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Een ode aan het trage 
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• Slalommen met kinderwagen
• Blind in stad in verandering
• Volkstuin onder handbereik
• Plaskruizen, elegant is anders
• Meer boten op Nieuwegracht
• BAK: nadenken over kunst
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De Binnenstad als doorgaande route voor auto’s, 
je moet er niet meer aan denken. De auto is bin-
nen de singels trouwens überhaupt een vreemd 
element. Met al die steegjes is het centrum 
eigenlijk maar voor één vervoermiddel geschikt: 
de benenwagen.  
Met autorijden in de Binnenstad is het nu zoals 
met roken: het mag hier en daar nog, maar dat 
is dan ook alles. Als je van de Domstraat naar het 
station wilt moet je helemaal via het Ledig Erf. 
Ga maar fietsen, of nog liever: lopen. Want met 
al die fietsen weet ook niemand raad. 

Gedeelde ruimte
Op sommige plaatsen maken fietsers, lopers 
en autorijders gebruik van dezelfde ruimte, op 

de Oudegracht tussen stadhuis en postkantoor 
bijvoorbeeld. Een bijna anarchistische situatie, 
want niemand weet wie voorrang heeft. ‘Shared 
space’, noemen verkeerskundigen dat. In het 
Nederlands: gedeelde ruimte. In perioden dat het 
niet zo druk is, werkt het redelijk. Op zaterdagen 
daarentegen is er voor fietsers en automobilis-
ten geen doorkomen aan, want de voetgangers 
doen geen stap opzij. 
Een poosje geleden ontstond het plan de Vis-
markt en het stuk Oudegracht op drukke tijden 
voor fietsers af te sluiten. Uiteindelijk is alles bij 
het oude gebleven. 
De filosofie van Shared space is dat je verkeer 
niet moet regelen, maar moet overlaten aan 
ieders beleefdheid en gezond verstand. 
Verkeersborden kunnen bijna allemaal weg. 
Dat is mooi, maar voor ouderen en gehandicap-
ten is de siutatie soms erg onoverzichtelijk. 
In Drachten bestond van 2008 tot 2010 een 
Shared Space Institute. De NHL Hogeschool in 
Leeuwarden nam de activiteiten over. 

Territoriumdrift
Het motto van bedenker Hans Monderman 
was ‘Liever veiligheid met onzekerheid dan 
ongelukken met duidelijkheid’. In het Noorden 
van het land zijn in verscheidene plaatsen heel 
bewust shared space-experimenten uitgevoerd. 
In Utrecht ligt het initiatief niet zozeer bij de 
verkeersdienst, maar ontstaat de deling van de 
ruimte als gevolg van de territoriumdrift van de 
voetgangers. Ook de Servetstraat en de Zadel-
straat zijn al grotendeels in hun handen. 
Natuurlijk, hoe meer mensen lopen in plaats van 
wat anders, hoe beter. Voor artrose, een ziekte 
waaraan honderdduizenden vooral ouderen 
lijden, bestaat geen remedie. Wèl is er een 
methode om verergering zo veel mogelijk tegen 
te gaan: bewegen, wandelen. Bijvoorbeeld elke 
dag een rondje Zocherpark, over die goed opge-
knapte paden. 

Smaakvol
Neem je andere routes, ‘gewoon’ door de stad, 
dan is het hier en daar oppassen. Niet alleen 
moet je uitkijken voor geparkeerde fietsen, maar 
ook voor paaltjes, loszittende tegels, kuilen, 
hondenpoep. Utrecht blinkt niet uit door mooie, 
wandelaarsvriendelijke bestrating. De Steenweg 
en de Predikherenstraat zijn net opgeknapt, maar 
in grote delen van de Binnenstad ligt nog een 
hoop werk te wachten, bijvoorbeeld in Voor en 
Achter Clarenburg. En van vrijwel geen enkele 
straat kun je zeggen dat er een werkelijk smaak-
vol plaveisel ligt. Dat Utrecht zo populair is bij 
dagjesmensen is aan andere factoren te danken 
dan aan de inrichting van de openbare ruimte. 
Er is echt een inhaalslag nodig. Wie verre reizen 
doet, etc.... Niet alleen in de hoofdstad Funchal, 
maar in elk dorp op Madeira liggen op pleinen 
en straten tapijten van witte en donkergrijze 
steentjes in allerlei patronen. Wat een feest. •

De Binnenstadskrant is een 
initiatief van bewonersgroepen in 
de Binnenstad van Utrecht.

Redactie
Marijke Brunt
Dick Franssen 
Nynke Kok
Gert-Sjoerd Kuperus
Ben Nijssen
Sjaak Ramakers
Jacqueline van Eimeren
Elaine Vis

© Fotografie
Gerard Arninkhof
Humphrey Daniëls
Dick Franssen
Rop van der Lingen
Sjaak Ramakers
Saar Rypkema
Janneke Walter

Fotoredactie
Sjaak Ramakers 
 
Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte

Druk: Dijkman Offset, Diemen
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.000

Brieven en kopij sturen naar:
Binnenstadskrant
Nieuwegracht 82
3512 LW Utrecht, tel. 2314555
redactie@binnenstadskrant.nl
www.binnenstadskrant.nl

Deadline volgend nummer 
31 oktober, 
verspreiding 18 november 
Abonnementen: 10 euro per jaar

De Binnenstadskrant is mogelijk 
gemaakt met bijdragen van:

• Wijkraad Binnenstad
• Bewonersgroepen Binnenstad
• Wijkbureau Binnenstad
• Dienst Maatschappelijke 
 Ontwikkeling, afdeling 

Welzijnszaken
• Cumulus
• Politie Centrum
• Particuliere giften

Colofon

De Groningse architectuurhistoricus Auke van der Woud 
beschrijft in zijn onlangs verschenen boek ‘Koninkrijk vol 
sloppen’ hoe de Nederlandse oude steden er bij stonden in de 
negentiende eeuw. Inderdaad vol krotten en sloppen en met 
armoedige stegen. Toch kom je die beelden nauwelijks tegen 
in afbeeldingen: er waren maar weinig schrijvers, fotografen 
en tekenaars die op zoek gingen naar de ‘achterkant’ van de 
stad. En die moest je ook al willen vinden: de meeste gidsen 
voor bezoekers wezen vooral op het stedenschoon en de 
fraaie architectuur. Maar in alle steden waren ze, de ach-
terbuurten, veelal verscholen achter de deftige grachten en 
dure straten. Het waren de plekken waar de nette burger niet 
gezien wilde worden. Vooral in de negentiende eeuw vond er 
een groei van de achterbuurten plaats. Veel migranten trokken 
voor werk naar de stad en kwamen in marginale huizen te-
recht. Veel krotten werden gebouwd in voormalige tuinen van 

goede huizen aan de hoofdstraten. In Utrecht is de Tuinstraat 
er een voorbeeld van. In andere gevallen ging het om oude 
herenhuizen die eindeloos werden opgesplitst tot minimale 
woninkjes. In Amsterdam werden deze vervallen grote 
huizen forten genoemd. Ook in Utrecht waren ze te vinden.
In Utrecht zijn de krotten voor het overgrote deel verdwenen, 
gesloopt vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Andere huisjes hebben het overleefd doordat ze als monu-
mentaal werden gezien en na restauratie veranderden in 
gewilde huisvesting. Het meeste dat we weten over de oude 
bebouwing in Utrecht danken we aan de schrijver Nicolaas 
van der Monde, die er in de jaren veertig van de negentiende 
eeuw op uit trok om de achterkant van de stad in kaart te 
brengen. Hij stak de grens tussen voor- en achterkant over en 
dwaalde rond in de stegen en sloppen van de achterbuurten. 
Zo’n grens – een doorgang naar een steegje of slop – werd 
in de Hollandse steden een snijding genoemd en in Rotter-
dam een scheur. Zo’n snijding zat er ook in de Strosteeg en 
was bekend als de ‘Reet in de Muur’. Nu staat er de parkeer-
garage Springweg bovenop. • 

Voortschrijdend inzicht leidde er toe dat de pogingen zijn ge-
staakt om de Binnenstad verder aan te passen aan de auto. 
De demping van de Catharijnesingel stopte halverwege, 
gigantische doorbraken werden afgeblazen. Het leidde tot 
herontdekking van oude methoden om je te verplaatsen; 
met de fiets en met het openbaar vervoer. Zij zouden de 
oplossing bieden. Het gebeurde niet. Met de fietsen is het 
volkomen uit de hand gelopen; bussen stoten nog steeds 
zoveel vervuilende stoffen uit dat je op sommige plaatsen 
beter niet te lang kunt zijn. Joggers moeten in de spitsuren 
drukke straten mijden.
De gemeente gelooft nog steeds [en terecht] in fietsen 
en het OV, maar propageert nu ook de elektrische auto. 

In juni reed een karavaan van elektrische voertuigen naar 
de Mariaplaats, waar bij een autodate-parkeerplaats voor 
tienduizend euro het eerste oplaadpunt van de Binnenstad 
was neergezet. Er staat nu meestal een elektrische auto van 
Green Wheels. De paal heeft twee stopcontacten, maar op 
de plaats naast de Peugeot van Green Wheels kan iedereen 
parkeren. Het is dus toeval als die plek vrij is voor een twee-
de elektrische auto. In de karavaan reed ook een elektrische 
taxi van Green Cab mee. De directeur van dat bedrijf, 
George Jansen, peuterde vorig jaar van Den Haag twee mil-
joen subsidie los om in de regio Utrecht met 32 elektrische 
taxi’s te gaan rijden. Afgelopen winter, op een bijeenkomst 
op het stadhuis, betoogde Jansen dat uit milieu-overwegin-
gen bij het Centraal Station eigenlijk alleen ‘groene’ taxi’s 
zouden mogen komen. Maar tot nu toe zien de taxichauf-
feurs die bij CS staan te wachten nooit een Green Cab.
Met andere woorden: wat heeft het voor de overheid voor 
zin om ver voor de muziek uit te lopen, en helemaal als je 
niet eens weet of de muziek wel achter je zit? Het staat 
goed, dat wel. Je scoort er mee. Maar steek het geld liever 
in het onderhoud en de verbetering van voetgangersgebie-
den en trottoirs. De Binnenstad is gemaakt om te lopen. • 

Adressen

Ga maar lopen

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

Reet in de Muur 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

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

Dick Franssen

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.DNU.nl [de Nieuwe Utrechter]. [digitale krant met veel stads-
nieuws en soms pittige commentaren]
http://bouwput.blogspot.com [goed onderhouden,onafhankelijke 
site over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

Te voet Dick Franssen

Met dank aan Fatiha Shoes © Sjaak Ramakers

Met de auto van de Berenkuil naar Douwe 
Egberts. Welke route is sneller, via de rond-
weg of dwars door de stad? 
Veertig jaar geleden – ik werkte toen bij 
het Utrechts Nieuwsblad – probeerden we 
het uit omdat de hoofdredacteur vond dat 
de verkeersbeperkende maatregelen, waar-
over de gemeente toen begon te denken, 
indruisten tegen zijn gevoel voor vrijheid. 
De uitkomst bevestigde zijn vermoeden: 
via de Binnenstad was je er het snelst. 
Die route mocht je de automobilist dus niet 
afpakken. 

Straatje op Madeira. Zo kan het ook. © Dick Franssen
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Zigzaggen hoort er bij

Nienke Bosma manoeuvreert voorzichtig 
haar kinderwagen met baby Liz de Twijn-
straat in. Langs de uitgestalde rekken met 
bloemen en een half op het trottoir gepar-
keerde auto is te weinig ruimte en ze moet 
de rijweg op draaien. Uitkijken voor de 
fietsers en een grote vrachtauto. Een auto 
stopt uit zich zelf en laat moeder en kind 
voorgaan.  

Nienke heeft in het algemeen goede ervaringen 
met automobilisten: ‘Ze stoppen bijna altijd 
meteen als ik met de kinderwagen even op de 
straat rij of moet oversteken. Ze doen dat denk 
ik vooral vanwege die kinderwagen.’ 
Natuurlijk loopt zij bij voorkeur veilig op het 
trottoir. Maar regelmatig lukt dat niet. Even 
verder in de Twijnstraat is de winkel van Albert 
Heijn. Aan het eind van de middag is de stoep 
hier steevast over een grote lengte verstopt met 
fietsen en klanten met grote dikke tassen, en 
dus onbegaanbaar voor kinderwagens. 

