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Colofon

Op de plek in De Bilt waar tot voor een paar jaar dure auto’s 
werden verkocht, wil een projectontwikkelaar een ‘gated 
community’ realiseren. In de krant stond er een tekening van: 
een wijkje met vooral vrijstaande woningen, omgeven door 
een brede sloot en met maar één toegang. Bij die toegang 
een portiershuisje, zodat inkomend en uitgaand verkeer kan 
worden gecontroleerd. ‘Er is heel veel belangstelling voor 
deze woningen’, vertelde de geïnterviewde makelaar: ‘ Men-
sen zijn op zoek naar veiligheid en ze denken die te vinden in 
een woonomgeving die afgesloten is van de buitenwereld’ 
Ooit was de Binnenstad ook zo’n gated community. Met 
singels en muren en vier poorten waardoor je de stad in- en 
uitkon. Ook toen was veiligheid een belangrijk motief. Maar 
anders dan in het geval van de wijk in De Bilt moest de stad 
vooral bescherming bieden tegen vijandelijke legers. Die 
tijden zijn voorbij. De muren zijn gesloopt en de stad is open 
geworden. Toeristen en winkelbezoekers worden nu juist 

aangemoedigd om de stad in te trekken. De angst voor 
vreemdelingen is er kennelijk voorbij. Eigenlijk is het dan 
ook merkwaardig dat buiten de stad de behoefte aan een 
gesloten woonwijk weer toeneemt. 
Maar of zo’n ommuurde wijk nu werkelijk de veiligheid 
brengt die mensen kennelijk zoeken? In een documentaire 
zag ik dat in een dergelijke wijk in Amerika juist verschei-
dene rijke criminelen woonden, op zoek naar veiligheid. En 
drugshandelaren hadden een gat in de omheining gemaakt, 
zodat de toelevering ongestoord kan verlopen. Na een 
paar jaar vroegen sommige bewoners zich dan ook af of ze 
buiten de omheining niet veiliger zouden zijn dan er binnen. 
Eigenlijk is er maar één soort gated community die tegen in-
dringers van buiten wel de totale veiligheid biedt: dat is een 
complex als de Bijlmerbajes: omringd door een gracht en 
hoge muren. Daar kom je alleen binnen met een uitnodiging 
en word je streng gecontroleerd bij de ingang. Geen boef of 
crimineel die er ongenood binnenkomt. • 

Ooit, in de middeleeuwen, was Utrecht een stad van proces-
sies. Bijna dagelijks trok een stoet mensen door de straten 
met vaandels en relieken, met gezang en muziek. 
In 1580 was het afgelopen. Met de overgang van de stad 
naar het protestantisme werden ze verboden. In de eeuwen 
daarna had je natuurlijk wel optochten van militairen, stu-
denten en muziekkorpsen, maar die waren toch veel minder 
kleurrijk. Met de komst van het moderne verkeer werd in 
de twintigste eeuw een groot deel van de publieke ruimte 
overgenomen door de auto. Het was toen helemaal gedaan 

met massa’s voetvolk op straat. Maar de laatste tien, twintig 
jaar is er een kentering. De auto moet inleveren. 
De voetganger is bezig zijn plaats in de openbare ruimte 
te heroveren. Er gaat weer een Willibrordusprocessie door 
de stad; er is de Sint Maartensoptocht. En ook de Sinter-
klaasoptocht trekt veel publiek. Politieke betogingen, 
populair in de jaren zeventig, heb je haast niet meer. Wèl 
is er de koetsentocht die elk jaar door de Binnenstad trekt 
– heel bijzonder door de flakkerende verlichting en het 
geluid van honderden paardenhoeven. 
De gemeente ziet optochten als evenementen. Je moet 
er dus een vergunning voor aanvragen. Tot de voorwaar-
den behoren onder meer: geen versterkte muziek, geen 
bouwsels oprichten, geen eten en drank. Ook in de mid-
deleeuwen waren er voorwaarden: zo mocht je geen stenen 
gooien naar de processie. 
Eén optocht mag trouwens zonder vergunning: de koop-
processie die dagelijks door de winkelstraten schuifelt. • 

Omslagfoto: © Sjaak Ramakers

Adressen

Processies

Onder de wielen

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de 
Binnenstadskrant willen 
ondersteunen met een 
financiële bijdrage 
kunnen een bedrag over-
maken naar: giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

Gated community Gert-Sjoerd Kuperus

Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
tel. 2310578

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW 

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

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

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

Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

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
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Stichting Singelgebied Utrecht 
www.singelgebied.nl

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken
tel. 2310976

BOCP
[Bewonersoverleg plannen 
stationsgebied ] tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
tel. 2363252

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

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
tel. 2317438 / 2400717, 

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

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

Algemene Hulpdienst
[Burenhulp Binnenstad]
tel. 2361743

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972

Sommige huizen beven even als er een bus 
of een vrachtwagen door de straat rijdt of als 
er verder weg een trein passeert. Een trilling, 
noem het een klein aardschokje. Weliswaar 
heel laag op de schaal van Richter, maar toch.

Van trillingen door het autoverkeer vallen geen 
muren om en storten geen daken in, maar kleine 
scheurtjes hier en daar in de muren kunnen je 
toch ongerust maken. Kan er iets tegen worden 
gedaan, door bijvoorbeeld stratenmakers?
Daar weet Wim van Caspel alles van. Hij is bij de 
afdeling Stedelijk Beheer van Stadswerken hoofd 
van de groep Projecten, en tot twee jaar geleden 
hoofd van de vakgroep Wegen. Als voormalige 
bewoner van een trillend huis in de Twijnstraat 
(bussen, vrachtverkeer) en een trillend huis op de 
Oosterkade (treinen) is hij bovendien een erva-
ringskundige.
Van Caspel legt uit dat er een paar redenen zijn 
waarom het wegverkeer de grond - en dus de 
huizen - kan laten trillen. Het gaat om te beginnen 
om de soort ondergrond. In Utrecht bestaat de 
bodem vaak uit veen of slappe klei. 
Trillingsgolven planten zich door deze bodem-
soorten beter voort dan door stevig zand. Verder 
spelen èn het gewicht èn de snelheid van de auto’s 
een rol. Wat betreft die snelheid: het gaat vooral 
om de bijbehorende remsnelheid (en in mindere 
mate de optreksnelheid). Hard rijden betekent 

meestal ook hard moeten remmen, zeker in de 
stad.

Rupsbanden
Dus hoe meer de auto weegt en hoe sneller hij 
rijdt, dus hoe harder wordt geremd, des te zwaar-
der de trillingen. Een extreem zwaar voertuig als 
bijvoorbeeld een bouwmachine op rupsbanden 
geeft al trillingen als het heel langzaam rijdt. Een 
vrachtauto of een bus geven vooral trillingen als ze 
hard rijden en dan ook hard moeten remmen. 
Wat ook nog verschil maakt is het soort wegdek. 
Hoe stijver het wegdek is en hoe meer effen het 
oppervlak, des te geringer zijn de trillingen. Asfalt 
is stijver en heeft een meer effen oppervlak dan 
klinkers, en geeft dus minder trillingen. En een 
wegdek met kuilen en hobbels geeft altijd meer 
trillingen. Maar als er langzaam wordt gereden, 
vallen ook op klinkerstraten de trillingen mee. Als 
bewoners daar toch hun huis voelen trillen, dan 
wordt dat eigenlijk altijd vooral veroorzaakt door 
te hard rijden. 

Liefst klinkers
Van Caspel: ‘De bestrating in de Binnenstad wordt 
in principe uitgevoerd met klinkers. Dat ziet er 
veel mooier uit dan asfalt. Als er bestraat moet 
worden, houden wij zeker rekening met trillingen 
door het verkeer. Waar veel verkeer is, leggen 
we nieuwe klinkers omdat die een meer effen 

oppervlak hebben dan de oude fraaie waalstenen. 
Daar waar echt veel en zwaar verkeer rijdt, wordt 
gekozen voor asfalt. Onder de klinkers en ook 
onder het asfalt komt eerst een flinke laag puin. 
Dat geeft een rijbaan meer stijfheid en dus ook, 
tenminste in de meeste gevallen, een zekere extra 
demping van de trillingen. 
Een voordeel van klinkers is overigens dat auto-
rijders daar automatisch wat minder gas geven 
dan op asfalt en dan dus ook minder trillingen 
veroorzaken. En verder kan je natuurlijk een straat 
zo inrichten, dat hard rijden wordt tegengegaan. 
Een bijzonder geval is de busbaan tussen het 
station en de Berenkuil. Die is indertijd aangelegd 
met dik beton, dat nog stijver is dan asfalt. Dat is 
gedaan omdat er later eventueel een tram over 
moet kunnen gaan rijden en tramstellen nu een-
maal heel zwaar zijn.’ 

Catch 22
Overigens, maatregelen tegen te hard remmen 
dus tegen te hard rijden, om trillingen te voorko-
men, kunnen ook een Catch 22- situatie geven, 
dat wil zeggen dat er een negatieve ketenreactie 
ontstaat. Een geijkte maatregel tegen te hard 
rijden is immers een verkeersdrempel, maar een 
verkeersdrempel is óók een hobbel in het wegdek 
en ... hobbels geven trillingen. Dit neemt natuurlijk 
niet weg dat verkeersdrempels goed zijn voor de 
verkeersveiligheid. •

Marijke Brunt

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]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

Hoe langzamer hoe minder ellende. © foto Sjaak Ramakers

Gert-Sjoerd Kuperus
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De Binnenstad trilt Inge Keizer

Wonen in de Binnenstad betekent 
voortdurend blootstaan aan tril-
lingen. Grotendeels niet voelbaar, 
soms hinderlijk in huis merkbaar. 
Niet alleen kan een te snel rij-
dende (stads)bus voor rammelend 
glaswerk in de servieskast zor-
gen, ook sloop- en bouwwerk-
zaamheden, grondsaneringen of 
nieuw aan te leggen infrastruc-
tuur kunnen in huis krakende 
geluiden veroorzaken. Of erger.

Trillingen kunnen worden veroorzaakt 
door weggebruik (denk bijvoorbeeld 
aan een passerende vrachtwagen 
over een klinkerweg of een verkeers-
drempel), industriële activiteiten 
(bijvoorbeeld zware machines) en 
bouwactiviteiten. Daarnaast kunnen 
passerende treinen of trams trillingen 
veroorzaken. Specifieke bouwacti-
viteiten, zoals het heien van palen, 
trillen van damplanken, verdichten 
van zandlagen, boren van tunnels, 
slopen van oude panden of gewoon 
heen-en-weer rijdend bouwverkeer, 
veroorzaken trillingen. Veel van de 

bouwwerkzaamheden kunnen soms 
meerdere jaren in beslag nemen. 
Door de compactheid van de Binnen-
stad kunnen deze werkzaamheden 
gewoon ‘om de hoek’ plaatsvinden. 
De nieuwe binnenstedelijke bebou-
wing betreft bovendien veelal hogere 
bouw met diverse functies (waaron-
der meestal parkeren) waarvoor een 
zwaardere fundering nodig is. Dit 
betekent dat omwonenden hinder en 
overlast ondervinden. Door deze ver-
storing van het leefmilieu kunnen bij 
sommigen zelfs gezondheidsklachten 
optreden, terwijl ze vaak weinig mo-
gelijkheden hebben om de situatie 
te veranderen. Veel voorkomende 
gezondheidsproblemen zijn slaapte-
kort en concentratieverlies. Dit kan 
zelfs aanleiding geven tot chronische 
vermoeidheid, hoge bloeddruk en 
cardiovasculaire ziektes.

Verschuivend meubilair
Maar wat zijn die trillingen? Een 
trilling is een heen en weergaande 
beweging van een object geme-
ten in tijd. Een trilling wordt vaak 

veroorzaakt door de verstoring van 
een stabiele evenwichtsituatie. Tril-
linghoogte wordt weergegeven in 
frequentie, het aantal bewegingen 
per seconde, in Herz (Hz) uitgedrukt. 
De trillingsterkte (amplitude) wordt 
gemeten in m/sec2. Ook de richting 
van de trillingen en de aard van de 
trillingen (bijvoorbeeld periodiek of 
schoksgewijs) zijn relevant. Trillingen 
versterken elkaar in de heen-en -
weergaande beweging. 
De bouw-, sloop-, heiwerkzaamhe-
den of het (zware) verkeer brengen 
via de bodem trillingen over in ge-
bouwen. Deze trillingen in de bodem 
zijn in drie componenten te splitsen: 
de drukgolf, de schuifgolf en de op-
pervlaktegolf (Rayleighgolf). Door 
de dempende werking van de grond 
nemen deze trillingen in verschillende 
gradaties af en afhankelijk van de 
afstand en het bouwmateriaal van 
een gebouw zijn de trillingen nog 
voelbaar. Afhankelijk van de afstand, 
de bodemopbouw en het gebouw 
zelf zullen deze trillingen dus in meer 
of mindere mate voelbaar zijn. Dat 

een trilling voelbaar is wil niet per 
definitie zeggen dat dit schadelijk 
of hinderlijk is voor het gebouw en 
de bewoners. Bij hinder kan worden 
gedacht aan trillende ruiten, verschui-
vend meubilair en dergelijke. Schade 
kan ontstaan aan een gebouw zelf 
(scheuren of verzakkingen) of bij 
processen daarbinnen (denk bijvoor-
beeld aan een drukkerij). De trillingen 
kunnen derhalve spanningen in een 
bouwwerk opwekken. Wanneer in 
een bros bouwmateriaal (metsel-, 
pleister- of tegelwerk) de trillingen zo 
groot zijn dat de treksterkte wordt 
overschreden, ontstaat scheurvor-
ming. 

Gevoeliger
Mensen zijn veel gevoeliger voor tril-
lingen dan gebouwen. Dat wil zeg-
gen: trillingen die wij zouden voelen 
in gebouwen hoeven lang niet altijd 
tot schade te leiden. Om ons tegen 
het onaangename gevoel van tril-
lingen te beschermen zijn de interna-
tionale bouwvoorwaarden strenger 
dan de streefwaarden voor schade. 

Roadblocks blijven nog

De twee roadblocks van witte en 
rode kunststof blokken, volgestort 
met zand, blijven voorlopig het 
Domplein ontsieren. Er is nog geen 
andere oplossing voor de trillingspro-
blemen, die deze winter ontstonden 
na de aanleg van de markering van 
het castellum. 
De roadblocks staan er om het ver-

Niettemin voelen sommige mensen 
ze toch.
Wat kan worden gezegd over de 
voelbaarheid van de trillingen? Als 
eerste dat een zwaar gebouw min-
der trilt dan een licht gebouw. Als 
tweede dat beton trillingsongevoelig 
is, maar dat metselwerk en pleister-
werk trillingsgevoelig respectievelijk 
zeer trillingsgevoelig zijn. Daarnaast 
is de fundering van belang. Funderin-
gen op palen vertonen bijvoorbeeld 
meer trillingen bij heien in vast zand. 
Funderingen op staal vertonen meer 
trillingen bij ondiep heiwerk. Maar in 
de Binnenstad zijn ook veel oudere 
funderingstechnieken en -materialen 
gebruikt. Deze zijn veel kwetsbaarder 
dan de naoorlogse en hedendaagse 
funderingen.
 
Spoorwegen
Op grotere afstanden dan 250 meter 
van de trillingsbron treden vrijwel 
nooit goed voelbare trillingen op. 
Voelbare trillingen rond wegen en 
spoorwegen treden meestal op bin-
nen een afstand van honderd meter. 
Deze zijn voornamelijk afhankelijk 
van de snelheid en belading van het 
betreffende voertuig. De mate waarin 
de trillingen als hinderlijk worden 
ondervonden, hangt uiteindelijk af 

van: intensiteit bij de trillingsbron, de 
afstand tot de bron, de duur van de 
hinder, de mate waarin omwonenden 
vooraf adequaat zijn geïnformeerd 
over de te verwachten hinder en de 
mogelijkheid van compensatie en/of 
tijdelijke huisvesting elders.
Om vast te stellen of de optredende 
trillingen schade en hinder kunnen 
veroorzaken, dient een trillingsmeting 
te worden uitgevoerd. Het voorspel-
len van trillingen door bijvoorbeeld 
heien wordt steeds actueler. Belang-
rijk daarbij is dat sloopwerkzaam-
heden niet over het hoofd worden 
gezien bij trillingsmetingen. Ook deze 
(meestal kortstondige) werkzaamhe-
den geven immers trillingsoverlast. 
Maar bij nieuwe situaties kunnen 
geen metingen worden uitgevoerd. 
Daarom wordt gebruikgemaakt van 

modelberekeningen en voorspel-
lingen. De uitkomsten van zo’n 
trillingsprognose kunnen in het 
ontwerpstadium worden gebruikt bij 
bijvoorbeeld de paal- of wandkeuze 
of een alternatieve heimethode. 

