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Colofon

Nooit zoveel sneeuw gezien in Utrecht als in de week voor 
Kerstmis. Vooral op zondag begon het witte goed in grote 
hoeveelheden neer te dalen. En zo om een uur of vier was 
de stad volledig veranderd. Auto’s en bussen konden er niet 
meer doorkomen en vielen stil. Een enkele fietser bleef 
manmoedig doortrappen, maar slipte meer dan hij reed. 
De straten van de Binnenstad werden witte binnenruimtes 
die met veel plezier overgenomen werden door de bewoners. 
Overal wandelaars midden op de verdwenen rijweg, die 
kriskras door elkaar liepen. Oude transportmiddelen werden 
van zolder en uit de kelder gehaald: de slee als belangrijkste 
vervoermiddel in de Binnenstad.
Op de nieuwe, witte binnenruimtes van de stad ontstonden 
spontaan sneeuwballengevechten en inzeeppartijen. 
Complete veldslagen werden uitgevochten op Domplein en 
Neude. Uitbundige kinderen -en ook studenten en ouderen- 
joelden en lachten in de sneeuw. En toch was het doodstil in 
de stad: elk geluid werd gedempt. Hoe de stad in een paar 
uur was veranderd! 
Overal werden sneeuwpoppen opgericht. Op het Domplein 

stonden er verscheidene, evenals op de andere pleinen. 
Kinderen. die in Utrecht nog nooit de kans hadden gehad 
een sneeuwpop te bouwen, bleken kleine meesters. Ineens 
wist iedereen weer wat de functie was van winterwortels. 
Alleen voor de steenkolen als ogen moest een andere oplos-
sing gezocht worden. Opvallend was ook de variatie in de 
vormen van de sneeuwpoppen. Zo stond er een heel goede 
Nijntje met lange oren bij het Centraal Museum. Ik verdenk 
de directie ervan zelf de pop te hebben gebouwd. 
Ook bijzonder was de sneeuwvrouw in de Herenstraat. 
Uitgerust met grote borsten tartte de pop de zwaartekracht. 
Andere vormen van creativiteit waren de sneeuwtekeningen 
-gezichten en maskers- die op de bomen rond de Sterren-
wacht waren geboetseerd. Ze gaven het bos op het Servaas-
bolwerk een bijna griezelige atmosfeer. 
Alles was wit in Utrecht. Alleen de grachten hadden hun 
diepzwarte kleur behouden. En tegen dat zwart van de 
Oudegracht stak de beer op zijn trapeze helder af. Normaal 
is hij bruin, de teddybeer. Maar voor de gelegenheid was hij 
veranderd in een ijsbeer. • 

De man op de voorkant ben ik. Stoer in m’n blote bovenlijf, 
blik in de ogen van: wie doet me wat?
De foto is ruim een jaar oud. Sjaak Ramakers maakte hem 
toen hij hoorde dat de cardioloog mij had opgetuigd met 
een holter, een recordertje om de hartslag te registreren. 
Die plakkers en die kabeltjes, dat wilde hij wel eens zien. 
En ‘zien’ betekent in zijn geval: fotograferen. 
Een paar maanden vóór de foto was ik bij de huisarts om-
dat ik moe werd van niks. Ze voelde m’n pols en wist het 

meteen: hartslag in de war.
Dankzij zo nu en dan een elektrische schok en een hoop 
pillen gaat het intussen weer behoorlijk goed. 
Statistisch klopt het in mijn geval helemaal. De eerste Don-
nerjaren heb je meestal geen fysieke problemen. Je wandelt, 
je kunt nog een aardig partijtje tennissen. Maar ben je 70, 
71, dan komen de ongemakken die niet meer helemaal 
weggaan, en waarmee je rekening moet houden. 
Op de foto ben ik 71. Ik kijk flink, maar ik heb wat. Een 
doosje met een heleboel vakjes met pillen, een kaartje van 
de trombosedienst, een brief van de dokter voor het geval 
m’n hart in de vakantie weer gek doet. Ik ben, zoals de 
cardioloog me inwreef, patiënt. 
Na je pensionering moet je er aan wennen dat je niet meer 
meetelt, maar na een poosje ben je weer iets, en velen van 
ons ouderen kunnen daar uitgebreid over praten. Donner-
jaren... gouden jaren. • 

Omslagfoto: © Sjaak Ramakers
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Lang en Breed
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Bewonersgroep 
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Vrouwjuttenhof
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Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315
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Sinte Marie
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Zakkendragersvereniging
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Stichting Behoud 
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Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Buurtcomite Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnlijn.nl, twijnlijn@live.nl

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

Stichting Beheer Zeven Steegjes
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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

www.documentatie.org [veel informatie over de Binnenstad]
www.allesoverutrecht.nl [digitale krant met veel stadsnieuws en 
pittige commentaren]
http://bouwput.blogspot.com [goed onderhouden,onafhankelijke 
site over de ontwikkelingen in het Stationsgebied]
www.denieuweutrechter.nl [digitale krant in opbouw]
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Einde dreigt voor 67 bomen op werven

In het najaar van 2010 start de gemeente 
met de restauratie van de wal- en kluismu-
ren langs de Oudegracht, Nieuwegracht en 
de Kromme Nieuwegracht. Hierbij zullen 
bomen in de weg staan. De gemeente wil de 
restauratie zodanig uitvoeren dat de meeste 
bomen gespaard worden. In december 2009 
is een bomenparagraaf vrijgegeven waarin 
staat voor hoeveel bomen er een kapvergun-
ning wordt aangevraagd en welke dat precies 
zijn. Langs de grachten staan 430 bomen en 
daarvan dreigen er 67 te worden gekapt. 
De effecten zullen vooral aan de Oude-
gracht-zuid en de Nieuwegracht dramatisch 
zijn. Met name de kap van zeventien grote 
monumentale platanen zal het grachtbeeld 
sterk wijzigen. De platanen bij de Gaardbrug, 
bij de Weesbrug en de Magdalenabrug zijn 
hoogtepunten in de stad op monumentaal 
bomengebied.

De redenen om te kappen zijn dat de bomen te 
dicht op de walmuur staan en er onvoldoende 
ruimte is voor materieel en voor het inbrengen van 
damwanden. Bovendien kan door de werkzaam-
heden het wortelstelsel te zeer aangetast worden 
door afgraving van grond en zitten de wortels 
soms verstrengeld in de muur. 
Pas tijdens de werkzaamheden kan soms wor-
den bepaald of de aangevraagde kapvergunning 
inderdaad tot kap zal leiden. Er is een kleine kans 
dat van de 67 bomen waarvoor een kapvergun-
ning wordt aangevraagd er 37 behouden kunnen 
blijven. In principe zullen er voor de de gekapte 
bomen nieuwe bomen worden geplant. 
Gedacht wordt aan eik, plataan, es, iep, esdoorn 
en linde. 

Op de Twijnstraat a/d Werf en bij de Donkere 
gaard en de Stadhuisbrug wil men om cultuur-
historische redenen geen bomen terug planten; 

op deze plaatsen zijn bomen namelijk pas in een 
later stadium geplant. De nieuwe bomen hebben 
een stamdiameter van twintig of dertig centimeter, 
soms van tien centimeter.

Moerbeiboom
De delen van de grachten, die het zwaarst getrof-
fen worden door kap, zijn: Oudegracht tussen 
Bezem- en Stadhuisbrug en tussen Hamburger- en 
Weesbrug, Twijnstraat a/d Werf en Nieuwegracht 
tussen Quintijns- en Magdalenabrug. Van de 67 te 
kappen bomen zijn er 28 met een grote monu-
mentale en cultuurhistorische waarde. De overige 
bomen zijn wel ecologisch van belang en beeld-
bepalend. Voor het overgrote deel zijn alle te 
kappen bomen in een goede conditie. Gekapt 
wordt ook de liggende monumentale moerbei-
boom voor de Augustinuskerk. Deze boom is een 
bezienswaardigheid en er is dan ook in het verle-
den veel moeite gedaan om deze te beschermen, 
onder andere met een ijzeren frame. 
Aan de zuidkant van de Nieuwegracht wordt een 
van de laatste cultuurhistorische en monumentale 
linden gekapt. Bij de Jacobibrug [fitnesscentrum 
Scheepstra] verdwijnt een treurwilg die weliswaar 
niet monumentaal is, maar wel heel karakteristiek. 
Als je over de brug loopt, loop je tussen de takken 
door.

Technische oplossing
Er valt niet te ontkomen aan de conclusie dat de 
technische oplossing voor de restauratie van de 
muren de belangrijkste overweging is geweest. 
De walmuren bij de Nieuwegracht verkeren nog in 
goede staat, moet je dan toch de bomen kappen? 
Zou je bijvoorbeeld om de moerbeiboom te sparen 
ter plaatse de techniek niet kunnen aanpassen? En 
zo zullen er wel nog meer vragen bij de liefhebbers 
van de bomen langs de grachten opkomen. 
De bomenparagraaf moet nog besproken worden 
in de gemeenteraad in januari. Er kunnen dus 
nog bijstellingen plaatsvinden. Wellicht zullen er 
ook nog kapvergunningen worden aangevochten 
door organisaties. Een van de zaken die nog niet 
vermeld zijn, is het archeologisch onderzoek. Over 
het ontstaan van de werven bestaan nog vele vra-
gen. Wellicht kunnen sommige daarvan opgelost 
worden tijdens het graafwerk. •

Ben Nijssen

De bomenparagraaf start met een opsomming 
van de waarden van de bomen voor de stad. 
Het gaat hierbij om de waarde voor het milieu 
[soortenrijkdom, verbeteren luchtkwaliteit, 
reguleren luchttemperatuur, opvang water], 
ecologische waarden [ecologische route voor 
vogels en insecten, broedplaatsen], cultuurhis-
torische waarden [zodra de werven niet meer 
voor op- of overslag werden gebruikt werden 
er bomen geplant], ruimtelijke waarden [ka-
rakteristiek voor Utrecht en uniek in de wereld, 
variatie in soort, plantwijze en afstanden, ruim-
telijke oriëntatie, beleving seizoenen]. • 

De moerbeiboom bij het Rembrandt-theater is een toeristische attractie. © Sjaak Ramakers
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Groningen-Utrecht-Groningen-Utrecht Peter Smids

Zonder besluitvorming van het 
gemeentebestuur, en ook zonder 
borden, hekken, roodwitte linten 
en verkeersregelaars beleeft de 
Binnenstad op 20 december zijn 
tweede autoloze zondag; de 
winter heeft toegeslagen met een 
flink pak sneeuw, dat de geluiden 
dempt, de vormen vervaagt en 
het verkeer vrijwel onmogelijk 
maakt. In de loop van de middag 
gaan duizenden mensen de straat 
op, wandelend, langlaufend, 
fotograferend, sleetjes trekkend 
om met elkaar te genieten van 
een zwart-wit foto waarop de 
sneeuw alle ongerechtigheden en 
ouderdomsvlekken van de Bin-
nenstad heeft weggeretoucheerd. 

Vanuit het raam van mijn werkkamer 
heb ik een eersterangs uitzicht op de 
Bijlhouwerbrug waar men elkaar bij-

na verdringt om foto’s te schieten van 
de Oudegracht in wintertooi; op de 
terrassen van De Poort en Het Ledig 
Erf worden verhitte, maar goedmoe-
dige sneeuwbalgevechten geleverd. 
En in een mum van tijd houden - zo 
zie ik later, als ik buiten ben - op 
pleintjes en in parken traditionele 
en onconventionele sneeuwpoppen 
broederlijk de wacht. 
Zweverig
Een kwart eeuw [1976-2001] was ik 
directeur van Muziekcentrum Vreden-
burg. In die periode pendelde ik eerst 
jarenlang tussen Wijk bij Duurstede 
en Utrecht, maar dat werd te bewer-
kelijk, dus toen zijn we in 1988 naar 
Oudwijk verhuisd, waarvandaan je 
lekker op de fiets naar je werk kon. 
Tot kort voor mijn vertrek bij Vre-
denburg overwoog ik nooit er voor 
mijn 65ste mee te stoppen, maar de 
bizarre bestuurlijke capriolen met het 

Muziekpaleis-dossier deden op den 
duur een te groot beroep op mijn 
incasseringsvermogen. Dus toen ik in 
de zomer van 2001 op 59-jarige leef-
tijd als ambteloos burger op straat 
stond, was dat wel even wennen. 
Als fanatieke lezer, onvermoei-
bare polderwandelaar en bevlogen 
jazz-vorser heb ik me geen seconde 
verveeld, maar toch bezorgde het 
afscheid van Vredenburg mij in het 
begin wel een nutteloos en zweverig 
gevoel. 
 
Afstanden
Om mij weer vaste grond onder de 
voeten te bezorgen. kwam mijn 
vrouw op een dag met een rigoureus 
voorstel. Ze zei: 'Jij hebt toch altijd als 
ideaal gehad om na je pensionering 
weer in Groningen te gaan wonen, 
we vinden het heerlijk om er te wan-
delen, we hebben er nog steeds veel 
vrienden en kennissen, en Groningen 
is tenslotte een van de leukste steden 
van Nederland, en bovendien zijn de 
huizen er een stuk goedkoper dan in 
Utrecht.' 
Binnen een week stond ons huis te 
koop, en gingen we op huizenjacht 
in Groningen, waar ik voor mijn 
vertrek naar Utrecht drie jaar als 
adjunct-directeur bij Cultuurcentrum 
De Oosterpoort werkte.
Voor we wisten wat ons overkwam, 
woonden we in een groot, com-
fortabel huis. We hadden behulp-
zame, sympathieke buren en met 
onze Groninger vrienden was het 
weer als vanouds. We liepen vrijwel 
alle wandelroutes in Groningen en 
Noord-Drenthe, we bezochten ge-
durende twee zomers alle concerten 
van het Peter de Grote-festival, maar 

Groningen had ons toch minder te 
bieden dan wij [vooral ikzelf] hadden 
gedacht, en de afstanden maakten 
het contact met onze dierbaren in de 
Randstad behoorlijk gecompliceerd.

Beschaafde types
Nu was ik degene die tegen mijn 
vrouw zei: 'Weet je wat we doen, 
we pakken het hele boeltje in, en we 
verkassen weer naar Utrecht.'
Daar hebben de verhuizers op 1 
december 2006 de inhoud van 
twee containers uitgesmeerd over 
de eerste, de tweede, de derde en 
de zolderverdieping van ons nieuwe 
huis, boven het postkantoor aan het 
eind van de Oudegracht. 
Mijn vrouw en ik wonen nu 42 jaar 
samen, en dit is ons elfde huis. 
We hebben dus heel wat know-how 
op het gebied van wonen en verhui-
zen, maar aan dit plekje hebben we 
nog niets negatiefs ontdekt. Sterker 
nog, we zien alleen pluspunten. Om 
te beginnen wonen we in een blokje 
met allemaal vriendelijke, beschaafde 
types. Ter vergroting van het buurt-
gevoel was er de afgelopen zomer 
zelfs een feest op het binnenplein. En 
dat vond iedereen zo geslaagd, dat er 
een tweede editie gaat komen. 

Exotische trekjes
Een andere mogelijkheid om aardige 
mensen te ontmoeten is tijdens de 
dagelijkse wandelingen met de hond 
door het Singelplantsoen: het minste 
wat hondenbezitters doen is elkaar 
groeten, maar je hebt ook vaak 
langdurige, soms zelfs hoogdravende 
gesprekken. Een bron van ergernis 
is wel het volkomen ondermaatse 

Ondergesneeuwde Nieuwegracht : ‘De stad is een zwart-witfoto geworden’
© Sjaak Ramakers

Peter Smids © Sjaak Ramakers
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van de stad ronduit rampzalig, maar 
het Museumkwartier heeft er met de 
Leeuwenbergh een bijzonder sfeervol 
kamermuziek-podium bij gekregen, 
al doet de buitenkant nog steeds erg 
doods en wezenloos aan. 
Inmiddels zijn we begonnen aan ons 
vierde jaar op de Oudegracht, en het 
enige grootstedelijke aan dit stukje 
Binnenstad schijnt de luchtkwaliteit 
te zijn, maar verder vinden wij de 
sfeer hier dorps, ontspannen en ge-
moedelijk. En als het moet [maar het 
hoeft niet meer zo nodig], dan zitten 
we binnen een paar minuten op de A 
28, naar Groningen. •

‘Ik moest iets nuttigs gaan doen’

onderhoud: afvalbakken die soms 
wekenlang niet geleegd worden, 
mishandelde boompjes [met name 
in het Pelmolenplantsoen] die niet 
vervangen worden, hopen puin en 
aarde [ter hoogte van het Centraal 
Museum] die maandenlang blijven 
liggen, zwerfvuil dat eeuwige rust in 
de perken en struiken heeft gevon-
den. Bij de gemeente is vast wel een 
'senior Singelplantsoen-manager'; tot 
deze functionaris zou ik willen zeg-
gen: 'Doe er iets aan!'.  
Vanuit ons huis zit je bijna onmid-
dellijk op het wandelpad langs de 
Kromme Rijn, en als je dan het 

stadion van FC Utrecht voorbij bent, 
vertoef je permanent in een unieke 
pastorale sfeer. De theeschenkerij 
naast het landhuis Oud-Amelisweerd 
is onze favoriete bestemming. 
Om het Louis Hartlooper Complex te 
zien, hoeven we niet de deur uit. In 
overeenstemming met zijn oorspron-
kelijke functie, politiebureau, oogt 
het als een fort, maar wel een fort 
met toeschietelijke, licht exotische 
trekjes. En juist daardoor kwam Jos 
Stelling op het idee er zijn ‘complex’ 
van te maken. Hoe visionair hij ook 
is, op het terras van zijn café staat 
een set buitengewoon armoedige 

en benepen verlichtingsarmaturen, 
volgens één van mijn vrienden de lul-
ligste en lelijkste van heel Nederland.