Steigers
Vooral op de ochtenden dat het huisvuil en 
het oud papier worden opgehaald – maandag, 
woensdag en donderdag – is het erg krap op de 
smalle trottoirs van de Binnenstad. Nienke: ‘Dan 
is het altijd zigzaggen. Bewoners en winkels 
blokkeren de stoepen met vuilniszakken en do-
zen oud papier. Gewone voetgangers kunnen er 
meestal wel langs, maar met een kinderwagen 
gaat dat vaak niet.’ In de Geertestraat lopen 
Nienke en Liz eigenlijk altijd op straat. Aan de 
ene kant is de stoep gewoon te smal voor een 
kinderwagen, en aan de andere kant versper-
ren gevelstruiken, grote potten met planten en 
paaltjes de doorgang. Ook steigers en tegen de 
gevel geparkeerde bakfietsen dwingen hen de 
straat op. Verder kunnen terrassen flinke hin-
derpalen zijn. Met een kinderwagen kan je de 
terrassen van het Domplein, het Oudkerkhof en 
het stadhuisplein alleen passeren als je je tussen 
de fietsers en auto’s begeeft..

Heerlijk wandelen 
Nienke tilt aan dit soort obstakels eigenlijk niet 
zo zwaar. Ze horen nu eenmaal bij het wonen 
in de Binnenstad met haar smalle straten en 
stoepen. En ze houdt er rekening mee. ‘Vooral 
als er ook nog auto’s dicht op elkaar langs de 
stoep geparkeerd zijn, kijk ik vooruit of de stoep 
vrij is, dan kan ik op tijd de straat op draaien. 
Maar wat is het heerlijk om met een klein kindje 
in de Binnenstad te wonen. Je bent dichtbij de 
winkels en ik ga met Liz in de wagen vaak en 
ver wandelen, langs de singels, naar het Wilhel-
minapark, het Griftpark, Transwijk, noem maar 
op. Ik heb al wandelend met de kinderwagen de 
stad zo goed leren kennen. Zo afwisselend, een 
ontdekking! En Liz vindt het prima, als ze maar 
op tijd te eten krijgt.’

Irritante fietsen
Wel echt irritant zijn de fietsen die onnodig 
dubbeldik en schots en scheef tegen gevels, lan-
taarnpalen en verkeersborden worden neergezet 
en zo de stoep versperren: Nienke: ‘Het is toch 
een kleine moeite om je fiets zo neer te zetten 
dat je er met een kinderwagen gewoon langs 
kunt. Ik heb er weleens iets van gezegd tegen 
de studenten hier op de hoek. Ze waren best 
bereid om hun fietsen in een rek iets verderop te 
parkeren, maar dat was van korte duur, al gauw 
klonterden de fietsen weer als vanouds op de 
stoep.’

Ingewikkelde manoeuvres © Saar Rypkema

Marijke Brunt Blind op het bussstation

Peter Govaard [56], blind sinds 
het begin van de jaren negentig, 
reist liever met de stadsbus dan 
met de regiotaxi. ‘Al dat gepraat 
over ziektes, je wordt er beroerd 
van. En als je helemaal pech 
hebt zit de auto vol bejaarden 
die van de bingo komen. En 
maar klagen dat ze al weer een 
pak koffie hebben gewonnen.’ 

Vanuit Lunetten is hij met bus 8 
naar busstation Noord gekomen. 
Daar wil hij het liefst zo snel moge-
lijk weg. ‘Zo’n lawaai hier: ik word 
er knettergek van.’ 
Geluiden heeft hij nodig om zich te 
oriënteren. Hij hoort bijvoorbeeld 
een roltrap en weet daardoor waar 
hij is. Maar is er te veel geluid, dan 
raakt hij de kluts kwijt, dan moet 
hij soms de hulp inroepen van een 
ziende. Heeft hij daar moeite mee? 
‘Nee, helemaal niet. Mensen die pas 
blind zijn, vinden het vaak verve-
lend. Later heb je dat niet meer’.
Hulp wordt hem trouwens ook 
regelmatig ongevraagd aangebon-
den. ‘In zeven van de tien gevallen 
door mensen van buitenlandse 
afkomst.’
Hij waardeert het erg. ‘Voorwaarde 
is wèl dat ze niet de regie nemen, 
de baas gaan spelen. Laatst miste 
ik een bus en moest ik een half uur 
wachten. Een vrouw vroeg of ze in-
tussen iets voor me kon betekenen. 
Ik wilde graag naar de kiosk om een 
pakje shag je kopen. ‘Daar breng ik 
je niet’, zei ze; ‘ik rook niet’. 

Hogere machten
Stukken in de stad waar telkens 
iets verandert, zijn een probleem 
voor blinden. Het Westplein durft 
Govaard niet zonder hulp over te 
steken; het Stationsgebied vindt hij 
‘een gigantische ramp’. ‘Het is hec-
tisch, het is onlogisch, althans voor 
iemand die niet kan zien. En het 
gaat er nog veel erger worden.’
Hij is voorzitter van de commissie 
mobiliteit en toegankelijkheid van 
de het SOLGU, het Stedelijk overleg 
lichamelijk gehandicapten Utrecht, 
en is tot in de details op de hoogte 
wat er allemaal gaat spelen. Hij is 
wel te spreken over de inzet van de 
gemeente. ‘Ze doet van alles om 
ons gehandicapten tegemoet te 
komen. Maar hier in het Stationsge-
bied regeren hogere machten.’

Regiotaxi
Tegenwoordig gaat Govaard soms 
met lijn 8 vanuit Lunetten naar de 
Bleekstraat, en stapt daar over op 
lijn 12, omdat hij dan gunstiger bij 
het station uitkomt. Hij wil laten 
zien wat het uitmaakt, en daarom 
gaan we in de richting van het 
Moreelsepark. Om een beetje vaart 
te maken houdt hij me bij de arm. 
We lopen langs een hek dat hij niet 
kent. Erachter komt een nieuwe, 
tijdelijke trap naar de stationstraver-
se. Hij weet dat hier in de buurt de 
nieuwe opstapplaats voor de regio-
taxi is. Er moet, zegt hij, een bordje 
hangen, en op het asfalt moet een 
niet-parkeren-kruis zijn geschilderd. 
Klopt allemaal. Maar verder is er 
niets te zien. Een bankje ontbreekt; 
er is geen afdakje. 
Govaard: ‘Soms duurt het wel een 
kwartiertje voordat de taxi komt. 
Dan moet ik hier dus gewoon in 
de regen wachten. Ik weet dat je 

daar verderop kunt zitten. Maar dat 
moet ik niet doen, want als de taxi 
mij niet ziet staan, dan rijdt hij weg. 
En ik kan nu eenmaal niet zien of 
de taxi er aan komt.’ 

Hollende reizigers
We bekijken de halteplaats van 
lijn 12 [Govaard hanteert het taal-
gebruik van een ziende: hij zegt 
bijvoorbeeld dat hij tv kijkt, maar 
het enige wat hij ziet is het verschil 
tussen donker en licht], en gaan 
vervolgens met de roltrap omhoog 
richting stationshal. Hij vertelt dat 
hij over onze wandeling tot dusver 
zeker een kwartier langer zou heb-
ben gedaan als hij helemaal op 
eigen kracht zijn weg had moeten 
zoeken. ‘Als blinde moet je geen 
haast hebben’. 
Linksaf, naar de stationshal, of 
rechtsaf, richting Binnenstad? Liever 
rechtsaf, want al die gehaaste men-
sen in de stationshal, daarvoor is hij 

Dick Franssen

Uitstallingen op straat maken het er niet makkelijker op. © Sjaak Ramakers

een beetje beducht. Een paar keer 
liep een hollende reiziger hem de 
stok uit zijn hand [en raapte hem 
niet voor hem op]. 
We lopen Hoog Catharijne uit, via 
de Godebaldtraverse. Govaard zou 
eindelijk wel weer eens een shagje 
willen opsteken. Op een bank op de 
Mariaplaats vraag ik hem of hij zich 
enigszins heeft kunnen verzoenen 
met het blind- zijn. Zijn antwoord: 
‘Je leert met ongemakken om te 
gaan, maar dat wil niet zeggen dat 
je soms niet baalt. Natuurlijk ben ik 
wel eens kwaad. Het ergste is dat je 
soms afhankelijk bent van anderen.’ 

Terrasje
Sommige situaties vindt hij ook heel 
vernederend, bijvoorbeeld dat hij, 
om voor hulpmiddelen in aanmer-
king te komen, om de zoveel tijd 
bij een keuringsarts moet komen, 
die dan moet vaststellen dat hij nog 
steeds blind is. ‘Maar elke dokter 
weet dat mijn oogziekte ongenees-
lijk is.’
Hij zit graag op een terrasje, en 
luistert dan naar de verhalen om 
hem heen. Voor z’n plezier wan-
delen doet hij de laatste jaren niet 
meer. Kost te veel energie. Eind van 
onze route is de Mariastraat, om te 
kijken hoe hij het daar redt met de 
reclameborden die er tegenwoordig 
staan. In straten waar geen gerib-
belde geleidestroken voor blinden 
zijn, volgt Govaard doorgaans de 
gevellijn. Als hij dat hier doet, en hij 
let niet goed op, dan zou hij tegen 
die borden opbotsen. Maar Sjaak 
[de fotograaf] en ik hebben hem 
gewaarschuwd, want zo gemeen 
zijn we ook weer niet. •

Een aparte kwestie is het station. Nienke: 
‘Gelukkig heb ik een kinderwagen met vier wiel-
tjes, want de roltrappen naar de stationshal zijn 
ongeschikt voor wagens met drie wieltjes. 
En er is maar één lift, die bovendien vrijwel on-
vindbaar is [helemaal bij de ingang bij het streek-
busstation], het vaak niet doet, ‘s avonds laat 
dicht is, en stinkt. En dat voor zo’n groot station. 
Onbegrijpelijk.’   

En kleine Liz? Die heeft het goed naar haar zin. 
Ze ligt zoet in haar wagen te kijken en valt in slaap, 
al schommelend stoep af, stoep op, stoep af. •

Een winkel, ongeveer tien woningen 
en een cafe-restaurant wil Wolff Ci-
nema Groep onderbrengen in het ge-
bouw op de Oudegracht waar nu de 
bioscopen Camera en Studio zijn. Het 
zal pas gebeuren als op het Jaarbeur-
sterrein een megabioscoop is neerge-
zet. De plannen daarvoor sudderen 
al jaren. Volgens de laatste informatie 
wil Wolff de megabioscoop niet zelf 
bouwen, maar huren. 
Het college van b. en w. heeft inmid-
dels ingestemd met ‘de start van ruim-
telijke planvoorbereiding voor de her-
ontwikkeling van Camera/Studio’. •

Camera en Studio 
gaan verdwijnen
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Ook op deze droge zaterdagochtend in augus-
tus wordt er druk getuinierd. ‘Het is pluktijd’, 
vertelt Jeanette de Bakker, één van de tuiniers. De 
combinatie van warmte en regenbuien heeft de 
bloemen, planten, kruiden en groenten de afge-
lopen periode als kool doen groeien. Het vijvertje 
in haar wilde tuin is al nauwelijks zichtbaar meer 
en wordt overschaduwd door fleurige bloemen 
en een bijzonder mooie aspergeplant.

Vruchtbare grond?
De grond bood vijftig jaar lang onderdak aan 
een garagebedrijf [Raasveld’s Auto en Motorhuis 
Utrecht; RAMU], dat in 1982 de Lange Nieuw-
straat verliet wegens ruimtegebrek. Het binnen-
terrein werd vervolgens heringericht. Blijkbaar 
is de grond nu [weer] vruchtbaar genoeg om 
er smakelijk uitziende tomaten, courgettes en 

Volkstuinieren op de Lange Nieuwstraat Nynke Kok

verschillende kruiden [rozemarijn, salie, tijm] op 
te verbouwen. Daarbij blijkt ook een bijzondere 
paddensoort, de vroedmeesterpad, zich hier nu 
thuis te voelen. Het beestje dankt zijn naam aan 
de aparte manier van ‘broeden’, waarbij het man-
netje de ‘eiersnoeren’ na de paring wekenlang 
bij zich draagt. Ooit is de vroedmeesterpad in de 
Binnenstad uitgezet en hier blijkt hij zich goed te 
kunnen handhaven.

