagen elf uur. 
Dit voorjaar wordt de grasmat van het Moreel-
separk versterkt. Het was eerst de bedoeling dat 
achttien bomen zouden verdwijnen, maar na over-
leg met de buurt is het aantal nu beperkt tot drie. 
De bezwaren van omwonenden tegen De Parade 
richten zich vooral op de lange duur van het 
evenement. Zij vinden het een te lange tijd om 
zoveel [geluids]overlast te verdragen. Tot een paar 
jaar geleden duurde het een week korter. 

Het rondreizend theatercircus staat graag in 
Utrecht vanwege de goede ligging van het Mo-
reelsepark ten opzichte van de Binnenstad en 
[vooral] het Centraal Station.

Evenementenkalender
Voor wie evenementen wil bezoeken of ontlopen 
is de evenementenkalender een aanrader. Hij is 
te vinden op www.utrecht.nl. Op de homepage 
onder ‘actueel’ doorklikken via ‘vrije tijd en toe-
risme’. 
De organisatoren van verscheidene grote Utrecht-
se evenementen vrezen moeilijke tijden door de 
economische malaise. Ze denken dat het lastiger 
wordt geld van sponsors los te krijgen. •

Rabobrug 
Dankzij een bijdrage van het rijk krijgt de 
‘Rabobrug’, dat is een voetgangers- en fiet-
sersverbinding over het Centraal Station ter 
hoogte van de nieuwe Rabobank-torens, 
toch aansluitingen op de perrons. Een grote 
wens van onder andere de Fietsersbond 
gaat hiermee in vervulling. Eerst zag het er 
naar uit dat er onvoldoende geld zou zijn 
voor dergelijke aansluitingen. De Rabobank 
betaalt de brug grotendeels. Inmiddels is be-
kend dat de fietsers aan de stadskant via een 
rollend tapijt omhoog [en omlaag] gaan. •

Op 10 maart spraken in het stadhuis gemeenteraadsleden met bewoners over het evenementenbeled © Rob Huibers

Te veel parkeerplaatsen? 

Wethouder De Weger is van plan een aantal auto-
parkeerplaatsen in de Binnenstad om te zetten in 
fietsparkeerplaatsen. Volgens hem is er – sinds de 
parkeertarieven drastisch zijn verhoogd – op som-
mige plaatsen in de Binnenstad een overschot. 
Er kunnen er wel wat weg. Hij zei dit op een 
openbare bijeenkomst van GroenLinks over ver-
keer en vuile lucht. 

Commentaar redactie: 
Enig nader onderzoek van De Weger lijkt op zijn 
plaats. De afgelopen jaren is het voor bewoners 
met een vergunning om bij een parkeermeter te 
staan, niet makkelijker op geworden. Heel wat 
plekken zijn omgezet, voor laden en lossen, voor 
invaliden en voor Greenwheel-auto’s. Door de 
week overdag zijn er meestal weinig problemen, 
en staat bijvoorbeeld de Plompetorengracht soms 
vrijwel leeg, maar ’s avonds is het vaak zeer lastig. 
Dat geldt in nog sterkere mate voor de zondag 
[uitgezonderd de koopzondag], wanneer het 

parkeren gratis is. De Binnenstad is dan stampvol 
met langdurig geparkeerde auto’s. Wie ten einde 
raad zijn auto neerzet op een parkeerplaats voor 
een andere categorie vergunninghouders, gaat 
genadeloos op de bon. •