Frivole toren
In de winter, als de reuzenplataan 
tegenover ons huis zijn bladeren 
kwijt is, zien we ook de zuidertoren 
van de Klaaskerk, die dankzij de 
belichting ‘s avonds als een soort 
baken fungeert. Van die lichtelijk 
frivole toren word je nog blijer als 
Arie Abbenes op zondagmiddag 
het carillon beroert. De [premature!] 
sluiting van Vredenburg, in de zomer 
van 2007, was voor het muziekleven 

Toen Marianne Korenromp op 
haar 63ste kon stoppen met haar 
werk als hoofd van de zachte 
sector [sociale zaken, onderwijs, 
enzovoort] van de gemeente Gor-
kum, was ze er snel uit. ‘Ik dacht: 
wat een prachtige kans. Heerlijk. 
Eindelijk af van die reorganisatie, 
die financiën, van al dat gedoe.  

Inmiddels zijn we zes jaar verder. Ooit 
toch spijt gehad? ‘Nee, nooit. Ik heb 
nooit gedacht: Ik wou dat ik nog 
werkte. Maar er bekropen mij wel 
gevoelens van: ik doe er niet meer 
toe; ik moet iets nuttigs gaan doen.’
‘Iets nuttigs’, daaronder verstond ze 
iets tastbaars, iets dat direct effect 
had. Niet iets beleidsmatigs, dat had 
ze echt wel genoeg gedaan in haar 
leven. Ze wist het al snel: ze wilde 
conversatielessen geven aan groepen 
buitenlanders. Inburgering dus. Ze 
meldde zich bij 50plus vrijwilligers-
organisatie Gilde, die een convenant 
had gesloten met de gemeente. 
‘Het voldeed aan alles wat ik wilde. 
Ik vond het echt nuttig en erg leuk. 
Mensen die naar hier komen moeten 
direct Nederlands leren, en goed 
ook. Geen geflodder met een paar 
Nederlandse woorden. Het helpt je 
geaccepteerd te worden, je leert er 
de samenleving beter door kennen.’

Aanknopingspunten
Groepen van acht mensen waren het, 
en ze kregen les in het gebouw van 
de Sociale Dienst in de Kaatstraat. 
Marianne deed het de ene week, 
een collega de andere. Ze vervingen 
elkaar bij ziekte of vakantie. ‘We had-
den mensen uit allerlei landen. 
Dan heb je een heleboel aan-
knopingspunten voor gesprekken’. 

Alles liep gesmeerd tot de groepen 
langzamerhand niet meer vol liepen. 
‘De gemeente had de inburgering 
niet goed georganiseerd. We hadden 
steeds minder deelnemers per groep, 
en het was ook nog eens zo dat er 
mensen zonder berichtje wegble-
ven. Dat is iets waar ik absoluut niet 
tegen kan.’ Uiteindelijk is ze er mee 
gestopt. 
Marianne is toen, buiten de ge-
meente om, maar begonnen met 
individuele taalhulp, en dat doet ze 
nog steeds. Maar groepslessen vindt 
ze eigenlijk leuker. De vrouw die ze 
nu begeleidt is onderwijsassistent, en 
moet examen Nederlands doen om 
docent te worden. ‘Ze spreekt mak-
kelijk Nederlands, maar niet goed. 

Ze heeft het er veel over dat het on-
derwijs hier maar een slap is, weinig 
eisend, weinig consequent. Dan zeg 
ik, dat kan wel zijn, maar werk jij nou 
maar aan je Nederlands. Dan kun je 
het straks zelf beter doen.’

Grote lijnen
Geen beleidswerk meer. Hoe plechtig 
had ze het zich voorgenomen. 
En toch ging ze op een gegeven 
moment overstag voor een bestuurs-
functie bij Gilde. Een jaar later was ze 
voorzitter, omdat - zoals dat wel vaker 
gaat in vrijwilligersorganisaties - alle 
andere bestuursleden voor de eer 
bedankten. Gelukkig werd ze er niet 
van. Toen na een paar jaar iemand 
zich opwierp als opvolger, trad ze met 

Dick Franssen

Marianne Korenromp met één van haar twee katten © Sjaak Ramakers

genoegen af. ‘Bij vrijwilligersorganisa-
ties moet je in het bestuur hele prak-
tische mensen hebben. Ik ben meer 
van het uitzetten van grote lijnen. En 
dan loop je er tegenaan dat sommige 
dingen die je wilt niet kunnen’.

Zangria
Ze woont al 30 jaar in het smalste 
huis van de Catharijnesingel, dichtbij 
de Vaartsestraat. Haar tijd zit ‘in de 
kortst mogelijke keren helemaal vol.’ 
Ze zingt in het Binnenstadskoor Zan-
gria, ze heeft piano- en bridgeles en 
past al jaren elke week een middag 
op een dochter van vrienden. Het 
enige wat zij mist zijn de taallessen 
aan de groepen buitenlanders. 
Van haar mogen ze weer beginnen.•
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Doorgaan en niet versagen

Het zijn uitsluitend ouderen die in Utrecht de 
barricaden bestormen. Loop het rijtje maar 
langs. Jan Verheugen, Kees Bos, Emma van 
den Dool, Theo Haffmans, Kees van Oosten, 
Jan Korff de Gidts... ze zijn allemaal niet meer 
zo piep. Onze eigen Binnenstadskrant-
redacteur Ben Nijssen, actief op vele fronten, 
hoort met zijn zestig jaar tot de jonkies, sa-
men met Leo Lambo [61], criticus van ‘Nieuw 
Hoog Catharijne’.
Op de bres voor groen, schonere lucht, 
minder [verkeers]overlast, meer kwaliteit. 
Onvermoeibaar. Maar eens komt er toch een 
tijd dat ze het niet meer opbrengen. 
Opvolgers moeten dan klaar staan. Het wordt 
tijd dat ze zich melden. 
 
Theo Haffmans [64]: ‘Soms is de verleiding sterk 
om er mee te stoppen, en uitsluitend leuke dingen 
te gaan doen. Maar gelukkig trekken we elkaar 
door zulke perioden heen.’ 
Met ‘elkaar’ bedoelt hij zijn medebestuursleden 
van de Stichting Singelgebied, die ijvert voor be-
houd en verbetering van het Zocherplantsoen. 
Grootste recente succes: het tegenhouden van de 
parkeergarage onder het Lucasbolwerk. 

Onder druk
Haffmans studeerde wiskunde, stond een poosje 
voor de klas en ging vervolgens de ict in, die toen 
nog in haar kinderschoenen stond. Na zijn pensio-
nering begon hij een adviesbureautje, gefocust op 
zijn specialisatie, het computerprogramma Excel. 
Zijn Utrecht-liefde richtte zich in het begin vooral 
op de oude kerken. ‘Als ik lees:’In dit of dat Afri-
kaans land leven ze nog in de Middeleeuwen’, 
dan denk ik: In Utrecht konden we in die tijd wèl 
mooie dingen bouwen’. 
‘Botanische belangstelling’ had hij altijd al, maar 
kreeg een stimulans nadat hij elf jaar geleden zijn 

tegenwoordige vrouw leerde kennen. ‘In onze 
vakanties bezoeken we overal botanische tuinen. 
In iedere tuin vind je wel bomen die je niet kent. 
Onze oude Utrechtse hortus is prachtig, en ook de 
nieuwe is een leuk terrein. Maar de allermooiste in 
deze omgeving is Gimborn in Doorn.
In de Binnenstad is maar één park: Zocher. Wat 
je daar meteen opvalt is dat het behoorlijk onder 
druk staat. Er staan uitsluitend bomen en struiken, 
dus als je iets wilt bouwen, dan kan dat daar. Zo 
is de gevangenis er gekomen, en later de schouw-
burg. Ze zijn er nu eenmaal, en van mij hoeven ze 
niet meer weg. Maar het moet niet verder gaan. 

’Dat is genieten’
Je kunt je in Utrecht beter met het groen bezig-
houden dan met vuile lucht. Wij boeken tenminste 
zo nu en dan een succes. Al jaren maakten we er 
een punt van dat de bomen aan de buitenkant 
van de Tolsteegsingel helemaal in het asfalt staan. 
Dat is opgepakt en nu is er onverwachts rijksgeld 
beschikbaar om de weg anderhalve meter smaller 
te maken. In plaats daarvan komt nu gras. Ze zijn 
er nu mee bezig, en elke dag loop ik er langs. Dat 
is genieten.’

Begin december was er nog een feestelijk mo-
ment. Op het Lucasbolwerk was een honderd jaar 
oude rode beuk aangetast door de reuzenzwam. 
De gemeente besloot hem te kappen. Haffmans: 
‘Veel anders zat er niet op, want daar komt een 
boom niet overheen.’ In het gat werd een knaap 
van een nieuwe beuk geplant: twaalf meter hoog, 
35 jaar oud. 

Geen toespraakje
Niet alles gaat goed. Haffmans vindt dat in het 
nieuwe bestemmingsplan Binnenstad helemaal 
geen aandacht wordt besteed aan groen. 
‘We hebben daar stevige kritiek op geuit, maar 

die is weggewuifd’. 
Ook is hij er nog niet van overtuigd van dat de 
plannen voor de parkeergarage Lucasbolwerk 
nooit terugkomen op de agenda. Meer zekerheid 
zou hij hebben gehad als VVD-wethouder Ingrid 
de Bondt een toespraakje had gehouden bij het 
planten van de nieuwe beuk, zoals wel de bedoe-
ling schijnt te zijn geweest. Voor hem zou dat 
hebben betekend: de VVD, in het verleden groot 
pleitbezorger van de garage, ziet nu definitief van 
het plan af.

Voor wie het niet meer weet: na het afketsen van 
de plannen voor de parkeergarage Lepelenburg 
viel het oog van een raadsmeerderheid op het Lu-
casbolwerk. Kort voor de laatste gemeenteraads-
verkiezingen ging Leefbaar Utrecht om, gevolgd 
door de PvdA. Daarmee was het plan van tafel. 

Tram opgehemeld
De Stichting Singelgebied bemoeit zich niet met 
de restauratie van de werfmuren, waarbij tiental-
len bomen zouden moeten sneuvelen [zie elders 
in deze krant]. Haffmans volgt de kwestie ‘als 
privépersoon’, en als zodanig is hij wel bezorgd. 
‘Het is duidelijk dat de groei-omstandigheden voor 
bomen moeilijk zijn, omdat er maar een smal ge-
biedje is om te wortelen. Het is een flink probleem 
voor de gemeente, want als je kapt krijg je onmid-
dellijk verzet. Meestal doet de gemeente goed z’n 
best, maar het is te vaak voorgekomen dat zomaar 
een boom is weggehaald en dat er dan na afloop 
alleen ‘sorry’ werd gezegd.’
‘Privé’ kijkt hij ook naar het openbaar vervoer. 
‘De tram wordt geweldig opgehemeld, maar na de 
opheffing van de halte Moreelsepark moet je nu al 
verder lopen, en straks moet je misschien helemaal 
aan de andere kant van het station zijn, omdat ze 
aan deze kant onvoldoende ruimte reserveerden. 
Gelukkig hoef ik niet zo vaak naar Nieuwegein.’ •

Haffmans bij de nieuwe boom op het Lucasbolwerk © Janneke Walter

Dick Franssen



Binnenstadskrant pagina 7

Hij is niet geboren in Utrecht, maar Laurens 
Bogers bracht er wèl zijn jeugd door en 
woont nu alweer een jaar of vijfendertig in 
de Binnenstad. Daar is hij een enthousiast 
lid van een ouderengroep van de welzijnsor-
ganisatie Cumulus. ‘Persoonlijke contacten, 
daar gaat het om.’

Hij woont in een vrij nieuwe woning in de Stros-
teeg. Zijn overbuur is de parkeergarage Spring-
weg, maar zijn woonkamer heeft ramen en een 
balkon aan de rustige achterkant. Het is er kleurig, 
er zijn allerlei grote wandversieringen en er heerst 
een gezellig soort rommeligheid van iemand die 
veel thuis is en een boel omhanden heeft. 

Fantastische tijd

Bogers heeft veel te vertellen. Over zijn avon-
tuurlijke leven in het buitenland, dat vlak na de 
oorlog begon.toen hij voor militaire dienst naar 
Curaçao werd gestuurd: ‘Dat was een mooie 
tijd! Ik wilde er blijven en kon aan de slag bij de 
Beurs- en Nieuwsberichten, een van de twee 
kranten daar. Berichten maken. Naar de opening 
van een winkel voor een stukje en meteen een 
advertentie zien los te peuteren. Wat later ben ik 
vanuit Curaçao als artsenbezoeker gaan werken 
voor een Amerikaanse medicijnenfirma. Al gauw 
bestreek ik het Caraïbische gebied tussen 
Bermuda en Suriname en [toen nog Brits]-Guyana. 
Daarna werd ik overgeplaatst naar Afrika - 
mijn werkterrein was zo ongeveer het hele 
continent behalve Zuid-Afrika. Ik was daar meer 

‘Persoonlijke contacten, daarom gaat het’ 

www.binnenstadskrant.nl

Marijke Brunt

Louis Bogers: veel te vertellen © Sjaak Ramakers 

een trouble shooter dan wat anders. Daarna de 
Filippijnen, Zuid-Afrika, steeds voor diezelfde 
Amerikaanse firma, die mij overigens altijd heel 
goed heeft bijgeschoold, en ook nog Londen 
en Moskou. Na vijftien jaar de wereld bereisd te 
hebben, werd het tijd om te settelen, met gezin, 
huis en haard. In 1975 keerde ik terug met vrouw 
en kinderen. Maar wat heb ik een fantastische 
tijd gehad.’ 

Soort vriendenclub
‘Terug in Utrecht kon ik een winkel overnemen 
waar porselein werd verkocht, Oudegracht 183. 
Daar ben ik een winkel begonnen in aparte 
kunstnijverheidsartikelen uit de landen waar ik 

was geweest, ‘Galerie Saskia’, genoemd naar 
mijn dochter. Het was een groot oud huis. 
We woonden boven de winkel. Toen de elektrische 
bedrading werd vernieuwd, ontdekte de elektri-
ciën een achter een muur verstopte gang en trap. 
Dat kwam goed uit, want zo hadden we opeens 
ruimte voor een badkamer.’

Laurens Bogers bleef in de Binnenstad toen hij 
zeventig was. Al zes jaar is een vast punt op zijn 
agenda de wekelijkse bijeenkomst van een 
ouderengroep van Cumulus. 
Bogers werd daarop geattendeerd door een 
goede buur Alie van de Hoeff, van ‘De Uitdragerij’. 
vlakbij op de Springweg. Hij is een enthousiast lid 
van de groep geworden. 

Elke donderdagochtend komen ze bij elkaar in 
een ruimte van het Bartholomæi Gasthuis, met 
als vriendelijke begeleidster Dien van Strien, van 
Cumulus. ‘We zijn met zijn tienen, dat is een 
mooi aantal, niet te veel. Je leert elkaar goed 
kennen. Je zou kunnen zeggen dat het een soort 
vriendenclub is geworden. Met een paar heb ik 
ook buiten de groep om contact. Iedereen komt 
uit de buurt. Het is vooral gezellig. En het is goed 
dat Dien er is, want we praten natuurlijk veel 
en zij houdt de draad van het gesprek vast als 
dat nodig is. Want een beetje zeurpieten, daar 
komen we niet voor bij elkaar.’ 