Buren
De tuiniers, van wie het merendeel dichtbij de 
Lange Nieuwstraat woont, komen hier vooral 
voor hun rust, als hobby en ter ontspanning. Zij 
vergaderen twee keer per jaar. Ze hebben zich 
nog wel eens zorgen gemaakt over de toestand 
van de tuin van de aanliggende studentenwo-
ning. Momenteel ziet het betegelde stuk grond er 

voor studentenbegrippen keurig uit. Via het pand 
van deze buren is tegenwoordig de watertoevoer 
naar de tuinen geregeld.

Even gezond doen
De tuintjes grenzen aan de andere zijde aan 
een openbaar binnenplaatsje, dat volgend jaar 
opnieuw bestraat zal worden. De tuiniers hopen 
dat de fruitbomen met perziken en pruimen die 
er nu groeien daarbij gespaard blijven. 
En zij niet alleen. ‘Laatst kwam ik hier op mijn 
fiets aangereden en zag een dakloze man al 
kauwend bij de bomen staan’, vertelt Yvonne van 
der Pijl, ook een tuinier. ‘Hij keek nogal betrapt 
en zei: ‘Oh hallo, ik ben even gezond aan het 
doen’. 
De toegangspoort wordt om acht uur ‘s avonds 
gesloten, anders zou het hier met de omliggende 
daklozencentra en hangjongeren waarschijnlijk 
uit de hand lopen. Ook overdag kunnen er trou-
wens ongewenste dingen gebeuren. Nog niet zo 
lang geleden lag er een verdacht pakket, zorgvul-
dig ingebonden door vuilniszakken en tape. Het 
bleek om een asbesthoudende bak te gaan. •

Vijf mensen staan op de wachtlijst voor een volkstuintje achter Lange Nieuwstraat 10-12. 
Op deze verborgen plek, bereikbaar via een poortje naast uitgeverij Matrijs, wordt sinds 
1987 gevolkstuinierd, een unieke activiteit in de Binnenstad. Het terrein is verdeeld in elf 
tuintjes. Sommige tuiniers stoppen er na een paar jaar mee, anderen doen het al heel lang, 
vertelt voorzitter Ruben de Heer.

De tuiniers. Van links naar rechts Jeanette de Bakker, Muriël Roquas, Anjo Fourno, Ruben de Heer, Erika Elkus, Yvonne van der Pijl, Rob Kramer © Sjaak Ramakers

Vlak voor de zomervakantie werden de 
uitbreidingsplannen van de Bijenkorf 
officieel bekend. Voor de uitvoering is een 
wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
Daarom werden de plannen eerst aan de 
buurt voorgelegd. 

Begin tachtiger jaren moest de Bijenkorf nog 
gedwongen worden haar plannen voor een 
vestiging in de Lange Viestraat, op de lokatie van 
de afgebroken V&D, in daden om te zetten. 
Het Utrechtse publiek zou volgens het concern 
bij nader inzien niet koopkrachtig genoeg zijn. 
Zo kon het gebeuren dat er zich nog drie andere 
zaken in het gebouw konden vestigen. 
Als eerste onderdeel van de huidige uitbreidings-
plannen werden die bedrijven, een kledingzaak 
op de begane grond en een bakkerszaak en een 
winkel/restaurant met Indonesische gerechten in 
de kelder, gedwongen te verdwijnen. Dat ging 
niet zonder slag of stoot, maar de Bijenkorf [die 
het gebouw huurt], stelde de eigenaar voor de 
keus: of zij eruit of wij eruit. Natuurlijk zag die 
eigenaar het warenhuis niet graag vertrekken. 
En ook de gemeente is maar wat graag bereid om 
de Bijenkorf tegemoet te komen. 

Blinde muur
Verdere uitbreiding vindt plaats door een nieuwe 
bouwlaag boven op het bestaande gebouw, 
achter de bestaande gevels, door een hoek in de 
Jacobsstraat toe te voegen en door een extra laag 
op de parkeergarage. Bewoners van de Oude-
gracht zijn niet zo blij met deze uitbreidingen 
in de hoogte. Hun toch al niet te fraaie uitzicht 
wordt door een vier meter hogere blinde muur 
nog slechter. Het is de bedoeling dat zij gecom-
penseerd worden met een dakterras, maar het is 
nog de vraag of dat dak daarvoor geschikt is. 
Het Wijk C-Komitee heeft voorgesteld om in 
plaats van die opbouw, de uitbreiding te realise-
ren door het laten verdwijnen van de vergader-
ruimten en kantoorlokaties in het gebouw. 
Dat zou de gevel ook levendiger kunnen maken. 
Een opvallende wens van de Bijenkorf is om geen 
fietsenrekken en bushalte voor de deur te heb-
ben. Door de uitbreiding worden er meer klanten 
verwacht en daarmee meer voetgangers op de 
trottoirs. De gemeente lijkt deze wens in te willen 
willigen. 
Alleen: hoe staat het dan met die andere fietsen-
rekken in de Lange Viestraat? En op het Vreden-
burg? Het zou de Bijenkorf sieren om de par-
keergarage uit te breiden met een fietsenstalling 
in plaats van met een extra laag voor auto’s. Dat 
zou ook passen in de lijn van het onlangs door 
de gemeente gepresenteerde ambitiedocument 
‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’. Daarin pleit 
het college ervoor om bij nieuwbouwprojecten 
meteen fietsenstallingen te realiseren. 

Inconsequent
De wethouder van verkeer Frits Lintmeijer wil 
het autoverkeer naar de Binnenstad onder meer 
beperken door het straatparkeren te vermin-
deren. Dat argument wordt ook gebruikt om 
vergunninghoudersplaatsen op het Janskerkhof 
op te heffen. Maar tegelijkertijd gaat hij akkoord 
met meer parkeerplaatsen in de garage van de 
Bijenkorf. Dat is toch zeer inconsequent! 
Door het veranderen van de gevel in de Sint 
Jacobsstraat is er minder ruimte voor een bus-
halte en die wil men daarom laten vervallen. 
Echter, de gemeente heeft het voornemen om de 
bussen, die door de Sint Jacobsstraat rijden, ook 
in de toekomst niet meer op het Vredenburg te 
laten stoppen. Dan zou een halte zo dicht moge-
lijk bij het Vredenburg wel zo wenselijk zijn. 

Grotere vrachtwagens
Er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan de 
uitbreiding van de Bijenkorf, die een prima 

tegenhanger is voor de uitbreiding van Hoog 
Catharijne. De overkluizing over de Jacobsstraat 
wordt afgebroken. Ook wordt de gevel veran-
derd en wel zo, dat op de eerste verdieping het 
gebouw opener en daarmee levendiger wordt. 
Problematisch blijft de bevoorrading. De grote 
vrachtwagens komen moeilijk bij de magazijnen. 
De Bijenkorf wil met nog grotere vrachtwagens 
gaan rijden, die het voordeel zouden hebben 
dat er in ieder geval niet nog meer vrachtver-
keer hoeft bij te komen. Saillant detail is dat de 
Bijenkorf indertijd een zienswijze [bezwaarschrift] 
heeft ingediend tegen de bouw van het winkel/
woongebouw Vredenburg Noord. Dit omdat het 
verkeersaantrekkend zou zijn [en de eigen uitbrei-
ding in de weg zou kunnen staan?] •

Grotere Bijenkorf wil geen fietsen 
en bushalte voor de deur 

Ben Nijssen

Barricade van fietsen © Sjaak Ramakers

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Een park dat een weg werd 

kinderen levendig te houden en het 
vertrouwen in de[n] vorst[in] te be-
vorderen, den aangenamen omgang 
en de saamhorigheid tusschen de 
leden te bevorderen en de ontwik-
keling van de kinderen der leden te 
bevorderen.’ 
De vereniging en de onderafdelin-
gen hielden zich bezig met muziek, 
gymnastiek en zang en droegen 
koningsgezinde namen als Oranje-
Nassau en Juliana.
Men moest een dubbeltje betalen 
om aan alle activiteiten te mogen 
meedoen. Daardoor haakten de al-
lerarmsten toch vaak af. Er was een 
verenigingsgebouw [het Oranjehuis] 
met een biljartzaal en een biblio-
theek en waren regelmatig uitvoe-
ringen in het land of in de muziek-
tent in het park. In het verenigings-
gebouw werden ook cursussen voor 
vrouwen gegeven. In het park was 
ook de eerste openbare speeltuin 
van Utrecht, met een grote zandbak, 
waar kinderen veilig konden spelen.

Verheffen
Tijdens het 40-jarig bestaan van de 
Vereniging in 1923 verscheen er een 
gedenkboek dat een aardig beeld 

Kijken naar de fotograaf © Het Utrechts 
Archief

In sommige delen van het Stati-
onsgebied is het tegenwoordig 
lastig lopen. Je moet steeds op-
letten wat er nu weer veranderd 
is, en vooral ’s avonds ziet het 
er hier en daar onguur uit. Maar 
het is allemaal wel te doen. Als 
je slecht kunt lopen of visueel 
gehandicapt bent, wordt het ver-
haal wel iets anders. Zeker als je 
in een rolstoel zit, heb je last van 
alle obstakels en is elke ongelijk-
heid een potentieel gevaar. 

De belangenverenigingen voor ou-
deren en gehandicapten COSBO en 
SOLGU maakten hun bezorgdheid re-
gelmatig aan de gemeente kenbaar. 
Mede op basis van hun signalen zijn 
er nu mensen aangesteld die voort-
durend waakzaam door het Stations-
gebied lopen of fietsen om te kijken 
of veranderingen goed staan aange-
geven, of er geen onnodige obstakels 
en potentieel gevaarlijke situaties zijn. 
Dit is echter geen garantie dat er nu 
niets meer fout gaat en ook niet dat 
vervelende situaties snel verholpen 
worden. 

Tramhalte verhuist
Wat betreft de halteplaatsen van 

bus en tram komen er veel veran-
deringen. Nog vele jaren zullen die 
tot extra loopafstanden leiden. De 
tram zal de meeste ellende ople-
veren. Eerst kwam de mededeling 
dat de tram naar Nieuwegein niet 
meteen aangesloten kan worden op 
de tramlijn naar de Uithof. De Nieu-
wegeintram is een soort treintje, dat 
langs hoge perrons rijdt. Op de lijn 
naar de Uithof daarentegen moeten 
‘echte’ trams gaan rijden, met een 
lage instap, langs lage perrons. Maar 
geld om de trams naar Nieuwegein 
te veranderen en de perrons aan te 
passen is er niet. 
Het grote nadeel van het niet ver-
nieuwen van de trams zal zijn dat 
de Nieuwegeintram voorlopig zijn 
eindhalte krijgt aan de westzijde van 
het station. En dat zal ook voor een 
deel van de buslijnen gelden. Dat be-
tekent een flinke tippel voor de Bin-
nenstadsbewoners, want als men de 
trambaan naar de Uithof gaat aan-
leggen, zullen alle bussen die nu nog 
van de vrije busbaan langs het spoor 
gebruik maken, via het viaduct bij de 
Bleekstraat naar de westzijde van het 
station gaan. En dat zal dan wel een 
tijdje zo blijven, want ook tijdens de 
testfase van de tram naar de Uithof 

[die wel een jaart kan duren] zullen 
de bussen aan die kant blijven. 

2015 of 2018
In de toekomst gaan alle trams aan 
de Binnenstadszijde van het station 
hun halte hebben. Alle bussen die 
van de oostkant van de stad komen, 
krijgen in de eindfase eveneens 
hun halte aan de Binnenstadszijde 
van het station. Maar het zal nog 
erg lang duren voordat die situatie 
bereikt zal zijn [als die ooit bereikt 
wordt]. 
Volgens de planning van de ge-
meente zou de tram naar de Uithof 
in 2015 kunnen rijden. De regie voor 
de Uithoflijn ligt echter bij het BRU 
[Bestuur Regio Utrecht] en die zegt 
dat de tram pas in 2018 in dienst 
genomen zal worden. De trams moe-
ten namelijk nog besteld worden, de 
technische voorzieningen moeten 
nog vastgesteld worden en er geldt 
een lange levertijd.