Pieken
Er blijkt namelijk dat de mogelijk-
heden om schade en overlast te 
beperken toenemen naarmate de 
funderingstechniek eerder in het 
planproces ter discussie wordt ge-
steld. Belangrijk is dus dat er in plaats 
van zich te richten op de gevolgen 
(de omvang van de trillingshinder), 
wordt gekeken naar de oorzaken (de 
trillingsbronnen zelf). Relevant is dat 
er bij metingen niet van gemiddelden 
wordt uitgegaan. Juist de pieken zijn 
immers van belang. Denk bijvoor-
beeld aan te zwaar beladen verkeer. 
Een bouwer is bovendien verplicht 
om ook tijdens heiwerkzaamheden 
trillingsmetingen te verrichten.
Geregeld echter blijkt dat onvoldoen-
de voorbereidingen, beperkte voor-
spellingen en aannames, verkeerd 
uitgevoerde bouwwerkzaamheden 
en matige communicatie zorgen 
voor hinder en/of schade. Waarna 
omwonenden in vervelende situaties 
terechtkomen, waarbij de voor- en 

na-situaties soms lastig te vergelijken 
zijn. Zo zijn er procedures bekend 
rondom schade vanwege trillingen 
van bijvoorbeeld door de gemeente 
aangelegd nieuw (oneffen) wegdek. 
Ook verkeersdrempels zijn bronnen 
van hinder- en schadeklachten. Vaak 
is het belangrijk voor omwonenden 
om vooraf en achteraf foto’s te ma-
ken, als wordt vermoed dat een tril-
lingsbron schade kan opleveren. 

Naar de bouwer voor klachten
Er is geen wetgeving voor hinder 
door trillingen. In Nederland zijn 
wel richtlijnen gegeven door de SBR 
(Stichting Bouw Research) rondom 
trillingen. Ook geeft de rijksoverheid 
handvatten aan de gemeente om 
overlast gevende bouwactiviteiten te 
reguleren. Sommige grote steden, 

Het Meldpunt Gezondheid en Milieu geeft enkele tips: 
• Laat je niet overvallen. De gemeente moet bouw- en sloopaanvragen  
 publiceren in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen. Daarin staat ook 
 vermeld hoe je bezwaar kunt maken.
• Vorm een organisatie, want samen sta je sterker. 
• Maak gebruik van publiciteit. Publiciteit kan ertoe bijdragen dat 
 aandacht wordt geschonken aan klachten en dat actie wordt onder-
 nomen om aan oplossingen te werken.
• Organiseer een excursie, voor bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en  
 wethouders. Op die wijze kun je zichtbaar maken aan welke hinder je  
 dagelijks wordt blootgesteld. 
• Vraag advies aan externe of ervaringsdeskundigen, zoals bij het 
 Meldpunt.
• Laat eventuele gezondheidsklachten registreren. Ook dit kan bij het  
 Meldpunt. Bij voldoende klachten worden overheden attent gemaakt  
 op de ernst van de situatie.

waaronder Utrecht, hebben hier de 
laatste jaren beleid voor vastgesteld. 
Zo gaat de gemeente Utrecht er van 
uit dat wanneer meer dan twintig 
meter van nabij gelegen gebouwen 
wordt geheid of getrild vrijwel nooit 
schade te verwachten is. Trillings- of 
geluidshinder kunnen zich dan nog 
wel voordoen. Bij afstanden tot de 
nabij gelegen gebouwen van meer 
dan vijftig meter zal dat volgens de 
gemeente over het algemeen aan-
vaardbare vormen aannemen. De 
gemeente verwijst naar de bouwer 
voor klachten en raadt bewoners aan 
zelf actie te ondernemen. ‘Schade 
aan uw huis door heien is meestal 

niet gedekt door uw opstalverzeke-
ring. Als u schade wilt verhalen op 
de bouwer dan moet u die kunnen 
aantonen. Dat kan aan de hand van 
foto’s, zowel gemaakt voor de start 
van het heien als na het ontstaan 
van de schade. Laat de foto’s wel 
merken door de Belastingdienst. Plak 
de foto’s op een blad papier en stuur 
ze naar de Belastingdienst, afdeling 
Registratie, Postbus 18400, 3501 CK 
Utrecht met vermelding: Aangebo-
den ter registratie. De Belastingdienst 
registreert de foto’s en zet er een 
(datum)stempel op, waarna ze aan 
u worden geretourneerd. De kosten 
worden u in rekening gebracht.’ •

keer te dwingen zo zacht te rijden 
dat de grond niet trilt. Hoe harder 
grote voertuigen zoals bussen en 
vrachtwagens over de markering gin-
gen, hoe meer problemen er waren 
in drie woningen pal bij. 
Als gevolg van heftige regenval, 
problemen met de afwatering en 
de daarna invallende vorst daalde 

de bestrating kort na de aanleg ter 
weerszijden van de markering met 
een paar centimeter. Het kunstwerk 
van metaal en beton is daardoor 
gaan functioneren als een verkeers-
drempel.

Gordijn van stoom
Na de eerste klachten van de omwo-

nenden over trillingen en scheurtjes 
in muren en plafonds zijn stalen pla-
ten over de markering gelegd. Vervol-
gens kwamen de roadblocks.
Ook in de Zadelstraat en de Dom-
straat ligt een markering. Een veel  
langere moet nog komen in Achter 
de Dom. Het is een kostbaar project, 
dat Initiatief Domplein 2013 kan 
uitvoeren dankzij donaties van de 
SHV. Op gezette tijden produceren de 
markeringen een gordijn van stoom, 
dat van onderen in allerlei kleuren 
wordt aangelicht. 
Aanleg van de kunstwerken is een 
tijdrovend en precies karwei, dat Ini-
tiatief Domplein en Stadswerken in 
nauw overleg uitvoeren. 
Tot nu toe was Initiatief Domplein 
eigenaar van de markeringen, maar 
de bedoeling is dat Stadswerken  - 
verantwoordelijk voor de openbare 
ruime – ze overneemt. Eerst zou dat 
in 2012 gebeuren, maar waarschijn-
lijk wordt het nu nog dit jaar. 
Theo van Wijk, de drijvende kracht 
achter Initiatief 2013, heeft in een 
eerder stadium al gezegd hoe je de-
finitief van alle problemen af komt, 
namelijk door het Domplein geheel 
verkeersvrij te maken. •

Zie pagina 24

    Trillingsbron Soort trilling Dominante frequentie (Hz)

 Verkeer Herhaald, kortdurend 5-20

 Heien van palen Herhaald, kortdurend 5-25

 Laagfrequent trillen 

 van damplanken Continu 20-25

 Hoogfrequent trillen 

 van damplanken Continu 30-40

Tabel: Enkele veel voorkomende trillingsbronnen

© Job de Jong

© Rop van der Lingen
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Plompetorengracht kapotgetrild
Van tevoren was afgesproken dat het herstel 
van de werfkelders een gezamenlijk belang 
van gemeente en eigenaren van kelders was 
en dat daarom beide in de kosten zouden 
bijdragen. Om de werfkelders ook daarna in 
goede conditie te houden, was het noodza-
kelijk om het autoverkeer over de grachten te 
beperken, te zwaar vrachtverkeer helemaal te 
weren en de grachten in principe parkeervrij 
te maken. Zover is het allemaal nog niet. 

De herinrichting van het straatprofiel van de grach-
ten na het herstel van de werfkelders was er al op 
voorbereid dat het parkeren op de grachten zou 
verdwijnen. De stoepzone werd verplaatst naar de 
waterzijden van de grachten (zodat je het water 
kon zien en tegelijkertijd ook van de gevels kon 
genieten) en de zone aan de huizenzijde werd wèl 
van een apart profiel voorzien, maar op gelijk ni-
veau met de rijweg. Op de smallere plaatsen langs 
de grachten wordt de zone langs de huizen nu ka-
potgereden omdat de auto’s die kant op gedwon-

gen worden door de geparkeerde auto’s. De voet-
gangers die langs de huizen lopen en de bewoners 
die hun deur uit komen worden nu vaak bijna van 
de sokken gereden omdat de voetgangerszone 
ook slecht met paaltjes (door de hoge werfkelders) 
kan worden afgeschermd. Geparkeerde auto’s 
langs de waterzijde van de gracht veroorzaken het 
wegdrukken van de werfmuren en daarmee wor-
den er scheuren in de kelders gevormd.

Weegmatten
Vrachtverkeer met een te hoge wieldruk wordt 
alleen van de grachten geweerd door middel van 
verkeersborden, en dat blijkt regelmatig (zoals 
iedere grachtbewoner weet) niet te werken. Kort 
voordat de werfkelders werden hersteld, waren 
er juist zogenaamde weegmatten op de grach-
ten inbestraat. Die weegmatten zijn noodzakelijk 
omdat je aan een vrachtwagen niet kunt zien of 
die zo zwaar is beladen dat de wieldruk wordt 
overschreden. 
Het was de bedoeling de weegmatten aan te slui-

Ben Nijssen

In het hart van de zuidelijke Binnenstad ligt 
een reusachtige desolate modderpoel die 
de binnenruimte van een heel huizenblok 
beslaat. Je moet het weten te vinden. Alleen 
vanuit de kleine ABC-straat kun je het zien. 
Direct zicht erop hebben uiteraard de be-
woners van de huizen in ABC-straat, Lange 
Nieuwstraat, Groenestraat en Nieuwegracht 
die het blok begrenzen. Directe last van 
lawaai en trillingen hebben zij ook. Al ruim 
twee jaar lang vinden hier zware sloopwerk-
zaamheden plaats. 

Het oude Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) dat 
hier stond, moet plaats maken voor een nieuw 
verslaafdenziekenhuis met een flinke onder-
grondse parkeergarage. De hoge beddentoren 
van het WKZ is al weg; momenteel worden de 
fundamenten gesloopt. De omwonenden krijgen 
heel veel te verduren. Herrie, dieselstank en 
vooral aardschokken die zwaarder zijn dan de 
sloopvergunning toestaat. Een onlangs aange-
spannen rechtszaak veranderde daar niets aan. 

‘Vijftien weken’
Toen het WKZ naar de Uithof verhuisde, nu al 
weer jaren geleden, liet de gemeente na de be-
stemming ‘ziekenhuis’ te wijzigen. Daardoor kon 
het Centrum Maliebaan (een provinciale instelling 
voor verslaafde psychiatrische patiënten) ondanks 
grote bezwaren van de buurt een vergunning 
krijgen om hier midden tussen de huizen een 
heel nieuw ziekenhuis te bouwen. 
De beddentoren van het oude WKZ - helemaal 
niet echt oud overigens - zou worden gesloopt. 
Daar werd in februari 2008 mee begonnen. ‘De 
totale sloopwerkzaamheden zullen ca. vijftien 

Slopen tot je er gek van wordt

De sloop bijna klaar, maar de bouw moet nog beginnen  
© Humphrey Daniëls

Marijke Brunt

weken in beslag nemen’ zo berichtte toen het 
Centrum Maliebaan optimistisch. En in een vol-
gend bericht van januari 2009: ‘De laatste fase 
van de sloop kan beginnen: het weghalen van 
kelders en fundamenten’. Daar wordt in maart 
2009 mee gestart. Allereerst worden damwan-
den geslagen om verschuivingen van de grond 
tegen te gaan. Er komt grondwater naar boven 
en eind juli wordt bemaling aangebracht om de 

sloopput droog te krijgen. Bewoners klagen: de 
generatoren van de pompen maken veel teveel 
herrie. De bemaling wordt uitgezet en de sloop-
put verandert weer in een modderpoel. Het is 
december 2009.

Prehistorische afmetingen
Intussen pakt een reusachtige sloopmachine, 
een vijftigtonner, de fundamenten van het oude 

WKZ aan. Elke dag, van zeven uur ‘s ochtends 
tot vier uur ‘s middags is hij met een betonschaar 
van prehistorische afmetingen onder water in 
het gewapende beton aan het knippen. Hij wrikt 
en knaagt gestaag. Als hij beet heeft, beeft het 
water van de kracht die hij uitoefent. Bij uiterste 
inspanningen om een stuk van het beton los te 

breken, komen steeds de voorkanten van zijn 
rupsbanden even omhoog. Af en toe tilt hij een 
afgeknaagd brok met verwrongen ijzers boven 
water en werpt het op een hoop. 
De fundamenten van de beddentoren zijn on-
waarschijnlijk dik en degelijk, de sloopmachine 
kan per dag tien vierkante meter beton loshalen. 
In april moest er nog zo’n vijfhonderd vierkante 
meter worden gesloopt.

Forse overschrijdingen 
Voor een huis in de ABC-straat ligt op straat een 
blauw plastic koffertje, met wat draden aan kas-
tjes verbonden en erop de tekst ‘Niet aankomen 
a.u.b. Trillingsmetingen’. In totaal worden op drie 
plaatsen permanent de trillingen gemeten die de 
slopers veroorzaken. De normen uit de sloopver-
gunning mogen niet worden overschreden. 
Net als andere bewoners had Monique Huijdink 
het vermoeden dat die normen ernstig werden 
overtreden; hun huizen beven voortdurend door 
de schokken die het sloopwerk geeft. Maar 
vreemd genoeg kreeg Huijdink geen inzage in 
de meetresultaten. In oktober 2009 heeft zij 
daarom het blauwe koffertje voor haar huis eens 
opengemaakt. En inderdaad, de trillingsnormen 
bleken vaak en fors te worden overschreden. Op 
29 oktober bijvoorbeeld was er een beving van 
4,4 millimeter per seconde, terwijl toegestane 
waarde 1,3 mm/s is. 
De inspecteurs van Bouwtoezicht werden aange-
sproken en maanden de aannemer zich aan de 
normen te houden, maar overschrijdingen van 
de trillingsnormen bleven voorkomen. Er volgden 
vragen in de gemeenteraad. Een gemeente moet 
toch de normen die ze zelf stelt ook handhaven? 
Het gaat even wat beter met de schokken, maar 
vervolgens worden toch weer te zware trillingen 
gemeten. 

Naar de rechter 
De gemeente geeft de overschrijdingen toe, maar 
ziet ‘geen aanleiding om handhavend op te tre-
den omdat de overtreding van de normen gering 
zijn en er geen gevaar is voor ernstige construc-
tieve schade’. In februari stapt Monique Huijdink 
ten einde raad naar de rechter met het verzoek 
de gemeente tot handhaving te dwingen. De 
uitspraak kwam onlangs, en pakte teleurstellend 
uit voor de gehinderde omwonenden. De rechter 
stelt dat sloper en gemeente al het mogelijke 
doen om overschrijdingen van de norm tot een 
minimum te beperken, en bovendien vertonen de 
muren van Huijdinks huis wel haarscheuren, maar 
geen ernstige constructieve scheuren. Dus de 
sloop kan op oude voet doorgaan. 

En zo gebeurt het ook: de trillingsmeter noteert 
weer dagelijks forse overschrijdingen, de gemeen-
te maant de slopers weer tot rustiger werken, en 
de slopers doen dat even en gaan er dan weer op 
los.

Eindelijk erkenning
Op 7 mei verzoekt de gemeenteraad het college 
onmiddellijk in te grijpen en er voor te zorgen dat 
het sloopwerk daadwerkelijk binnen de afgespro-
ken normen wordt uitgevoerd, overeenkomstig 
eerdere toezeggingen aan de raad. Vier dagen 
later spreekt het college met Centrum Maliebaan 
en de uitvoerder. De uitvoerder neemt maatrege-
len. Nog ongeveer zeventig vierkante meter vloer 
zal worden verwijderd, door het beton te verbrok-
kelen. De rest, ongeveer vijfhonderd vierkante 
meter, zal blijven liggen. 

Monique Huijdink: ‘Eindelijk, na meer dan twee 
jaar overschrijding van de normen, is er erkenning 
voor de overlast’. •          

ten op een waarschuwingssysteem dat automa-
tisch een te zware vrachtwagen aanmeldde bij een 
politiecentrale. 

Paaltjes helpen niet
Zover is het echter nooit gekomen. Veel matt-
ten zijn na het herstel van de kelders verdwenen, 
maar er liggen er nog steeds een aantal (die niet 
functioneren). Zo is er zojuist een weegmat bij de 
herbestrating van de Oudegracht op de hoek van 
de Oudegracht en de Potterstraat opnieuw inbe-
straat. De vraag is echter of men besefte waarvoor 
die stenen plaat dient.
Het nadeel van vrachtverkeer op de grachten is 
niet alleen dat de werfkelders er door beschadigd 
worden, maar dat die grote wagens ook te smalle 
bochten niet kunnen nemen. Het gevolg daarvan 
is bijvoorbeeld dat vrachtwagens, komend van de 
Nieuwekade, bij de Viebrug merken dat ze niet 
verder kunnen en vervolgens het hele stuk gracht 
achteruitrijden. Het gewicht van vrachtwagens 
veroorzaakt de vorming van scheuren over het 

hele gewelf van de kelders. Zulke scheuren zijn 
onlangs waargenomen op de Plompetorengracht 
Oostzijde. De gemeente heeft de bewoners hier-
over via een wijkbericht geïnformeerd. Om het 
vrachtverkeer er te weren zijn bij de hoek met 
de Wittevrouwenstraat paaltjes geplaatst die de 
wegbreedte beperken en daarmee het sluipverkeer 
van grote (zware) wagens zouden moeten verhin-
deren. Alleen worden die paaltjes er steeds weer 
uitgereden en daarom helpt dit niet. Navraag bij 
de bewoners van de Plompetorengracht leert dat 
die scheurvorming in de werfkelders overigens ook 
optreedt aan de westkant van de gracht.