Je steekt er wat van op
‘Zonodig helpt Cumulus ook bij het oplossen 
van praktische problemen, zoals het invullen van 
ingewikkelde formulieren of het de weg vinden 
bij gemeentelijke instanties - maatschappelijk 
werk zeg maar. Belangrijk hoor. Tot slot lunchen 
we samen. En het is heel betaalbaar, maar een 
paar euro voor de hele ochtend.’ Door de bijeen-
komsten kwam Bogers in contact met een paar 
bewoners van het Bartholomæi die wat hulp en 
gezelschap kunnen gebruiken. ‘Maar ik ben geen 
vaste vrijwilliger hoor, het moet wel klikken.’ 
De groep gaat er ook op uit met Dien van Strien. 
De wereldreiziger Bogers praat even enthousiast 
over uitjes naar Het Utrechts Archief en de Oude 
Hortus als over zijn vroegere autotochten in 
het koloniale Brits Guyana. ‘Kijk’, zegt hij, ‘mijn 
vrouw is overleden en in je eentje ga je toch niet 
zo gemakkelijk ergens kijken. Als groep word 
je bovendien vaak speciaal ontvangen en krijg 
je een interessante toelichting. Een paar keer 
per jaar gaan we met een paar andere groepen 
samen op pad. Erg leuk, een soort schoolreisjes 
- gezellig en je steekt er wat van op.’

Venster op de wereld
Laurens Bogers is tegenwoordig minder mo-
biel dan hij vroeger was, maar heeft door zijn 
computer vanuit de Strosteeg een venster op de 
wereld. Hij bridget op het internet en houdt zich 
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op 
zijn vakgebied medicijnen. Dat levert dan weer 
nuttige informatie op die hij aan anderen kan 
doorgeven. Hoewel, dat kan ook vreemd lopen: 
Bogers vond een doeltreffende methode om 
snurken te voorkomen door zang- en ademoefe-
ningen, maar kon daar niet mee aan de slag bij 
Cumulus omdat hij geen beroepsdiploma heeft 
om onwaarschijnlijke ongelukken bij de oefenin-
gen te voorkomen.
Heeft hij nog wensen? Laurens Bogers moet 
nadenken. ‘Ja, de parkeergarage weg en in plaats 
daarvan een park met gras en bomen, zoiets als 
Lepelenburg, waar jong en oud lekker buiten 
kunnen genieten’. •
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Dick Franssen Meer huurhuizen voor ouderen

Kritiek op de redactievergadering op het 
stukje ‘Senioren gebaat bij wijkakkoord’ 
in de vorige krant. Het zou niet erg concreet 
zijn en waarom werd de lezer lastig gevallen 
met de rare woorden ‘opplussen’ en 
‘opplus-project’? En kent iedereen Aveant en 
Portaal? 

Nieuwe poging, dit keer met de hulp van Wijk-
raadslid Chiel Rottier, die een rol speelde in de 

totstandkoming van het akkoord en als proces-
manager stedelijke vernieuwing veel verstand 
heeft van huisvestingskwesties, en met redacteur 
Ben Nijssen die een apart verhaal schrijft over ‘op-
plussen’. Tussen haakjes: Portaal is een woning-
bouwvereniging en Aveant is de thuiszorgaan-
bieder in de Binnenstad. 
Verder eerst nog dit: een wijkakkoord is een reeks 
afspraken tussen allerlei grote organisaties en 
instanties, zoals woningcorporaties, gemeente, 

zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, enz. om 
extra steun te bieden aan bewoners die dat nodig 
hebben. In de Binnenstad zijn dat met name 
ouderen en starters. Het probleem van nogal wat 
ouderen is dat zij wonen in een huis dat lang-
zamerhand niet meer bij hen past, dat zij graag 
in de Binnenstad willen blijven, maar dat daar 
nauwelijks geschikte andere woningen zijn. 

Druk op de ketel
Elke wijk krijgt een dergelijk akkoord. De Binnen-
stad is nummer vijf, en is naar voren geschoven 
omdat dankzij een enquête onder 55-plussers, 
georganiseerd door de actiegroep Senioren Actief 
en de Wijkraad, in 2007 onverwachts beterer 
informatie over de woonbehoeftes van ouderen 
[en toekomstige ouderen] boven tafel kwam. 
Chiel Rottier: Dat zette druk op de ketel. Er kwa-
men meer gegevens, van de gemeente, van de 
woningbouwverenigingen. Het statistisch 
materiaal was vóór 2007 niet in orde, en dat is 
het nu wel. Voordat je iets kunt veranderen moet 
je eerst inzicht hebben in wat er is. Zoiets is al 
pure winst. Zo kregen we in beeld dat 23 procent 
van de woningvoorraad in de categorie ‘sociaal’ 
valt, dat wil zeggen dat het huurwoningen zijn 
beneden de huursubsidiegrens van 694 euro. 
Dat is belangrijke informatie, want over die 23 
procent heb je iets te zeggen, daarmee kun je 
sturen. Zo kun je zorgen dat er beweging in het 
aanbod op gang komt. Je kunt wat je hebt doel-
matiger inzetten en verdelen.‘

Hij bedoelt daarmee: als een sociale huurwo-
ning leeg komt, bijvoorbeeld omdat de bewoner 
naar een koophuis gaat of uit de buurt verhuist, 
ontstaat de mogelijkheid de bestemming van 
het huis opnieuw te bekijken. Je kunt de woning 
afschermen en vervolgens oormerken voor senio-
ren. Maar het is niet zo dat ouderen, die al in de 
Binnenstad wonen, voorrang krijgen. Dat staat de 
Huisvestingswet namelijk niet toe.

Mitros, verreweg de grootste corporatie in de Bin-
nenstad, heeft zich nu verplicht bij elke mutatie in 
de omgeving van het Bartholomæi Gasthuis zich 
de vraag te stellen: is dit huis geschikt of geschikt 
te maken voor ouderen?

Snel eerste resultaten
Bewoners kunnen hun huis ook ruilen, en in zo'n 
geval komt er dus niets 'stuurbaars' beschikbaar. 
Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat dankzij 
ruiling een huisvestingsprobleem van een oudere 
wordt opgelost. 
Het wijkakkoord ziet Rottier als de eerste grote 
stap naar een gecoördineerde aanpak. 'Er is een 
gezamenlijk gevoel van urgentie. Ik heb geen 
hakken in het zand gezien. Dankzij het akkoord 
zijn de perspectieven voor ouderen - maar ook 
voor starters - beter, zowel op het gebied van 

Chiel Rottier © Janneke Walter
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Lekker oud worden op je eigen stekkie Ben Nijssen

Utrecht is een stad met veel jongeren, maar 
met name in de Binnenstad wordt verwacht 
dat het percentage ouderen in de toekomst 
zal toenemen. Veel van die ouderen wil-
len niets liever dan zo lang mogelijk in hun 
eigen vertrouwde woning blijven, in hun 
eigen wijk, zo wees een Wijkraadpleging 
van de Wijkraad Binnenstad in 2007 uit. 

Één van de projecten om dat mogelijk te maken 
is het aanpassen van de woning. Het mes snijdt 
hierbij aan diverse kanten; de ouderen zijn tevre-
den, de schaarse grond voor nieuwbouw in de 
Binnenstad hoeft niet te worden aangesproken 
en de gemeenschap is goedkoper uit naarmate 
de ouderen langer zelfstandig blijven wonen. 
Begin 2009 telde de Binnenstad 15.970 bewo-
ners, waarvan 2.400 ouderen van 55+ [ongeveer 
vijftien procent] . Ideaal voor ouderen zijn de 
zogenaamde nultreden woningen. Het woning-
bestand begin 2009 zag er globaal als volgt uit:

Ervaringen in Lunetten
Meer dan vijftig procent van de ouderen in de 
Binnenstad hebben hun woning in eigendom en 
wonen daar al langer dan twintig jaar. Voor de 
bezitters van een eigen woning start de gemeen-
te Utrecht nu het project ‘Uw huis, Uw toekomst’ 
Doel is hun woning zodanig te verbeteren dat de 
ouderen er langer met plezier in kunnen blijven 
wonen. Het project richt zich alleen op eigenaar-
bewoners van zestig jaar en ouder. 

De uitvoering is in handen van projectgroep van 
vertegenwoordigers van de provincie, Senioren 
Actief, Wijkraad, Cumulus, Vrijwilligers Advies 
Commissie Wonen [VAC Utrecht], met een pro-
jectleider namens de gemeente. 
Een dergelijk project is al één keer eerder in 
Utrecht, in de wijk Lunetten, georganiseerd. De 
Binnenstad maakt gebruik van de eravringen uit 
Lunetten. 
Daar bestond de doelgroep uit 55-plussers.

Kleine aanpassingen
Het project heeft tot doel met kleine aanpassingen 
een woning veiliger, toegankelijker te maken en te 
voorzien van meer gemakken. De gemeente stelt 
daarvoor een financiële bijdrage ter beschikking. 
De hoogte is nog niet exact vastgesteld, maar ge-
dacht wordt aan een vergoeding van eenderde van 
de kosten per woning. De eigenaar kan zelf nagaan 
welke aanpassingen er gewenst zijn door het doen 
van de woningtest ‘Uw huis, Uw toekomst’; dit kan 
via Internet of door de test aan te vragen bij de ge-
meente. Desgewenst kan vervolgens een vrijwilliger 
van het VACpunt Wonen samen met de eigenaar 
de woning doorlopen om verbeterpunten te bekij-
ken. Bij de kleinere aanpassingen moet men denken 
aan het verwijderen van drempels, installeren van 
keramische kranen, een tweede trapleuning, anti-
sliptegels, een thermostaatkraan in de douche, enz.
Mochten er grotere aanpassingen nodig zijn of zijn 
er andere redenen om te verhuizen, dan kan ook 
een beroep gedaan worden op de Verhuisadviseur 
60+. die bereikbaar is via het Vierde Huis. Deze kan 
samen met de eigenaar de woonwensen bekijken 
en op zoek gaan naar een geschikte huur- of koop-
woning [in de Binnenstad].

Startbijeenkomst
De projectgroep vindt het erg belangrijk om met 
name interesse voor het project op te wekken bij 
ouderen die denken dat ze zelf nog niet toe zijn 
aan aanpassingen in hun woning. Voor je het weet 
kan namelijk de lichamelijke gesteldheid van de 
bewoners plotseling veranderen en zijn die aan-
passingen zo snel mogelijk gewenst. 
De start van het project vindt plaats op 12 februari 
met een uigebreide informatiebijeenkomst. Hier-
voor worden alle eigenaar-bewoners van 60 plus 
in de Binnenstad persoonlijk uitgenodigd. 

Voor vragen:Gerda Bottenberg, gemeente Utrecht, 
tel. 2864438, e-mail g.bottenberg@utrecht.nl.
Voor vragen over de verhuisadviseur:
www.hetvierdehuis.nl •

Bron: Bestuursinformatie gemeente Utrecht. De vetgedrukte getallen zijn de nultredenwoningen; 
dit komt neer op ongeveer 29 procent van het totale aantal.
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wonen als op dat van de voorzieningen daar om-
heen. De afspraken zijn goed. Ze staan zodanig 
hard op papier dat je er over een jaar al wat van 
kunt zien, nog afgezien van de verbouwing van 
het Bartholomæi Gasthuis tot ‘Huis van de Wijk’ 
[zie de pagina van de Wijkraad]. Het is op deze 
manier een collectieve verantwoordelijkheid. We 
weten wat er moet gebeuren. In de Binnenstad 
ontbreekt bijvoorbeeld een kleinschalig woon-
zorgcomplex. We hebben afgesproken dat dit 
gaat veranderen, en dat er binnen twee jaar wèl 
een opgestart is.

Bruidsschat
Veel respect heeft Rottier voor Dominique Buc-
kers van de gemeente, die hij ‘de drijvende kracht 

achter het wijkakkoord’ noemt. Vooral dankzij 
haar ligt er een mooi document, met enthousi-
asme ondertekend door alle betrokkenen. 
Voegen zij inderdaad de daad bij het woord? 
Rottier: ‘Ik ben zeer optimistisch. Maar we 
moeten de vinger aan de pols houden Over een 
jaar moeten we bijvoorbeeld naar Mitros gaan en 
vragen: wat heb je gedaan? Leg maar eens uit? 
Daarover zijn in het wijkakkoord ook afspraken 
gemaakt.’

Hij heeft ook kritiek. De voornaamste: het stati-
onsgebied is buiten beschouwing gelaten. 
Dat is zogenaamd gebeurd omdat daar uitslui-
tend particuliere beleggers opereren, over wie de 
gemeente niets te zeggen zou hebben. 

Rottier vindt dat ‘grote onzin’: de gemeente 
kan bij het afgeven van de bouwvergunningen 
voorwaarden stellen. De nieuwe bibliotheek, 
met daarboven appartementen, komt zelfs op 
gemeentegrond. 
‘Dat het stationsgebied er buiten is gebleven. 
heeft maar met één ding te maken: geld.’ 
Verder had er volgens hem in het akkoord een 
paragraaf moeten staan over de zogenaamde 
bruidsschat die Mitros destijds van de gemeente 
heeft meegekregen. Die bruidsschat bestaat 
uit zeshonderd monumenten in de Binnenstad, 
waarvan Mitros een deel aan het verkopen is. 
Rottier vindt dat scherp in de gaten moet worden 
gehouden of die transacties passen binnen de 
doelstellingen van het wijkakkoord. •
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Naar de sneak preview als iedereen werkt Dick Franssen

Eén keer per maand gingen ze op 
donderdagmiddag naar de sneak 
preview in City. ‘Het programma 
was aangepast aan de leeftijd. 
Echt voor de doelgroep 55-plus. 
Vaak romantische Amerikaanse 
films, geen heftige toestanden.’
Tegenwoordig zijn Pim [71] en 
Marga [67] le Large vrijwel elke 
woensdagmiddag in het Louis 
Hartlooper Complex voor de 
wekelijkse sneak preview. 
Niet typisch bestemd voor 
ouderen, maar wel een publiek 
dat voor een aanzienlijk deel uit 
senioren bestaat. Er is een flinke 
vaste kern. 

Het specifieke van een sneak pre-
view is dat je niet weet welke film 
je te zien krijgt, en dat die film nog 

nergens draait. En soms ook niet 
gaat draaien. Volgens Pim, die het 
bijhoudt, komt ongeveer zeventig 
procent in roulatie. Waarom die 
overgebleven dertig procent de 
Nederlandse bioscoop niet haalt, is 
hem onduidelijk. Ze zijn al onderti-
teld, en ze zijn meestal ook goed. 

Pope Joan
Soms duurt het ook merkwaardig 
lang voordat een film, die zij hebben 
gezien, in première gaat. Al een 
tijd terug zagen ze ‘Pope Joan’, de 
waar gebeurde geschiedenis van een 
vrouw die het tot paus kon brengen 
omdat niemand wist dat zij geen 
man was. Prachtig vonden ze hem. 
In het café achter SpringHaver hangt 
er al wel een affiche van. De film zelf 
is er nog niet. Pim en Marga - echte 

filmliefhebbers, ze hebben thuis sta-
pels dvd’s die ze ruilen met anderen 
- ontmoeten woensdagmiddag in de 
bioscoop meestal Pim’s oud-collega 
Kees Visser en diens vrouw Sylvia. 
Altijd drinken ze na afloop een bor-
reltje en praten wat na. Soms, zegt 
Pim, heeft hij zin ‘de gezelligheid nog 
een poosje door te zetten’, en dan 
komen ze in een eetcafé terecht. Dat 
doen ze ook wel als Kees en Sylvia 
een woensdagmiddag niet kunnen. 

Doodgraver
Vooral ‘s winters vinden ze de sneak 
preview een mooi uitje. Pim: 'Kom 
ons niet aan de woensdagmid-
dag’. Marga: ‘We worden wel eens 
gebeld. Of we ‘s middags thuis zijn. 
En zeg ik: We zijn er wèl, maar pas 
na half vijf’. 

Sinds de sneak previews [vijf euro 
per kaartje] gaan ze wat minder 
‘gewoon’ naar de bioscoop. Geen 
wonder, want ze hebben een hele-
boel al gezien. Pim: ‘Als je een avond 
naar de film gaat dan zoek je iets uit. 
Het leuke van de woensdagmiddag 
is dat je van alles te zien krijgt. Laatst 
was er een film over een Japanse 
doodgraver. Als je mij van tevoren 
gevraagd had: ‘Heb je zin in een film 
over een Japanse doodgraver?’, dan 
had ik nee gezegd, en dan was ik 
niet gegaan. Maar hij was geweldig.’