Snellere route
Ondertussen is ook al begonnen met 
de vernieuwing van het station zelf. 
Dat zal de ruimte voor voetgangers 
door het station beperken. Bereke-
ningen zouden echter uitwijzen dat 

Christie Weduwer

In 1939 werd de ‘Vereeniging 
Het Oranjepark en haar Onder-
afdeelingen’ opgeheven. Door 
de komst van de Sint -Jacobs-
straat, die dwars door dit park 
was gepland en de verdergaande 
afbraak en sanering van Wijk C, 
kwamen zo het eerste Utrechtse 
volkspark en de eerste openbare 
speeltuin in Utrecht roemloos 
aan hun einde. Tien jaar daar-
voor ging het wandelpark park-
tuin Tivoli al op de schop.

Tussen 1850 en 1930 gonsde Wijk 
C van activiteit. Het was lange tijd 
de populairste uitgaanswijk van 
Utrecht, met zijn kroegen, logemen-
ten, restaurants, talrijke markten, 
kermissen en circussen. Voor de 
vaste bewoners was er naast nood-
zakelijke saamhorigheid ook de 
keerzijde van bittere armoede, zware 
werkomstandigheden, vreselijke 
ziektes en slechte huisvesting
In 1882 werd in Wijk C een commis-
sie opgericht om er een volkspark 
aan te leggen. Aanleiding was de 
kaalslag die was ontstaan na de 
sloop van het verkrotte Van Eecke-
renplein, na de cholera-epidemie 
van 1866. Die commissie bestond uit 
een groot aantal welvarende Utrech-
ters, die bereid waren het geld 
[5800 gulden] op tafel te leggen, 
als de gemeente hen het braaklig-
gende terrein afstond. De toen nog 
onbekende tuinarchitekt J.Copijn 
uit Groenekan kreeg opdracht om 
het park te ontwerpen. Op dinsdag 
14 mei 1883 werd het feestelijk 
geopend.

Liefde en trouw
In 1913 werd bij Koninklijk Besluit 
erkend: ‘de Vereeniging Het Oran-
jepark en haar Onderafdeelingen’ 
die als doelstelling had: ‘de liefde 
en trouw aan het Huis van Oranje 
Nassau onder de leden en hunne 

Ben Nijssen

Met de tram naar Nieuwegein? Eerst een fl inke tippel

ook de extra voetgangersstromen 
voor trams en bussen door het sta-
tion mogelijk zullen zijn. Verwacht 
mag worden dat in de tussentijd de 
Rabobrug over de sporen klaar zal 
komen. Voor de voetgangers uit het 
zuidelijke deel van de Binnenstad zal 
deze brug een snellere route naar de 
treinperrons kunnen betekenen, mits 
de beloofde trappen naar de perrons 
er inderdaad komen. De route naar 
de [tijdelijke] bushalte aan de westzij-
de van het station zal ook door deze 
brug bekort worden, maar die naar 
de tramhalte niet.

De vertraging van de aanleg van de 
tram naar de Uithof is door de wijk-
raden als zeer ongewenst betiteld. In 
een gezamenlijk advies aan het col-
lege pleiten zij ervoor om toch al het 
mogelijke in het werk te stellen om 
volgens de oorspronkelijke planning 
de tram in 2015 te laten rijden. Hun 
ongerustheid betreft de vervoerscapa-
citeit naar de Uithof waarvoor bussen 
in 2018 niet meer toereikend zullen 
zijn en ook de luchtkwaliteit die op 
bepaalde delen van de Uithoflijn 
[Bleekstraat, Catharijnesingel] slecht 
zal blijven. •

Voorstraat wordt ‘cool’

Dat hoor je niet vaak: ondernemers 
die per se op de Voorstraat willen zit-
ten. Maar voor Lennaert Meyboom 
en Angelo van de Weerd, twee vrien-
den uit Wijk bij Duustede, was het de 
enige straat in Utrecht waar ze hun 
plan wilden verwezenlijken. Ze had-
den ook al lang een bepaald pand 
op het oog, nummer 46, waar een 
- meestal gesloten - Marokkaanse 
bank zat. Toen de bank vertrok, sloe-
gen zij meteen toe, en nu runnen ze 
al een maand of vijf een informeel 
ogend koffiehuis The Village, Coffee 
and Music. Doorgaans komt die mu-
ziek van een cd- of van een ‘ouder-
wetse’ platenspeler, maar zo nu en 
dan is ze ook live. Altijd akoestisch, 
en uitsluitend overdag. The Village is 
open van acht tot zes. 
De voorliefde voor Voorstraat num-
mer 46 is te begrijpen. Het is een 
mooi hoekpand, goed in het zicht. 
Maar waarom moest het zo nodig de 
Voorstraat zijn? 

Omdat, zo zegt Lennaert, het een 
echte stadse straat is, een beetje 
rauw, met allemaal zelfstandige on-
dernemers. Hij vindt het een straat 
met de mogelijkheden zeer aantrek-
kelijk te worden voor mensen met 
een eigenzinnige smaak. 
De Voorstraat komt nog weleens in 
het nieuws door overlast van daklo-
zen, drugsgebruikers en prostituees. 
Lennaert zegt dat hij er nog weinig 
van merkt. Hij heeft wel een verkla-

ring. ‘Om zes uur zijn wij weg. Ik heb 
begrepen dat het daarna spitsuur 
wordt’.

Pop-up
The Village werkt samen met Plato, 
de cd-winkel aan de overkant, één 
van de belangrijke trekkers van de 
Voorstraat –nieuwe stijl. Maar er zijn 
meer initiatieven in de sfeer van wat 
aparte, eigentijdse bedrijvigheid. 
Op 44 bijvoorbeeld is Klijs en Boon, 

Bovengoed en Ondergoed gekomen. 
De afgelopen twee maanden exploi-
teerden Danique Klijs en Gwen Boon 
er een pop up-store [een tijdelijke 
winkel], die er tamelijk bizar uitzag. 
Alles was er van karton, zelfs de 
pashokjes. In september komt er een 
definitieve inrichting.
Klijs en Boon vinden de anders-iden-
titeit van Voorstraat vergelijkbaar met 
die van de Haarlemmerdijk in Amster-
dam. •

Aestrid, een band uit Soest, op een middagconcert in The Village © Humphrey Daniëls

geeft van de jaren dat het Oranjepark 
in een behoefte voorzag. Het doel 
van het volkspark en de activiteiten-
clubjes was uiteindelijk het volk van 
Wijk C te verheffen. Blijkbaar was dit 
verheffingsproces eind jaren dertig 
afgerond: Wijk C werd gedeeltelijk 
van de kaart geveegd, en de vereni-
ging geliquideerd.

Parktuin Tivoli
Grenzend aan Wijk C vond men 
de eerste Stadsschouwburg en de 
eerste jaarbeurs van Nederland op 
het plein Vredenburg. Dit waren ge-
legenheden waar de bewoners van 
Wijk C niet veel kwamen. Die attrac-
ties waren meer bestemd voor een 
ander publiek, dat parktuin Tivoli 
bezocht. Daar vond in 1908 de eer-
ste bioscoopvoorstelling in Utrecht 
plaats, ingeleid door Louis Hartloo-
per. Een kaartje kostte 50 cent. 
Dat parkje lag in het gebied tussen 
de Kruisstraat, de Mulderstraat, de 
Biltstraat, de Nachtegaalstraat, 
de Wittvrouwenstraat en de Rijks 
hbs in de Kruisstraat. Het verdween 
in 1929 om plaats te maken voor 
woningbouw. •

Een volkspark is een park dat 
is aangelegd ter verheffing van 
de arbeiders en is voorzien van 
recreatieve, educatieve en/of 
sportieve elementen. Vanaf 1872 
[Volkspark Enschede] is er een 
groot aantal van dit soort parken 
aangelegd, meestal in de buurt 
van fabrieken of arbeiderswijken. 
In de beginperiode werden deze 
parken meestal gefinancierd 
door particulieren, later ook 
door plaatselijke [socialistische] 
overheden. Een goed voorbeeld 
van zo’n park dat met gemeen-
schapsgeld is gefinancierd is het 
Zuiderpark in Den Haag, dat al 
rond 1907 werd ontworpen door 
H. Berlage, als deel van een stads-
uitbreiding, maar dat pas werd 
aangelegd na dertig jaar geruzie 
erover in de gemeenteraad. •

Wat is een volks-
park eigenlijk?

Op het Lucasbolwerk, onderdeel van het Zocherplantsoen, zijn drie oude 
lindebomen gekapt  nadat ze bij een brand onherstelbaar waren bescha-
digd. De brand, die waarschijnlijk  is aangestoken, woedde in 2500 plastic 
kratten, waarvan studenten in de introductieweek een ‘krattendoolhof’ 
hadden gemaakt. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om de bomen te 
vervangen door linden die op de Croeselaan weg moeten wegens werk-
zaamheden.  •

Drie bomen op het Lucasbolwerk 
gekapt na brand 

Zalencentrum Trianon op de Oudegracht, waarvan de exploitante eind 
dit jaar vertrekt, blijft in afgeslankte vorm bestaan. 
Op de begane grond komt vermoedelijk horeca, boven wordt, na een ver-
bouwing, de zaalverhuur voortgezet, mogelijk in combinatie met 
de ernaast gelegen dansschool Cornelissen. De naam Trianon wordt 
gehandhaafd. •

Afgeslankt Trianon 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Gemeente tolereert Hells Angels in illegaal clubhuis  
Ben Nijssen

Toen de gemeente en de voorzieningrechter had-
den vastgesteld dat de kelder niet als clubhuis 
mag worden gebruikt, zeiden de Confederates 
dat de kelder in gebruik is als woonruimte. Eén 
van de leden schreef zich als bewoner in het 
gemeenteregister in. Tot ver in 2010 stond op de 
website van de motorclub dat de werfkelder hun 
clubhuis was. In het raamkozijn stond ook een 
bordje van de Confederates.
Mede op verzoek van het buurtcomité is de ge-
meente gaan posten om na te gaan of er sprake 
was van een woning of van een clubhuis. De con-
clusie was dat er niet werd gewoond. Dit onder-
zoek duurde bijna zes maanden! Ondanks de be-
lofte dat er gehandhaafd zou worden gebeurde er 
vervolgens lange tijd niets. Tot het comité contact 
opnam met de wijkwethouder Mirjam de Rijk. 
Na lang doorvragen moest de gemeente toen 
toegeven dat er uiteindelijk nooit meer op de club-
avond was gecontroleerd. Vervolgens is men dat 
alsnog gaan doen. De conclusie die de gemeente 
daarna trok was nog vreemder: er was nu plots 
wèl sprake van bewoning, en op maandagavon-
den ontving de bewoner steeds wat vrienden. 
Inmiddels had wethouder De Rijk het dossier over-

gedragen aan wethouder Bosch, die het liet bij de 
mededeling dat er geen illegale activiteiten waren 
geconstateerd en dat hij van de politie had verno-
men dat de motorrijders aangesproken waren op 
de overlast die ze veroorzaakten.

Betonijzer
In mei 2011 gingen de Confederates op in de 
Hells Angels. De geblindeerde ramen en de deur 
van de werfkelder werden kort daarna gebar-
ricadeerd met betonijzer, vermoedelijk omdat 
problemen werden gevreesd met de rivaliserende 
motorclub Satudarah. Het comité meldt dit aan 
wethouder Bosch, die niet reageert. Daarna be-
sluit men burgemeester Wolfsen als gemeentelijk 
verantwoordelijke voor veiligheid te benaderen. 
Wolfsen reageert ook niet, maar twee maanden 
later komt wethouder Bosch weer met de mede-
deling dat men helaas niets kan doen omdat er 
niets illegaals plaatsvindt. Als men overlast onder-
vindt, moet de politie maar benaderd worden.