Drie ton als grens
Het wordt hoog tijd dat de gemeente ernst maakt 
met het weren van grachtverkeer op de grachten. 
Eén van de benaderingen zou kunnen zijn dat al 
het vrachtverkeer boven drie ton uit het gebied 
binnen de singels wordt geweerd. Vrachtwagens 
die dit verbod negeren zouden vervolgens met 
behulp van weegmatten moeten worden gede-
tecteerd. De politie moet echter wel snel kunnen 
reageren om de overtreders aan te houden.  •

Zie pagina 24
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Elaine VisLicht maakt de stad nieuw

Tot voor kort werden gebouwen 
en delen van de stad vooral uit-
gelicht om inbraak en wildplas-
sen te voorkomen, niet vanuit 
esthetisch oogpunt. Nu brengen 
lichtkunstenaars en lichtontwer-
pers uit binnen- en buitenland op 
achttien plaatsen met duurzame 
en innovatieve manieren van 
belichting het heden en het verle-
den van de Binnenstad tot leven. 

Trajectum Lumen krijgt uiteindelijk 
meer dan 25 lichtkunstwerken. In 
2013 vormt het daarmee een fraai 
late avonddecor voor de herdenking 
van 300 jaar Vrede van Utrecht.
Oud-wethouder De Gelder wilde 
dit er mee bereiken: ‘Met Trajectum 
Lumen heeft de stad samen met 
de hotels een reden gecreëerd om 
langer in Utrecht te blijven. Toeristen 
dragen op die manier ook bij aan de 
Utrechtse economie. 
Er zijn bovendien zoveel verborgen 
schatten te ontdekken. Met de licht-
kunstroute geeft de stad een extra 
visitekaartje af’. 
Trajectum Lumen blijft tot en met 
2018, wanneer Utrecht Culturele 
Hoofdstad wil worden.
Het idee komt voort uit Utrecht 
Experience, de nota strategische visie 
Toerisme 2005-2010. De lichtroute 
sluit ook aan bij de ambitie van de 
gemeente om duizend nieuwe hotel-
kamers te realiseren voor 2020.

Sprookjesachtig
Lichtdruppels in de straat geven de 
route aan. Vanaf het Vredenburg 
voert het spoor de bezoeker verder 
de stad in. Atelier Lek brengt met 
een interactieve lichtinstallatie een 
deel van het Janskerkhof tot leven. 
Het plein dat men ‘s nachts liever 
mijdt, krijgt naast de kerk een bijna 
sprookjesachtige sfeer waar je graag 
wilt verblijven. Er schijnt ook geluid 
bij dit werk te horen. Het is wel 
een minpuntje dat de bedrading zo 
nadrukkelijk aanwezig is rondom 
de boomstammen. Dat haalt je snel 
terug naar de realiteit.
Ook kunstenaar Paul Baartmans 
wil de kijker meenemen in een niet 
alledaagse sfeer met zijn lichtspel bij 
de Kromme Nieuwegracht. Hij instal-
leerde licht en inventief geplaatste 
spiegels op de waterlijn en richt de 
aandacht daarmee op het belang van 
het water in de stad. 

Wit fluoriserend licht op het stadhuis © Patrick van der Sande

Kindermenu in Bartholomeus

Kindermenu op de kaart van Zunte, het nieuwe 
restaurant van het Bartholomeus Gasthuis. Voor 
5,50 krijgen ze in ‘t klein hetzelfde als de ouders, 
en dat is vandaag tomatensoep, bietjes met een 
gehaktbal en een toetje. De ouders betalen 8,60 
of met U-pas 6.50. Voor dat geld krijgen ze een 
eenvoudige, maar smakelijke en voedzame maal-
tijd, volgens de kok samengesteld uit eerlijke, re-
gionale producten. Maar gaan er wel ouders met 
hun jonge kinderen eten in een verzorgingshuis? 
Niet zo veel natuurlijk. Maar het kan wel. Als oma 
jarig is bijvoorbeeld. Zunte is vooral bedoeld voor 
senioren uit de Binnenstad. Het is er ruim en com-
fortabel. Je loopt geen kans dat je, als je je stoel 
een eindje achteruit schuift, een medebezoeker in 
de rug treft. Van muziek heb je ook geen last.

In Zunte kun je koffie drinken, lunchen, dineren, 
en behalve het dagmenu is er een aardig aanbod, 
zoals botervis of biefstuk (beide voor 14,50) , 
roomijssoesjes met chocoladesaus (4,50), chia-
batta, tosti en pannenkoek. Huiswijn voor 2,25 per 
glas en 8,75 per fles.

Links en rechts
Zo gaat het er toe: bewoners, die zin hebben in 
een verzetje, en in Zunte gaan eten, kiezen een 
tafel aan de linkerkant. Bezoekers zitten rechts, of, 
als het mooi weer is, in de tuin.
Wij aten het dagmenu met de bietjes en dronken 
er ieder twee glazen wijn bij. Druk was het er niet, 
maar dat gaat zeker veranderen.    •

per jaar een nieuw lichtontwerp voor 
de Neudeflat. Bovendien houden de 
studenten afwisselende presentaties 
in de nissen onderaan de Drift.
Deze bijdragen, van de generatie 
aankomende kunstenaars, zijn snel, 
speels en technisch vernuftig.

Betekenis en techniek
Sommige kunstwerken van Trajectum 
Lumen steunen vooral op techniek 
en hebben verder weinig betekenis 
in zichzelf. Maar dat is niet erg als de 
lichtwerken een sfeer oproepen die 
verrassend is. Zo torent het stadhuis 
in de nacht als Griekse tempel boven 
de omgeving uit. Enkel doordat 
Wasserfurth & Ziut met vernuftig 
toegepast wit fluoriserend licht de 
Griekse elementen in de architectuur 
van het stadhuis benadrukken.
Er is een duidelijk verschil tussen 
kunstenaars en lichtontwerpers.
De werken van de kunstenaars heb-
ben meerdere lagen in betekenis, 
verwijzen vaak naar de plaats waar 
het werk is uitgevoerd. Soms staan 
de werken ook op zichzelf, zoals bij 
Hoeben (Willibrordkerk) en Lester 
(Buurkerk) te zien is. 
De ontwerpers daarentegen hebben 
vooral een esthetisch oog en schu-
wen grandeur niet; het werk van hen 
leunt voornamelijk op esthetiek en 
een perfecte technische uitvoering. 

Toevallig

De ingrepen in de Binnenstad func-
tioneren het beste als je ze toevallig 
tegenkomt, zodat je verrast wordt en 
een plek, die je misschien al zo goed 
kent dat je hem niet meer opmerkt, 
opnieuw ziet. Licht maakt de stad 
gedeeltelijk weer ‘nieuw’.
Maar het aantrekkelijk gekleurde 
licht onder de bruggen en tegen de 
gevels brengt wel een gevaar mee, 
namelijk dat de Binnenstad op een 
Efteling-attractie gaat lijken. En dat 
zou jammer zijn, de stad is immers al 
van een overweldigende natuurlijke 
schoonheid. •

Magische verbinding
Beeldend kunstenaar Gabriel Lester 
ontwierp een magische verbinding 
tussen de oudste parochiekerk van 
Utrecht, de Buurkerk, en het omlig-
gende plein. Spelend met licht tovert 
hij met twee lichtsculpturen een 
illusie. Hij gebruikte omgekeerde 
kerkramen als basis voor het beeld. 
De gekleurde schaduw van de kerkra-
men op het plein werkt vervreem-
dend; het is immers nacht en het licht 
komt niet uit de kerk. Ook overdag 
blijft het beeld als object overeind. 
Er zweeft een ‘Halo’ van Titia Ex 
boven de Willibrorduskerk en in het 
portaal projecteert Aldo Hoeben een 
spectaculair trompe-l’oeil, opge-

bouwd uit de staties die binnen te 
zien zijn. 

Videograpjes
De internationaal befaamde licht-
architect Har Hollands bracht vier 
bruggen over de Oudegracht tot 
leven met ingenieuze kleurprojecties. 
En Erik Groen transformeerde de 
duistere wedtunnel op de Ganzen-
markt in een licht- en schaduwspel. 
Je kunt je daar afvragen of het licht 
de bezoeker achtervolgt of anders-
om. Studenten van de HKU / Kunst, 
Media & Technologie verrassen de 
voorbijgangers van het Apollohotel 
op het Vredenburg met subtiele vide-
ograpjes. Zij verzorgen ook twee keer 

Zunte, ruim en comfortabel © Patrick van der Sande

Wijkwethouder zoekt huis in Utrecht

De nog in Amsterdam wonende Mirjam de 
Rijk (GroenLinks) is de nieuwe wethouder 
van de Binnenstad. Ook West, de wijk waar-
mee de Binnenstad zou moeten fuseren, 
zit in haar portefeuille, die haast bezwijkt 
onder de inhoud: zowel financiën als eco-
nomie, milieu en duurzaamheid, openbare 
ruimte en groen. 
De Rijk werkte al wel in Utrecht. Ze was 
sinds enkele jaren directeur van de Stichting 
Natuur en Milieu. Ze zoekt hier nu een huis. 

Het college bestaat verder uit Frits Lintmeijer 
(GroenLinks), Victor Everhardt en Jeroen Krey-
kamp van D66, de PvdA-oudgedienden Rinda 
den Besten en Harry Bosch en burgemeester 
Aleid Wolfen (ook PvdA). Harry Bosch was er 
zoveel aan gelegen weer in het college te ko-
men dat hij zijn stokpaardje, de aanleg van de 
zogenaamde spoorlaan, heeft opgegeven. Ook 
moest hij concessies doen op het terrein van de 
volkshuisvesting. In zijn visie gaan probleemwij-
ken – door het college overigens consequent 
prachtwijken genoemd – er in sociaal opzicht op 
vooruit als je huurwoningen afbreekt en vervangt 
door koophuizen. Het collegeprogramma maakt 
aan deze praktijk weliswaar geen einde, maar 
bouwt wel meer reserves in. 

Parkeertarieven 
Landelijk kwam het nieuwe college in de publiciteit 
door het (door D66 ingebrachte) voornemen te ex-
perimenteren met legale bevoorrading van de cof-
feeshops. Ambitieus is het streven om de toename 
van het autoverkeer in de stad tot de helft van de 
‘natuurlijke’ groei te beperken door bevordering 
van het openbaar vervoer, betere fietsverbindin-
gen, parc and rides en ‘een stevig parkeerbeleid’ 
(nog hogere tarieven). De Binnenstad wordt ‘waar 
mogelijk’ autoluw gemaakt. De gemeenteraad rea-
geerde zeer snel op de passage in het programma 
dat op het Janskerkhof meer ruimte komt voor 
andere functies dan parkeren. Een motie van de 
ChristenUnie met de strekking dat het Janskerkhof 
op termijn helemaal parkeervrij wordt, haalde een 
ruime meerderheid. Oppositiepartij VVD vindt dat 
de oostkant van de Binnenstad deze 170 parkeer-
plaatsen absoluut niet kan missen (en de gemeen-
te het miljoen aan parkeergelden niet). Afgezien 
wordt van de bouw van een voetgangersbrug over 
de singel naar de parkeergarage Grifthoek. De tij-
delijke parkeerplaatsen in het Zocherplantsoen bij 
het Lucasbolwerk verdwijnen in 2011.

’Participatief’
Het college wil niet dirigeren, maar regisseren, 
waarmee bedoeld wordt dat er minder autoritair 

zal worden bestuurd (al zijn er ook regisseurs die 
geen tegenspraak dulden). 
De burgers zullen in een vroeg stadium bij plan-
nenmakerij worden betrokken. Dit lijkt een terug-
keer naar de situatie van de jaren zeventig, toen 
het bestuur en het ambtelijk apparaat nog niet 
werden afgeschermd door een leger p.r.-functio-
narissen. In de periode daarna begon het bestuur 
de afstand tot de burger groter te maken. 
En deze eeuw was de situatie zo dat plannen pas 
naar buiten kwamen als ze in het college waren 
behandeld, en dus in een vergevorderd stadium 
verkeerden. Weliswaar werden soms groepen uit-
verkorenen al eerder ingelicht, maar dit gebeurde 
dan in beslotenheid. In de Wijkraad bijvoorbeeld 
kwam zo nu en dan een ambtenaar iets vertel-
len over een plan dat b. en w. nog niet hadden 
beoordeeld. De deuren gingen dan dicht, ook al 
was het onderwerp nog zo onschuldig, zoals een 
volgende fase van het project Trajectum Lumen. 
B. en w. willen deze praktijk nu dus veranderen. 
Zij drukken zich daarbij als volgt uit: ‘We leggen 
betekenisvolle en wederkeringe verbindingen met 
de Utrechtse inwoners, organisaties, onderne-
mers en professionals. Wij noemen dit participa-
tieve lokale democratie.’    •

Vooral ‘gezellig’

De gemeente wil dat Utrecht het 

imago krijgt van stad van kennis en 

cultuur, maar Utrechtenaren en 

bewoners van de provincie vinden de 

stad vooral ‘gezellig’. 

In de rest van het land komt Utrecht ook 

niet op de gewenste manier over. 

Als cultuurstad scoort Utrecht slechts 

twee procent (Amsterdam 53) en als 

kennisstad zeven procent (Amsterdam 

23 procent). Nationaal is de stad vooral 

bekend om de centrale ligging.

Niettemin geeft Utrecht de moed niet op. 

Het Amsterdamse bureau Motivaction, 

dat het gemeentebestuur in imagozaken 

assisteert, zegt dat de stad weliswaar 

geen duidelijk profiel heeft, maar dat een 

nieuwe strategie goede kansen biedt. 

Zo is op 4 januari het nieuwe logo van 

de stad, UTRecht, gelanceerd, als poging 

het ‘merk Utrecht op de kaart te zetten’. 

‘In alle groepen wordt redelijk neutraal 

gereageerd op de naamsbekendheid en 

de passendheid van het nieuwe logo’, 

constateert Motivaction. Om vervolgens 

te melden: ‘Het is goed mogelijk dat men 

het logo niet erg positief ontvangt omdat 

men hier nog zeer onbekend mee is.’•

Dick Franssen
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Voorzieningen voor plezierboten blijven uit Ben Nijssen
Toerist moet blijven slapen

Na een voorjaar dat aan de kou-
de kant was, is de pleziervaart 
in de grachten en singels weer 
volop aan de slag met groeps-
rondvaarten. Vorig jaar waren er 
weliswaar heel veel klachten van 
bewoners over overlast, maar 
ook waren er wat verbeteringen 
merkbaar. Vooral de geluidsover-
last van de boten die met een 
vergunning rondvaren, vermin-
derde. Toch bleven er nogal wat 
zaken over die voor verbetering 
vatbaar zijn. De gemeente sprak 
dan ook met de bewoners af dat 
het winterseizoen gebruikt zou 
worden om met de pleziervaart-
bedrijven om de tafel te gaan 
zitten.

We moeten echter constateren 
dat er tot op heden niets gebeurd 
is. Toch is het vrij duidelijk wat er 
aangepakt zou moeten worden. 
Het verstrekken van vergunningen 
voor boten die met meer dan twaalf 
gasten mogen rondvaren heeft dui-
delijk tot verbeteringen geleid. Het is 
echter onduidelijk voor velen welke 
boten een vergunning hebben. Dit 
zou eenvoudig op te lossen zijn 
door deze boten te voorzien van een 
teken dat van grotere afstand zicht-
baar is. Dit is al heel lang geleden 
voorgesteld en iedereen vond het 
een goed plan. Overigens is het bij 
gemeente en politie precies bekend 

wie er zonder vergunning rondvaart. 
De politie (wijkagent) kan hier niets 
aan doen. Degene die daar wel iets 
aan kan doen, is de havenmeester, 
die een ambtelijke (behoorlijk hoge) 
boete kan opleggen, maar dit niet 
doet.

Gemeente handelt niet
Ook bedrijven met een vergunning 
meren nog steeds (min of meer 
gedwongen) af op plaatsen waar dit 
niet toegestaan is. Ze doen dit veelal 
op plaatsen waar ook toiletmoge-
lijkheden bij horacagelegenheden 
aanwezig zijn. Die plaatsen zijn ook 
precies bekend en er staat zelfs in 
een enkel geval (bij de Zandbrug) 
een reclamebord bij. Ook hier wordt 
niet tegen opgetreden. De ge-
meente zou hier wel een oplossing 
voor kunnen bieden. Er zijn langs 
de grachten/singels op meerdere 
plaatsen mogelijkheden om zonder 
overlast op te stappen of van een 
toilet gebruik te maken. Denk bij-
voorbeeld aan de toiletten onder de 
Bartholomeusbrug op de Catharijne-
singel, bij de Tolsteegbrug en onder 
de Monicabrug over de Weerdsingel. 
Op het Lepelenburg zijn in de toe-
komst ook toiletten voorzien, dus dit 
kan een vierde mogelijkheid worden.

Illegaal
Onder de Monicabrug zijn naast 
toiletten ook douchevoorzienin-

Dick Franssen

In het streven het aantal hotelkamers (nu 
1400) in tien jaar met duizend te vergroten , 
versoepelt de gemeente de vestigingseisen. 
Van de parkeernormen kan worden afgewe-
ken, de eis van het compenseren van verdwij-
nende woonruimte wordt losgelaten en in 
woonhuizen mogen vier in plaats van twee 
kamers voor B&B worden ingericht. Hotels 
zijn, zeker tegenwoordig, niet meer te exploi-
teren zonder restaurantfunctie, zo stelt de 
gemeente. En daarom krijgt iemand die een 
hotel begint automatisch ook een vergunning 
voor een restaurant. 