Gewetensconflict
Marga: ‘Er is maar één film geweest 
die ik niet leuk vond: over mensen 
die elkaar na een vliegtuigramp 
opaten. Daar had ik nou helemaal 
geen zin in’.Pim: ‘Een paar weken 
geleden zagen we een film over 
Darwin. Te geromantiseerd. Het had 
naar mijn idee meer moeten gaan 
over zijn gewetensconflict, over de 
strijd tussen zijn evolutieleer en zijn 
katholieke geloof.’

Trekharmonica
Le Large was architect/stedenbouw-
kundige bij de gemeente. Na zijn 
pensionering geeft hij een dag in de 
week als vrijwilliger tekenles op dag-
opvang Reinaarde voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Hij 
neemt zijn pupillen overal mee naar 
toe: naar een drukkerij, naar het 
Muiderslot en Loevestein, naar een 
broodfabriek, naar de operatiezalen 
van diergeneeskunde. De jaarlijkse 
tentoonstelling is een groot feest, 
met Pim op de trekharmonica.
Ook Marga, die verpleegkundige 
was, doet vrijwilligerswerk. 
Ze speelt een centrale rol in de 
organisatie van de jaarlijkse dag voor 
ouderen in de Binnenstad. ‘Het zijn 
vooral alleenstaanden en hulpbe-
hoevenden. Je moet ze echt over de 
streep trekken.’ 
Samen met haar vriendin is zij ook 
buurtcontactpersoon in haar wijkje, 
Hooch Boulandt. ‘De bedoeling 
is dat we een beetje in de gaten 
houden of alles goed gaat met de 
mensen.’ •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Marga en Pim le Large: ’Bijna altijd een 
mooie film’ © Dick Franssen
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Wethouder: uitkijken voor eenzijdigheid
Dick Franssen

Dat hart moet volgens hem onderdak bieden aan 
jong en oud, mèt veel geld of zonder veel geld, aan 
winkels, horeca, bedrijven, culturele voorzieningen, 
onderwijsinstellingen, alles in een goede mix. Er 
mag niet één bepaalde functie overheersen, zoals 
bijvoorbeeld de horeca. Pretpark Binnenstad, dat wil 
hij absoluut niet. ‘Maar ook geen gesubsidieerde 
zorgboerderij. Vanaf 1461 is er een gekkenhuis, en 
dat is onderdeel van het leven. Het hoort bij een 
stad, waarin je zo goed en zo kwaad als het kan 
met elkaar moet leven. Maar het moet wel redelijk 
blijven. Je moet uitkijken dat de Binnenstad niet iets 
wordt dat vooral op subsidie drijft. Zorginstellingen 
hebben duidelijk voldoende middelen om op hele 
mooie plekken te gaan zitten. De gemeente moet 
er op letten dat de grens niet overschreden wordt’. 

Verschraling
Het is zijn overtuiging dat de Binnenstad zijn kracht 
ontleent aan ondernemers die met hart en ziel in 
hun zaak bezig zijn. Zij zorgen voor de levendigheid 
en gezelligheid. 
Goed functioneren kunnen ze uitsluitend als de stad 
goed bereikbaar is, ook voor mensen die met de 
auto komen. De Gelder hoort bezorgde verhalen 
van ondernemers dat het oostelijk deel verschraalt, 
en hij ziet het ook met eigen ogen. Dat het gebeurt 

verbaast hem niet: er zijn aan de oostkant te weinig 
parkeermogelijkheden. Verschraling is de dood in 
de pot. Een centrum moet het hebben van een 
groot en diep aanbod, zowel qua winkels als qua 
horeca. 
Zijn partij was van meet af aan een groot voor-
stander van de parkeergarage Lucasbolwerk. Dat 
die garage er niet komt vindt hij een gemiste kans. 
‘Jammer, maar het is niet anders.’

Drieharingenstraat
Het westelijk deel van het centrum vertoont trou-
wens ook hier en daar zwakke plekken. Vreden-
burg-Noord is nog steeds een zorgenkind. En de 
Drieharingenstraat - jarenlang één van de aardigste 
straatjes van de stad - is op het ogenblik bezig 
bij te komen van een enorme inzinking, vooral 
veroorzaakt door het verdwijnen van de CD-win-
kels en het gesloten blijven van een paar nieuwe 
restaurants wegens perikelen met de screeningwet 
Bebop. Begin januari opende eindelijk restaurant 
‘Straks’. Een goed teken. De weg naar herstel is 
ingeslagen. .

Geen valse hoop
Eind vorig jaar werd de wethouder verwacht voor 
de ondertekening van het wijkakkoord, maar hij 

kon niet komen wegens een begrafenis. Toen hij 
dat akkoord voor het eerst las, vroeg hij zich af: 
gaat er nu wat gebeuren, of is dit het zoveelste 
convenant dat in een la verdwijnt? Inmiddels is hij 
aanmerkelijk positiever. ‘Er is zoveel enthousiasme 
en zoveel betrokkenheid dat het haast wel móét 
lukken.’ In het wijkakkoord staat de verbetering van 
de woonmogelijkheden voor ouderen centraal. 
‘Als we ouderen kunnen helpen dan moeten we 
dat doen. Maar lang niet alle ouderen zijn zielig, of 
hebben hulp nodig’. 
Een ander belangrijk onderdeel is de verbouwing 
van het Bartholomæi Gasthuis tot Huis voor de 
Wijk. Dat komt volgens de wethouder wel in 
orde. ‘De directrice, Willy van Egdom, is zó’n leuke 
vrouw’. Elders in deze krant zegt Wijkraadslid Chiel 
Rottier dat het een misser is dat de woningbouw in 
het stationsgebied buiten het wijkakkoord is gehou-
den. De Gelder kan zich er niet druk over maken. 
‘Daarover zijn al veel besluiten genomen; het enige 
wat je doet, is valse hoop vestigen.’ • 

Wie in de Binnenstad woont mag zich gelukkig prijzen, vindt wethouder Floris de Gelder 
[42, VVD]. Zelf woont hij er ook, in de Herenstraat. ‘Het is toch heerlijk hier. Je loopt naar buiten 
en je hebt alles.’ De Gelder is wethouder van stadspromotie, toerisme, cultuur, economische 
zaken, en bovendien van de wijk waarin hij woont, van, zoals hij dat zegt ‘het kloppend hart 
van de stad als geheel.’

Recent plaatje van de bibliotheek op het Smakkelaarsveld. De appartementen op de bovenverdiepingen 
zijn niet ‘meegenomen’ in het wijkakkoord Binnenstad. De Gelder vindt dat een juiste keuze. 

 ZOS achter gemeente
Het bewonersplatform Zuidelijke Oude Stad 
[ZOS] kan zich vinden in de aanpak van het 
herstel van de kademuren. Het ZOS is er van 
overtuigd dat de gemeente zeker niet lichtvaar-
dig overgaat tot kap. Het onderzoek was heel 
zorgvuldig. Iedereen zal moeten toegeven dat er 
in de meeste gevallen geen andere oplossing is. 
Sommige bomen veroorzaken met hun wortels 
onherstelbare schade aan de kades en de kade-
muren, meent het ZOS. • 

Markering castellum
laat huizen trillen
In drie huizen op het Domplein zijn scheuren 
in muren en platfonds ontstaan, veroorzaakt 
door trillingen van de pas aangebrachte 
markering van het Romeinse castellum.
Als gevolg van heftige regenval, problemen 
met de afwatering en de daarna invallende 
vorst is de bestrating ter weerszijden van 
de markering een paar centimeter gedaald, 
waardoor het kunstwerk van metaal en be-
ton is gaan fungeren als een soort verkeers-
drempel. Wanneer zware voertuigen, zoals 
bussen en vuilniswagens, met hoge snelheid 
over de markering rijden, zijn de trillingen tot 
op de zolderverdiepingen te voelen.

Als tijdelijke maatregel liggen er over de 
markering stalen platen, die het tril-effect 
verminderen. Voor de lange termijn ziet de 
Stichting Domplein 2013 slechts één 
oplossing: het plein helemaal verkeersvrij 
maken. • 



Binnenstadskrant pagina 12

Lokaliseer de torentjes

Zoals Nederlanders voortdurend streven naar meer vierkante meters 
woonruimte, zo willen Fransen hun bestaande huis nog wel eens 
verrijken met een torentje, om zich op die manier te onderscheiden 
van het gewone volk. Een alledaags stulpje veranderen ze zo in een 
klein kasteel, een Bommelstein. 
Niet alleen de status - een gevoelig punt voor de Fransman; kijk 
maar naar de plechtige inrichting van zijn huis - maar ook de hang 
naar romantiek leidt tot de torenbouw. In een torentje ben je een 
mooi meisje in een prachtige lange jurk, uitkijkend naar de postbo-
de. Gek genoeg zie je vrijwel nooit iemand voor het raam. 
Torentjes dienen kennelijk nergens toe, behalve tot verfraaiing, wat 
op zichzelf natuurlijk meer dan genoeg is. Hoe meer torentjes hoe 
liever. In de Binnenstad hebben we er niet zo veel, maar toch vol-
doende voor een prijsvraag. Wie ons kan vertellen waar de torentjes 
op deze pagina’s staan, dingt mee naar de prijs: twee kaartjes voor 
een concert in Leeuwenbergh of Tivoli, naar keuze. 
Stuur uw oplossing naar de redactie van de Binnenstadskrant. •
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Mediator Muziekpaleis

Een mediator probeert vrede te 
stichten in het bestuur van de Stichting 
Muziekpaleis. Tivoli is het al tijden niet 
eens met de samenwerkingsvorm. Het 
poppodium wil in het paleis een onaf-
hankelijke positie houden. Volgens de 
andere partijen is dat een gepasseerd 
station: er is al lang gekozen voor inte-
gratie [één organisatie, één program-
mering]. Aan de vergaderingen van de 
Stichting neemt Tivoli al maandenlang 
niet meer deel. Het podium kondigde 
aan in de huidige situatie liever op de 
Oudegracht te blijven. De gemeente 
op zijn beurt stelde dat Tivoli zijn subsi-
die dan wel eens kon kwijtraken. •

Ingezonden

Historische winkelpuien

Wie belangstelling heeft voor 

historische winkelpuien in de stad, 

kan de inventarisatie bekijken op het 

internet: www.utrecht.nl/cultuurhis-

torie. De lijst, samengesteld door M. 

Lenferink, is vorige maand in zeer 

kleine oplage op papier verschenen 

als Cultuurhistorische Rapportage bij 

het Archeologisch en Bouwhistorisch 

Centrum in de Zwaansteeg.

Het doel van de inventarisatie is nu 

eens een goed beeld te krijgen van 

de nog bestaande 1021 winkelpuien 

die in de periode tussen 1850 en 

1965 in de winkelstraten van de Bin-

nenstad en de belangrijkste winkel-

straten erbuiten zijn aangebracht. 

De [architectonische] ontwikkeling, 

typen puien en zeldzaamheid zijn nu 

beschreven. 

De inventarisatie dient ook als hulp-

middel voor beleidsvoering van de 

gemeente inzake puien, bijvoorbeeld 

bij het beoordelen van ingekomen 

bouwplannen.

Op de website is ook een lijst opge-

nomen van winkelpuien die volgens 

het rapport in aanmerking beho-

ren te komen voor bescherming 

en plaatsing op de Gemeentelijke 

Monumentenlijst. Dat geldt 25 win-

kelpuien in de Binnenstad, waarvan 

drie in zowel de Korte Jansstraat [de 

nummers 1, 10 en 15] als de Lange 

Jufferstraat [de nummers 6, 8 en 15] 

en twee op de Voorstraat [de num-

mers 51 en 76].

Van de winkelpuien in de Binnen-

stad staan er inmiddels 31 op die 

Gemeentelijke lijst en 34 op de 

Rijksmonumentenlijst. Van dat totaal 

van 65 bevinden zich de meeste op 

de Oudegracht: respectievelijk 7 en 

13. •
M. v. V. 

Ingezonden

Steen voor groen

Het plaatje in de laatste Binnenstads-

krant, waarop je kon zien wat er 

overblijft van het Vredenburgplein, 

maakte het voor mij nog duidelijker 

dat Corio Utrecht aan het verwoesten 

is. De geldzucht verwoest de leefbaar-

heid - zo kan ik het ook zeggen.

Het duidelijkste teken vormt nu de 

bouw van De Vreedenburg, een 

instrument voor geldwinning, dat het 

gewone volk van Utrecht zijn open-

bare ruimte afneemt, want wat is er 

volkser en meer openbaar dan een 

markt? Ook de gemeenteraad heet 

eigenlijk Corio. Anders zou die Vree-

denburg met dat ruimtebeslag toch 

niet toegelaten zijn?

Nog zo’n teken: een recent uitge-

brachte protskrant over Utrecht als 

Milleniumstad. Je moet de achterkant 

eens zien. Daar staat de nieuwe Catha-

rijnesingel op, na de terugkeer van het 

water, in een artist’s impression. Daar 

hebben we dan via een referendum 

ooit voor gekozen: het groen terug en 

het water! 

Maar we zijn met dat referendum 

belazerd. Wat je ziet is een sloot 

tussen muren van beton die al gauw 

onder een lange duistere overkluizing 

duikt en daarachter - ik schat waar 

nu de ingang Moreelspark is - een 

torenhoge betonnen/glazen ovale 

nieuwbouw. Waar is dan dat groen? 

Dat is een meter of tien hellend gras 

aan de westzijde van de sloot, zonder 

boom en met twee bankjes. Dat wordt 

ons zo vurig gekozen groen. De rest is 

steen, hoog als gebouw, plat als straat. 

En waarom de bevolking dat allemaal 

zo passief pikt, zoals ik in uw krant 

las? Mijn verklaringen: 1] Jarenlang 

gemanipuleer heeft alle vertrouwen 

vernietigd dat er te praten zou zijn, 

‘Ze doen maar’. 2] Een gigantisch 

pr-apparaat verkoopt even lang en 

bedreven de idee dat het mooi wordt 

of goed komt.

Maar de markt en het groen zullen 

weg zijn, voor nog meer steen. •

Wim Geradts, Gildeveste

www.binnenstadskrant.nl

Historische winkelpui Lijmarkt 25 © Job de Jong

Fietsenstalling onder 
stationsplein west

Aan de Jaarbeurskant van het station 
komt vanaf 2012 een geheel nieuw 
plein, ontworpen door architecten-
bureau Kraaijvanger.Urbis, dat veel 
gebouwen in het stationsgebied 
vormgeeft. Het plein ligt op ongeveer 
acht meter hoogte en sluit aan op 
de westelijke ingang van het nieuwe 
centraal station en op het stadskan-
toor. Het is te bereiken via een grote 
trappenpartij vanaf het Jaarbeursplein. 
Onder deze trappen zit een fietsenstal-
ling voor bijna vijfduizend fietsen. 
In het huidige plan ziet het plein er 
zeer stenig uit. Daarom hebben b. en 
w. de architect gevraagd bij het defini-
tief ontwerp voorstellen voor vergroe-
ning te ontwikkelen. Dat ontwerp is de 
eerste helft van dit jaar klaar.
Op www.kraaijvanger.urbis.nl plaatjes 
van Utrechtse projecten van het 
bureau, zoals het stadskantoor en de 
Rabotoren. •

Geen spandoeken 
meer

Vanaf 1 april worden bepaalde vormen 
van buitenreclame verboden. Het 
ophangen van bijvoorbeeld spandoe-
ken, flexibele driehoeksborden en 
Jaarbeursbordjes mag dan niet meer. 
Utrecht wil alleen nog kwalitatief 
goede buitenreclame. •

Plusgids Stade

In de gratis Plusgids van de Stichting 
Stade staat allerlei informatie over 
wonen, welzijn en zorg voor ouderen, 
gehandicapten, chronisch zieken en 
mantelzorgers. Stichting Stade geeft 
de Plusgids Utrecht jaarlijks uit in op-
dracht van de gemeente. Het hoofd-
stuk mantelzorg, dat de afgelopen tijd 
wat was ingekort, komt nu weer in 
uitgebreide vorm terug. Verder staat er 
extra informatie in voor roze ouderen 
[homoseksuele, lesbische of biseksuele 
50-plussers]. De Plusgids is af te halen 
in bibliotheken, wijkbureaus, diensten-
centra voor en op werkdagen [behalve 
vrijdagmiddag] bij Stichting Stade, 
Pieterskerkhof 16. •
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ken, maar er is tot nu toe bijna 
niets gerealiseerd [met uitzondering 
van auto- en meubelboulevards en 
tuincentra]. Anders dan in Frankrijk 
voelen Nederlanders daar niets voor 
en bij het referendum in Tilburg 
werd een dergelijk plan dan ook 
weggestemd. Internetwinkelen 
groeit, maar is vooral een bedrei-
ging voor bepaalde soorten winkels. 
Boekhandels en CD-zaken verzetten 
zich met succes door een dieper 
en breder assortiment te voeren. 
En nieuwe winkelcentra? Als je 
weet dat de bevolking van de regio 
gegroeid is met zo’n zestig procent 
sinds 1970 en dat de reële koop-
kracht van de consument met vele 
tientallen procenten is toegenomen, 
dan is het duidelijk dat er bijvoor-
beeld in Leidsche Rijn nog heel veel 
ruimte is voor een uitbreiding van 
het winkelbestand.