Bandidos
De vraag is nu waarom de gemeente zich zo 
gedraagt. Is het onwil, angst, stelt men andere 
prioriteiten? In de zomervakantie kwam ook de 
[ontkende] oorlog met Satudarah naar buiten. 
De Hells Angels zouden om zich te versterken 

andere motorclubs proberen in te lijven en Sa-
tudarah zou voor de Bandidos [die in Nederland 
nog niet actief zijn] een springplank naar Neder-
land moeten worden. In het AD hebben de Hells 
Angels hun kant van de zaak laten horen. Zij 
ontkennen niet dat ze Twijnstraat aan de Werf als 
clubhuis gebruiken sinds ze hun café Roadhouse 
in Voordorp van de hand moesten doen, maar 
beweren wel dat een van hun leden daar woont. 
Ze willen in goede harmonie met de omwonen-
den als clubleden bij elkaar komen en proberen 
dan ook geluidsoverlast zo veel mogelijk te voor-
komen. Wèl zouden ze op zoek zijn naar een 
nieuw clubhuis. 
In hetzelfde artikel zegt de politie geen overlast 
van de motorclub te ondervinden. Het buurtco-
mité is niet geamuseerd en een deel van de om-
wonenden ten einde raad; in gesprek gaan met 
de Hells Angels is in hun ogen geen oplossing. 
Immers, de Hells Angels weten heel goed dat een 
clubhuis daar niet kan en niet mag. Het is niet 
aan de buren om te smeken om verbetering. Het 
is een kwestie van handhaving door politie en/of 
gemeente. Bovendien gaat dat voorbij aan het 
standpunt van het buurtcomité dat tegen een on-
rechtmatige zaak wordt gestreden. Wie kan hen 
nu nog in hun gerechtvaardigde actie bijstaan? •

Gemak voor de mannen Marijke Brunt

Plaskruizen, de losstaande uri-
noirs van grijs kunststof, zijn 
vaste verschijningen in de Bin-
nenstad. Op donderdagochtend 
staan ze er en op maandagoch-
tend komt een hijskraanauto ze 
weghalen. Dat gaat zo de hele 
zomer door, van Koninginnedag 
tot half september. Volgens het 
bedrijf dat ze verhuurt zijn ze ‘dé 
ideale oplossing om wachtrijen, 
plassporen en ongewenste geu-
ren tegen te gaan. Ze bieden vier 
heren tegelijk de gelegenheid 
om te plassen’. 

De plaskruizen zijn te vinden op de 
pleinen waar de cafés 's avonds en 
‘s nachts grote aantallen uitgaanders 
trekken en waar dan veel, heel veel 
bier wordt geschonken en gedron-
ken. De bierdrinkers kunnen hun 
blaas direct weer legen in zo’n grijze 
plascontainer. Ze staan op het Jans-
kerkhof [2 stuks], de Neude [2], de 
Mariaplaats [2], het Ledig Erf en de 
Van Asch van Wijckstraat.

Storende straatmeubels
Ongetwijfeld zijn deze losse open 
urinoirs een verlossende uitkomst 
voor buurtbewoners die genoeg 
hebben van cafébezoek dat wordt 
besloten met een flinke plas in por-
tiek of brievenbus. Maar plaskruizen 
zijn vooral storende straatmeubels. 
Hoewel de gemeente er weinig 
klachten over krijgt, blijkt bij rond-
vragen vrijwel iedereen het vieze en 
onappetijtelijke dingen te vinden. 
Ook een gehoord bezwaar is dat 
mannen daar na het plassen al weg-
lopen terwijl zij hun broek nog in 
orde maken, ‘Dat wil ik niet zien’, 
en ‘Handen wassen is er natuurlijk 
niet bij’. 

450 liter per plaskruis
Tot drie jaar geleden stonden er 
geen plaskruizen in de Binnenstad 
en er waren veel klachten over 
wildplassen. Als de politie het bon-
nenboekje trok, mondden protesten 
tegen de boete [toen € 90, inmid-
dels € 100] vaak uit in dronkemans-
geweld en dan werd het ‘Mee naar 
het bureau!’ Met al het papierwerk 
van de arrestaties waren de agenten 
veel tijd kwijt. Tijd die zij niet kon-
den besteden aan het surveilleren op 
straat voor de veiligheid. Wijkbureau 
Binnenstad heeft toen besloten om 
met plaskruizen en vaste openbare 

De opening in 2009 van het clubhuis van de 
motorclub de Confederates in de werfkelder 
van Twijnstraat a/d Werf/Twijnstraat 5 ging 
niet ongemerkt aan de omwonenden voor-
bij. Op de clubavonden op maandag tijdens 
het rijseizoen werden er zo’n vijftien moto-
ren op de stoep van de Vollersbrug gestald. 
Vervolgens zag je de clubleden de kroeg of 
de werfkelder in- en uitlopen met een bier-
tje. Zo’n groep leverde op zomeravonden 
heel wat geluidsoverlast op. Vooral als ze ’s 
nachts met brullende motoren een voor een 
weer verdwenen. Volgens het bestemmings-
plan mag de kelder niet als clubhuis gebruikt 
worden. Dus zou je denken dat daar wel wat 
aan gedaan kon worden, maar de praktijk 
bleek door de onwelwillende houding van 
de gemeente heel wat hardnekkiger te zijn. 

Plassen in het openbaar [op het Ledig Erf] © Saar Rypkema

wc’s het wildplassen te voorkomen. 
Dan kreeg de politie weer tijd om de 
straat op te gaan. Sietske van Dijk 
van het Wijkbureau: ‘Logisch dus 
dat de wij de plaskruizen betalen uit 
ons veiligheidsbudget. We huren er 
in totaal acht van de firma Toiletbox. 
Dat kost ons per weekend - een uit-
gaansweekend loopt van donderdag 
tot maandag - zo’n achthonderd 
euro. Per seizoen is dat ongeveer € 
20.000. Het bedrijf plaatst ze schoon 
en wel op donderdagochtend, en 
neemt ze ‘s maandags gevuld met 
de urine mee naar de rioolwaterzui-
vering of leegt ze ter plekke op het 
riool. Er kan 450 liter in een plas-
kruis. Nee, het stinkt meestal niet, 
want ze doen er blauwe tabletten 
in tegen de stank. En er zijn nu veel 
minder klachten over wildplassen.’ 
Het afgelopen jaar was de totale 
oogst 61.500 liter. 

Voorzichtig meer ‘krullen’
De losse plaskruizen zijn volgens 
Sietske van Dijk zeker niet ideaal en 
bepaald niet fraai: ‘We gaan er niet 
nog meer plaatsen. De gemeente 
streeft naar een dekkend netwerk 
van vaste openbare wc’s, voor het 
uitgaanspubliek en natuurlijk ook 
voor de dagjesmensen.’ 
Er zijn al de vaste urinoirs van ge-
bogen metaal, die in ambtelijke taal 
‘plasmasten’ heten. Ze zijn zo sierlijk 
en fraai dat zij een betere naam ver-
dienen. Waarom noemen we ze niet 
‘krullen’ - zo heetten de openbare 
urinoirs vroeger ook. De eerste ‘krul-
len’ verschenen tien jaar geleden. 
Sietske van Dijk: ‘We zijn voorzichtig 
met uitbreiding bezig. Of dat tech-
nisch ook kan - aansluiting op het 
riool is vereist - moet per locatie 
worden bekeken. Nu staan er zeven, 
op de Mariaplaats, het Janskerkhof, 
de Ganzenmarkt, het Jacobskerkhof, 
het Lepelenburg en in de Strosteeg 
en de Drakenburgstraat. En we heb-
ben in de Binnenstad vier dichte 
openbare toiletgebouwtjes, waar je 
voor het gebruik moet betalen. Het 
zijn de ovale kleine gebouwtjes met 
reclameposters op de buitenkant 
- overigens ook niet echt mooi om 
te zien - op het Vredenburg, de Ma-
riaplaats, het Jaarbeursplein en het 
Janskerkhof. Er komt ook een op het 
Lepelenburg. Het zijn de enige wc’s 
waar vrouwen en invaliden terecht 
kunnen.’ 
Maar er zijn in de stad veel meer 

toiletvoorzieningen dan plaskruizen, 
krullen en toiletgebouwen. Het is 
niet algemeen bekend, maar volgens 
de lokale afspraken mag iedereen 
altijd naar de wc van een café of 
restaurant, ook als je er niets drinkt 
of eet. Het café of restaurant mag 
wel een vergoeding vragen voor het 
gebruik van de wc.

Naar de wc in het café
De vraag blijft waarom die plaskrui-
zen eigenlijk nodig zijn. Waarom 
gebruiken mannen in de uitgaansge-
bieden niet de wc in het café dat zij 
bezoeken? Een kwestie van goede 
manieren, toch, zou je zeggen. Maar 
ook kan meespelen dat lang niet alle 
cafés en restaurants voldoende en 
gemakkelijk toegankelijke toiletten 
hebben. 
Volgens de wet moet er ‘in een gele-
genheid waar alcoholische dranken 
worden geschonken’ één dames- en 
één heren-wc zijn. Verder is niets 
geregeld. In principe hoeft een café 
dus maar twee wc’s te hebben voor 
al zijn terrasbezoekers en nachtelijke 
uitgaanders. En vaak zijn die wc’s 
ook nog moeilijk te vinden en soms 
alleen bereikbaar via een trap. Geen 

 Erst Confederates, nu Hells Angels. De motoren zijn nog altijd hetzelfde © Rop van der Lingen

wonder dat de plaskruizen ‘s maan-
dags vol zitten. Voor nieuwbouw 
met additionele horeca, zoals een 
museum of sporthal, is het beter 
geregeld. Daar zijn wettelijke voor-
schriften voor het aantal wc’s in rela-
tie tot de bezettingsgraad. Waarom 
gelden zulke voorschriften eigenlijk 
niet voor de horeca? • 

Leer mij Utrecht 
kennen

Op vijf zaterdagochtenden dit 
najaar draait weer het program-
ma ‘Leer mij Utrecht kennen’, 
excursies die inzicht bieden in het 
verleden en het heden van de 
stad. Op het programma staan 
zowel rondleidingen naar Leid-
sche Rijn en het Stationsgebied 
als inleidingen over bouwstij-
len en de historie van Wijk C. 
Smaakmaker is doorgaans de 
beklimming van de Domtoren, 
voorafgegaan door uitleg over de 
geschiedenis van het Domplein. 
Kosten 60 euro. 
Informatie www.gildeutrecht.nl •

Het Utrechtse jazzpodium SJU, één van de drie 
bespelers van het toekomstige muziekpaleis, 
verkeert in staat van crisis. De concertzaal in de 
Varkenmarkt is gesloten en de zeven vaste krach-
ten  ontslagen. De bedoeling van het bestuur en 
de gemeente is om in Leeuwenbergh de komende 
jaren onder de vlag van de SJU een aantal jazzcon-
certen voor een breder publiek te houden, om op 
die manier het traject richting muziekpaleis te kun-
nen vervolgen. Financiële problemen, voornamelijk 
veroorzaakt door gebrek aan inkomsten, zijn de 
oorzaak van de crisis. De SJU heeft een schuld 
van een paar ton, en is niet meer in staat de huur 
te betalen. Veel concerten trokken maar weinig 

betalende bezoekers, soms niet meer dan tien of 
twintig. Regelmatig moesten workshops worden 
afgezegd wegens gebrek aan aanmeldingen. 
Het bestuur, dat ruim een jaar geleden aantrad, en 
direct constateerde dat er grote tekorten waren, 
heeft met een herstelplan een ramp proberen af 
te wenden. Toen dat niet lukte is in juni om een 
faillissement te voorkomen, zonder overleg met 
het personeel, de raad van advies en de zeventig 
vrijwilligers, de stekker er uit getrokken en zijn 
onmiddellijk de deuren van andere sloten voor-
zien. Op 23 augustus, tijdens een raadsinforma-
tie-avond, zei het bestuur dat het geen andere 
mogelijkheden had gezien dan onaangekondigd 

ingrijpen. Waarom het op die manier moest, werd 
niet duidelijk gemaakt. Dat de verhoudingen bij 
de SJU sinds juni totaal zijn verstoord, werd op 23 
augustus in de raadszaal duidelijk uit de bijdragen 
van een reeks insprekers. Enkelen spraken namens 
de vereniging U Jazz, die onmiddellijk na de slui-
ting van ‘de Varkenmarkt’ is opgericht. Naar hun 
mening waren er andere oplossingen mogelijk 
geweest, en is het ontoelaatbaar dat de stad thans 
zonder jazzpodium zit. Een docent van het Con-
servatorium benadrukte hoe belangrijk de SJU is 
als broedplaats en als laboratorium voor de ruim 
honderd studenten in de richtingen popmuziek en 
jazz. Utrecht pronkt graag met de ikonen Michiel 
Borstlap en Kiteman, maar de stad moet zich goed 
bedenken dat zij nooit zo succesvol zouden zijn 
geworden zonder de SJU, zo werd gezegd. •