Het college liet bureau Horwath HTL (Hotel, Tou-
rism and Leisure) uit Hilversum een zogenaamde 
quickscan van de hotelmarkt uitvoeren, waaruit 
blijkt dat Utrecht slechts vijf procent heeft van het 
hotelaanbod van de vier grote steden. Er liggen 
plannen om dat percentage fors te verhogen 
dankzij 1250 nieuwe kamers, ‘maar voor veel 
van die plannen geldt dat het onzeker is of ze 
worden gerealiseerd’, schrijft Horwarth. ‘Een 
goede planning en monitoring zijn nodig om het 
evenwicht te vinden tussen een tekort of juist een 
overschot’, waarschuwt het bureau, dat er op wijst 
dat de hotelbranche erg conjunctuurgevoelig is. 
De economische recessie maakt dat nu ook weer 
duidelijk. Vooral vier- en vijfsterrenhotels lijden 
onder de crisis. 

Hotel als ‘beleving’
De gemeente gaat – met in het achterhoofd de 
viering van de Vrede van Utrecht en mogelijk de 
aanwijzing als culturele hoofdstad in 2018 – niet-
temin uit van een positief scenario. Niet zozeer 
de zakelijke bezoeker, maar de toerist moet de 
nieuwe bedden vullen. Cultuurstad Utrecht zal 

hem onderdak bieden in experience hotels. 
De hotelnota typeert een dergelijk hotel als volgt: 
‘Het is (onderdeel van) een beleving, bijvoorbeeld 
door een centraal thema, uitzonderlijke luxe of een 
bijzonder gebouw (historisch of juist ultramodern). 
Dit soort hotels draagt bij aan het podiumperspec-
tief van Utrecht’. Verderop in de nota staan een 
paar voorbeelden: hotel New York in Rotterdam, 
Karel V in Utrecht. 
In de Twijnstraat wordt al een hele tijd gewerkt 
aan een hotelletje met een paar kamers, een 
champagnebar en een sushibar. Het zal zeker val-
len binnen de categorie experiencehotels. 

Iedereen tevreden
Een veel groter project (veertien suites en een fors 
restaurant) is dat van Jan van der Grift, die met zijn 
Mammoni-vestigingen vanaf de Mariaplaats verder 
de stad in trekt. In de Domstraat ontwikkelt hij in 
het monumentale pand op nummer 4 ongetwij-
feld iets heel moois. Op het ogenblik ligt het werk 
stil, in afwachting van vergunningen. De familie 
Muus, die aan de achterkant woont, heeft geen 
bewaar tegen de hotelfunctie, maar wèl tegen het 
grote restaurant (zestig couverts) op de begane 
grond. Van der Grift zegt dat het restaurant er 
eigenlijk alleen is voor de hotelgasten, maar dat 
wil er bij de familie Muus niet in.
Mammoni gaat er voorlopig van uit dat het hotel 
tegen het eind van de zomer klaar is, en dat tegen 
die tijd de vrede met de familie Muus is getekend. 
‘Het is niet mijn grootste hobby mijn omgeving tot 
last te zijn. Ik ben er - als mens en als ondernemer 
- bij gebaat dat iedereen tevreden is.’ • 

Voor wie wil beseffen hoe hoog het 
muziekpaleis wordt, is het nieuwe 
Infocentrum Stationsgebied in het 
‘Staffhorstgebouw’ ‘n aanrader. 
Er staat een maquette, die allerlei 
inkijkjes biedt in het ingewikkelde 
gebouw. De koepel van de grote 
zaal, nu nog het hoogste punt, 
komt niet verder dan halverwege. 
Het Infocentrum, op 5 juni, de 
Dag van de Bouw, opengegaan, 
zat eerst verstopt in Hoog Catha-
rijne, uitsluitend bereikbaar via een 
gangetje in het Gildenkwartier. Nu 
domineert het de hoek van Vreden-
burg-Noord. 

Toekomstbeeld
Boven heeft de Projectorganisa-
tie Stationsgebied haar (royale) 
onderkomen, de begane grond is 
voor de bezoeker. Hij loopt er over 

Stationsgebied te kijk

een ongelooflijk grote luchtfoto van 
de Binnenstad en Hoog Catharijne, 
gemaakt in de periode dat er in de 
bouwput op het Vredenburg weinig 
gebeurde. 
Een bruikbaar toekomstbeeld leve-
ren vooral de maquettes. Ze laten 
goed zien dat de vernieuwing van 
Hoog Catharijne vooral neerkomt 
op verdichting en uitbreiding. De 
mensjes die bij het stadskantoor bij 
het Westplein staan, zijn niet veel 
groter dan mieren. 
Jammer is het dat het Infocentrum 
alleen bereikbaar is langs C&A. Pas 
over een hele tijd wordt het anders. 
Wanneer het Stationsgebied klaar is, 
verkoopt de gemeente het Staff-
horstpand waarschijnlijk weer. Het 
zou een hotel kunnen worden, staat 
in de Hotelnota.  •

Herbouw schip Dom-
kerk als publiekstrekker

Vergunningen nodig om verder te werken © Patrick van der Sande

www.binnenstadskrant.nl

Onder aanvoering van restauratie-architect Leo 
Wevers wil de stichting Voorbereiding Herbouw 
Schip Domkerk in 2013 beginnen met de herbouw 
van het in 1674 door een tornado ingestorte schip. 
Dat zal zoveel mogelijk op middeleeuwse manier 
gebeuren. Het wordt een historische bouwplaats, 
waar jonge ambachtslieden en bouwkundigen het 
restauratievak kunnen leren. Het werk zal lang-
zaam vorderen en het grootste deel van de 21ste 
eeuw in beslag nemen. 
De stichting presenteerde de plannen op 2 juni, op 
Stadsdag, dat wil zeggen de dag waarop Utrecht 
888 jaar geleden stadsrechten kreeg. 
Wevers denkt dat de herbouw een grote publieks-
trekker wordt, zoiets als Gaudí’s Sagrada Familia, 
waaraan al tientallen jaren in traag tempo wordt 
gewerkt en waarop dagelijks grote stromen toeris-
ten afkomen. Na de Wende (1889) is in Dresden 
de Frauenkirche weer opgebouwd. De herbouw 
trok veel publiek, en - eenmaal klaar -  komen er 
nog steeds  grote aantallen bezoekers, al is er bin-
nen weinig bijzonders te zien. Naarmate het vor-
dert zal de aantrekkingskracht van het project op 
het Domplein toenemen. De stichting denkt aan 
een toegangsprijs van een tientje. Uit de entreegel-
den wordt de restauratie betaald, nadat eerst een 
startkapitaal van tien miljoen is verzameld. 
Op het plein blijft tussen de toren en het her-
bouwde schip een doorgang over van vier meter, 
net genoeg voor kleine stadsbussen, fietsers en 
voetgangers. Aan de zuidkant, bij het Academie-
gebouw, resteert een open ruimte die volgens de 
stichting groot genoeg is voor festivals. De in 1975 
geplante platanen moeten verdwijnen.  

Een nacht in de Domkerk
Op Stadsdag presenteerde uitgever Bram van der 
Wees, lid van de stichting die het schip wil her-
bouwen, het boek Een nacht in de Domkerk, van 
Hieke van de Werff. Het is bedoeld voor kinderen 
van een jaar of twaalf. Volgens de uitgever is het 
een spannend verhaal over twee meisjes die zich 
een nacht verstoppen in de kerk, maar echt waar-
gemaakt wordt die belofte niet. De avonturen van 
de meisjes dienen vooral als kapstok om de lezer-
tjes het één en ander te vertellen over het Initiatief 
Domplein en over de geschiedenis van de kerk. 
De bedoeling is prijzenswaardig, maar de jeugd 
krijgt er geen rode oortjes van. •

gen aanwezig, bestemd voor de 
passanten in het haventje bij de 
Nieuwekade. De huurder van het 
bijbehorende kantoor (Schuttevaer) 
zou ook de toiletruimte beheren, 
maar doet dit niet (en gebruikt het 
kantoor ook niet). Dit betekent dat 
ook de passanten veelal voor een 
gesloten deur staan. Er hebben zich 
al nieuwe gegadigden voor de huur 
en het beheer van de toiletruimte 

gemeld, maar de gemeente in de 
persoon van de havenmeester gaat 
hier niet op in.
Kortom, de gemeente laat het 
gewoon afweten. Het meest schrij-
nende is dat er een bedrijf illegaal 
rondvaart, illegaal afmeert en illegaal 
een horecaruimte beheert (nabij de 
Lijnmarkt), waar bovendien ook nog 
eens veel overlast van wordt onder-
vonden! •

Voor de ramp. Na de ramp.

 © Dick [Beertje] Franssen
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Oma’s en opa’s

Oma’s en opa’s van toen waren oudere mensen in stemmige kleren, die 
de groente langer lieten koken. Je ging bij ze logeren, ze kwamen op 
je verjaardag en je liet ze je rapport zien. (‘Wat een prachtige cijfers. 
Alsjeblieft: een rijksdaalder’.) 
Opa’s en oma’s van nu zijn anders. Ze dragen vrijetijdskleren, zitten 
op tennis en weten precies hoe het met je gaat op school, want ze 
helpen je bij het zoeken op internet naar informatie voor je werkstuk. 
En daarna kijk je stiekem met opa naar South Park.
Ouders van nu zie je, als je in de Binnenstad woont, door de week 
voornamelijk op de fiets, kind in een bakje, kind in een zitje, 
’s morgens om kwart acht richting school. Daarna door naar het werk. 
Om een uur of drie zijn de kinderen uit, en dan zijn daar de groot-
ouders, de vervangouders. Sommige oma’s en opa’s krijgen tegen-
woordig van overheidswege geld voor dat opvangen, iets wat de 
meeste andere grootouders nogal eigenaardig voorkomt. 
Zij doen het uitsluitend omdat ze het leuk vinden, en omdat ze hun 
kinderen er mee kunnen helpen. Na schooltijd, in vakanties, in de 
speeltuin, in winkels, in de trein, overal kleinkinderen met opa’s en 
oma’s. 
P.S. De fotograaf heeft in alle gevallen gevraagd of het de grootouders zijn 
(en niet wat oudere ouders). •

 Fotografie © Saar Rypkema
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Gemeente moet luchtvervuiling Vredenburg monitoren

Schouwburg wordt stichting
De nieuwe verantwoordelijke wethouder, 
Mirjam de Rijk, denkt veel meer in de rich-
ting van behoud van bomen langs de wer-
ven dan haar voorgangster Ingrid de Bondt, 
concludeert het comité Behoud Werven èn 
Bomen. 

Er kan weer over behoud van ‘rode’ bomen 
(bomen die volgens de plannen in elk geval weg 
zouden moeten) gesproken worden. 
Als bomen zeer waardevol zijn, mogen boven-
dien concessies aan de duurzaamheid van de 
kademuren worden gedaan. Ook zal er gaande 
het project een totaalvisie op de toekomstige 
invulling van de werven worden gemaakt. Dit 
laatste houdt ook in: welke bomen komen (waar) 
terug en hoe kunnen de groeiomstandigheden 
zo gunstig mogelijk worden gemaakt. Bovendien 
kunnen er externe onafhankelijke deskundigen 
op het gebied van bomen en waterbouwkunde 
ingeschakeld worden.

Dertig zienswijzen
Het comité is opgericht toen duidelijk werd dat 
bij het herstel van de kademuren veel bomen 
gekapt dreigden te worden. Ex-wethouder Ingrid 
de Bondt beloofde de gemeenteraad vervolgens 
dat er een klankbordgroep zou komen, waar-
voor bewoners en ondernemers zich konden 
aanmelden. Daarnaast zegde ze toe dat er geen 
velvergunning voor alle bomen tegelijk zou 
worden aangevraagd, maar steeds voor een 
periode van twee jaar. De eerste velvergunning 
zou pas worden aangevraagd na de vorming 
van de klankbordgroep. Echter, op de dag dat 
de werving van klankbordgroep begon, werd de 
aanvraag voor de kapvergunning al gepubliceerd. 
Dat dwong de omwonenden om (naar later bleek 
dertig) zienswijzen tegen deze vergunning in te 
dienen, omdat ze anders wel eens te laat konden 
zijn. Door de ontstane sfeer was het niet mogelijk 
direct een klankbordgroep te vormen en werd be-
sloten met een voorbereidingsgroep te beginnen.

Bomencomité vindt meer gehoor

Constructief
Onder verantwoordelijkheid van wethouder 
De Bondt werden twee bijeenkomsten voor de 
voorbereidingsgroep gehouden. Al snel bleek dat 
de kaders waarbinnen inspraak mogelijk was te 
beperkt waren. Zo kon er alleen over mogelijk be-
houd van de ‘oranje’ bomen meegedacht worden 
en stond de technische uitvoering en de daarmee 
samenhangende levensduur van de kademuren 
niet ter discussie. Op deze wijze zouden vele 
potentiële klankbordgroepleden afvallen. 
Besloten werd zo snel mogelijk de mening van de 
nieuwe wethouder te polsen. Het comité besloot 
zich positief op te stellen: de werven moeten 
inderdaad goed hersteld worden; als kap van een 
boom noodzakelijk is dan moet dat ook gebeu-
ren, maar er moet wel inspraak mogelijk zijn 
om de werkwijze zo aan te passen dat er zoveel 
mogelijk bomen behouden worden. 

Ben Nijssen

De gemeente en Corio doen het 
voorkomen alsof de Raad van State 
(RvS) het beroep tegen de bouw 
van het woonwinkelgebouw op het 
Vredenburg op 14 april heeft ver-
worpen. Het tegendeel is waar. Het 
beroep is gegrond verklaard, maar 
dat betekent niet dat de bouw nu 
moet stoppen. De RvS staat op het 
standpunt dat de bal bij de Europese 
Commissie (EC) ligt. Elk jaar moet de 
minister van VROM aan de Europese 
Commissie rapporteren hoe het 
staat met de luchtverontreiniging. 
Als blijkt dat Utrecht onvoldoende 
presteert, kan de EC ingrijpen. 
Uitvloeisel is dat de gemeente de 
luchtverontreiniging op het Vreden-
burg moet gaan monitoren

Het bezwaar was gebaseerd op twee 
hoofdthema’s. De SZOU (Stichting 
Zelfstandige Ondernemers Utrecht) 
stelde dat de komst van meer win-
kels tot overbewinkeling in Utrecht 
zou leiden. De RvS vond dat dit in 
de pleitnota onvoldoende aange-
toond werd. Het andere punt was 
ingebracht door de vereniging BOCP 
(Bewoners Overleg City Project) en 
de SSLU (Stichting Stop Luchtver-
ontreiniging Utrecht). Zij betoogden 
dat door de bouw meer verkeer in 
en naar de Binnenstad zou gaan 
rijden en dat de luchtverontreiniging 
zou toenemen (o.a. door de hoge 
bebouwing op het Vredenburg). 

Beroepen ingetrokken
De RvS ging vooral in op de 
toekomstige situatie op de St.- Ja-
cobsstraat. De straat wordt druk-
ker door het bevoorradingsverkeer 
voor het woonwinkelgebouw en 
door bezoekers op zoek naar een 
parkeerplaats. De RvS onderkent 
dat ook de luchtverontreiniging kan 
toenemen, maar wijst er op dat de 
bouw is aangemeld bij het NSL (Na-
tionaal Samenwerkingsprogamma 
Luchtkwaliteit). In het kader van het 
NSL heeft de gemeente Utrecht voor 
diverse grote projecten compense-
rende maatregelen voor de effecten 
op de luchtkwaliteit aangemeld, 
op grond van richtlijnen van de 
Europese Commissie. 