Veranderend karakter 
Maar het belangrijkste punt is dat 

nieuwe winkelcentra nauwelijks een 
bedreiging zijn voor de Binnenstad. 
Ook van Overvecht werd gedacht dat 
dit winkelcentrum veel klandizie uit 
de Binnenstad zou weglokken. Maar 
dat is maar zeer ten dele gebeurd. En 
dat heeft vooral te maken met het 
veranderde karakter van de winkels 
in de Binnenstad. Vroeger gingen 
de mensen naar de Binnenstad om 
boodschappen te doen. 
Tegenwoordig vooral om te shoppen. 
Mensen keren niet meer terug uit de 
Binnenstad met zakken aardappelen 
of een tweezitsbank. Er worden nu 
vooral mode artikelen verkocht als 
kleding en schoeisel, hebbedingen 
en snuisterijen. Een eindeloos breed 
assortiment waar wekelijks driekwart 
miljoen mensen op afkomen. Maar 
shoppen is maar een kant van het ge-
beuren. Ook de horeca, de bioscopen, 
de rondvaart, de culturele instellingen 
en nog veel meer maken onderdeel 
uit van het dagje uit in de Binnenstad 
van Utrecht. Als Van Oosten gelijk 

Onder de kop 'Leegstand winkels 
dreigt' schreef Kees van Oosten 
in de vorige Binnenstadskrant 
over de ontwikkeling van de 
winkels in de Binnenstad. 
Hij schetst een somber beeld van 
de ontwikkeling van de stad. 
Hij ziet een suburbanisatie - 
mensen die wat meer hebben uit 
te geven, verlaten de stad. 
Zij trekken naar de omliggende 
gemeenten en naar Leidsche 
Rijn, dat volgens hem dus niet 
tot de stad hoort. 
 
Bij dit beeld zijn wel wat kantteke-
ningen te maken. De grote suburba-
nisatie van Utrecht - de uittocht naar 
de omliggende gemeenten - heeft 
zich vooral in het verleden afge-
speeld. Vanaf de negentiger jaren is 
deze uittocht per saldo grotendeels 
tot stilstand gekomen [alleen Hou-
ten groeit nog door overloop]. Het 
afgelopen decennium is er vooral 
groei van de gemeente Utrecht. De 
laatste jaren komen er zo’n 5000 
inwoners bij in de stad op jaarbasis. 
En deze groei vindt echt niet alleen 
plaats in Leidsche Rijn. Het aantal 
inwoners in de Binnenstad is de 
laatste vijf jaar met ruim zes procent 
toegenomen. En ook de andere 
'sterke' wijken in de bestaande 
stad als Oost en Noord-Oost laten 
dergelijke toenames zien. Deze wij-
ken kennen evenals de Binnenstad 
een grote populariteit; ze scoren 
hoog bij de bewoners. Het over-
grote deel van de mensen zal zich 
niet herkennen in kwalificaties als 
'onveilig, smerig en druk'. Hoewel er 
natuurlijk altijd punten zijn die beter 
kunnen - maar dat geldt voor elke 
prettige woonbuurt in Nederland.

Warm noch koud
Vervolgens stelt Van Oosten dat 
door de geplande grote winkeluit-
breidingen in de regio, door perifere 
winkels en door het winkelen via 
internet de bestaande winkels het 
heel moeilijk krijgen. Hij komt dan 
met het doemscenario dat er over 
tien jaar, naast Hoog Catharijne, 
vrijwel geen winkels meer over 
zijn in de Binnenstad. En houdt de 
politiek daarvoor verantwoordelijk, 
omdat die daar niet koud of warm 
van wordt.
Opnieuw wat kanttekeningen. Over 
perifere winkelontwikkelingen wordt 
in Nederland al veertig jaar gespro-

zou hebben, dan zouden we het 
voorspelde grote winkelsterven nu al 
moeten zien. Maar in werkelijkheid is 
het aantal winkels in de Binnenstad 
alleen maar toegenomen. Zo is de 
oostkant van de zuidelijke Oudegracht 
nu bijna helemaal verwinkeld, heeft 
de Twijnstraat veel nieuwe zaken 
gekregen, zijn er nieuwe winkels in de 
Minderbroederstraat bijgekomen en 
zijn Voorstraat en Wittevrouwenstraat 
nu veel sterkere winkelstraten.

High Street   
Natuurlijk zullen ook in de komende 
jaren winkels het loodje leggen en 
zullen er nieuwe formules bijkomen. 
Maar de High Street van Utrecht zal 
zijn aantrekkingskracht behouden als 
de detailhandel blijft inspelen op de 
steeds veranderende vraag van de 
consument.•

Leegstand winkels dreigt helemaal niet Gert Sjoerd Kuperus

Het oude winkelcentrum van het oninteressante Oberhausen liep leeg na de opening van CentrO, een winkel- en vermaakcentrum 
buiten de stad, omringd door 14.000 gratis parkeerplaatsen. Iets dergelijks gaat in Utrecht zeker niet gebeuren © Dick Franssen

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Ingezonden

Hoe de kakiboom in de Oude Hortus terechtkwam
In het late najaar van 1951 maakten wij, Dick 

en Wiene Alma, een fietstocht van Lugano naar 

Venetië. Het wordt de kennismaking met een 

nieuwe wereld. Zowel de prachtige steden als de 

mensen en de natuur zouden we voor de rest van 

ons leven in ons hart sluiten.

Uit de trein op de fiets, op weg naar Managgio 

zagen we het wonder: een boomgaard tegen 

een berghelling, de bomen al kaal zonder blad, 

maar volgehangen met oranje lampionnen. Geen 

sinaasappels, geen mandarijnen, maar wat dan 

wel?

Een paar dagen later, in de buurt van het Lago 

d’Iseo, deden we inkopen in een klein groente-

winkeltje... En daar stonden kisten vol met onze 

ballonnen. Je kon ze dus echt eten. We waren 

betoverd. Kakivruchten werden ze genoemd. Wat 

een ontdekking.

Als een kostbaar kleinood hebben we grote, 

glanzende pitten gekoesterd en mee teruggeno-

men naar Utrecht.

Daar verdwenen ze in een bloempot bij andere 

planten.... En werden vervolgens vergeten.

Totdat er ruim een jaar later een mini-plantje te-

voorschijn kwam. Het leven in bloempotten heeft 

jaren geduurd. In 1966 kwam de overgang naar 

de volle grond op het warmste plekje in de tuin.

Twaalf kilo vruchten
In 1987 gebeurde het wonder: we ontdekten een 

bloem, de enige dat jaar.

In 1989 werden de eerste twee vruchten rijp. Een 

jaar later konden we zowaar twaalf kilo oogsten, 

ongelofelijk. Volgens Italiaanse vrienden moest 

dit de enige kakiboom in Nederland zijn. In hun 

vele volkstuinen was het nooit gelukt.

De grote verhuizing kwam in het voorjaar van 

1997. Het huis in de Mariahoek moest leegge-

ruimd. We wilden hoe dan ook de kaki redden.

Dick trommelde alle hortusvrienden bij elkaar; 

Roos Broersen onderzocht de overlevingskansen 

en de hele ploeg werd ingezet om de boom des-

kundig te verplanten. Een actie waarvoor ik nog 

steeds dankbaar ben.

Het resultaat is adembenemend. De kaki, met 

Marco Polo uit China gekomen [daarvoor zelfs uit 

Japan naar China geëmigreerd], via Italië 

in Nederland beland en helemaal thuis in de 

Oude Hortus. •                             Wiene Alma

Op 26 februari 2007 is de kaki geregistreerd als 

monumentale boom bij de Bomenstichting.

Bomen zuiveren de lucht

Kakiboom © Ellen Menschaar

Bomen kunnen de luchtkwaliteit verbeteren. 
De bladeren van loofbomen nemen via de 
huidmondjes gassen zoals stikstofoxiden 
en ozon op en verwerken die tot biomassa. 
Meer bladeren met veel huidmondjes filtre-
ren meer gassen. Voorwaarde is wel dat de 
beplanting vitaal is, goed groeit en vooral 
geen last heeft van droogtestress. Bij stress 
sluit de plant de huidmondjes. 

Bomen kunnen ook zorgen voor een verlaging 
van het fijnstofgehalte in lucht. Dit stof wordt 
niet opgenomen, maar slaat neer op bladeren en 
takken en spoelt er door regen weer af. Dit wordt 
veroorzaakt doordat luchtstromen door ruwe op-
pervlakken worden vertraagd, waardoor deeltjes 
neerslaan. Hoe groter de deeltjes hoe eerder ze 
neerslaan. Beharing en lange dunne oppervlak-
ken remmen de luchtstromen meer af. Dus zijn 
naaldbomen het meest geschikt voor het filtreren 
van fijnstof. Bovendien zijn ze het hele jaar groen. 
Hoe hoger de boom, hoe groter het gebied dat 
gefiltreerd wordt, hoe breder de kruin hoe langer 

de contacttijd. Wel moeten de bomen een open 
structuur hebben; luchtstromen moeten blijven 
bestaan binnen de kruin.

Turbulentie
Bomen veroorzaken ook luchtwervelingen waar-
door schonere lucht uit hogere luchtlagen zich 
mengt met de vervuilde lagen op lager niveau. 
De afname in concentratie varieert met de be-
nedenwindse afstand tot de boom. Vlak achter 
de boom is er een windluwte. Daarachter vindt 
er turbulentie plaats die bij grotere afstand weer 
minder wordt. Vlakbij bomen kan daardoor een 
opeenhoping van verontreinigingen aanwezig 
zijn. Op wegen waarin rijen bomen staan moet 
daarom op straatniveau rekening worden gehou-
den met een verhoging van de luchtverontreini-
ging. Als er ruimte genoeg is dan kunnen bomen 
beter wat verder van de weg geplant worden. Als 
die ruimte er niet is, is de vraag wat de keuze dan 
wordt: geen bomen of minder verontreiniging. 
Per saldo verlagen ook bomen op smallere wegen 
de luchtverontreiniging in een groter gebied.

Oranjewoud
Het Bureau Oranjewoud adviseerde de gemeente 
Utrecht om monumentale bomen langs de 
Catharijnesingel te kappen om op die manier 
de luchtverontreiniging ter plaatse te verlagen. 
Het college vindt dit om politieke redenen niet 
haalbaar. Inderdaad zou het veel protesten ople-
veren en is het ook tegengesteld aan het streven 
van het college om langs de singel een zo groen 
mogelijke omgeving te scheppen. Langs het te 
herstellen stuk singel wordt juist getracht zo veel 
mogelijk bomen te planten. Hoge monumentale 
bomen zijn beter voor het milieu dan kleine. 
jonge aanplant. Dit is alleen niet in de berekenin-
gen te verwerken. •

Ben Nijssen

Sloop kinderziekenhuis

De raadsleden Zwanenberg en Oskam vinden 
dat de sloop van de fundering van het voor-
malige kinderziekenhuis in de ABC-straat tot 
onaanvaardbare overschrijdingen van trilling en 
geluid leidt. Dat slopen duurt inmiddels al 22 
maanden. Hierna krijgen de omwonenden nog 
te maken met de overlast van de nieuwbouw. • 
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De ouderenadviseur staat voor u klaar

Alle ouderen in de Binnenstad kunnen een beroep doen op de ouderenadviseur van Cumulus Welzijn. 
De adviseur is op de hoogte van alle regelingen, voorzieningen en mogelijkheden op het gebied van welzijn, zorg, 
wonen en financiën voor ouderen.
De kerntaken zijn:
*  Individuele advisering: advies en informatie aan ouderen die met vragen komen.
*  Voorlichting: over dementie, of waar je zorg kan aanvragen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of 
    persoonlijke verzorging.
*  Bemiddeling: tussen oudere en thuiszorg.
*  Verwijzing: naar de juiste instantie, bijvoorbeeld. naar cliëntenplein, sociaal juridisch werk, senioren  
    consultatiebureau.
*  Begeleiding: begeleiden bij het verkrijgen van bijvoorbeeld de juiste zorg of een andere woning.
Elke oudere in principe vanaf 55 jaar kan een beroep op haar doen. Ouderenadviseurs zijn een onderdeel van het 
welzijnswerk en de hulp die zij bieden is gratis. De ouderenadviseur komt op verzoek thuis en door middel van een 
gesprek probeert zij de vragen die er zijn zo goed mogelijk in beeld te krijgen en samen met de oudere een passend 
antwoord te vinden. Het is ook mogelijk een afspraak te maken op het kantoor van de ouderenadviseur.
Contactpersoon voor de Binnenstad is Karen Blersch, Nieuwe Koekoekstraat 85, 3514 EC Utrecht. Telefoon: 272 22 61
E-mailadres: ouderenadviseurs@cumuluswelzijn.nl Website: www.cumuluswelzijn.nl/ouderenadviseur. 
Indien er geen ouderenadviseur aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan spoedig terug-
gebeld, uiterlijk binnen 3 dagen. •

Misschien 
komen we er 
samen uit

Ik ben Quintus Thies en ik ben vanaf 
2007 werkzaam bij Cumulus Wel-
zijn. Sinds augustus 2009 werk ik als 
jongerenhulpverlener in de Binnen-
stad, wat inhoudt dat ik jongeren 
tussen de 12 en 25 begeleid. 
Heb je vragen over je thuissitu-
atie, school, werk, vrienden, drugs, 
vrije- tijdbesteding, sport, schulden 
of welke vraag dan ook, wees dan 
niet bang om vrijblijvend contact op 
te nemen voor een afspraak. Een 
korte vraag kan ik misschien ook al 
meteen beantwoorden. Samen met 
jou, en indien nodig met je ouders 
of anderen in jouw netwerk, gaan 
we op zoek naar een oplossing.
Je kunt me elke vrijdag tussen ‘s 
avonds tussen zes en tien vinden in 
de Chill-Out in de kelder van buurt-
huis Oudegracht, Oudegracht 227. 
Je kunt me ook bereiken via 
q.thies@cumuluswelzijn.nl of via 
telefoonnummer 06 5433 0887. 
Als je mijn voicemail hoort, spreek 
dan een bericht in en ik bel zo snel 
mogelijk terug. 
Ik kan op een willekeurige plaats 
plaatsen met je afspreken. Bij elke 
jongere wordt individueel bekeken 
wat het prettigst is. Zo kunnen we 
afspreken in het buurthuis, thuis, of 
in overleg ergens anders. 
De jongerenhulpverlening is geheel 
kosteloos!
Heb je nog vragen, wil je een af-
spraak maken, of wil je weten of ik 
misschien iets voor je kan betekenen 
bel me of stuur een mailtje. 

Quintus Thies, Outreachend 
Jongerenhulpverlener Binnenstad •

Quintus Thies

Buurtmiddag in de Zeven Steegjes

In Utrecht is het fijn wonen. 
Zeker in de wijk de Zeven Steeg-
jes . Er is altijd wat te beleven. 
Eenmaal per jaar drie dagen 
buurtfeest, Halloween en ook 
tijdens de schoolvakanties di-
verse activiteiten voor kinderen.
 
In het clubgebouw De Sjuut is er 
ook van alles te doen voor jong en 
oud. Bijvoorbeeld de kinderdisco, 
kaarten, darten en andere activitei-
ten. Ook de ouderen worden niet 
vergeten. Zo was er 20 december 
een middag voor de de 60-plussers. 
Allen werden zij persoonlijk uitge-
nodigd en het werd een gezellig 
samenzijn met koffie, glaasje wijn 
en niet te vergeten het beroemde 
advocaatje met slagroom. Als klap 
op de vuurpijl kwam nog een oude 
bekende langs, namelijk Omaatje 
van de Kouwe Vloer. Er werden 
echte Utrechtse liedjes gezongen en 

veel gelachen. Als afsluiting werd 
er een heerlijke warme maaltijd 
geserveerd. De hele middag was 
het genieten en bij het naar huis 
gaan kregen de mensen nog een 
kleinigheid mee als aandenken aan 
deze leuke middag. Zo’n middag is 

voor de bewoners zeker voor herha-
ling vatbaar en zoals ik al schreef: ' 
er is van alles te beleven in de Zeven 
Steegjes'. •
 

Rika Vermeer, 
bewoonster Zeven Steegjes.