SJU bestaat alleen nog in naam
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Toerisme levert geld en banen op. Bezoekers van Utrecht moeten 
daarom zo lang mogelijk in de stad blijven en zo veel mogelijk 
uitgeven, luidt de grondslag van het Businessplan van de nieuwe 
organisatie Utrecht Toerisme [UT]. Blijf tenminste één nacht slapen 
in een hotel, probeert UT de bezoeker te overtuigen, want er is 
te veel te beleven voor één dag. De praktijk tot nu toe is dat veel 
toeristen de Dom beklimmen, een wandeling maken, een glaasje 
droge witte wijn drinken aan de Oudegracht en dan de stad weer 
verlaten. Michiel van der Schaaf, één van de mensen die bij UT aan 
de basis van het Businessplan stond, verraste de wijkraad laatst met 
de mededeling dat er over werd gedacht te folderen bij de concerten 
van André Rieu in Maastricht. ‘Want daar komen de mensen die wij 
graag willen hebben’.
Zondag 14 augustus, toen na een periode van slecht weer de zon af 
en toe te zien was, onderzocht het reportageteam van de Binnen-
stadskrant of het ideaal van Utrecht Toerisme al in zicht komt. •

 Fotografie © Sjaak Ramakers / Gerard ArninkhofToeristen op zondag

Ze zouden vanmorgen van Am-
sterdam tot Breukelen met de boot 
gaan, en vanaf daar fietsen naar 
Utrecht. Maar het weer was zo ma-
tig dat ze doorgevaren zijn tot Oog 
in Al. Nu staan ze naast hun fietsen 
op het Domplein, de meeste met 
een valhelm op, zoals voorzichtige 
mensen betaamt. Duitsers op vaar-
fietsvakantie in Nederland. 
Vandaag stelt dat fietsen niet veel 
voor, maar de weersverwachting 
voor morgen is gunstig, en Hans 
Joachim Moog [met pet] uit Dort-
mund verheugt zich op het tochtje 
van veertig kilometer, dat ze dan 
vanuit Rotterdam gaan maken.
Van Utrecht zag hij nog weinig, 
maar wat hij tegenkwam beviel hem 
goed. ‘We komen misschien nog 
eens terug, om een dag of twee, 
drie te blijven‘, belooft hij, als het 
gezelschap zich in beweging zet. •

Vaar-fietsvakantie

Don uit Californië

Zou hij wel toerist zijn? Op de stoep 
aan de zijkant van de Domtoren zit 
een man in kleermakerszit, helemaal 
scheefgezakt, capuchon over zijn 
hoofd. Drugs? Alcohol? 
Op de één of andere manier oogt hij 
daar toch te fris voor. 
Toerist? 
Hij zit meteen overeind. 
‘Ja, uit Californië’. Zijn vriend be-
klimt op dit moment de Dom, vertelt 
hij. Hij bleef beneden wegens pijn 
in z’n rug. Ongelukje gehad, op de 
dag voor het vertrek naar Europa. 
Hij doet nu elke dag, overal waar hij 
is, yoga-oefeningen om er vanaf te 
komen. ‘465 treden omhoog, 465 
treden omlaag, ik moet er niet aan 
denken’. 
Vragen stellen is zinloos. Don Geier 
heeft het woord genomen, en houdt 
dat. Hij is letselschade-advocaat. 
‘Per jaar sterven in de Verenigde 
Staten honderdduizend mensen 
door fouten van artsen in ziekenhui-
zen. In de politiek windt niemand 
zich daarover op, terwijl de 56.000 
Amerikaanse doden in de Vietnam-
oorlog het land totaal ontwrichtten.’ 
Hij denkt dat er op het ogenblik 
weinig toeristen uit de V.S. in Europa 
zijn, en geeft vervolgens in een 
uitgebreid college de verklaring. 
Het gaat slecht met Amerika, en 
dat is nog grotendeels op het conto 
te schrijven van Bush jr. ‘Tijdens 
zijn presidentschap is het land naar 
de hel gegaan. Als de mensen die 
er het meeste belang bij hebben 
om te stemmen, ook waren gaan 
stemmen, dan was hij nooit aan de 
macht gekomen.’ 
Hij verwisselt de capuchon voor 
een hoedje, waarbij even een mooi 
glimmende kale schedel zichtbaar 
wordt, en zegt dat zijn vriend en hij 
een weekje in Nederland zijn, en 
vandaag Utrecht aandoen omdat 
hij in de loop van de jaren wel zes 
mensen ontmoette die hier studeer-
den. ‘Ik wilde wel eens zien waar 
ze vandaan kwamen. ‘Hij vindt 
Utrecht zeker een bezoek van een 
dag waard, ‘als het regent misschien 
een halve dag.’ Heel Nederland, 
heel West-Europa vindt hij trouwens 
geweldig. ‘Het politieke systeem, de 
sociale voorzieningen... jullie mogen 
je gelukkig prijzen.’ •

’De mensen zijn aardig’

Eigenlijk hoort Marketta Pirkcová niet in deze 
reportage thuis, want ze is geen toeriste, maar 
volgt de komende tien dagen in Utrecht een 
intensieve cursus Nederlands, een taal die ze 
trouwens al behoorlijk goed spreekt. Ze werkt op 
het bureau van de burgemeester van Praag als 
tolk-vertaler Engels en Nederlands. 
Ze logeert bij een vriend in Gouda, maar is deze 
zondag vast in Utrecht om zich te oriënteren. De 
Binnenstad lijkt haar heel gezellig en aantrekke-
lijk, beter dan Amsterdam. ‘De mensen zijn hier 
heel aardig. Utrecht is volgens haar schoner dan 
Praag. ‘Alleen rond Hoog Catharijne vindt ze het 
rommelig. ‘Maar dat heb je eigenlijk in alle steden 
in de buurt van het station’. •

Onder de indruk

Terug naar de zon

Nikdetta en George Akritidis uit Griekenland 
logeren bij een vriend in Utrecht en zijn van 
hieruit met de trein naar Amsterdam en Rot-
terdam geweest. Ze vinden Nederland, en met 
name Utrecht, heel prettig. ‘The only bad thing is 
the weather’, zeggen ze, na een week waarin het 
voornamelijk regende. Terug in hun zonnige land 
hebben ze nog een poosje vakantie, en daarin 
hebben ze, zo laten ze blijken, veel zin. •

Een week lang trokken ze door Nederland, slapend in Nivon-huizen en pen-
sions, en nu zijn ze, met volle bepakking [ongeveer vijftien kilo per rugzak] 
een dag in Utrecht, waarvan ze hoorden dat het één van de mooiste steden 
van Nederland is. Davide Zuccotti en Gloria Pessina komen uit Italië, een 
land dat ook rijk aan stedenschoon is. Niettemin zijn ze onder de indruk van 
Utrecht, vooral van de grachten en van de pandhof van de Dom. Het is al 
vier uur ’s middags, maar ze willen misschien nog naar enkele musea. Dat 
zal niet meer lukken. •

Stegenwandeling

De één is met de trein uit Nijmegen gekomen, de 
ander uit Den Haag. Ze doen een dagje Utrecht 
omdat die stad voor hen ‘mooi in het midden 
ligt’ en ‘goed in één dag te doen is’. Bij de VVV 
zochten ze een wandeling uit. Evelien Jonkers 
en Nardus Platenkamp kozen de stegentocht en 
moesten voor dat eenvoudige drukwerkje tot hun 
verbazing twee euro betalen. ‘In het buitenland 
krijg je zoiets meestal gratis’. •
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Als Binnenstadsbewoner heb je 
nauwelijks in de gaten dat er een 
kunstinstelling met een interna-
tionaal karakter huist in Lange 
Nieuwstraat 4, ooit gemeentelijke 
muziekschool. De bijna gesloten 
gevel van de Basis voor Actuele 
Kunst noodt niet uit om binnen te 
komen.

Internationaal wordt BAK wel gezien 
als een instelling met een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van het denken 
over de betekenis van kunst en kunst-
instellingen. Het steeds terugkerende 
thema is hoe je als individu in een 
bepaalde samenleving kunt functio-
neren. Die vraag wordt dan via kunst 
aan de orde gesteld.
Nu zoekt BAK een nieuwe locatie; de 
huidige voldoet niet meer. Gehoopt 
wordt op meer publiek dankzij een 
‘zichtbaarder’ gebouw.
Arjan van Meeuwen, zakelijk leider: 
‘’Je moet eigenlijk direct contact 
kunnen houden met je publiek. Het is 
niet handig dat wij nu in twee ver uit 
elkaar liggende gebouwen onderge-
bracht zijn’. 

Deze situatie met twee locaties, in de 
Zuilenstraat waar het kantoor is en 
op de Lange Nieuwstraat, is uit nood 
geboren. Bovendien hebben wij ook 
nog elders gastateliers, op het Geer-
tekerkhof en op de Draaiweg, beide 
beheerd door de Stichting Werkruim-
ten Kunstenaars. 

Zuidwaarts
Het is nodig om een ander gebouw 
te betrekken. Wij hoeven niet heel 
groot te worden, maar de huidige 
driehonderd vierkante meter expo-
sitieruimte moet wel achthonderd 
worden. Bovendien hebben wij een 
heel specifieke bibliotheek waar op 
onderwerp allerlei literatuur en beeld 
bij elkaar is gebracht. Daar moeten 
bezoekers goed bij kunnen. 
BAK wil graag in de Binnenstad 
blijven op een plek met een cultureel 
profiel en als het even kan graag bij 
het Centraal Museum, bijvoorbeeld in 
de tegenoverliggende gebouwen van 
de Willem Arntsz. 
Dit is nog niet concreet. Maar 
Altrecht gaat in de naaste toekomst 
enkele van haar gebouwen in die 

omgeving wel verhuren of verkopen. 
Structurele samenwerking met het 
Centraal Museum kan natuurlijk ook 
interessant zijn omdat wij de interna-
tionale component kunnen invullen. 
Als Utrecht culturele hoofdstad wil 
worden is dat wel zinnig’.
Het nieuwe gebouw moet, zo vindt 
Van Meeuwen, de status van interna-
tionaal center of excellence uitstralen 
door een moderne allure en een 
hoog serviceniveau. Er moet dan ook 
horeca komen. ‘En het is van belang 
dat de entree ruim en overzichtelijk 
is en direct toegang geeft tot de 
tentoonstellingsruimte’.

Meer dan tentoonstellen
Op de Lange Nieuwstraat verdeelt 
BAK driehonderd vierkante meter 
tussen tentoonstellen, onderzoeken, 
lezingen geven en archiveren in de 
bibliotheek.
De multifunctionele ruimte op de 
tweede verdieping wordt onder an-
dere gebruikt voor colleges die Maria 
Hlavajova,artistiek directeur, geeft 
aan studenten kunstgeschiedenis. Zij 
noemt BAK ‘een plek waar beelden-
de kunst ontstaat, een platform voor 
het creëren, presenteren en analyse-
ren van belangrijke kunstprojecten.’
Zakelijk leider Arjan van Meeuwen: 
‘Wij bewerkstelligen samenwerking 
tussen hedendaagse kunstenaars, 
theoretici, schrijvers, curatoren en 
andere instellingen. En natuurlijk 
bieden wij professionele ondersteu-
ning, zowel op intellectueel als op 
productioneel niveau. 
Er zijn ongeveer vierduizend be-
zoekers per jaar, maar dàt gaat dan 
alleen over de Lange Nieuwstraat. De 
door ons ontwikkelde bijdragen aan 
symposia en tentoonstellingen elders 
in de wereld trekken zeker honderd 
bezoekers per dag. Kijk naar onze 
bijdrage aan de Biënnale in Venetië. 
Hoe groot wil je het hebben?’
In samenwerking met het Londense 
goede doelenfonds Open Society 
Foundations ontwikkelde BAK voor 
de 54ste Biënnale in Venetië [tot en 
met 27 november], op het moment 
het meest belangrijke podium voor 
hedendaagse kunst, het project Call 
the Witness, met zeven Roma-kun-
stenaars. Volgens Maria Hlavajova 
kan ‘de situatie van de Roma en 
de Romakunst als symbool voor 
de hedendaagse wereld worden 
beschouwd en er kan in solidariteit 
worden nagedacht over een hoopvol-

Arjan van Meeuwen © Janneke Walter

lere toekomst’.