De Raad van State heeft zich net als 
bij het project op het 24 Oktober-
plein op het standpunt gesteld dat 
de Europese Commissie de verant-
woordelijkheid voor het voldoen aan 
de normen voor de luchtkwaliteit op 
zich heeft genomen. 
De gemeente Utrecht is veroordeeld 
tot vergoeding van de proceskosten 
van de bezwaarmakers. Door de uit-
spraak is het zinloos geworden om 
op grond van de luchtkwaliteit tegen 
de nog op stapel staande bouwplan-
nen in het Stationsgebied bezwaar 
in te dienen. Dezelfde bezwaarma-
kers hebben dan ook het beroep 
ingetrokken dat bij de RvS lag tegen 
de verleende milieuvergunning voor 
het muziekpaleis. •

Zoals ook in veel andere steden het 
geval is, wordt in Utrecht de exploi-
tatie van kunstgebouwen verzelf-
standigd. Nu is de Stadsschouwburg 
aan de beurt. Gekozen is voor de 
stichtingsvorm. Het gebouw blijft 
eigendom van de gemeente, die 
ook de renovatie van de Blauwe 
Zaal (kosten ruim dertien miljoen) 
betaalt. De stichting gaat de zaal 

vervolgens huren voor 484.000 euro 
per jaar, wat kostendekkend zou 
zijn. 
Het is de bedoeling dat er in Leid-
sche Rijn een schouwburg met een 
zaal voor grote producties komt. Na 
de voltooiing van dit theater wordt 
de grote zaal van de Stadsschouw-
burg gerenoveerd. •

‘Binnenstad is vies’

De vervuiling van de Binnenstad 
is ernstig; de inrichting van de 
openbare ruimte is van gebrek-
kige kwaliteit. Deze – en nog een 
aantal andere constateringen – doet 
Centrummanagment Utrecht, een 
initiatief van het bedrijfsleven en de 
gemeente. 
Al jaren staat de economische 
potentie van het centrum onder 
druk, zo meldt een persbericht. ‘Dit 
is een gevolg van onder andere het 
groeiend aantal winkelcentra in de 
omgeving, de beperkte autobereik-
baarheid van de Binnenstad en de 
hoge parkeertarieven. De laatste 
tijd hebben bovendien de enorme 
ingrepen in de toevoerwegen naar 

het centrum grote invloed. Als 
gevolg van de bouwactiviteiten in 
en rond het Stationsgebied worden 
verschillende wegen afgesloten. 
Ook van het Actieplan Luchtkwali-
teit worden geen gunstige effecten 
verwacht.’
Centrummanagement Utrecht is 
in 2009 opgericht om het centrum 
aantrekkelijker en gastvrijer te 
maken. Binnenkort verschijnt een 
‘visie’ waarin gepleit wordt voor het 
vergroten van de bereikbaarheid 
voor alle vervoermiddelen, verbete-
ring van de parkeergelegenheid voor 
auto’s en fietsen, beter onderhoud 
en een volledige herinrichting van 
het winkelgebied. •

Moeilijk punt
Onder leiding van een onafhankelijke externe 
communicatie-adviseur werd een nieuwe start 
met de vorming van een klankbordgroep 
gemaakt. De eerste bespreking verliep goed. 
Er werd een overeenkomst bereikt over de inscha-
keling van een onafhankelijke boomdeskundige. 
Over inschakeling van een deskundige op het ge-
bied van bouwtechnieken zal een notitie worden 
opgesteld en er komen nadere afspraken over het 
te volgen participatietraject. 
De ingediende zienswijzen zijn een moeilijk punt 
geworden. De gemeentelijke juristen dringen 
aan op snelle afhandeling, maar op een aantal 
punten is pas na een inhoudelijke discussie met 
de klankbordgroep een antwoord mogelijk. Te 
snelle instemming kan bovendien leiden tot het 
verspelen van rechten. 

Vallende kastanje
Een onverwachte nieuw ontwikkeling in de dis-
cussies ontstond na het omvallen van de kastanje 
op de Oudegracht op Koninginnedag. De discus-
sies werden verder aangewakkerd door de nood-
kap van een andere kastanje tegenover de plaats 
van de omgevallen boom en door de aangekon-
digde kap van een boom op de Nieuwegracht die 
al op de vellijst stond. De leden van het comité 
kregen opmerkingen te horen in de geest van 
‘zie je wel, die bomen zijn gewoon een gevaar op 
de werven’ en de gemeente werd daarentegen 
verweten dat ze de situatie aangreep om maar 
snel een aantal bomen op te ruimen. Door het 
gebeurde werd duidelijk dat er niet alleen rode en 
oranje bomen met kap bedreigd worden, maar 
dat ook de zogenaamde groene bomen niet veilig 
zijn. Bij navraag bleek er ook een Cobrarapport 
te bestaan waarin de vitaliteit van alle bomen op 
de grachten beschreven is. Voor de toekomstvisie 
is het noodzakelijk om inzicht te krijgen hoe de 
werven er uit zullen zien na de kap van alle niet 
te redden bomen. In ieder geval zou nu bena-
drukt moeten worden dat je moet voorkomen 
dat er gezonde bomen gekapt worden.  • 

Spektakel bij kap kastanje

Oude kastanjes 
onderzocht

Gemeentelijke technische boomadviseurs 
onderzoeken 49 kastanjebomen langs de 
Oudegracht en Nieuwegracht die ouder zijn 
dan vijftig jaar. Op 30 april viel op de Ou-
degracht een kastanje om die volgens een 
eerdere visuele inspectie weinig mankeerde. 
Naar aanleiding hiervan werd een kastanje 
tegenover de omgevallen boom gekapt. Ze 
was aangetast door een zwam.
De geconstateerde ziekte (zwammen) is niet 
typisch voor kastanjes. Wèl typisch voor kas-
tanjes zijn bloederziekte en mineermot. Maar 
deze ziektes leiden niet tot gevaar voor om-
vallen. In feite moet de gemeente alle bomen 
waarvan al bekend is dat ze niet
helemaal gezond zijn beter controleren en 
niet alleen kastanjes.•

Festival wint Grand Prix

De Grand Prix van de Nationale Evenementen- 
prijzen 2010 is gewonnen door het Nederlands 
Film Festival. Den Haag werd de evenemen-
tenstad van het jaar. Utrecht was tweede. 
Een tweede prijs in de categorie regio -evene-
menten cultuur was er ook voor de Utrechtse 
stichting Storm voor de ‘avontuurlijke kunst-
tentoonstelling ’Kaap’. Storm organiseert 
ook Tweetakt, dat vorig jaar de prijs voor het 
leukste stadsevenement won. Wethouder 
Mirjam de Rijk is ‘apetrots’. ‘Natuurlijk weet ik 
dat Binnenstadsbewoners soms enige overlast 
ervaren, maar ik weet ook dat de evenementen 
in de stad erg worden gewaardeerd’. •

Ben Nijssen

Zie pagina 24

© Rop van der Lingen
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Veilig in de Binnenstad
Utrecht Veilig! is een initiatief van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht te vergroten.

Het wereldkampioenschap voet-
bal is op 11 juni van start gegaan. 
Veel mensen kijken de wed-
strijden van Oranje in een café, 
of thuis met buren, familie en 
vrienden. Gezelligheid is belang-
rijk, maar mensen moeten ook 
alert zijn op de brandveiligheid 
van hun omgeving. “Want daar 

waar veel mensen samenkomen, 
versiering wordt opgehangen 
en misschien wel gebarbecued 
wordt, kunnen onveilige situaties 
ontstaan”, aldus Wim Konijn, 
teamleider afdeling Proactie en 
Preventie van Brandweer Utrecht.

In de aanloop naar het WK voetbal 
heeft de brandweer de website 
www.brandveiligwk.nl gelanceerd. 
Op deze website vinden bewoners 
en ondernemers tips om hun huis, 
straat of onderneming brandveilig te 
versieren. 
Naast de website zijn de afgelopen 
weken radiocommercials uitgezon-
den en in wijken die oranje kleuren, 
zoals Wijk C, is door de brandweer 
een folder verspreid. Horeca-
ondernemers en beheerders van 
sportkantines hebben een mailing 
ontvangen met brandpreventietips. 
De unit Toezicht en Handhaving 
van Brandweer Utrecht heeft extra 
controles op versiering uitgevoerd 
in horecazaken en sportkantines. 

Horecamedewerkers scherp dankzij Barcode

Naast de brandweer, bereidt ook 
politie Utrecht zich voor op het 
WK. Rob Konijnenberg, chef van 
het bureau ‘Evenementen en 
Verkeer’ van de Utrechtse politie, 
legt uit waarom. 

“Voetbalkampioenschappen leveren 
de nodige spanningen op. Ik doel 
daarbij natuurlijk op de emoties van 
fans. Naarmate Nederland verder 
in de wedstrijd komt, zie je meer 
en meer oranje op straat en steeds 
grotere groepen vieren dan feest. 
In de Utrechtse binnenstad worden 
geen speciale evenementen 
georganiseerd met grote televisie-
schermen, maar mensen komen 
samen in bijvoorbeeld buurthuizen 
en cafés en vieren de overwinning 
uitbundig op straat. 
Zo stroomde in 2004 de Neude vol 
toen we in de halve finale van het 
EK tegen Portugal kwamen. Geluk-
kig weten we dat EK’s en WK’s ver-
broederen, de sfeer is eigenlijk altijd 
goed, het is één groot feest. 

Maar ook de alcohol vloeit rijkelijk 
en dat valt niet bij iedereen goed. 
Mensen die een stap te ver gaan, 
krijgen dan ook met ons te maken. 
Het moet voor iedereen een leuk én 
veilig feest blijven. Wij dragen ons 
steentje daaraan bij door de open-
bare orde op straat te bewaren. 
Op de speeldagen hebben we meer 
personeel op straat zodat we ons 
niet laten verrassen. Helaas voor de 
agenten die ook voetbalfan zijn... 
maar wij moeten al op straat zijn 
als er nog strafschoppen worden 
genomen!” •

“Het moet 
een leuk en 
veilig feest 
blijven”

Campagne Brandweer Utrecht voor brandveilig WK

 Wilt u weten hoe
hoog versiering in de straat 
opgehangen moet worden? 
En bij welke warmtebronnen 
u vlaggetjes beter niet in de 
buurt kunt hangen? 
Kijk op www.brandveiligwk.nl. 
Hier vindt u ook hoe u zelf een 
eenvoudige brandproef kunt 
doen met materiaal dat u wilt
ophangen.

Wim Konijn met campagnemateriaal voor 
een brandveilig WK.

En zal dat de komende weken ook 
blijven doen. 

Brandpreventie ook na het WK 
belangrijk
Op www.brandveiligwk.nl zijn ook al-
gemene brandpreventietips te vinden. 
“Want ook na afloop van het WK 
voetbal is het belangrijk om voldoende 
rookmelders en blusmiddelen in huis 
te hebben. En is het van levensbelang 
om te weten wat je moet doen als 
er toch brand uitbreekt”, vindt Wim 
Konijn. “Deze voorbereidingen redden 
elk jaar nog steeds vele levens.” •

“Als ik zie dat klanten aan hun 
vierde rondje tequilashotjes wil-
len beginnen, houd ik ze tegen. 
Drie is genoeg.” Emile Faulborn 
is streng. De eigenaar van de 
horecagelegenheden Kosten 
Koper, Avond en De Dijk wil 
geen hommeles in zijn tenten. 
Daarom laat hij zijn personeel 
deelnemen aan Barcode. In deze 
training van Centrum Maliebaan 
leren horecamedewerkers om-
gaan met alcohol- en drugsmis-
bruik in hun zaak.  

Barcode is een van de veiligheidstrai-
ningen die wijkbureau Binnenstad 
aanbiedt aan horecaondernemers. 
Deelname is – in ieder geval dit 
jaar – gratis. De trainingen worden 
aangeboden in het kader van het 
programma Veilig Uitgaan, dat de 
gemeente uitvoert in samenwerking 
met de politie, de horeca en het 
Openbaar Ministerie. Emile Faulborn 

is na afloop van de drie uur durende 
Barcode-training tevreden. “Het is 
goed dat de medewerkers de kans 
krijgen onderling te praten over hoe 
ze omgaan met alcohol- en drugs-
misbruik als ze dienst hebben.” 
Co-eigenaar Kim Bouwens is ook 

Tip.

positief: “Ik was zelf al goed op de 
hoogte, maar het is goed om die 
kennis even op te frissen. Nu staan 
we allemaal weer op scherp.”Naast 
Barcode kunnen horecaondernemers 
deelnemen aan de training Bar Vei-
lig, waarin horecamedewerkers leren 

omgaan met agressie en geweld in 
hun zaak, en hoe ze kunnen helpen 
om geweld te voorkomen.

Interesse? Neem contact op met het 
wijkbureau via binnenstad@utrecht.nl 
of per telefoon op 030 - 286 00 00. 
Of kijk op www.utrecht.nl/
binnenstad. •

Cursisten bekijken verschillende drugs in de ‘drugskoffer’ van Centrum Maliebaan. 
© Willem Mes

•

De wijkraad Binnenstad zoekt leden voor de buurten: Centrale Oude stad, Hooch Boulandt en de Breedstraatbuurt

www.wijkraadbinnenstad.nl

Wat is de wijkraad Binnenstad?
De wijkraad Binnenstad bestaat uit actieve bewoners en ondernemers, en 
vertegenwoordigers van de podia en de musea. De wijkraad wil het gemeentelijk bin-
nenstadsbeleid beïnvloeden, met als doel een op maat gesneden beleid voor de men-
sen die in de binnenstad wonen of werken. De bewoners hebben zitting in de wijkraad 
op grond van hun persoonlijke betrokkenheid bij de wijk en kennis van de wijk. Er 
zijn geen verkiezingen, iedereen kan zich aanmelden. De Wijkraad beslist zelf wie er 
uiteindelijk toetreden; hierbij letten we vooral op een evenwichtige verdeling over de 
buurten en de bereidheid zich daadwerkelijk in te zetten.

Hoe werkt de wijkraad Binnenstad? 
De wijkraad is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders. 
De wijkraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over alle onderwerpen die de 
Binnenstad aangaan. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, dus nog voor besluiten 
openbaar worden. Hierover zijn in een convenant afspraken gemaakt met Burgemees-
ter en Wethouders. De wijkraad is hierdoor meestal goed geïnformeerd en heeft een 
directere invloed op het gemeentebestuur. De wijkraad probeert zo nauw mogelijk 
contact te onderhouden met buurtcomités, buurtbewoners en ondernemers. De wijk-
raad vergadert de tweede woensdag van de maand in de Binnenstad. Om de twee 
maanden schuift de Wijkwethouder aan.

Met welke onderwerpen houdt de wijkraad Binnenstad zich bezig?
Met heel veel onderwerpen! Vaak over de openbare ruimte (straten, pleinen), de wijk-
raad adviseerde verschillende keren over bijvoorbeeld de uitbreiding van terrassen en 

Met de auto iemand van de trein halen 
wordt vrijwel onmogelijk

Goed en slecht nieuws over het 
Stationsgebied . Eerst het goede 
nieuws: er ligt een voorlopig 
ontwerp voor de zogenaamde Ra-
bobrug. Dit wordt een brug voor 
fietsers en voetgangers over het 
spoor, ongeveer in het verlengde 
van de lijn Mariaplaats - Moreel-
separk, langs het Hoofdgebouw 
4 van NS, naar de Croeselaan, 
langs het nieuwe kantoor van de 
Rabobank. 

Met deze brug ontstaat er een 
volwaardige route voor voetgangers 
vanuit de Binnenstad via Mariaplaats 
en Moreelsepark richting station en 
verder. Onze wens om voetgangers 
van Binnenstad naar station de keuze 
te laten om door HC of eromheen te 
lopen, is daarmee vervuld. Het enige 
minpunt is dat het  door de grote 
hoogte van de brug en de beperkte 
ruimte bij het station - niet mogelijk 
is een oprit voor fietsers te maken die 
in het verlengde van de Mariaplaats 
ligt. Die oprit komt nu ‘om de hoek’, 
richting station, langs de daar ge-
plande ‘fietsenflat’. Je moet dus, als 
fietser van de Mariaplaats komend, 
wel weten dat je hier gewoon recht-
door het spoor over kan rijden. Overi-
gens komt er wel een trap die in het 
verlengde van de Mariaplaats ligt. En 
er komen trappen vanaf de bug naar 
elk perron, zodat deze brug straks 

een verbinding voor voetgangers van 
de Binnenstad direct naar de trein 
zal worden. We hebben het college 
geadviseerd om er bij ProRail op aan 
te dringen ook treinaanwijsborden 
boven aan deze trappen te zetten. 

Taxiplatform weg
De nieuwe vormgeving van de 
parkeer- en taxistandplaatsen bij het 
station is minder goed nieuws. Het 
nu bestaande taxiplatform moet 
ontruimd worden omdat die ruimte 
nodig is voor bouwactiviteiten aan 
het station zelf. Daar komt een tijde-
lijke taxistandplaats en in- en uitlaad 
(‘kiss & ride’)-plaats voor terug, op 
de plaats waar nu de tramhalte 
Moreelsepark ligt. Het spoor aan 
de Binnenstadszijde van deze halte 
wordt opgebroken en er komt daar 
een klein aantal taxistandplaatsen en 
K&R-plaatsen terug, terwijl de kort-
parkeerplaatsen helemaal verdwijnen 
(het spoor aan de andere kant van de 
tramhalte blijft bestaan, als ‘keer-
punt’ voor de tram). Alleen taxi’s met 
een kwaliteitskeurmerk zullen van de 
beperkte taxistandplaats gebruik mo-
gen maken. Wij vrezen daarom voor 
‘Amsterdamse’ toestanden, waarbij 
de route van Binnenstad naar station 
er niet prettiger op zal worden. 

Grote omwegen
Maar wat voor ons het ergste was, 

is dat er ook in de definitieve situatie 
maar een heel klein aantal kortpar-
keerplaatsen zal overblijven. Dat be-
tekent dus dat het voor Binnenstads-
bewoners bijna onmogelijk wordt 
bezoekers die slecht ter been zijn van 
het station te halen of te brengen. Zo 
jaag je de reizigers het OV uit! Het ar-
gument van de gemeente dat er aan 
de westkant veel parkeerruimte bij 
komt met een goede verbinding met 
het station is volgens ons maar be-
perkt geldig. Want je zult straks, na 
het afsluiten van de Catharijnebaan 
en alle andere verkeersmaatregelen 
rond het station, grote omwegen 
moeten rijden om vanuit de Binnen-
stad aan de andere kant van het sta-
tion te komen. Wij hebben daarom 
het College dringend geadviseerd om 
tot een betere oplossing te komen, in 
elk geval in de definitieve situatie. En 
intussen hebben ons via de ‘wan-
delgangen’ berichten bereikt dat dit 
advies waarschijnlijk ook opgevolgd 
gaat worden.