Omaatje van de Kouwe Vloer in actie

TE HUUR
Stichting Cumulus verhuurt:

3 royale ruimtes, uitermate geschikt 

voor workshops, cursussen e.d.

Niet voor feesten en eenmalige vergaderingen of bijeenkomsten. 

Inlichtingen bij de beheerder Willem Willemse, 

0618159672
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Wijkbureau Binnenstad

Catharijnebaan: 
auto’s er uit, water er in

Bouwterrein
Om alle projecten uit te kunnen 
voeren en de stad toch bereikbaar te 
houden, wordt er in fases gewerkt. 
De 1e fase, de voorbereiding, is in 
januari begonnen en duurt tot en 
met maart. In deze fase wordt de 
verkeerssituatie rond de Catharijne-
baan meerdere malen aangepast. 
In maart gaat de Catharijnebak 
dicht, zodat hij ingericht kan 
worden als bouwterrein. Binnen het 
bouwterrein wordt de bak helemaal 
gesloopt en volgestort met zand. 
Hierdoor ontstaat er meer ruimte 
om alle projecten in dit gebied voor 
te bereiden en uit te voeren. Wegen 
en fietspaden worden verlegd en het 
aantal rijbanen wordt teruggebracht 
van elf naar drie. Uiteindelijk rijdt 
alle verkeer ‘bovenlangs’. Voor de 
automobilisten onder u: de laatste 
kans om door de Catharijnebak te 
rijden komt dichterbij. In maart 2010 
gaat de bak definitief dicht. Het water 
moet over een jaar of tien weer door 
de singel stromen.  •

Etappe van Giro op 9 mei 
in Utrecht

Op zondag 9 mei 2010 finisht 
een etappe van de Giro d’Italia 
in Utrecht. Dat wordt een groot 
feest voor stad en provincie. 
De Giro, ofwel de Ronde van 
Italië, start dit jaar in Nederland. 
Bij de proloog en de eerste drie 
etappes van de wielerwedstrijd 
zijn drie Nederlandse steden 
betrokken: Amsterdam, Utrecht 
en Middelburg. 

Het parcours
Op 9 mei start de tweede etappe in 
Amsterdam en zet het peloton koers 
naar de provincie Utrecht. 
De route laat de diversiteit en 
schoonheid van provincie en stad 
zien. Aan het einde van de mid-
dag vindt de finish plaats in de stad 
Utrecht op de Croeselaan. 'De Giro 
is een uitstekend middel om aan 
de rest van Nederland en Europa 
te laten zien wat een fantastische 
fietsprovincie Utrecht is', aldus gede-
puteerde Anneke Raven.

Grootschalig evenement
De Giro is een grootschalig evene-
ment. De samenstelling van de totale 
karavaan bestaat uit maar liefst 
22 ploegen van elk 9 renners, plus 

ongeveer 100 voertuigen. 
Dat heeft uiteraard gevolgen voor de 
inwoners van de stad. 'De overlast 
valt mee', stelt projectleider Martijn 
van Hulsteijn. 'De piek zit tussen 
15.00 en 17.00 uur, maar ook dan 
blijft de stad bereikbaar per trein 
of fiets. Het is belangrijk om de 
inwoners op tijd te informeren over 
de bereikbaarheid. Dat zal in het 
voorjaar ondermeer gebeuren via 
wijkberichten.' Uiteraard blijft de 
stad de hele dag wel bereikbaar voor 
alle beschikbare hulpdiensten zoals 
politie, ambulances en brandweer.

Feest
De gemeente en provincie Utrecht 
werken samen aan het organiseren 
van de Giro-etappe. Wethouder 
Sport Harm Janssen: 'De komst van 
de Giro naar Utrecht sluit goed aan 
bij onze ambitie om topsport en 
breedtesport een belangrijke plek te 
geven in de samenleving. 
Ook vergroten we hiermee het 
sportieve imago van de stad en zet-
ten we Utrecht neer als evenemen-
ten- en festivalstad. Maar daarnaast 
vind ik het vooral belangrijk dat zo’n 
groots sportevenement een mooi 
feest wordt voor alle Utrechters.' • 

 

Afgelopen zomer hingen er in de 
Binnenstad weer veel hanging bas-
kets, vol met uitbundig bloeiende 
geraniums. Als u voor aankomende 
zomer ook hanging baskets in uw 
straat wilt, kunt u een aanvraag 
doen uit het leefbaarheidsbudget. 
Ook als uw straat afgelopen jaren 
hanging baskets heeft gehad, moet 
u ze dit jaar opnieuw aanvragen. 
Op www.utrecht.nl/leefbaarheids-
budget vindt u het aanvraagformulier. 

Bij dit formulier moet u tien hand-
tekeningen van medeaanvragers 
uit uw straat meesturen. Als uw 
aanvraag wordt goedgekeurd, 
bestelt de gemeente centraal alle 
bakken. U hoeft hier verder zelf dus 
niets meer voor te regelen. Hanging 
baskets aanvragen voor deze zomer 
kan tot en met 30 januari, dus wees 
er snel bij! De criteria voor het op-
hangen van hanging baskets vindt u 
op www.utrecht.nl/binnenstad. •Wijkwethouder Floris de Gelder 

[© gemeente Utrecht]

Wijkwethouder Binnenstad, 
Floris de Gelder, houdt spreekuur 
op woensdag 3 maart 
[9.00 - 10.00 uur] in het wijk-
bureau. 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 aan-
dacht van het gemeentebestuur 
voor nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Wilt u deze zomer ook 
hanging baskets in uw straat?

De Catharijnebaan wordt weer water, zodat de Binnenstad straks 
opnieuw omsingeld is. Over het water komen nieuwe bruggen, 
er komt een parkeergarage onder het water, er wordt een Muziek-
paleis gebouwd en een vernieuwd winkelcentrum Hoog Catharijne 
komt naast en deels over het water. Maar voordat het water er 
daadwerkelijk weer stroomt, moet er nog veel gebeuren. 

In het nieuwe ontwerp stroomt er weer water door de Catharijnesingel. 

De prijsuitreiking van de Giro d’Italia 2009 in Rome.
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Wijkbureau BinnenstadSmalle oplossing voor vuile 
steegjes

Ze maken de Binnenstad extra 
aantrekkelijk, al die smalle steeg-
jes en hofjes. Minder mooi is het 
wanneer ze worden bedekt met 
bladeren, onkruid en zwerfafval. 
Want veegmachines kunnen niet 
in deze steegjes komen. Bewo-
ners van het Museumkwartier 
kwamen met een idee. 

Als de steegjes niet breder kunnen 
worden, moet de veegmachine maar 
smaller zijn. Daarom stelden de 
bewoners voor een kleinere machine 
in te zetten. Zij deden dit voorstel 
tijdens het spreekuur met wijk-
wethouder Floris de Gelder. 
Een van de initiatiefnemers is ‘steeg-
bewoonster’ Christien van Hoorn: 
'Voor de leefbaarheid van de 
Binnenstad is het belangrijk dat juist 
de steegjes er niet verpauperd uitzien. 
Niet alleen voor de bewoners, ook 
voor wandelaars en toeristen.'
In november 2009 gebruikte Stads-
werken een maand lang de smallere 
machine op proef. Ook werd die 
ingezet tijdens de jaarlijkse schoon-
maakactie van de bewoners. Van 
Hoorn: 'De machine heeft zijn werk 

goed gedaan. Ik zou het onbegrijpe-
lijk vinden als hij er niet zou komen.'

Met de hand
'Hij is goed', geeft ook gebiedsma-
nager Dirk Sagius van Stadswerken 
toe, 'maar niet perfect.' Sagius 
schaft, mede door geldgebrek, de 
veegmachine voorlopig niet aan. 
'Wel weten we nu wat de moge-
lijkheden zijn. Bijvoorbeeld dat de 
veegmachine in 80 procent van de 
smalle steegjes kan. En dat hij niet 
zo goed onkruid verwijdert.' Stads-
werken gaat wel meer handmatig 
vegen in de steegjes en hofjes. 
Sagius: 'Met een bosmaaier en de 
hand bezemen werkt toch het beste 
tegen onkruid. We vegen het vuil 
vanuit de steegjes naar plaatsen 
waar de veegmachine wel komt. In 
het najaar werken we ook veel met 
blazers voor de bladeren. Het soort 
vuil verschilt per jaargetijde.' 
Sagius houdt de veegmachine wel 
in zijn achterhoofd. 'Nu laat het 
budget de aanschaf ervan niet toe. 
Maar dat zegt niet dat hij er nooit 
komt.' •

Evenementenkalender 
2010 vastgesteld

In november 2009 heeft het college
van B en W de evenementen-
kalender voor 2010 vastgesteld. 
Hierop staan alle jaarlijks terugkeren-
de en grote evenementen in de stad 
Utrecht. In de kalender is geregeld dat 
evenementen verspreid zijn over de 
hele stad. Hiermee wil de gemeente, 
met name voor de Binnenstad, de 

overlast voor omwonenden beperken. 
Plaatsing op de kalender betekent 
dat de datum en de locatie door de 
gemeente gereserveerd zijn, maar 
voor het evenement moet altijd 
nog een vergunning worden aan-
gevraagd. Benieuwd naar de 
evenementenkalender voor 2010? 
Kijk op www.utrecht.nl/evenementen. •

‘Biowasmachine’ reinigt de 
bodem grondig

Het grondwater onder de 
Utrechtse Binnenstad is niet 
overal even schoon. Vroeger is 
het op veel plaatsten veront-
reinigd door chemische wasserijen 
en metaalverwerkende bedrij-
ven. Deze vervuiling vormt een 
belemmering voor de geplande 
werkzaamheden in het stations-
gebied. De oplossing: een ‘bio-
wasmachine’.

Het is geen apparaat, deze biowas-
machine, maar de naam voor een 
proces dat het grondwater sneller 
doet circuleren, zodat de biologische 
afbraak van de afvalstoffen vlotter 
verloopt. Om deze afbraak nog meer 
te stimuleren, worden op sommige 
plekken biologische stoffen aan de 
grond toegevoegd. 
Bijzonder is dat de gemeente met 
haar partners zo in één keer een ge-
bied aanpakt van 700 hectare - ruim 
duizend voetbalvelden. 

Warm en koud
De biowasmachine is onderdeel van 
het project om het Utrechtse stations-
gebied duurzaam te ontwikkelen. 
De geplande graafwerkzaamheden in 
dit gebied vormen zelf al een manier 
om het grondwater in beweging 
te brengen. Maar de belangrijkste 
‘motor’ van de biowasmachine is het 
gebruik van warmte-koudeopslag in 
grote gebouwen in de Binnenstad. 
Bij deze duurzame energiebron 
gebruikt een systeem het grondwater 
’s zomers als koelmiddel en ’s winters 
als warmtebron. 

De gemeente heeft het saneringsplan 
voor de ondergrond van het stations-
gebied in het najaar van 2009 goed-
gekeurd. Dit betekent dat de partners 
in het stationsgebied verder kunnen 
met de ontwikkelingen. De Binnen-
stadbewoners zullen intussen niets 
merken van de ‘machine’: de sane-
ring is bovengronds niet zichtbaar. •

De smalle veegmachine in de Zakkendragersteeg. © Willem Mes

Waar laat ik mijn fiets?

De historische Binnenstad van 
Utrecht vraagt om creatieve oplos-
singen voor fietsparkeren. Via de 
prijsvraag ‘Waar laat ik mijn fiets?’ 
roept de gemeente iedereen op 
oplossingen of ideeën op te sturen 
voor het stallingsprobleem in de 
Binnenstad. De gemeente heeft al 
veel reacties ontvangen maar mis-
schien heeft u wel dé oplossing. 
Ideeën of oplossingen kunnen 
gaan over nieuwe fietsplekken en/
of originele fietsparkeermogelijk-
heden, beter en slimmer gebruik 
van de fietsstallingen en fietsen-

Prijsvraag: 

klemmen of tips om te voorkomen 
dat fietsers hun fietsen buiten 
de klemmen plaatsen. Onder alle 
inzenders verloot de gemeente 
Utrecht twee VIP-arrangementen 
voor de finish van de tweede 
etappe van de Giro d’Italia in 
Utrecht in 2010. De prijswinnaars 
kunnen rekenen op mooie prijzen, 
waaronder een splinternieuwe fiets 
naar keuze ter waarde van €1000,-. 
Reageren kan nog tot 1 februari 
2010. Kijk voor meer informatie 
op www.utrecht.nl/prijsvraagfiets-
parkeren. •

De gemeente is vooral geïnteresseerd in oplossingen voor drukke locaties zoals 
hier in de Voorstraat. © gemeente Utrecht 
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Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad Het leefbaarheidsbudget 
is er voor u!

Het leefbaarheidsbudget van de 
gemeente biedt financiële onder-
steuning aan ideeën van bewoners 
en ondernemers om de leefbaar-
heid van hun straat of buurt te 
verbeteren. 
Als Binnenstadsbewoner weet u het 
wijkbureau uitstekend te vinden: 
in 2009 ondersteunde de gemeente 
meer dan honderd leefbaarheidsinitia-
tieven in de Binnenstad waarmee bijna 
het totale budget van één miljoen 
was gemoeid. De aanvragen liepen 
uiteen van ideeën voor verbetering 
van de veiligheid, voor cultuur, voor de 
inrichting van een straat of voor een 
gezellig samenzijn met buurtgenoten. 
Ter inspiratie geven wij u een aantal 
voorbeelden.  
• Ondernemers en bewoners van  

  de Grachtstegen kregen een 
 bijdrage voor een onderzoek naar  
 het versterken van de identiteit van  
 de Grachtstegen.
• Ouderen in de Binnenstad werden  
 in het Academiegebouw in het  
 zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse  
 verwendag voor senioren. 
• Amateurzangers van Binnenstads- 
 koor ‘Zangria’ ontvingen een  
 bijdrage voor de jubileum-
 uitvoering van Purcell’s ‘Fairy  
 Queen’ om het vijftienjarige be- 
 staan van het zangkoor te vieren. 
Bent u geïnspireerd en wilt u ook een 
aanvraag doen uit het leefbaarheids-
budget? Kijk op www.utrecht.nl/leef-
baarheidsbudget voor meer informatie. 
Voor 2010 bedraagt het leefbaarheids-
budget € 700.000 per wijk.•

Goed idee? 
Doe er iets mee!

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 wijk-
bureau snel inspelen op plannen 
van bewoners en ondernemers. 
Neem contact op met het wijk-
bureau of kijk op www.utrecht.
nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[maand november en december 
2009]:

•  Aanleg waterpunt Catharina- 
 tuinen
•  Plaatsen afvalbakken en 
 aanleg fontein in de Flora’s Hof
•  Opknappen 3e Achterstraat

Restauratie Utrechtse werven 
stap dichterbij

Sommige bomen staan te dicht op de walmuren. © Willem Mes

Utrecht is een stap dichter bij de 
restauratie van haar karakteris-
tieke, monumentale werven. 
Onderhoud is noodzakelijk voor 
het behoud van dit cultureel 
erfgoed. In december is de eerste 
voortgangsrapportage door het 
college vastgesteld. Hierin staan 
de maatregelen die nodig zijn 
om in het najaar van 2010 met 
de werkzaamheden te kunnen 
beginnen. 
Na een zorgvuldige afweging blijkt 
dat van de 430 aanwezige bomen er 
363 kunnen blijven staan. 

Op 48 plekken plant de gemeente 
nieuwe bomen terug, waar kan 
met een stamdiameter van 20 of 
30 cm. In een enkel geval bedraagt 
de stamdiameter 10 cm. Voor 37 
bomen wordt vlak voor en tijdens 
de uitvoering pas echt duidelijk welk 
deel van de wortels verwijderd moet 
worden en of de boom kan blijven 
staan. De bomen die blijven staan 
worden tijdens de werkzaamheden 
goed beschermd. Het uitgangspunt 
is altijd dat de boom behouden 
blijft, tenzij dit echt niet kan. 

Eén velvergunning 
Zoals met de gemeenteraad is afge-
sproken, wordt de restauratie van de 
wal- en kluismuren gezien als één 
omvangrijk project, met één bomen-
paragraaf aan het begin van het 
project, en waarvoor de velvergun-
ning in één keer wordt aangevraagd. 
Uit de stand van zaken blijkt dat 
voor 67 bomen een velvergunning 
nodig is. Als tijdens de werkzaam-
heden blijkt dat bepaalde bomen 
behouden kunnen blijven, wordt 
er geen gebruik gemaakt van de 
verleende velvergunning.