Financiering
De laatste acht jaren kreeg BAK struc-
turele subsidie; voor de helft van de 
gemeente Utrecht [412.000 euro] en 
voor de helft van het Ministerie van 
OCW. Daardoor kon het in ieder ge-
val het reguliere programma zonder 
al te veel druk garanderen en was er 
ruimte om internationaal aan de weg 
te timmeren. 
Bij BAK komt alles vanuit de in-
houd en daarna worden er partners 
gezocht, zoals de Europese Unie en 
internationale culturele instellingen 
die inhoudelijk en ook financieel 
kunnen bijdragen aan de projecten. 
Zo is er samengewerkt met het Van 
Abbemuseum en Haus der Künste in 
Berlijn. In Utrecht lanceert BAK soms 
projecten samen met het Centraal 
Museum, Hoog Catharijne, galerie 
Flatland, Springdance en Huis aan de 
Werf. Dat wil zeggen samen ontwik-
kelen zij dan programma’s rondom 
concepten voor beeldend werk.
 
Sinds een paar jaar is er een verbin-
ding met museum Reina Sofia uit 
Madrid. Samen ontwikkelden ze 
Former West, ‘een langdurig project 
ontstaan vanuit de behoefte aan kriti-
sche reflectie omtrent het twintigjarig 
jubileum van de val van de Berlijnse 
muur.’ 
Van Meeuwen:‘Als klein instituut kan 
je soms dingen doen die grote logge 
organisaties zoals musea niet kunnen. 
Wij kunnen heel makkelijk meteen 
samenwerken met een kunstenaar of 
een wetenschapper’. •

BAK zoekt nieuwe basis in Binnenstad Elaine Vis
www.wijkraadbinnenstad.nl

Kan de Binnenstad de grote 
drukte nog wel aan? Die vraag 
dringt zich op als je op een za-
terdagmiddag in het kernwin-
kelgebied of het Stationsgebied 
komt. Je kunt er over de hoofden 
lopen. De opeenhoping van zo 
veel mensen in zo’n beperkte 
ruimte is een logisch gevolg van 
de aantrekkingskracht van grote 
publiekstrekkers zoals de wa-
renhuizen en de werven en van 
de concentratie van openbaar 
vervoer. Een grotere spreiding 
zou de druk verminderen. Maar 
ook al zouden bezoekers verleid 
kunnen worden wat meer uit te 
zwermen, dan zal op den duur 
de hele Binnenstad toch te klein 
zijn om alles op te vangen.

In het Stationsgebied stappen per 
jaar ongeveer tweehonderd miljoen 
reizigers uit; veertig miljoen daarvan 
lopen het kleine rondje Binnenstad. 
Ook de vele parkeergarages zorgen 
voor veel bezoekers. Hoewel het 
aantal fietsparkeerplaatsen in het 
gebied beperkt is, komen velen met 
de fiets. En dit levert weer een enor-
me fietsenchaos op, vooral in de 
Potterstraat/Lange Viestraat en de 
Oudegracht. Het intensieve gebruik 
leidt, in dit deel van de Binnenstad, 
tot een grote slijtage van de open-
bare ruimte.
Hoelang blijft de Binnenstad nog 
aantrekkelijk als er niets gedaan 

wordt aan de verloedering van de 
openbare ruimte, de chaos van de 
her en der neergezette fietsen en 
het grote aantal bussen dat het cen-
trum doorsnijdt?

Aankleding
Gelukkig zijn er een aantal ontwik-
kelingen in studie en ook al gaande 
om het tij te keren.
Maak routes aantrekkelijker en lok 
de bezoeker naar andere delen van 
de Binnenstad. Er wordt gezocht 
naar mogelijkheden om bijvoorbeeld 
hoekpanden functies te geven die 
mensen verleiden om de straat in 
te gaan. Het is ook heel belangrijk 
om de route fysiek aantrekkelijk 
te maken door het aanpassen van 
de bestrating en de inrichting en 
aankleding van de openbare ruimte. 
Verbindt de pleinen met aantrekke-
lijke looproutes en maak die pleinen 
tot een prettig verblijfsgebied. 
Er zijn studies verricht naar het her-
inrichten van Domplein. De wijkraad 
was daarbij betrokken. Helaas zijn 
die studies in de ijskast opgeborgen. 
Voor de aantrekkelijkheid van de 
Binnenstad is het belangrijk dat er 
ook aan de pleinen aandacht wordt 
besteed.

Poorten
Op een aantal plaatsen verstoren 
de vele bussen de sfeer. Beruchte 
routes zijn: Sint-Jacobsstraat, Lange 
Viestraat, Potterstraat, Lange Jans-

straat, Janskerkhof en Nobelstraat. 
De busbanen hebben het klimaat 
deze straten en het Janskerkhof 
geen goed gedaan. Bewoners en be-
zoekers hebben veel last van lawaai 
en luchtverontreiniging. Er zijn plan-
nen om op deze routes de bussen te 
vervangen door trams. De realisatie 
zal nog vele jaren duren.
Door op een aantal plaatsen functies 
buiten de singels te plannen, wordt 
in feite de Binnenstad vergroot. Op 
die plaatsen, de poorten van de 
Binnenstad, wordt een deel van het 
gebied buiten de singels bij de Bin-
nenstad betrokken. Eén van die po-
tentiële poorten is het gebied tussen 
de Oosterkade/Ledig Erf en Tolsteeg-
brug/Twijnstraat. In oktober 2010 
heeft de wijkraad, nadat hij was ge-
informeerd over de aanleg van het 
station Vaartsche Rijn, burgemeester 
en wethouders een advies gestuurd 
met de volgende inhoud: 

Toegangspoort
‘De nieuwe halte zal zich in de 
ogen van de Wijkraad op termijn 
tot een belangrijke toegangspoort 
van de Binnenstad kunnen ontwik-
kelen, met name voor voetgangers. 
Immers, deze halte geeft directe 
toegang tot het aantrekkelijke win-
kel- en uitgaansgebied Ooster-en 
Westerkade - Ledig Erf - Twijnstraat 
- Oudegracht. Ook naar de andere 
zijde [Helling - Rotsoord] liggen er 
ons inziens kansen om de ontwikke-

ling van dit gebied te stimuleren. 
Wanneer voetgangers in toene-
mende mate kiezen voor de halte 
Vaartsche Rijn als toegangspoort tot 
de Binnenstad wordt hiermee het 
CS verder ontlast. Dit moet als een 
gunstige ontwikkeling gezien wor-
den, maar een sterke toename van 
de voetgangersstroom via de boven 
geschetste route Ooster- en Wester-
kade - Twijnstraat etc. kan ook tot 
negatieve effecten leiden in dit nu 
reeds drukke gebied. Wij adviseren 
u daarom een studie te verrichten 
naar [1] de te verwachte toename 
van het voetgangersverkeer in het 
zuidelijk deel van de Binnenstad na 
opening van de halte Vaartsche Rijn, 
[2] de mogelijke negatieve neven-
effecten hiervan, en [3] hoe deze 
effecten te ondervangen. Hierbij 
valt bijvoorbeeld te denken aan de 
oversteekbaarheid van het Ledig Erf, 
die nu slecht is en niet berekend op 
een sterke toename van het aantal 
voetgangers. Na de opening van de 
OV route om de Zuid ontstaan hier 
echter nieuwe kansen en het is ons 
inziens van belang die tijdig te ver-
kennen.’
Het college heeft ons advies over-
genomen, maar ziet pas mogelijk-
heden als buslijn 12 ter plaatse is 
verdwenen. •

Hans Dortmond, 
voorzitter Wijkraad Binnenstad

Lok bezoeker naar andere delen 
Binnenstad 

Op verzoek van onze redacteur 
Ben Nijssen heeft de gemeente 
meegedeeld welke boomsoorten de 
twee onverhoeds gekapte bomen 
in Achter de Dom kunnen vervan-
gen. Er kan, zo zegt Frank van den 
Brink, senior boomtechnisch advi-
seur, een keuze worden gemaakt 
uit de Malus baccata Street Parade 
[sierappel], een bijzonder geliefde 
zes tot acht meter hoge straatboom 
met een vrij smalle kroonvorm] of 
de Prunus sargentii Rancho [sier-
kers], ook zeer geschikt voor smalle 
straten. De nieuwe bomen kunnen 
vanaf november tot eind april ge-
plant worden.•

Sierkers of sierappel

Volle Binnenstad © Sjaak Ramakers
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Naast elkaar staan
Ook waardevol is het instrument 
van de collectieve horecaontzeg-
ging. ‘We kunnen daarmee ge-
weldplegers de toegang ontzeggen 
tot alle deelnemende horeca-
gelegenheden. Dat zijn er inmid-
dels bijna zeventig’, aldus Faulborn. 
‘Wel moeten we deze maatregel 
nog verder algemeen bekend 
maken. Maar bij de deur, als waar-
schuwing voor lastige mensen, 
heeft de ontzegging al een sterk 
preventieve werking.’

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

Nieuw aan dit convenant is dat ook 
de Veiligheidsregio Utrecht [brand-
weer] een handtekening onder de 
overeenkomst heeft gezet. De ko-
mende vier jaar zal er extra aan-
dacht zijn voor brandveiligheid in 
de horeca. Verder bevat het conve-
nant vooral hernieuwde afspraken 
over maatregelen die de afgelopen 
jaren succesvol zijn gebleken.

Snel ingrijpen
Voorbeeld van zo’n succes is de 
inzet door de politie van Uitgaans-
interventieteams [Uit]. Dat zijn 
teams van agenten die op uitgaans-
nachten op de fiets in het centrum 
surveilleren. Via de Uit-telefoon kan 
de horeca in een handomdraai 
deze agenten aan de lijn krijgen. 
‘Ze zijn er heel snel bij als er iets mis 
dreigt te gaan’, weet horecaonder-
nemer Emile Faulborn uit ervaring. 
Namens de afdeling Utrecht van 
Koninklijke Horeca Nederland 
ondertekende Faulborn het nieuwe 
convenant. ‘Daarin is vastgelegd 
dat de politie deze teams de ko-
mende jaren nog verder zal profes-
sionaliseren.’

Op stap met Toezicht & Handhaving 

Op 22 augustus bezocht burgemeester Wolfsen de Binnenstad voor zijn 
jaarlijkse wijkwerkbezoek. Dit jaar kreeg Wolfsen tekst en uitleg over het 
werk van Toezicht & Handhaving in de wijk. De binnenstad kent specifieke 
onderwerpen die in veel andere wijken niet of veel minder aan de orde 
zijn, zoals straatmuzikanten, uitstallingen, zwaar verkeer, open rondvaart 
en fietsen in het winkel/wandelgebied. Ook is Toezicht & Handhaving zeer 
actief specifiek in het Stationsgebied en in de Breedstraatbuurt. De burge-
meester heeft tijdens een wandeling aan de hand van praktijkvoorbeelden 
uitleg gekregen over het werk Toezicht & Handhaving en de samenwer-
king met andere partijen, zoals de politie. •

‘Zoveel mogelijk beperken van de on-
dervonden herrie en overlast. En dui-
delijkheid over de onderlinge com-
municatie.’ Volgens Veritas-praeses 
Carmel Azami is dat de afsprakenlijst 
in een notendop. De lijst kwam tot 
stand in overleg met de buurtbewo-
ners en het bestuur van Veritas, met 
hulp van politie en de gemeente 
Utrecht.