Tot slot nog één heel ander punt: 
de omgeving van de parkeergarage 
Strosteeg. Die ligt er nu al sinds de 
opening van de garage in de jaren 
‘70 troosteloos bij. Duidelijk is dat de 
garage een architectonische blun-
der was en dat er ooit een betere 
inrichting voor deze plek zal moeten 
komen. Na een aantal bouwplannen 

die als financieel onhaalbaar naar de 
prullenbak zijn verwezen, ligt er nu 
een nieuw plan dat voorziet in een 
groot aantal (ongeveer vijftig) heel 
kleine (35 vierkante meter) ‘starters-
woningen’. Die zouden dan moeten 
komen in een blok dat aansluit bij de 
garage, inclusief de hoogte van twin-
tig meter. Dit lijkt de enige manier te 
zijn om tot een financieel haalbare 
invulling van dit kleine gebiedje te 
komen. Maar door nu al een nieuw 
bouwblok te maken dat aansluit bij 
de parkeergarage, leg je de ontwik-
kelingen in dit gebied vast, ook na 
de sloop van de garage. Wij hebben 
het college daarom geadviseerd om 
even af te wachten. Want rond 2020 
loopt de erfpacht op de grond van de 
garage af, en dan heeft de gemeente 
‘armslag’ om tot een volledig nieuwe 
inrichting van dit gebied te komen. 
Liever dan een groot aantal heel 
kleine woningen in een toch al zo 
dicht bebouwd gebied, zagen wij een 
combinatie van bijvoorbeeld minder 
en grotere woningen met winkels en 
ondergronds parkeren.

Zie voor de adviezen van de Wijk-
raad, de antwoorden daarop van de 
gemeente, vergaderdata en ander 
wijkraadnieuws: www.wijkraad-
Binnenstad.nl •

Han van Dobben, voorzitter

uitstallingen en over het Bestemmingsplan Binnenstad. 
Ook maatschappelijke problemen staan vaak op de agenda, bij voorbeeld opvang  
van jongeren en huisvesting voor ouderen. De wijkraad maakt zich sterk voor een 
evenwichtige verdeling van verschillende functies over de Binnenstad, zoals wonen, 
winkelen, uitgaan, en zorg. De komende jaren is ook de herontwikkeling van het 
Stationsgebied een belangrijk onderwerp op de agenda.

Herkent u zich hierin?
•  U heeft hart voor de Binnenstad en oog voor wat er leeft onder  
 de bewoners;
•  U kunt minimaal 8 uur per maand, veelal ‘s avonds, vrijmaken 
•  U kunt de grote lijnen in het oog te houden (het gaat om de 
 toekomst van de hele wijk),
•  U bent fl exibel en bereid om samen te werken en te luisteren,
•  U woont of werkt in de Binnenstad 

De wijkraad is met name op zoek naar potentiële leden uit de buurten centrale oude 
stad, de Breedstraatbuurt en Hooch Boulandt.

Meer informatie: www.wijkraadbinnenstad.nl 
Wilt u zich opgeven of heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan op 
www.utrecht.nl/wijkaanpak en op www.wijkraadbinnenstad.nl, of neem contact op 
met het wijkbureau, tel. 030-2860000 of met de voorzitter van de wijkraad, 
dhr. Han van Dobben tel. 0655 38 5558, of mail naar binnenstad@wijkraadutrecht.nl 
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De winnaars van de Kinderraadsvergadering 2010 tonen trots hun prijs: een cheque 
van € 20.000. © Olga Boh
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Nieuwe wijkwethouder Mirjam de Rijk

Onderzoek kastanjes op de werven

Dick Bruna wijst de weg

Toen ze vroeger in Bilthoven 
woonde, was Utrecht voor haar 
‘de grote stad’. Vele jaren later 
kwam ze er werken. Eerst als 
partijvoorzitter van het lande-
lijke GroenLinks, daarna als direc-
teur van Stichting Natuur en Mi-
lieu. En sinds maart is de nieuwe 
Utrechtse wethouder Mirjam de 
Rijk (GroenLinks) wijkwethouder 
van de Binnenstad. 
 
Utrecht is voor Mirjam de Rijk dus 
bekend terrein. “Een heerlijke stad”, 
vindt ze. “In Amsterdam, waar ik 

nog even woon, kom ik nauwelijks 
meer in het winkelcentrum. Het is 
er zó vol. Alles draait om kopen. 
Terwijl de Utrechtse Binnenstad juist 
een heel fijne mengeling biedt van 
wonen, werken en winkelen.” 
Als wijkwethouder zal De Rijk onder 
meer aandacht besteden aan de 
leefbaarheid rond het Stationsge-
bied. “Wie van het station naar de 
Binnenstad gaat, moet zich nu nog 
in een zee van fietsers door een 
soort barricade heen worstelen. 
Dat is verre van ideaal. We moeten 
zorgen dat de herinrichting van 

Wijkwethouder Mirjam de Rijk

dit gebied iedereen zo min mogelijk 
hinder oplevert.” •

Op 30 april viel totaal onver-
wacht een van de monumentale 
kastanjebomen op de werven 
aan de Oudegracht om. Gelukkig 
raakte niemand gewond. Frank 
van den Brink, senior boomtech-
nisch adviseur bij de gemeente: 
“Wij inspecteren systematisch 
alle gemeentelijke bomen in de 
stad. Maar bij een zorgvuldige 
(visuele) inspectie van deze 
boom waren eerder geen ge-
breken waargenomen. De boom 
bleek desondanks verzwakt te 
zijn door een zwam.”

Naar aanleiding van dit voorval, 
startte de gemeente op 26 mei met 

Nieuw Infocentrum Stationsgebied open

Het vernieuwde Infocentrum Stationsgebied is op 5 juni open 
gegaan. Het Infocentrum aan het Vredenburg 40 was al even open, maar 
er werd nog hard gewerkt aan de nieuwe definitieve inrichting. Die is er 
nu! Maquettes, impressies en filmpjes maken u wegwijs in de plannen van 
ProRail, Corio, NS, Jaarbeurs Utrecht en de gemeente Utrecht voor de groot-
scheepse verbouwing van het Stationsgebied. Ook is er informatie te vinden 
over de huidige werkzaamheden en kunt u uw reacties achterlaten in het 

De binnenstad van Utrecht is 
compact en heeft bezoekers 
veel te bieden. Maar hoe vinden 
bezoekers in de kronkelige stra-
ten, pleinen, grachten en hofjes 
snel en efficiënt hun weg? Vanaf 
juni is dit geen probleem meer. 
Nieuwe ANWB-wegwijzers wijzen 
iedereen naar hun plaats van 
bestemming. 

Tijdens de Stadsdag van Utrecht, 
op 2 juni, werd het nieuwe systeem 
voor bewegwijzering gelanceerd in 
het bijzijn van Dick Bruna en wet-
houder De Rijk. De bewegwijzers zijn 
herkenbaar aan een ontwerp van 
Dick Bruna met bovenop de mast de 
tekst: ‘Utrecht Stad van mijn Hart’. 

Kortste weg
In het oude systeem voor beweg-
wijzering werden bezoekers via een 
thematische route (museumroute, 
watertorenroute en schouwburg-
route) naar de plek van hun bestem-
ming geleid. Bezoekers legden een 
kronkelroute door de stad af langs 
bezienswaardigheden van dat thema. 
Mensen liepen hierdoor vaak onnodig 
om, tot ergernis van zowel de bezoe-
kers als culturele instellingen. Bij het 
nieuwe systeem is het uitgangspunt 
dat bezoekers via de kortste weg van 
A naar B kunnen lopen en daarbij 
wel zoveel mogelijk langs de mooie 
plekken van de binnenstad komen. 

De nieuwe wegwijzers aan masten 
wijzen bezoekers de weg en worden 
daarbij ondersteund met stadsplat-
tegronden op cruciale plekken in de 
binnenstad. Dit zijn de plekken waar 
bezoekers het centrum binnenkomen. 

Internationaal
Met de nieuwe bewegwijzering 
vergroot Utrecht de gastvrijheid van 
de stad voor de bezoeker. In het licht 
van de kandidatuur voor de cultu-
rele hoofdstad van Europa en de 
Vrede van Utrecht is, door gebruik te 
maken van internationale iconen, het 
systeem ook gericht op de internatio-
nale bezoekers aan de stad.•

Straattaxi in Utrecht krijgt keurmerk

De kwaliteit van de dienstverlening 
van Utrechtse taxi’s moet omhoog. 
Dat vinden zowel de taxibranche 
zelf als de gemeente Utrecht. In 
samenwerking met het Rijk en de 
gemeente, ontwikkelt de branche nu 
een zogenaamd straattaxikeurmerk. 
Vanaf 1 oktober 2010 zullen de eer-
ste keurmerktaxi’s rijden in de stad.  

In opdracht van de gemeente werkt 
Manfred van der Heijde van Bureau 
Weteling aan de invoering van het 
nieuwe keurmerk in Utrecht. Van der 
Heijde: “De dienstverlening en klant-
vriendelijkheid van sommige taxichauf-
feurs laten helaas te wensen over. Zo 
gebeurt het wel eens dat klanten tegen 
de regels in geweigerd worden omdat 
een rit te kort zou zijn of sjoemelen 
chauffeurs met de prijs van een rit. Met 
een keurmerk kunnen we het kaf van 
het koren scheiden en weten klanten 
welke service ze mogen verwachten.” 

Mystery guests
Taxichauffeurs die lid zijn van het 
Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) en op 
dit moment al in het bezit zijn van een 
ontheffing voor de busbaan, krijgen 
sowieso het keurmerk. Bij hun lidmaat-
schap van de TRU hebben deze chauf-
feurs al een integriteits- en gedrags-
code ondertekend. Andere chauffeurs 
moeten een examen afleggen om in 
aanmerking te komen voor het keur-
merk. “We controleren de naleving 
van het keurmerk door zogenaamde 
mystery guests in te zetten,” zegt Van 
der Heijde. “Wanneer chauffeurs zich 
niet aan de regels houden volgen er 
sancties en kunnen chauffeurs hun 
keurmerk kwijtraken.” 

Taxi’s met het keurmerk krijgen be-
paalde privileges: exclusieve toegang 
tot de taxistandplaats op het centraal 
station en het mogen rijden op de 
busbaan. •

De wijk Binnenstad is met het 
idee voor een Kindermuseum 
de winnaar geworden van de 
14e Kinderraadsvergadering van 
Utrecht: een verkiezing voor kin-
deren om hun eigen wijk leuker, 
spannender, gezelliger of veiliger 
te maken. De winnende kinderen 
uit de wijk kregen 7 april een 
cheque van € 20.000,- voor het 
realiseren van hun plan. 

Laila en Vera van basisschool 
De Twijn Puntenburg willen met 
hun idee voor het kindermuseum 
kinderen interesseren in kunst. “Het 
is een museum voor en door kinde-
ren”, aldus Laila en Vera. Kinderen 
kunnen hier hun eigen gemaakte 
kunst tentoonstellen. Iedereen kan 
komen kijken en zelfs de kunstwerken 

lenen. Eén keer in de maand komt 
een kunstenaar vertellen over het 
kijken naar en het maken van kunst. 
Het Centraal Museum stelt ruimte 
beschikbaar voor het Kindermuseum. 
Onderzocht wordt of de eerste expo-
sitie eind dit jaar te zien kan zijn.
 
De Kinderraadsvergadering
Kinderen hebben door de Kinder-
raadsvergadering invloed op hun 
eigen omgeving en beseffen dat 
ze een stem hebben die gehoord 
mag worden. De gemeente Utrecht 
vraagt ieder jaar aan alle kinderen 
uit Utrecht van tien jaar en ouder, 
die nog op de basisschool zitten, 
plannen te bedenken voor hun ei-
gen wijk. Meer informatie op www.
utrecht.nl/kinderraadsvergadering. • 

Wijkwethouder Mirjam de Rijk 
houdt spreekuur voor bewoners 
en ondernemers uit de Binnen-
stad. Het is nog niet bekend 
wanneer het eerstvolgende 
spreekuur is, maar u kunt zich 
wel al aanmelden. 
Tijdens het spreekuur kunt u 
zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht 
van het gemeentebestuur voor 
nodig is.
Neem contact op met het wijk-
bureau, via binnenstad@utrecht.nl 
of 030 – 286 00 00. •

Spreekuur  
wijkwethouder

gastenboek of een e-card versturen vanuit het Infocentrum. 
Kom snel kijken!  Het Infocentrum is voor u open van ma t/m vr 
13.00 – 18.00u en op zaterdag tussen 13.00 – 17.00u. 

Meer informatie over de plannen voor het Stationsgebied: 
kijk op www.cu2030.nl en abonneer u op de digitale nieuwsbrief of volg 
de ontwikkelingen op Twitter: www.twitter.com/cu2030.  •

een onderzoek naar de staat van 49 
kastanjebomen langs de Oudegracht 
en Nieuwegracht die ouder zijn dan 
50 jaar. De gemeente wil, met het 
oog op de veiligheid langs deze 
doorgaande vaarroute, meer duide-
lijkheid over de staat van de andere 
kastanjes langs de grachten. Mocht 
uit het onderzoek blijken dat er met 
meerdere kastanjes problemen zijn, 
dan wil de gemeente duidelijkheid 
krijgen over de oorzaken en over 
mogelijkheden om de situatie voor 
de bomen te verbeteren.

Onderzoeksmethodes
Het onderzoek, dat naar verwach-
ting vier weken duurt, bestaat uit 

een combinatie van methodes om 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van de stabiliteit van iedere kastanje. 
Er wordt een bewortelingsonderzoek 
gedaan waarbij via graven, prikken, 
koolzuurgasmetingen en grond-
boringen wordt gekeken naar de 
conditie van de boomwortels. 
Daarnaast wordt er onderzoek 
gedaan naar de stamvoet van iedere 
kastanje waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een picus geluids-
tomograaf. Dit apparaat werkt vol-
gens het principe van geleiding van 
geluidsgolven door hout. Hoe sneller 
het geluid zich verspreidt door het 
hout des te harder het hout is en dus 
gezonder. 

Klankbordgroep 
Het onderzoek van de kastanjes 
langs de grachten heeft geen directe 
relatie met de restauratie van de 
werven. Voor dit project bestaat er 
inmiddels een ‘klankbordgroep in 
oprichting’. Deze klankbordgroep 
heeft de rol om samen met de 
gemeente afspraken te maken over 
hoe om te gaan met de bomen bij 
de restauratie van de werven. 

Meer lezen over inspectie van 
bomen in Utrecht? 
Kijk op www.utrecht.nl/groen. 

Op www.utrecht.nl/werven leest u 
meer over de restauratie.•

Kindermuseum wint Kinder-
raadsvergadering 2010

Dick Bruna en wethouder De Rijk lanceerde 2 juni het nieuwe systeem voor
bewegwijzering © Berry Geerligs.



Zoals u misschien al heeft gezien, 
hangen er ook dit jaar weer hanging 
baskets in een groot deel van de 
Binnenstad. Roze en rode geraniums 
fleuren de wijk op. Is er een basket 
kapot? Of missen er planten? 
Geef het door aan het wijkbureau, 
dan zorgen wij dat het weer in orde 
komt. •
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Wijkbureau Binnenstad

Goed idee? 
Doe er iets mee!

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

Voorbeelden van toegekende 
aanvragen uit het leefbaarheids-
budget (maand maart en april 
2010):
• Jaarlijkse bijdrage voor 
 onderhoud Pandhof St. Marie.
• Geveltuin Pauwstraat 16 en 24.
• Pergola Vrouwjuttenhof.
• Luidklok Utrechts Klokkenlui-
ders Gilde voor de viering van het 
375-jarig bestaan van de Universi-
teit Utrecht. •

Geschiedenis bewaren en geluk vangen

Met een luide klap kletterde het 
stenen hoefijzer begin vorig jaar 
aan gruzelementen. Losgeraakt 
van een gedenkplaat aan de 
Bergstraat 26, herinnering aan 
de smederij die er vroeger zat. 
Het Wijk C-Komitee ziet de steen 
graag hersteld en deed een be-
roep op het leefbaarheidsbudget 
van de gemeente.

De gedenksteen zelf zit er nog wel, 
boven een raam op de eerste verdie-
ping van het wooncomplex. 
Het hoefijzer heeft een kaal grijs vlak 
achtergelaten, met daaronder het 
jaartal 1991. Toen werd dit apparte-
mentengebouw opgeleverd door 
woningbouwcorporatie K’77. 
Het was een van de laatste bouw-
projecten in Wijk C, waar sinds de 
jaren veertig veel sloop en nieuw-
bouw plaatsvonden. De gevelsteen 
kwam er ter nagedachtenis aan de 
smid die tussen 1915 en 1990 op 
deze plek huisde, maar ook aan de 
vele andere smederijen in het oude 
Wijk C. 
“Vroeger gonsde het hier van de 
bedrijvigheid. Deze gevelsteen staat 

daar symbool voor”, vertelt Ben Nijs-
sen. Hij is buurtbewoner en voorzitter 
van het Wijk C-Komitee, dat zich 
sinds de jaren zestig inzet voor het 
behoud en de leefbaarheid van de 
buurt. “Van de roemruchte oude 
volksbuurt zijn slechts kleine plukjes 
over. Toch mag de geschiedenis niet 
vergeten worden”, vindt Nijssen. 
“Daarom hebben we door de jaren 
heen zoveel mogelijk oude voorwer-
pen, verhalen en foto’s verzameld in 
het Volksbuurtmuseum. Maar ook 

Politiek

Mooie pleinen zonder 
overlast
De ChristenUnie diende dit voorjaar 
een motie in om het Janskerkhof 
stapsgewijs autovrij te maken. Die 
motie werd aangenomen door de 
gemeenteraad. Wij zijn daar erg blij 
mee. Het Janskerkhof kan een heel 
mooi plein zijn in het hart van onze 
stad. Wij hopen dat het een plaats 
wordt waar je graag even op een 
bankje gaat zitten, een terrasje pakt 
en waar je fiets netjes opgeborgen 
is. Het is nu aan het college om een 
verdere uitwerking te maken. We 
zijn benieuwd! Een goede stap is 
gezet.