Planning uitvoering 
De werkzaamheden starten in het 
najaar van 2010. De aanbesteding 
start in juni 2010 onder voorbehoud 
van verlening van de velvergunning. 
Het eerste deel van het werk is naar 
verwachting in april 2011 klaar. 
Tijdens de werkzaamheden blijven 
de werfkelders altijd toegankelijk.
Op www.utrecht.nl/werven vindt 
u meer actuele informatie over de 
restauratie van de werven. Ook vindt 
u daar de volledige bomenparagraaf 
en kunt u zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. •

Veertigjarige op zijn plek gezet

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 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 en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

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

Veertig jaar oud, twaalf meter 
lang en zesduizend kilo zwaar: 
begin december werd op het 
Lucas Bolwerk een grote rode 
beuk op zijn plek gezet. 

Wim Horst, parkcoördinator Zocher-
park: 'Deze boom vervangt de oude 
beuk die moest worden gerooid. Die 
was aangetast door de reuzenzwam. 
Bewoners hebben de gemeente 

gevraagd om hier een grote boom 
terug te planten. Aan mij de eer om 
een nieuwe rode beuk uit te zoeken. 
Een mooiere klus heb ik nog niet 
meegemaakt!' Dankzij het leefbaar-
heidsbudget kon de gemeente deze 
bewonerswens vervullen. 
Het planten van de nieuwe beuk is 
een symbolische afsluiting van de 
grote opknapbeurt van het park in 
de periode 2004-2009. •  

Het plaatsen van de veertig jarige beuk was een hele onderneming. © Willem Mes
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Ons Huis in de Wijk

Vraag je aan een bewoner van 
de Binnenstad: 'Waar denk 
je naar toe te gaan als je oud 
bent?', dan is het antwoord 
negen van de tien keer: 'Naar het 
Bartholomæi natuurlijk!'.  

In 2008 vierden we dat het Bartho-
lomæi Gasthuis 600 jaar bestond. 
Door al die jaren heen verleende het 
zelfstandig zorg aan de mensen die 
daar een beroep op deden.
Die zekerheid is iedereen tot troost 
geweest, want grootouders, ouders, 
ooms en tantes hebben in het verle-
den hun leven in Bartholomeetje tot 
een mooi einde kunnen brengen. 
Familieleden zijn daarvan getuige 
geweest en vanzelfsprekend rekenen 
zij op hun Gasthuis.  

Het Bartholomæi is nog spring-
levend omdat het zich altijd heeft 
kunnen aanpassen aan de verander-
de omstandigheden van de mensen, 
die een beroep op hen deden, na-
melijk de zwakkeren en de ouderen 
in de samenleving. 

Grootscheepse renovatie
Ouderen van nu blijven veel langer 
gezond en actief en zij worden ook 
veel ouder dan voorgaande genera-
ties. Zij hebben andere wensen, zo 
willen zij nu liefst zo lang mogelijk 
in hun eigen huis wonen, ook als 
zij een beroep op de zorg moeten 
doen. 
Het Bartholomæi speelt op die wens 
in door behalve intramurale zorg 
ook een Huis in de Wijk binnen de 
eigen muren te verwezenlijken. Voor 
het zo ver is moest er wel een groot-
scheepse renovatie plaatsvinden. De 
verbouwing is nog niet afgerond, 
maar het is al wel bekend wat Het 
Huis in de Wijk straks te bieden 
heeft.  
Er is een duidelijke behoefte aan in-
formatie over de mogelijkheden om 
lang thuis te kunnen wonen. Dus 
komt er - in samenwerking met Cu-
mulus Welzijn - een informatiepunt. 
Het opent dit voorjaar. U kunt daar 
terecht voor gratis advies op het ge-
bied van sociale wet- en regelgeving 
en voor informatie over activiteiten 
in de wijk en in het Bartholomæi 
Gasthuis. Ook kunt u bij dit loket te-
recht voor zorgbemiddeling en voor 
hulp of ondersteuning over allerlei 

zaken die onder de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning [WMO] vallen 
en die met ouderenzorg te maken 
hebben. 

Centra voor lichaam en geest
Dan komt er ook nog een kleine 
winkel, een klein zorghotel, en 
centra voor lichaam en geest. Het 
Centrum voor het Lichaam biedt 
onder andere voedingsadvies, fysio-
therapie, lichttherapie, pedicure, een 
kapsalon, een schoonheidssalon, 

etc. In het Centrum voor de Geest 
zullen ouderen worden uitgedaagd 
te blijven deelnemen aan onze 
samenleving, door hun geest te 
prikkelen of juist te verstillen met 
yoga, meditatie, inleidingen over 
spirituele onderwerpen, geestelijke 
verzorging, kerkelijke vieringen en 
workshops over specifieke ouderen-
problematiek.    

Grand Café
Ondanks de verbouwing is het leven 
in het Bartholomæi gewoon door-
gegaan. De nieuwe entree is nog 
niet helemaal klaar, maar je kunt al 
wel zien hoe imposant ze wordt . 
We kijken vandaar het Grand Café 
in, waar we straks tussen tien uur 
‘s morgens en half negen ‘s avonds 
een krantje kunnen lezen en met 
vrienden een kop koffie of thee 
kunnen drinken. Ook lunchen en 
dineren is straks mogelijk voor de 
senioren in de Binnenstad. Natuurlijk 
mogen kinderen en kleinkinderen 
meekomen. Het Grand Café wordt 
dan omgetoverd tot een restaurant 
waar iedereen die geen kookfanaat 
is, in stijl vrienden kan uitnodigen 
voor een heerlijke maaltijd. Wat is 
mooier om dan op een warme zo-
meravond nog even in de aangren-
zende stadstuin te genieten van een 
glaasje wijn. 
 
Profiteren
De Smeezaal in het Bartholomæi 
Gasthuis was voor velen zo ver-
trouwd geworden, dat men niet 

meer naar het meubilair keek. Laat 
staan er een opmerking over zou 
durven maken. Wie de zaal nu bin-
nenkomt, wordt even stil. De ruimte 
ademt de vervlogen eeuwen, nu ge-
vangen in de moderne stijl van het 
meubilair en in het kleurenschema. 
Kijk naar boven en we zien de bo-
gen met de dunne goudgeschilderde 
randjes, die we ook op ooghoogte 
zien terugkomen. 
Naast de Smeezaal was vroeger 
een ruimte waar een biljart stond 
met wat tafels en stoelen her en 
der verspreid, geflankeerd door een 
heel groot rek voor de jassen. Nu is 
het een ontvangstruimte waar men 
na een bijeenkomst in de Smeezaal 
nog even kan napraten onder het 
genot van een drankje. De leden 
van de Wijkraad Binnenstad zullen 
ongetwijfeld in de toekomst vaak 
naar Het Huis in de Wijk gaan om 
te profiteren van alles wat hen daar 
geboden wordt.  
Het is dus geen wonder dat zij zich 
nauw verbonden voelen met Het 
Huis in de Wijk, dat binnen de kort-
ste keren in de volksmond bekend 
zal worden als 'Ons Huis in de Wijk'. 

•

An Dammerman - lid Wijkraad 

Binnenstad

Een nieuwe balie in de hal, met daarachter een mondaine brasserie © Sjaak Ramakers

www.wijkraadbinnenstad.nl

Alle adviezen van de wijkraad [en 
veel ander nieuws] zijn te lezen op:

  www.wijkraadbinnenstad.nl  
Breken en bouwen © Sjaak Ramakers
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Politiek

Het Verkeerde 
Oudgangspunt...
Als het om jongeren gaat, dan heeft 
de gemeenteraad het al gauw over 
jongerenproblemen. Ze zijn stout, 
lawaaiig, ze ontsporen steeds en ze 
deugen niet. De waarheid is dat het 
met de meeste jongeren hartstikke 
goed gaat.
Als het om ouderen gaat, dan heeft 
de gemeenteraad het ook al gauw 
over ouderenproblemen. Ze zijn zielig, 
eenzaam, onthand, gebrekkig en 
afgedankt. De waarheid is dat het met 
de meeste ouderen ook hartstikke 
goed gaat. 
Het zou ook raar zijn als de gemeen-
teraad uren zou vergaderen over hoe 
fantastisch het gaat met ouderen. We 
zijn er om problemen op te lossen en 
niet om te jubelen over de mensen 
met wie het al goed gaat. Het nadeel 
van praten over problemen van 
doelgroepen, is dat je de indruk krijgt 
dat het slecht gaat met al die mensen 
en dat zorgt er weer voor dat we 
onwillekeurig allerlei etiketjes plakken 
op mensen die dat - meestal negatieve 
- etiket helemaal niet verdienen.

Allemaal anders
D66 houdt van de individuele bena-
dering. De een heeft terecht behoefte 
aan zorg en solidariteit. De ander wil 
zichzelf ook op hogere leeftijd nog 
ontplooien in werk of hobby. Door je 
niet te richten op groepen, maar op 
individuen, blijven mensen zo lang 
mogelijk gelukkig. Makkelijk gezegd, 
maar nog niet zo makkelijk te regelen. 
Weerbarstige regels, bureaucratie en 
logge organisaties maken een indivi-
duele benadering moeilijk. Maar het 
kán wel! 
Ouderen zijn net mensen: ze zijn al-
lemaal anders. De een geniet van een 
stad met een actief cultureel leven, de 
ander geniet van de rust en de natuur 
die Utrecht óók kent. Een derde is 
actief in vrijwilligerswerk en een vierde 
wil zo lang mogelijk blijven sporten of 
werken. Als u het daarmee eens bent, 
dan vindt u misschien ook wel dat 
ouderen net zo veel baat hebben bij 
gedegen, integraal en succesvol beleid 
voor de stad als ieder ander, of het 
nou gaat over cultuur, sport, economi-

sche zaken, milieu, werkgelegenheid, 
bestrijding van bureaucratie, orde-
handhaving, onderwijs, bereikbaar-
heid, veiligheid of zorg: het is voor ons 
allemaal belangrijk, jong én oud. 
Daarom zegt D66: als we het hebben 
over ouderen, dan geen ‘oudgangs-
punt’ dat uitgaat van het groepsden-
ken, maar een uitgangspunt dat uit-
gaat van de behoeftes van elk mens. 
Zien we iets over het hoofd? 
Mail het gerust naar d66@utrecht.nl
www.d66utrecht.nl •

An en An, yes they can.
Af en toe verrast de stad mij. En An 
en An, twee Binnenstadbewoners van 
boven de 70, hebben dat voor elkaar 
gekregen.
Bij de ondertekening van het wijkak-
koord waren ze heel dominant aan-
wezig, An Dammerman en An Braat. 
Zij vertelden wat ze graag wilden 
realiseren en al gerealiseerd hadden 
voor ouderen in de Binnenstad. Zij 
presenteerden hun programma met 
een Obama-energie, waar je warm van 
werd. Ze lieten de woningbouwcorpo-
raties tekenen voor het vergroten van 
de woningvoorraad in de Binnenstad 
en het aanpassen van woningen voor 
ouderen. Tevens hebben ze samen met 
het Bartholomeüs Gasthuis een zorg-
structuur in de Binnenstad ontworpen 
waardoor afhankelijke bewoners op 
hun stek kunnen blijven wonen en niet 
de Binnenstad uitgejaagd worden.  
Terecht heeft de college deze ‘mei-
den’ bij de ondertekening in het 
zonnetje gezet. Zulke bewoners zijn 
goud waard voor de stad. Zij vragen 
aandacht voor een groep die maar 
zelden aan de vestjes van politici trekt. 
Ze hebben realiseerbare plannen 
ontworpen waar de groep van oudere 
Binnenstadbewoners op korte en mid-
denlang termijn haarvoordeel mee kan 
doen. Deze positieve benadering van 
de stad en zijn bewoners maakt bij ons 
energie los om nog een tandje erbij te 
zetten om die plannen gerealiseerd te 
krijgen.

Bart Engberts

Minder auto’s, schonere lucht.
De uitvoering van het ALU biedt de 
kans om in goed overleg met bewo-

ners het aantal parkeerplaatsen in de 
Binnenstad terug te brengen. Wij zijn 
er van overtuigd dat dit niet leidt tot 
een afnemend aantal bezoekers voor 
de middenstand. Minder auto’s bete-
kent dat hinder voor voetgangers en 
fietsers afneemt en de stad aantrekke-
lijker wordt om te winkelen, bood-
schappen te doen en horeca te bezoe-
ken en te genieten van de historische 
omgeving. Voor mensen van buiten de 
stad wordt het nog aantrekkelijker het 
openbaar vervoer te gebruiken, maar 
uiteraard zorgen we er voor dat de 
bereikbaarheid gewaarborgd blijft. •

Bert van der Roest

Voorzieningen dichtbij
GroenLinks wil vooral de bouw 
stimuleren voor groepen voor wie 
de woningnood het hoogst is, zoals 
ouderen. Bouw zoveel mogelijk binnen 
de bestaande stad, in hogere dicht-
heden, zonder het groen in de wijken 
verder aan te tasten. 

GroenLinks investeert in goedkope 
en middeldure woningen. We leggen 
de focus op bouwprogramma’s met 
gemiddeld zestig procent sociale huur 
en sociale koop. Maar dan moeten 
woningcorporaties zelf bestaande pan-
den kopen en geschikt maken voor 
starters, studenten en ouderen. 
Wij gaan voor een gevarieerd aanbod 
aan woningen: groepswonen voor ou-
deren en meer ligplaatsen voor woon-
boten. Met het oog op de vergrijzing 
moeten we toe naar levensloopbesten-
dige en flexibele woningen.
GroenLinks vindt het belangrijk dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen en kunnen vertrou-
wen op professionele voorzieningen 
en vrijwilligers. Daarnaast verdient 
Utrecht meer alternatieve woonvor-
men voor ouderen in combinatie met 
zorgvoorzieningen. Mensen die hulp 
nodig hebben, moeten die snel kun-
nen krijgen en weten waar ze terecht 
kunnen. Juist voor ouderen en mensen 
met een beperking is het van belang 
dat voorzieningen dichtbij zijn. •

groenlinks@utrecht.nl,
www.groenlinksutrecht.nl.

Levensloopbestendige 
stad

Volgens de VVD Utrecht is het 
onbehoorlijk dat ouderen vaak 
over een kam geschoren worden. 
Alle participerende burgers hebben 
individuele wensen en behoeften. 
Gezondheidszorg en regelgeving zijn 
voor het grootste deel een zaak van 
de landelijke overheid en de landelijke 
VVD werkt daar hard aan. De VVD 
Utrecht werkt hard aan een levens-
loopbestendige stad waarin de senior 
zich thuis en veilig voelt. 
Een stad waarin ouderen gebruik moe-
ten kunnen maken van alle openbare 
voorzieningen. Hierbij is het openbaar 
vervoer van groot belang. Ouderen zijn 
vaak afhankelijk van het openbaar ver-
voer, maar de kwaliteit en de toegan-
kelijkheid laten vaak te wensen over. 
Veiligheid op straat draagt ook bij aan 
de leefbaarheid en toegankelijkheid. 
Ouderen verdienen het om zich veilig 
te voelen, dit is een grondrecht en een 
absolute must voor die mensen die 
minder weerbaar zijn. 
Eveneens pleiten wij onder andere al 
jaren voor een efficiënte spreiding van 
seniorenwoningen en serviceflats in 
meerdere prijsklassen. Deze spreiding 
maakt het wonen in een bekende en 
prettige omgeving mogelijk. •

Museum & sterrenwacht 
Sonnenborgh is op zoek naar 
vrijwilligers voor baliewerkzaam-
heden en naar huismeesters 
om het gebouw te openen en te 
sluiten, klanten te ontvangen en 
klein onderhoud uit te voeren.
 
Beschikbaarheid minimaal 
twee dagdelen per week. 