De Binnenstad blijft ondertussen een 
wijk die intensief gebruikt wordt. 
Dat is natuurlijk een compliment, 
Utrecht is zo mooi dat daar veel 
mensen op af komen! Tegelijk is het 
wel zaak om de stad in balans te 
houden. Commercie en drukte zijn 
goed, maar tot bepaalde hoogte. 
Het historisch karakter moet niet 
overwoekerd raken, bewoners moe-
ten af en toe ook even rustig adem 
kunnen halen. Niet voor niets wees 
een meerderheid van de Utrechters 
in het referendum de verruiming 
van het aantal koopzondagen af. 
Voor de Giro d’Italia stelde het col-
lege een extra koopzondag in. De 
ChristenUnie begrijpt dat binnen 
de huidige verordening bepaalde 
evenementen worden gekoppeld 
aan een koopzondag, al zijn we het 

buiten, in de straten, houden we de 
historie levend. Bijvoorbeeld met dit 
soort gevelstenen.”

Mascotte
De aanvraag van het Wijk C-Komi-
tee uit het leefbaarheidsbudget is 
inmiddels toegekend. “We zijn er 
heel blij mee”, zegt Nijssen. “Hoe 
het hoefijzer er precies uit gaat zien, 
wie het gaat maken en van wat voor 
materiaal, dat moeten we nu gaan 
bekijken.” Over één ding is Nijssen 

Jaap van de Berg (bewoner Bergstraat 26) en Ben Nijssen (rechts) zijn blij dat de 
gedenksteen in ere wordt hersteld. © Willem Mes

Plassen in park 
Lepelenburg

Omwonenden van park Lepelen-
burg zijn de ‘plasoverlast’ van 
parkbezoekers zat. In de omge-
ving van het park, waar het bij 
lekker weer goed toeven is, zijn 
nergens openbare plasvoorzienin-
gen. Hierdoor wordt er door de 
bezoekers vaak wildgeplast. 
Voor omwonenden en passanten is 
dit een vervelend gezicht en boven-
dien stinkt het, zeker met mooi weer. 
Ook wordt er vaak bij omwonenden 
aangebeld met de vraag of mensen 
daar mogen plassen. Voor een keer 
is dat natuurlijk niet erg maar de hele 
zomer, elke dag, de hele dag, is ver-
velend. Om de ergste overlast op te 
vangen heeft wijkbureau Binnenstad 
de afgelopen twee zomers (van mei 
t/m september) mobiele plaskruizen 
geplaatst aan de rand van het gras-
veld. Deze worden goed gebruikt, 
maar zijn alleen geschikt voor heren. 
Om het probleem definitief op te 
lossen onderzoekt het wijkbureau de 
mogelijkheid om zowel een plasmast 
(voor de heren) als een betaaltoilet 
te plaatsen in of vlak naast het park. 
Het gaat om vaste voorzieningen die 
het hele jaar te gebruiken zijn. Nie-
mand hoeft dan meer wild te plassen 
of ergens aan te bellen om gebruik te 
maken van het toilet. Het wijkbureau 
hoopt alles dit jaar rond te krijgen. 
Deze zomer zullen er nog tijdelijke 
voorzieningen in het park staan. 
Omwonenden worden door middel 
van een wijkbericht op de hoogte 
gehouden. •

zeker: het nieuwe ijzer moet beter 
bevestigd worden dan het vorige. 
“Misschien kunnen we het geluk 
zelfs afdwingen”, zegt hij. 
“Het oude hoefijzer hing namelijk 
met de open kant naar onderen. 
Terwijl het juist alleen als mascotte 
werkt als de open kant naar boven 
wijst. Zo vang je immers het geluk.”•

Hanging baskets 
in de Binnenstad

daar zelf niet mee eens. Maar een 
meerderheid van de raad heeft dat 
besloten. Nu werd echter buiten die 
verordening om nog een extra koop-
zondag toegevoegd. Dat vinden wij 
niet te rijmen met de regels die de 
gemeente zelf heeft gemaakt en 
daarom stelden we vragen.

Onhaalbaar en onwenselijk
Ten slotte blijven er uit de Breed-
straatbuurt klachten komen over 
tippelen en overlast door coffee-
shopbezoekers. Het nieuwe college 
stelt voor om tegen dat laatste een 
experiment te starten voor legale 
wiettoevoer. Dat zou ook voor de 
volksgezondheid een positief ef-
fect moeten hebben. Volgens de 
ChristenUnie een onhaalbaar plan 
en bovendien zeer onwenselijk. Het 
gaat in zijn geheel voorbij aan inter-
nationale verdragen waar Nederland 
partij in is en doet alsof Utrecht op-
houdt bij de stadsgrenzen. Onwen-
selijk omdat softdrugs ontzettend 
schadelijk zijn voor de volksgezond-
heid. Wij vragen ons oprecht af hoe 
dit voorstel tot vermindering van de 
overlast kan leiden.
De ChristenUnie draagt de Binnen-
stad van Utrecht een warm hart toe. 
We zijn daarom verheugd dat Mir-
jam Bikker (fractievoorzitter) vanaf 
heden wijkcontactpersoon voor de 
gemeenteraad is voor de Binnen-
stad. Ze volgt Wim Rietkerk op die 
dit werk altijd met zeer veel plezier 
gedaan heeft.

Meer informatie: 
www.utrecht.christenunie.nl 
Of mail naar: 
christenunie@utrecht.nl  •

Het Binnenstadsvibrato
Geluidsoverlast is een bekend 
probleem voor de Binnenstadsbe-
woners: het centrum is immers een 
plaats waar veel activiteiten plaats-
vinden en waar dus regelmatig het 
geluid van de één overlast is voor de 
ander. Gelukkig zijn er goede afspra-
ken gemaakt over wat er wél en wat 
er niet kan. Echt wennen doet het 
nooit natuurlijk... 
De laatste weken zijn er ook nog 
andere trillingen die de gemoederen 

OV openbaar 
aanbesteden
Welke eisen stellen we aan de 
bedrijven die de komende jaren het 
openbaar vervoer in de regio gaan 
uitvoeren? Hoe is bijvoorbeeld de 
verbetering van de veiligheid voor 
chauffeurs, passagiers en contro-
leurs geregeld, aan welke eisen voor 
uistoot van fijnstof moeten de bus-
sen voldoen? Aan goed openbaar 
vervoer wordt groot belang gehecht. 
Het nieuwe stadsbestuur wil van 
Utrecht zelfs OV-stad nummer 1 
maken.
Des te meer reden om als politiek 
je oor te luisteren te kunnen leggen 
bij de deskundigen op dit gebied, 
zoals de chauffeurs, ondernemings-
raden, belangenverenigingen en 
natuurlijk de passagiers. Als het aan 
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) ligt, 
zit dat er allemaal niet in. Door het 
ontwerpprogramma van eisen ‘strikt 
vertrouwelijk’ te verklaren, maakt 
het BRU elk inhoudelijk gesprek 
onmogelijk.
De SP is verbijsterd over deze 
handelwijze, want in andere regio’s 
is het eisenpakket gewoon in de 
openbaarheid besproken. Sterker 
nog; er is een openbare inspraak-
ronde over georganiseerd. Tijdens 
de vergadering van het BRU, die bin-
nenkort wordt gehouden, zal de SP 
alsnog bespreking in het openbaar 
proberen af te dwingen. Lukt dat 
niet, dan laten we als regio Utrecht 
een geweldige kans op verbetering 
van het OV liggen.   •

Wijkbureau Binnenstad

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.
Kijk voor actuele openingstijden op www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

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.

bezighouden. De bouwwerkzaam-
heden voor Centrum Maliebaan 
zorgen al jaren voor ernstige overlast 
voor de omwonenden. Zowel voor 
de bewoners als de bedrijven is de 
maat vol. De VVD is van mening dat 
bouwen altijd overlast zal veroor-
zaken; bouwers en slopers moeten 
echter wel álles doen wat technisch 
mogelijk is om die overlast zo gering 
mogelijk te maken. In de kwetsbare 
Binnenstad zou altijd op voorhand 
gekozen moeten worden voor de 
veiligste en de minst overlast veroor-
zakende technieken. De gemeente 
gaat de bouwer nu nog beter in de 
gaten houden. 

Testcase 
Ook op het Domplein hebben bewo-
ners last van trillingen: de Castel-
lummarkeringen zouden de oorzaak 
zijn. Hier doet zich een interessant 
probleem voor, de stalen strips zijn 
wel aangebracht in opdracht van 
de stichting Domplein 2013, maar 
doordat ze in de openbare ruimte 
zijn aangebracht is de gemeente ver-
antwoordelijk voor het onderhoud 
of het gebrek daaraan. De stichting 
heeft inmiddels verklaard dat de 
schade vergoed zal worden, maar 
de vraag blijft of de gemeente ook 
in dit geval wel de juiste eisen heeft 
gesteld aan de uitvoering..
Tot slot weer even terug naar de 
geluidsoverlast. De Parade komt er 
weer aan. Voor de bezoekers een 
groot feest, voor bewoners een 
testcase of de nieuwe regels van de 
gemeente voldoende zijn. Liberalen 
geloven in veel vrijheid voor onder-
nemers, maar ook dat de vrijheid van 
de één niet mag zorgen voor onvrij-
heid van een ander. De gemeente 
moet dus de strengst mogelijke 
eisen stellen aan bedrijven, bouwers, 
cultuurinstellingen, én zichzelf als het 
gaat om het beperken van overlast, 
vooral in een kwetsbaar gebied als de 
Binnenstad.  •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

 Peukenfoto’s © Rop van der Lingen
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Vr 11 Geertekerk
20.15 Collegium Musicum 
Carolinum olv Quentin Clare 
mmv Tobias Borsboom (piano); 
Rachmaninov, Tweede piano-
concert; Wagner, ouverture ‘Die 
Meistersinger von Nürnberg’; 
Britten, Gloriana Suite; Elgar, 
ouverture Cockaigne; € 12,50

Za 12 Engelse Kerk
10.00 Music and Flowers 
Festival

Za 12 Domkerk
15.30 Marion van 
Zonneveld (sopraan), Valeria 
Boermistrova (alt) en Henk van 
Zonneveld (klavecimbel/orgel); 
werken van Dowland, Byrd en 
Purcell; collecte

Za 12 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 
Trajectum olv Gregory Hubert 
mmv Lee Mason: Jubileum-
concert; Morawetz, Passacaglia 
on a Bach Chorale; Elgar, Wand 
of Youth; Britten, Canadian 
Carnival; Kivilaakso, werk voor 
Apocalyptica

Za 12 Pieterskerk
20.15 Multiple Voice olv 
Paul de Kok mmv David Jansen 
(orgel) en Kim Stockx (bas-
dulciaan): Salve Regina; werken 
van o.a. Victoria, Verdi, Poulenc, 
Martinu en Strategier

Za 12 Jacobikerk
20.15 Het Orkest olv 
Jussi Jaatinen; Schubert, derde 
symfonie; Sibelius, The tempest 
suite no.2; Ravel, Ma mère 
l’Oye Ballet; € 15/12,50

Zo 13 Willibrordkerk
14.00 Vocaal ensemble Joli 
Cuer: Oud en nieuw in vroeger 
tijden; werken van o.a. Josquin, 
Compère en Petrucci; collecte

Zo 13 Engelse Kerk
14.30 Koor van Holy Trinity 
Church olv Henk Korff: Choral 
Evensong

Zo 13 Lutherse Kerk
15.00 Strijkorkest 
Zoroaster olv Herman Draaisma; 
werken van o.a. Bridge, Willem 
van Otterloo en Wirén;

Di 15 RASA
19.30 Koor van de 
Kathedrale Koorschool olv 
Gerard Beemster mmv Linde 
Schinkel (sopraan), Margareth 
Iping (alt), Brent Annable (tenor) 
en Bas Kuijlenburg (bas); 
Britten, The Little Sweep 
(Nederlandse versie); € 10/5 
(ook op 16 en 17 juni)

Wo 16 RASA
14.30 Koor van de 
Kathedrale Koorschool olv 
Gerard Beemster mmv Linde 
Schinkel (sopraan), Margareth 
Iping (alt), Brent Annable (tenor) 
en Bas Kuijlenburg (bas); 

Britten, The Little Sweep 
(Nederlandse versie); € 10/5

Wo 16 Geertekerk
20.15 UvA-orkest Orkest 
J.Pzn Sweelinck olv Libia 
Hernández mmv Rosanne 
Philippens (viool): benefiet-
concert met film van Lucas van 
Woerkum; Debussy, Prélude à 
l’après-midi d’un faune; Brossé, 
Sophia; Sibelius, Symfonie no.2; 
info www.liefs.org

Do 17 RASA
19.30 Koor van de 
Kathedrale Koorschool olv 
Gerard Beemster mmv Linde 
Schinkel (sopraan), Margareth 
Iping (alt), Brent Annable (tenor) 
en Bas Kuijlenburg (bas); 
Britten, The Little Sweep 
(Nederlandse versie); € 10/5

Vr 18 Lutherse Kerk
20.00 Kunstorkest olv 
Nico Brandon: Grote Meesters; 
werken van o.a. Vivaldi, Händel, 
Boyce en Purcell; € 9/7

Vr 18 Pieterskerk
20.15 Monteverdi 
Kamerkoor Utrecht olv Wilko 
Brouwers mmv Klaas Vellinga 
(orgel), Arnold Ardts (bariton) 
en Eva Tebbe (harp): Utrechters; 
twintigste- en eenentwintigste-
eeuwse werken van Utrechtse 
componisten; € 12,50/8

Vr 18 Geertekerk
20.15 Ad Hoc orkest olv 
Haiko Boonstra en Projectkoor 
UCK olv Paul van Roemburg 
mmv Erik Janse (tenor) en Erks 
Jan Dekker (bariton): Puccini e 
Più; € 8

Za 19 Domkerk
15.30 David Jansen (klave-
cimbel en piano) en Diederik van 
Dijk (cello’s): Engelse kamer-
muziek; werken van Händel, 
Geminiani, Stanford, Bridge en 
Delius; collecte

Za 19 Jacobikerk
20.00 Jacobikoor Cantiago 
olv Herman Mussche mmv 
Gerrit Chr. de Gier (orgel); 
werken van Rutter, Holst, 
Farrant en Attwood; gratis

Za 19 Nicolaïkerk
20.15 Vocaal ensemble 
VENUS olv Gijs Leenaars: 
Roucourou; werken van 
Josquin, Debussy, Daniel-Lesur, 
Escher, De Leeuw en Van Platen; 
€ 12,50/8

Zo 20 Willibrordkerk
14.00 Vocaal ensemble 
Pur Sang olv Bernhard Touwen 
mmv Strijkkwartet Wakelkamp; 
werken van Elgar, Green en 
Boyce; collecte

Zo 20 Geertekerk
15.00 Orkest van Utrecht 
olv Yiorgo Moutsiaras mmv 
Dion van den Berg (klarinet) 
en Carlijn Claas (harp); Westra, 
Picasso Polka; Messinis, Agnan-

teyontas apenanti;  Saint-Saëns, 
Morceau de concert; Beetho-
ven, Symfonie nr. 5;  € 12

Zo 20 Pieterskerk 
Dekenkapel
15.00 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa: Madrigali 
guerrieri et amorosi; werken 
van Monteverdi; € 12,50/8

Zo 20 Pauluskerk
15.30 Kamerkoren Lamusa 
en 4bij4 olv Maarten van der 
Bijl: Hear the Summer Bells; 
muziek van o.a. Chapman, 
Handl en Dowland; € 12,50

Zo 20 Lutherse Kerk
15.30 Vocaal ensemble 
COQU olv Patrick Pranger: 
Zomer, Nacht Droom; werken 
van Alfvén, Brahms, Fougstedt, 
Hensel, Mäntyärvi, Rheinberger 
en Tormis; € 12,50/10

Zo 20 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 
mmv I buoni antichi; BWV 135 
Ach Herr, mich armen Sünder; 
collecte

Wo 23 Geertekerk
20.15 CREAorkest olv 
Bas Pollard; Weber, ouverture 
Freischütz; Britten, Four sea 
interludes from Peter Grimes; 
Franck, Symfonie in D mineur; 
€ 12/8

Vr 25 Willibrordkerk
20.00 Cantus Modalis 
olv Rebecca Stewart: The York 
Masses; collecte

Vr 25 St. Catharina 
Kathedraal
20.00 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard Beemster

Za 26 Gertrudiskerk
09.00 Start Kerkenzinges-
tafette; info www.kerkenkijken.
nl 

Za 26 Domkerk
15.30 Cees-Willem van 
Vliet (orgel) mmv de Domcantorij 
olv Remco de Graas: Noord-
Duitse orgelvesper; werken van 
Praetorius, Lassus en Scheide-
mann; collecte