Informatie:
baliewerkzaamheden: 
Ria Aalders, 030 253 82 67, 
r.aalders@uu.nl, 
huismeesters: Ries Vernooij, 
030 253 87 21, r.vernooij@uu.nl

Sonnenborgh 
zoekt vrijwilligers
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Vr 22 Pieterskerk

20.15 Coqu olv Adrián 

Rodriguez van der Spoel: 

Ay, que dolor!; Spaanse 

renaissancemuziek; € 15/12

Vr 22 Lutherse Kerk

20.15 Holland Baroque Society 

olv Fred Jacobs [luit] mmv Emma 

Kirkby [sopraan]: From Sigh to 

Ecstasy; werken van Locke, Blow 

en Purcell; € 17,50/15

Vr 22 Nicolaïkerk

20.30 Studenten HKU: Open 

Performance Site 2010; € 10/9

Za 23 Nicolaïkerk

13.00 Estafetteconcert; werken 

van Wisse, Welmers en Tanke

Za 23 Domkerk

15.30 Cantores Martini en 

instrumentaal ensemble; 

Mozart, Ave Verum; collecte

Za 23 Nicolaïkerk

20.30 Hollands Vocaal 

Ensemble olv Fokko Oldenhuis: 

Chorus ex machina; werken van 

Bruinen, Koenders, Tamminga 

en Woof; € 10/9

Zo 24 Willibrordkerk

14.00 Trombonekwartet 

Bones, werken van Bach en 

Telemann; collecte

Zo 24 Geertekerk

15.00 Orion Ensemble [viool, 

cello en piano] mmv Reza 

Ranjazmay [zang] en Martin 

Grudaj [cello]: Benefietconcert 

tbv UAF Stichting voor vluchte-

ling-studenten; werken van 

Gershwin, Qulief, Stuchevsky, 

Bruch en Piazzolla; € 20

Zo 24 Janskerk

17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

[orgel]: Russische Vesper; 

werken van Rachmaninov en 

Tsjesnokov; collecte; 

info www.scholadavidica.nl

Di 26 Geertekerk

20.15 Compagnie Bischoff: 

HMS Oriana; madrigalen ter ere 

van Elisabeth I [muziektheater]; 

€ 17,50/10

Wo 27 Geertekerk

20.15 Utrechtsch Studenten 

Concert olv Bas Pollard; Rach-

maninov, Dodeneiland; Berlioz, 

Symphonie Fantastique; € 13/9 

Aanvangstijd onder voorbe-

houd, info www.usconcert.nl

Do 28 Lutherse Kerk

20.15 Utrecht String Quartet; 

Haydn, Strijkkwartet nr. 33/6; 

Tsjaikovski, Strijkkwartet nr. 1; 

Glazoenov, 5 Noveletten; € 15

Do 28 Geertekerk

20.15 Utrechtsch Studenten 

Concert olv Bas Pollard; Rach-

maninov, Dodeneiland; Berlioz, 

Symphonie Fantastique; € 13/9 

Aanvangstijd onder voorbehoud, 

info www.usconcert.nl

Vr 29 Pieterskerk

20.15 VENUS olv Gijs Leenaars: 

Mit unaussprechlichem Seufzen; 

Schütz, Psalmen Davids; Bach, 

Der Geist hilft unsrer Schwach-

heit auf; Distler, Fürwar, er trug 

unsere Krankheit; Rihm, Astralis; 

€ 12,50/8

Za 30 Nicolaïkerk

14.00 MUSA olv Peter Dijkstra 

mmv Erwin Wiersinga [orgel]: 

Sing and Rejoice!; werken van 

Nystedt, Gjeilo, Vasks en Britten; 

€ 15/12

Za 30 Domkerk

15.30 Koor en orkest van de 

Domcantorij olv Remco de Graas; 

Mozart, Große Messe in c-Moll; 

collecte

Za 30 Wilhelminakerk

20.00 Ad-Hoc Orkest olv Haiko 

Boonstra; Mendelssohn, Symfo-

nie No. 1; Massenet, Le roman 

d’Arlequin; Rossini, Balletsuite La 

boutique fantasque in orkestbe-

werking van Respighi; € 8/5

Za 30 Geertekerk

20.15 UMA Kamerorkest olv 

Marco Bons; Mozart, Ouverture 

Don Giovanni; Keuris, Symfonie 

in D; Beethoven, Vierde symfonie;  

€ 12/10

Zo 31 Willibrordkerk

14.00 Anneke van der Hoek 

[sopraan], Yvonne Rietbergen 

[blokfluit] en Willeke Smits [orgel 

en clavecimbel]; o.a. Cantates 

van Telemann, Handel en 

Scarlatti; collecte

Zo 31 Geertekerk

15.00 Utrechts Operakoor 

olv Johan van de Camp mmv 

Eric Noya [piano] en Francis 

van Broekhuizen [sopraan]: 

Nieuwjaarsconcert; belcanto-

programma; € 17

FEBRUARI

Vr 5 Pieterskerk

20.15 Collegium Ad Mosam 

olv Huub Ehlen: 100 Jaar 

Thomascantoren; werken van 

Schelle, Kuhnau, Doles, Hiller en 

Bach; € 18/12

Za 6 Domkerk

15.30 Jan Jansen [orgel]: 

Noordduitse orgelmuziek; 

werken van Bruhns, Buxtehude, 

Böhm en Bach; collecte

Za 6 Jacobikerk

20.00 Utrechts Kamerkoor, 

Eindhovens Kamerkoor en Helios 

Ensemble olv Wolfgang Lange 

mmv en solisten Heleen Koele 

[sopraan], Petra Ehrismann [alt], 

Gerben Houba [tenor] en 

Michel Poels [bariton]; 

Bach, Hohe Messe; € 20/18

Za 6 Geertekerk

20.15 Orkest van Utrecht olv 

Iorgo Moutsiaras mmv Erik 

Janse [tenor] en Anjo de Bruin 

[mezzosopraan]; Mendelssohn, 

Schotse seymfonie; Beethoven, 

Ouverture Koning Stephan; 

Meeusen, Orkestliederen; € 12

Za 6 Nicolaïkerk

20.30 Quadrivium [Ellen Dela-

hanty, sopraan; Willem Mook, 

luit en Bill Taylor, harp]: La 

Cause est Amer; Middeleeuwse 

liefdespoëzie uit Japan en de 

Lage Landen; € 10/9

Zo 7 Binnenstad

12.00 Culturele Zondag: Jazz 

Enz / Swing City; informatie 

www.culturelezondagen.nl

Zo 7 Willibrordkerk

14.00 Per Sonorem Vocis olv 

Eize Leertouwer mmv Paul Smit 

[tromba da tirarsi]; Richafort, mis; 

collecte

Zo 7 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv Gijs 

Leenaars: BWV 18 Gleichwie der 

Regen und Schnee vom Himmel 

fällt [solistencantate]; BWV 158 

Der Friede sei mit dir; collecte

Di 9 Geertekerk

20.15 Holland Baroque 

Society: Onbekend maakt onbe-

mind; werken van Graupner en 

Telemann; € 17,50/10

Vr 12 Pieterskerk

20.15 Vocaal Ensemble 

Multiple Voice olv Paul de Kok 

mmv David Jansen [orgel]: Lux 

Aeterna; Poulenc, Messe en Sol 

Majeur; Lauridsen, Lux Aeterna; 

werken van Messiaen, Whitacre 

en MacMillan; € 12,50/8

Za 13 Jacobikerk

14.00 Erks Jan Dekker [bas] en 

Kees Geluk [orgel]; werken van 

Bach, Duruflé en Dupré; collecte

Za 13 Domkerk

15.30 Cantores Martini en in-

strumentaal ensemble; Tunder, 

Ein feste Burg; collecte

Zo 14 Willibrordkerk

14.00 Een vrolic wesen [Inge 

van Keulen, mezzosopraan; 

Marijke Lombaers, blokfluit; 

Paul Smit, renaissancetrombone 

en Jos van der Giessen, orgel]: 

Sint Valentijn concert; collecte

Zo 14 Geertekerk

15.30 Projectkoor Utrecht olv 

Béni Csillag: Figures humaines; 

Poulenc, Un soir de neige en 

Figure Humaine; Escher, Le vrai 

visage de la paix; De Leeuw, 

A cette heure du jour en Prière; 

Machuel, Nocturne; € 15

Do 18 Jacobikerk

20.15 La Risonanza olv Fabio 

Bonizzoni; Monteverdi, Maria-

vespers; € 35/15

Za 20 Domkerk

15.30 Koor en solisten van 

de Domcantorij olv Remco de 

Graas mmv Jan Jansen [orgel]; 

Dupré, De profundis; collecte

Zo 21 Willibrordkerk

14.00 Vocaal mannenkwintet 

La Notte: Vrolijke muziek uit de 

middeleeuwen; collecte

Zo 21 Gertrudiskathedraal

20.15 Bachcantatedienst mmv I 

buoni antichi; BWV 23 Du wahrer 

Gott und Davids Sohn; collecte

Vr 26 Pieterskerk

20.15 Nederlands Studenten 

Kamerkoor olv Maria van 

Nieukerken: Butter & Fly & 

Dreams; werken van Tavener, 

Chilcott, Pärt, Wullur en Arthur 

Wagenaar; € 12/10

Za 27 Domkerk

15.30 Jan Jansen [orgel]: 

Passiekoralen; werken van Weck-

mann, Scheidemann, Reincken, 

Buxtehude en Bach; collecte

Zo 28 Willibrordkerk

14.00 Duranck Trio; Pergolesi, 

Stabat Mater; collecte

Zo 28 Janskerk

17.00 Schola Davidica olv Liset-

te Bernt mmv Jan Hagen [orgel]: 

Choral Evensong; werken van 

Purcell en Nees; collecte; info 

www.scholadavidica.nl

MAART

Za 6 Domkerk

15.30 Christine Jansen en 

Sonja van Lier [sopraan], 

Maarten Jansen [cello] en Jan 

Jansen [orgel]; Couperin, Leçons 

de Tenèbre; collecte

Zo 7 Willibrordkerk

14.00 Socrateskoor olv Sven 

Boogert; Duruflé, Requiem; 

collecte

Zo 7 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv 

Gijs Leenaars: BWV 71 Gott ist 

mein König; collecte

Di 9 Geertekerk

20.15 Wyneke Jordans en Leo 

van Doeselaar [fortepiano];  Wer-

ken van Haydn en Beethoven; € 18

Vr 12 Geertekerk

20.15 Benjamin Alard 

[klavecimbel]: Bachs Clavier-

Übung; € 17,50/10

Vr 12 Pieterskerk

20.15 Cappella Amsterdam 

olv James Wood: Incantamenta; 

Harvey, Marahi; Wood, Incan-

tamenta; werken van Tallis, 

Browne en Wylkinson; € 18/12

Za 13 Domkerk

15.30 Maarten Jansen [cello] 

en Jan Jansen [orgel]; Gubaidu-

lina, In croce; Liszt, Weinen, Kla-

gen, Sorgen, Zagen; Bach, Sei 

gegrüsset, Jesu gütig; collecte

Zo 14 Binnenstad

12.00 Culturele Zondag: Grow 

up!; informatie www.culturele-

zondagen.nl

Zo 14 Willibrordkerk

14.00 Vocaal Ensemble Ab No-

vembris olv Willeke Smits; werken 

van o.a. Monteverdi, Gesualdo, 

Schuyt en A. Gabrieli; collecte

Zo 14 Gertrudiskathedraal

16.00 Trajecti Voces olv Dirkjan 

Horringa: Lijdenstijd in Europa; 

werken van Lasso, Gesualdo, 

Tucapský en Poulenc; € 12,50/8

Vr 19 Pieterskerk

20.15 Nederlands Kamerkoor 

olv Klaas Stok mmv Emile Cantor 

[altviool], André Heuvelmans [flu-

gelhorn], Noor Kamerbeek [fluit] 

en Raphaela Danksagmüller [du-

duk]: NKK+; Lemeland, Paysages 

lointains; Burgan, Het Zielebladje; 

Gouttenoire, Tes Mots...; Tsoupaki, 

La Noche; € 18/12

Za 20 Domkerk

15.30 Koor, orkest en solisten 

van de Domcantorij olv Remco de 

Graas; Bach, Matthäuspassion; 

collecte

Zo 21 Willibrordkerk

14.00 Vocaal Ensemble Multiple 

Voice olv Paul de Kok; Palestrina, 

Stabat Mater; Allegri, Miserere; 

Caldara, Crucifixus; D. Scarlatti, 

Stabat Mater; collecte

Zo 21 Gertrudiskathedraal

20.15 Bachcantatedienst mmv 

I buoni antichi; BWV 227 Jesu, 

meine Freude; collecte

Di 23 Fentener van 

Vlissingen zaal 

20.00 Opening Harpfestival 

[t/m 27 maart]; info www.

harpfestival.nl

Vr 26 Museum Speelklok

19.30 Concertavond; € 8/7

Za 27 Domkerk

15.30 Cantores Martini; 

Demantius, Johannespassion; 
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De Bondt zoekt tracé voor tram

Avond-evenementen 
Jaarbeurs
De toestemming die de Jaarbeurs heeft 
gekregen om twaalf keer per jaar met 
buitenevenementen door te gaan tot 
‘s avonds elf uur zal, tot meer overlast 
voor de buurt leiden, vinden bewoners 
van de Van Zijstweg,. GroenLinks is het 
daarmee eens. Volgens het college valt 
het wel mee. De geluidsnorm - nor-
maal 45 dBA - is ‘slechts’ verhoogd 
met twintig dBA, terwijl bij gewone 
buitenevenementen in een stad tachtig 
decibel het maximum is.   

vrouw op terras

de oude vrouw met tas
-  iedere dag een kopje koffie
   op hetzelfde terras -
doorkruist de wereld op
haar eigen manier
iedereen snelt haar voorbij
met laptop en gehaaste pas
zij behoudt haar ritueel 
dit dagelijks houvast
is haar greep op het toneel

ze wandelt weg
wellicht naar een
volgend ritueel -

Oeke Kruythof

In 2015 rijdt de tram uit Nieuwegein door naar De 
Uithof, garandeert verkeerwethouder Ingrid de 
Bondt. De bedoeling is dat hij langs de stadskant 
van het Centraal Station gaat, maar als dat niet 
kan, blijft hij eerst aan de kant van de Croeselaan, 
steekt dan ergens het stations-emplacement over, 
doet vervolgens de nieuwe N.S.-halte bij de 
Ooster- en Westerkade aan en zet via de Pelikaan-
straat koers naar De Uithof. Gemeente, BRU en 
provincie ronden de studie over het tracé dit voor-
jaar af. ‘t Probleem aan de stadskant van CS is, 
dat Hoog Catharijne destijds is ontworpen volgens 
het principe dat met onroerend goed geld wordt 

verdiend en dat openbare ruimte niets opbrengt. 
Dat leidde tot het volproppen van het gebied met 
gebouwen. De afgelopen jaren zijn bovendien 
- voordat concreter werd dat busverbindingen zou-
den worden vervangen door tramlijnen - besluiten 
genomen over het dichtsmeren van de laatste 
gaatjes, onder meer met de bibliotheek. De Bondt 
wil de huidige trams vervangen door trams met 
een lage instap. De huidige tram naar Nieuwegein 
vindt zij teveel een treintje. 
Bewoners van de Pelikaanstraat blijven zich verzet-
ten tegen de komst van de tram in hun straat, ook 
al komt er een geluidsscherm. • 

Nanette Ris [54] is Atze Sytsma opgevolgd als 
directeur van Muziekcentrum Vredenburg. 
Zij kwam in 2005 naar Utrecht als zakelijk leider 
van De Paardenkathedraal en was vanaf 1 januari 
2009 zakelijk directeur van De Utrechtse Spelen 
[DUS], het grote toneelgezelschap waarin 
De Paardenkathedraal opging. Met de ontwikke-
ling van het muziekpaleis zal zij zich niet bezig-
houden. •

Het Platform Luchtkwaliteit, een stedelijk verband 
van wijkbewoners die bezorgd zijn over de 
vuile lucht in de stad, is bezig met de organi-
satie van activiteiten om de bevolking duidelijk 
te maken dat de collegepartijen een verkeerde 
beslissing namen toen zij stemden vóór het 
Actieplan Luchtkwaliteit [ALU]. Zij hopen dat 
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de 
vier partijen worden afgestraft. Het ALU is een 
plan van anderhalf miljard euro met als doel de 
luchtkwaliteit binnen vijf jaar op alle plaatsen in 
de stad onder de toegestane norm te brengen, 
onder de conditie dat het centrum niettemin 
goed bereikbaar blijft voor auto’s. 
Volgens het Platform levert het ALU uitsluitend 
meer autoverkeer op, geconcentreerd in de 
buitenwijken. 

Nanette Ris directeur 
Muziekcentrum

Acties tegen ALU gaan door Dezelfde raadsmeerderheid die voor het ALU 
stemde [[PvdA. VVD, CDA en ChristenUnie] wees 
het verzoek van een kleine tweeduizend inwoners 
af om een referendum over het plan te houden. 
Het ALU zou te ingewikkeld zijn voor een simpel 
ja/nee. Bovendien duldde een beslissing over het 
plan geen verder uitstel. •

Wandelen langs bedreigde bomen

Omwonenden maakten woensdag 13 januari een wandeling over de werven om de bomen te bekijken die op de 
kaplijst staan. Wethouder De Bondt liep een deel van de tijd mee. Zie pagina 3. © Sjaak Ramakers