Za 26 Geertekerk
20.00 Legendary Movie 
Orchestra olv Gerard Poot; 
muziek van o.a. Williams, 
Morricone, Bocelli en Rossini; 
€ 12,50/8

Za 26 Parnassos
20.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek mmv vocaal 
ensemble: Maar, dit is een paar-
denstal!; bewerking van Brecht 
& Weills Dreigroschenoper 
(ook op 27 juni)

Zo 27 Willibrordkerk
14.00 Peter van Dijk 
(orgel): Love is in the air; collecte

Za 26 Parnassos
14.00 Het Huisorkest olv 

Anja Oosterbeek mmv vocaal 
ensemble: Maar, dit is een paar-
denstal!; bewerking van Brecht 
& Weills Dreigroschenoper

Zo 27 Domkerk (!)
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hagen 
(orgel): Choral Evensong; 
werken van Sibelius, Oost, 
Howells en Jermaks; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Zo 27 Geertekerk
17.30 Theatergroep 
Aurora: KOOR (koortheater-
concert); € 12,50

Wo 30 Geertekerk
12.30 Chinese Opera 
(in het Cantonees); info mw. 
Ko Yu Hing, koyuhing@gmail.com 

JULI

Do 1 Willibrordkerk
20.15 Joletta Bok en Pim 
Schipper (orgel): Jong talent; 
collecte

Za 3 Domkerk
15.30 David Jansen (orgel); 
collecte

Za 3 Nicolaïkerk
20.30 Parnassus Ensemble: 
Concerto grosso e solo; werken 
van Bach en Händel; € 10/9

Zo 4 Willibrordkerk
14.00 Henk Verhoef (or-
gel): Love is in the air; collecte

Zo 4 Stadhuisbrug
16.30 Culturele Zondag: 
Kadeconcert; 
info www.culturelezondagen.nl

Ma 5 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Arie Abbenes 
(beiaard) en Saskia Coolen 
(blokfluit); Engelse en heden-
daagse muziek

Do 8 Willibrordkerk
20.15 Christine Kamp 
(orgel); o.a. Franck, Petit Suite 
2; collecte

Za 10 Pieterskerk
20.15 Epsom Choral 
Society olv Robin Kimber: 
English Choir Tradition; werken 
van o.a. Byrd, Britten en Rutter; 
€ 12,50/8

Za 10 Domkerk
15.30 Toon Hagen (orgel); 
collecte

Zo 11 Willibrordkerk
14.00 Wim Diepenhorst 
(orgel): Love is in the air; 
collecte

Zo 11 Geertekerk
15.00 Vocaal ensem-
ble MUSA olv Peter Dijkstra: 
Soundburst; Bruckner, Mis in e; 
Whitacre, Cloudburst; werken 
van Hogan; € 17,50/13,50

Ma 12 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Jason Lee (beiaard); 
lichte muziek

Do 15 Willibrordkerk
20.15 Gerrit Christiaan de 
Gier (orgel); Franck, Petit Suite 
3; werken van Widor; collecte

Vr 16 Jacobikerk
20.00 Gerrit Christiaan de 
Gier (orgel): Bach in de Jacobi; 
collecte

Za 17 Domkerk
15.30 Gonny van der 
Maten (orgel); collecte

Za 17 Oude Hortus / 
Universiteitsmuseum
19.30 HortusEnsemble olv 
Maarten van Veen; werken van 
o.a. Liszt, Ravel en Stravinsky; 
€ 20

Zo 18 Willibrordkerk
14.00 Gonny van der 
Maten (orgel): Love is in the air; 
collecte

Zo 18 Geertekerk
15.00 Nederlands Strij-
kersgilde olv Frank de Groot 
mmv Lilith Verhelst (sopraan); 
Badings, Symphonie No. 9; 
Hendrik Andriessen; Miroir de 
peine; Britten, Frank Bridge 
Variaties; Purcell, delen uit Dido 
en Aeneas; € 12/10

Ma 19 Pandhof (luister-
plaats)
20.00 Eddy Mariën (bei-
aard); de Vlaamse Romantische 
school

Do 22 Willibrordkerk
20.15 Jan Jansen (orgel); 
Franck, Petit Suite 4; collecte

Vr 23 Jacobikerk
20.00 Christiaan Ingelse 
(orgel); werken van o.a. Buxte-
hude en Mendelssohn; collecte

Za 24 Domkerk
15.30 Ruud Huijbregts 
(orgel); collecte

Za 24 Oude Hortus / 
Universiteitsmuseum
19.30 Paolo Giacometti 
(piano); werken van Ravel en 
Debussy; € 20

Zo 25 Willibrordkerk
14.00 Bernard Bartelink 
(orgel): Love is in the air; col-
lecte

Ma 26 Pandhof (luister-
plaats)
20.00 Bernard Winsemius 
(beiaard); barokmuziek

Wo 28 Domkerk
15.30 Jan Jansen (orgel) 
speelt Bach; collecte

Do 29 Willibrordkerk
20.15 Piet van der Steen 
(orgel); Franck, Petit Suite 5; 
collecte
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www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.

Informatieloket officieel van start 
Het Informatieloket Binnenstad in het Bartholomeus Gasthuis is nu officieel in 
gebruik. Het is een samenwerkingsverband tussen het Bartholomeus Gast-
huis, Cumulus Welzijn en de gemeente. Samen voorzien zij in de behoefte 
van wijkbewoners die (gratis) informatie, advies en/of bemiddeling willen 
over wonen, welzijn, financiën en zorg. Het doel is om niet alleen de vraag te 
beantwoorden, maar ook - indien nodig - zo snel mogelijk een passend aan-
bod hieraan te koppelen. Soms moet er uiteindelijk verwezen worden naar 
een andere organisatie. Het loket zorgt dan voor een goede overdracht. Om 
een indruk te geven van de vragen waarmee u bij het Informatieloket kunt 
aankloppen, staan hieronder een aantal voorbeelden:

•   Ik heb een begeleidingspasje bij NS aangevraagd. Hoe lang duurt het   
 voordat ik het pasje thuis heb?
•  Het is elke maand moeilijk om rond te komen van mijn inkomen. 
 Er zijn vast voorzieningen waar ik voor in aanmerking kan komen, maar ik  
 weet niet hoe ik hier achter kom. Hoe weet ik of ik wel gebruik maak van  
 alle voorzieningen die er zijn? 
•  Hoe en bij wie vraag ik een aangepaste rolstoel aan?
•  Kan ik veranderen van zorgaanbieder en hoe doe ik dat? 
•  Ik heb weer een aanslag van de gemeentebelastingen gehad. Ik heb   
 weleens van anderen gehoord dat zij hier kwijtschelding voor krijgen. Zou  
 ik hiervoor ook in aanmerking komen en zo ja, wie kan mij hierbij helpen? 
•  Wat is verstandiger, verhuizen naar een andere woning of aanpassingen in  
 mijn huis en hoe pak ik dat aan? 
•  Ik heb steeds minder mensen om mij heen. Hoe maak ik weer nieuwe 
 contacten?
•  Ik wil graag op een wachtlijst komen van een verzorgingshuis; wat moet ik  
 doen om voor een indicatie in aanmerking te komen?
•  Ik wil graag in aanmerking komen voor een aanleunflat. Wat zijn mijn 
 mogelijkheden?

•  Ik kan wel wat extra hulp in huis en bij het aankleden gebruiken. 
 Wat zijn de mogelijkheden en hoe vraag ik dit aan? 
•  Ik vind het een angstig idee dat, als mij iets overkomt en niemand dat   
 weet Ik heb wel gehoord van een personenalarmering en ik wil daar graag  
 meer over weten. 

Dit is maar een kleine greep uit vragen en problemen waarmee u naar het 
Informatieloket kunt komen. Als er andere vragen zijn, kunt u natuurlijk ook bij 
ons langskomen. Wij bekijken dan of wij u daarbij verder kunnen helpen of dat 
er wellicht een andere instantie is die dat kan. Wij geven in ieder geval advies 
waarmee u weer verder kunt.
Adres: Informatieloket Binnenstad p/a Bartholomeus Gasthuis, Lange Smee-
straat 40, 3511 PZ Utrecht
Openingstijden: maandagmiddag 13.30 – 17.00 uur, 
dinsdagochtend 09.00 – 13.00 uur, woensdagochtend 09.00 – 13.00 uur, 
donderdagmiddag 13.30 – 17.00 uur, vrijdagochtend 09.00 – 13.00 uur. •

Ouderenadviseur Karen Blersch staat een klant te woord.

Een nieuwe aanpak in 2010

Het welzijnswerk in de stad is vorig 
jaar onderwerp geweest van een 
behoorlijke bezuinigingsoperatie. 
In 2010 wordt in Utrecht in totaal 
vier miljoen op deze sector bezui-
nigd. Aanvankelijk zou in 2011 dan 
nog eens een bezuiniging van één 
miljoen volgen, maar het nieuwe 
college van b. & w. heeft deze 
bezuiniging inmiddels (gelukkig!) 
geschrapt.
Niettemin: een flink deel van de wèl 
doorgevoerde bezuiniging - dik één 
miljoen in 2010 – moest worden 
opgebracht door Cumulus Welzijn. 
Cumulus wilde niet zomaar her en 
der wat dienstverlening schrappen. 
Wij willen juist in deze moeilijke tijd 
bouwen aan een organisatie die 
inspeelt op huidige en toekomstige 
behoeftes in de wijk. In dit arti-
kel geef ik een doorkijkje naar de 
nieuwe aanpak.

Heroriëntatie
Cumulus Welzijn is een zogehe-

ten Brede Welzijnsorganisatie. Dat 
betekent dat wij actief zijn op de 
volgende terreinen: peuterspeel-
zalen en voorscholen, kinder- en 
jongerenwerk, sociaal cultureel 
– en opbouwwerk, maatschappelijk 
werk en sociaal raadslieden werk. 
In de toekomst zal Cumulus niet in 
al haar wijken – Noordoost, Oost, 
Binnenstad en Overvecht – aan al 
deze onderdelen evenveel aandacht 
kunnen besteden. Dit komt deels 
door de bezuinigingen, maar is ook 
een logisch gevolg van het traject 
‘Vernieuwend Welzijn’, dat de 
gemeente en de vier Utrechtse wijk-
welzijns-organisaties met het oog op 
de toekomst hebben opgestart. Wij 
vinden het goed om de verschillende 
welzijnsfuncties weer eens opnieuw 
tegen het licht te houden; de vraag 
daarbij is vooral: wat zijn de belang-
rijkste taken van het welzijnswerk, 
waar staat welzijn nu echt voor, en 
wat moet welzijn vooral niet zelf 
doen, maar aan andere werkvelden 

overlaten Dit traject is nog niet afge-
rond, maar er kunnen nu al wel een 
paar dingen over worden gezegd.

Twee hoofdtaken
De belangrijkste verandering is, dat 
het welzijnswerk op hoofdlijnen 
zal worden ingedeeld op basis van 
twee hoofdtaken: het ondersteunen 
van de ‘civil society’, en het onder-
steunen van kwetsbare groepen en 
personen in de samenleving. 
De ‘civil society’ is een centraal 
begrip in de WMO – de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
–, waarmee wordt bedoeld dat het 
vertrekpunt moet zijn het versterken 
en faciliteren van wat burgers zelf 
kunnen, en niet wat zij niet kunnen. 
Het welzijnswerk zal deze initiatie-
ven tijdelijk ondersteunen; tijdelijk, 
omdat de invalshoek is dat burgers 
het uiteindelijk zelf moeten doen. In 
de praktijk zal dit werk in veel geval-
len door het opbouwwerk worden 
uitgevoerd.
De andere hoofdlijn – het ondersteu-
nen van kwetsbare groepen – wordt 

in veel gevallen uitgevoerd door 
maatschappelijk werkers, sociaal 
raadslieden en ouderenadviseurs.

Wijkbewoners centraal
Concreet betekent dit alles voor de 
Binnenstad dat de inzet van het so-
ciaal cultureel werk en opbouwwerk 
aanzienlijk is ingekrompen.
Overeind blijft de inzet van Cumulus 
Welzijn voor het uitvoeren van het 
Wijkakkoord Binnenstad; veel van 
deze taken zullen in samenwerking 
met het Bartholomeus Gasthuis 
worden uitgevoerd. Ook de onder-
steuning van Senioren Actief blijft in 
2010 overeind, terwijl ook het jon-
gerenwerk (ook in Hoog Catharijne) 
wordt voortgezet.
Cumulus hoopt – hoewel er met 
minder geld gewerkt moet worden 
– met haar plannen de komende ja-
ren het belang van de wijkbewoners 
centraal te blijven stellen. •

Wijnand van de Giessen, directeur 
Cumulus Welzijn 
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Lintje voor Oeke
Oeke Kruythof, vanaf het eerste uur 
huisdichteres van de Binnenstads-
krant, is op Koninginnedag verblijd 
met een lintje. Ook een andere 
vrouw van wie de naam regelmatig 
in deze krant staat, namelijk An 
Dammernan 
(Senioren Actief, lid Wijkraad), kreeg 
een onderscheiding.

Ander nieuws rond personen: 
Guus van der Hout is onverwachts 
opgestapt als directeur van het 
Catharijneconvent. De reden is niet 
gegeven. Marijke van Schijndel 
neemt hem waar. Bij de Stichting 
Cultuurpromotie Utrecht (samenwer-
king Uitbureau en Culturele Zondag) 
is Hanneke Bouwsema (47) aange-
treden als directeur. Ze komt van de 
publieke omroep.  • 

zomersymbool

blauw groen rood
rood groen blauw
strakstralende hemel
wuivende bomen
volle rozen
licht in overvloed
zomer

mijn ooglens
knipt dit plaatje
rood groen blauw
blauw groen rood

gelijk de kleuren
van vandaag
zó wil ik leven
intens –

Oeke Kruythof

Fusie wijkbureaus

Het nieuwe college wil, evenals het vorige, de 
wijkbureaus Binnenstad en West samenvoe-
gen. Haast wordt daarbij niet gemaakt. Als de 
gemeenteraad op de zaak wil terugkomen, dan is 
daarvoor nog tijd. 
De samenvoeging zou leiden tot een bezuiniging 
van enige tonnen. De gefuseerde wijkbureaus 
krijgen onderdak in het stadskantoor op het 
Westplein. De Wijkraad Binnenstad ziet niets in 
het plan. •

Dick Franssen

Die dag eindigt de staking. De reporter van 
Radio 1 praat op het Kanaleneiland met een 
straatveger, die blij is met de goede afloop. ‘ 
Maar hard werken doet u nog niet’, zegt de 
journalist. Wat is dat nou voor een opmer-
king! Uit die radio. Maar voordat de hand de 
knop bereikt, wordt duidelijk dat het anders 
ligt. De reporter wil de straatveger slechts 
laten vertellen waarom hij niet hard werkt. 
Het is geen luiheid, maar een tennisarm, ge-
volg van jarenlang fanatiek vegen. ‘Ik wilde 

dat het Kanaleneiland er weer picobello uit-
zag. Het was een fantasie van me’. Vuilnis-
mannen, daar moet je bij mij van afblijven, 
zeker sinds ik zelf een dag op een vuilnis-
auto heb meegereden. Onmisbare mensen, 
goedgehumeurd, vol mooie anekdotes. 

Na de staking, als de rotzooi is opgeruimd, 
lijkt het even of de stad schoner is dan 
normaal. Heeft het iets positiefs met ons 
gedaan? Willen we het anders, nu we gezien 
en geroken hebben hoe erg het kan worden? 
Kijk omlaag, Sammy, en je weet wel beter. 
Vooral bij kroegen, kantoren en collegezalen 
is de grond bezaaid met sigarettenpeuken, 
je wordt er beroerd van. Geplet tussen de 
straatstenen, in hoekjes en gaten. 
Nico Dielen, onze vormgever, op bezoek bij 
zijn dochter in Nieuw Zeeland, e-mailde: 
‘Nergens een peuk op straat. Ik ben mij er 
steeds meer van bewust dat het een bij-
zonder asociale gewoonte is... Ik beter mijn 
leven.’ 
Volg hem. • 

Meldpunt voor graffiti

Er komt een centraal meldpunt, waar geregeld 
wordt dat graffiti in de Binnenstad binnen een 
dag verdwijnt, en binnen twee dagen in de rest 
van de stad . Dit is een voorstel van CDA en VVD. 
Volgens deze partijen kan de aanpak van graffiti 
goedkoper en sneller dan nu. Op het ogenblik 
geeft de stad jaarlijks 515.0000 euro uit; dat zou 
420.000 euro worden. Voordat het meldpunt 
gaat draaien moet de stad voor ongeveer een mil-
joen euro wel eerst graffiti–vrij gemaakt worden. 
Bedrijven en corporaties zouden dat geld bijeen 
moeten brengen.  •

Weertsluisconcert

De Nieuwe Philharmonie Utrecht (NPO) geeft 
zondag 4 juli een concert in de kom van de 
Weerdsluis. Vooraf zingen Utrechtse koren. De 
bedoeling is dat er jaarlijks een dergelijk concert 
is, zodat in Utrecht een traditie ontstaat vergelijk-
baar met het Amsterdamse Prinsengrachtconcert. 
De NPO is een projectorkest, dat wil zeggen dat 
de orkestleden niet in vaste dienst zijn, maar 
spelen op free lance-basis. Dirigent Johannes 
Leertouwer is de initiatiefnemer. •

Peuken op straat © Rop van der Lingen