Grachtwachten
‘Deze overeenkomst komt nog boven 
op onze wettelijke verplichtingen’, 
licht Azami toe. Tot de afspraken be-
hoort bijvoorbeeld de ‘burenmobiel’: 
een speciaal nummer waarop Veritas 
bereikbaar is voor bewoners met 
klachten. ‘En we zorgen dat onze le-
den hun fietsen niet stallen tegen de 
grachtenpanden, maar op het nabu-
rige schoolpleintje. We houden onze 
leden in de gaten door te ‘gracht-

Omwonenden maken afspraken met Veritas

Horeca, politie, Openbaar Minis-
terie, Veiligheidsregio en gemeen-
te Utrecht slaan opnieuw voor 
vier jaar de handen ineen om de 
Binnenstad tijdens uitgaansnach-
ten veilig te houden. Eind mei te-
kenden de partijen een nieuw 
Convenant Veilig Uitgaan.

Burgemeester Wolfsen op pad met Arie Godee en Dennis Mulder van Toezicht en 
Handhaving. © Merijn van der Vliet

 ‘In Utrecht staan we náást elkaar’

wachten’: elk kwartier even controle-
ren hoe de situatie buiten is. Vooral 
tijdens dansavonden.’ Tien jaar gele-
den is het pand van Veritas al ingrij-
pend verbouwd, waarbij een ingang 
aan de singelzijde ontstond. Ook de 
geluidsisolatie was daarna veel beter.

Standhouden
Brigitte van Dijk bewoont sinds der-
tien jaar een appartement in het 
pand naast dat van Veritas.
‘Jarenlang ondervonden we veel 
overlast van de vereniging. Vooral 
qua afval en lawaai. Inmiddels gaat 
het dankzij de onderlinge afspraken 
een stuk beter. En ik ben blij dat er 
nu handtekeningen onder staan. Zo-
dat deze afspraken standhouden, on-
danks de steeds wisselende besturen 
van Veritas.’ Jaarlijks zullen de buurt-
bewoners met Veritas de gang van 
zaken evalueren. •

Een ‘Afsprakenlijst’, goedgekeurd door het bestuur én de omwonen-
den van studentenvereniging C.S. Veritas aan de Kromme Nieuwe-
gracht. Na jaren praten plaatsten de betrokkenen op 18 augustus 
hun handtekeningen onder het document.

Convenant Veilig Uitgaan 2011:

Elk kwartier even buiten kijken

Veritas en bewoners proosten op de nieuwe afsprakenlijst. © Merijn van der Vliet

Carolien Moerdijk, gebiedsmanager 
veiligheid bij wijkbureau Binnenstad 
van de gemeente, is tevreden over 
de samenwerking tussen veilig-
heidspartners en de horeca. ‘In an-
dere steden zie je de horeca en de 
veiligheidsdiensten soms nog te-
genover elkaar staan. Hier staan we 
– meestal – náást elkaar en is er 
wederzijds vertrouwen. Zo is er de 
laatste jaren veel winst geboekt op 
een vlak waar we allemaal evenveel 
baat bij hebben: rustige en ge-
weldsloze uitgaansnachten.’ •

Al ruim vijf jaar ben ik met veel ple-
zier bewoner van een appartement 
in de Lange Jansstraat en lees ik 
met regelmaat de Binnenstadkrant. 
Het valt me al vanaf het begin op 
dat het vooral een forum biedt aan 
ontevreden buurtbewoners; altijd is 
er wel iets mis: teveel evenementen, 
te grote terrassen, slechte luchtkwa-
liteit, geluidsoverlast, teveel horeca, 
etcetera. 

De reden voor mijn brief is de laatste 
Binnenstadkrant, die weer boordevol 
stond met artikelen van ontevreden 
buurtbewoners, in het bijzonder de 
artikelen van de Wijkraad Binnen-
stad en de Stichting Behoud Lepe-
lenburg en het artikel over Koningin-
nedag door B. Nijssen. Weer vol met 
geklaag en dat voornamelijk over 
evenementen die slechts eenmaal 
per jaar plaatsvinden [namelijk Ko-
ninginnedag en -nacht, Uitgekookt 
en het Veritas benefietconcert]. Wat 
me vooral stoort aan deze artikelen 
is dat er steeds gedaan wordt of er 
namens de Binnenstadsbewoner 
gesproken wordt. Ik vraag me ten 
sterkste af of dat wel zo kan, aange-
zien de Binnenstadsbewoners die ik 
ken, inclusief mezelf, er heel anders 
over denken. Ik heb dan ook het 
vermoeden dat juist notoire azijnpis-
sers zitting nemen in buurtraden, 
comités; en wellicht ook in de redac-
tie van de Binnenstadskrant? Terwijl 

Ingezonden 

Notoire azijnpissers 

Elektrische open sloepen met een vergunning voor meer dan 
twaalf passagiers mogen vanaf volgend jaar ook varen op de 
route door de Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en 
Plompetorengracht. Dit heeft het college besloten. B. en W. 
wilden het besluit, voordat het bekend werd gemaakt, eerst met 
de bewoners van de Nieuwegracht bespreken, maar zagen er 
voor de vakantie geen ruimte meer voor. Waarschijnlijk zal het 
gesprek nu in september plaatsvinden.

De wijkraad heeft al negatief geadviseerd. Het enige wat het college de be-
woners biedt is handhaving bij overlast. Als Binnenstadbewoner weet je maar 
al te goed wat zo’n belofte inhoudt. Maar niet alleen bij de bewoners zal 
dit besluit niet goed ontvangen zijn, ook de overige pleziervaart is er niet blij 
mee. Alle andere gemotoriseerde boten [elektrisch of niet] worden niet toe-
gelaten. Nu mogen, naast ongemotoriseerde vaartuigen, alleen de elektrische 
boten van Schuttevaer door de Nieuwegracht varen. Tegen hun komt op de 
Nieuwegracht is destijds al bezwaar gemaakt. De route is te smal om met de 
elektrische boten de kano’s en waterfietsen veilig te passeren.

Nieuw vaarreglement
Het toelaten van de sloepen zal betekenen dat er eenrichtingsverkeer zal 
worden ingesteld. Overigens zal er vanwege deze wijzigingen een nieuw 
vaarregelement voor de grachten moeten worden uitgevaardigd. Wie dus 
formeel tegen dit besluit wil protesteren, heeft nu dé gelegenheid! In 2013 
begint waarschijnijk de restauratie van de kademuren langs de Nieuwe-
gracht. Het werk gaat ongetwijfeld een paar jaar duren. In die tijd lijkt vaart 
met sloepen onmogelijk. Deze zomer hebben we reeds kunnen zien wat 
de restauratie van kademuren kan betekenen. Een kleine belemmering bij 
de Stadhuisbrug leidde al tot een maatregel om met verkeerslichten de 
doorvaart te regelen. Kano’s en waterfietsen werden nog sterker geweerd 
vanwege risico’s voor de veiligheid. 

Meer ligplaatsen
Tevens is beslist om in principe meer kleine boten een vergunning te geven 
voor een ligplaats langs de stadsbuitengracht. Dat kan onder meer door de 
afmeerlengte per boot te verkleinen, waarmee er op de bestaande locaties 
meer ligplaatsen ontstaan. Daarnaast wil men ook het aantal locaties uit-brei-
den [met honderd ligplaatsen!], maar dit zou pas kunnen wanneer de oever-
bescherming langs de singel is gerestaureerd. Daarmee zal dit najaar volgens 
de planning van het waterschap worden begonnen. Het besluit past niet bij 
het monumentale karakter van het Zocherplantsoen [en is strijdig met de 
Beheervisie] omdat het zal leiden tot aantasting van het groen langs de singel 
[niet alleen omdat de booteigenaren allerlei dingen op de wal bewaren, maar 
ook door het te water laten en het op de kant slepen van boten.] Het besluit 
van het college is nog niet definitief; eerst willen b. en w. nog stedebouw-
kundige adviezen inwinnen. Het college wil tot uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen overgaan vanwege de lange wachtlijst voor een vergunning. De 
ervaring leert echter dat veel van de boten nauwelijks gebruikt worden en 
allleen maar liggen te liggen. Door de lage kosten voor een vergunning heeft 
men dit er voor over. Net als bij het parkeren van een auto zou het college via 
de tarieven het aantal aanvragers kunnen beperken. •

de gemiddelde Binnenstadsbewoner 
geniet van wat de Binnenstad te 
bieden heeft en lekker op een terras 
zit, een evenement bijwoont of een 
museum bezoekt, maken de eerder 
genoemde personen zich druk 
tijdens vergaderingen en klaag-bij-
eenkomsten.
 
Verhuizen
Ik woon zelf naast de Neude waar 
met grote regelmaat evenementen 
plaatsvinden en stoor me nooit 
aan het geluid of overlast. Ook op 
de reguliere uitgaansavonden is 
er natuurlijk wel eens straatlawaai 
hoorbaar, ook iets waar ik [letterlijk 
en figuurlijk] niet van wakker lig. Ik 
vind het ook iets dat hoort bij het 
bewonen van een stadscentrum. Het 
is juist leuk dat er zo’n ruime keus is 
aan evenementen en dat er voor elk 
wat wils is. Verder ervaar ik het ook 
als iets heel positiefs dat Utrecht nog 
een echte Koniginnenacht heeft! 
[inclusief bands die op een normaal 
geluidsniveau [90 dB, hetgeen ik 
zelfs nog vrij zacht vind voor een 
band] kunnen spelen]
Ik zou dan ook de schrijvers van 
deze artikelen het advies wil-
len geven te verhuizen naar een 
rustige wijk [Leidsche Rijn?], maar 
ik vermoed dat men daar ook iets 
te klagen zal vinden, aangezien ik 
bang ben dat het in de aard van 
deze personen zit. •
 

Freerk Broeyer

Laatst was ik – Saskia Koffijberg, 
bewoner en ondernemer in de 
Nobelstraat - samen met Jean Marc 
Deun van Lifestyle salon Laurent 
- op de raadsvergadering voor de 
plannen voor het Janskerkhof. De 
gemeente wil een autovrij[er] plein 
met betere looproutes tussen Dom-
plein en Neude. Stap 1 is gezet: er is 
gekozen voor scenario 2 waarbij 54 
vergunning- en 11 bezoekersplekken 
worden verwijderd. De ambitie is om 
het Janskerkhof volledig autovrij te 
maken. Deze plannen zijn voortgeko-
men uit een workshop waar veel par-
tijen niet van op de hoogte waren/bij 

Ingezonden 

Er is iets zorgelijks aan de hand  

betrokken zijn [sigarenhandel op de 
hoek Jankskerhof, studentenvereni-
ging, Luden, Laurent]. Nu zijn de 
plannen zover dat scenario 2 bij de 
raad ligt om te besluiten. 
Een mooi plein is iets waar veel men-
sen zich in kunnen vinden, echter 
de gemeente haalt vergunning- en 
bezoekersplekken weg, maar geeft 
geen alternatief voor het parkeren 
van de auto. Een slecht te bereiken 
Binnenstad is niet aantrekkelijk voor 
bezoekers en daarmee een negatieve 
ontwikkeling voor ondernemers. Een 
slechte parkeergelegenheid is voor 
bewoners een dagelijkse frustratie 

en zal de waarde van het huis bij 
verkoop niet doen stijgen.
VVD-raadslid André van Schie zag in 
dat er geen goed alternatief geboden 
werd en vroeg ons [ondernemers en 
bewoners] oplossingen te mailen naar 
griffie.gemeenteraad@utrecht.nl
Een oplossing is bijvoorbeeld de ter-
rassen van de horeca niet uitbreiden, 

geen [niet zoveel] parkeerplaatsen 
weghalen, maar het plein herbestra-
ten en inrichten opdat het mooier 
wordt. De partijen die voor zijn, zijn 
o.a. Hofman en een aantal andere ho-
recagelegenheden op het Janskerkhof. 
En natuurlijk de universiteit, die goede 
looproutes en geen auto’s wil. •

Saskia Koffijberg

Nieuwegracht open voor 
elektrische sloepen Ben Nijssen
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‘Meer mogelijkheden voor waterrecreatie’
Oudste fundering

Extra toezicht
Naar aanleiding van de zorgen van 
binnenstadsbewoners gaan toezicht-
houders extra controleren op hand-
having van de regels door waterre-
creanten.Het wordt voor bewoners 
makkelijker om overlast te melden. 
Commerciële boten die rondvaarten 
voor meer dan twaalf personen or-
ganiseren worden beter herkenbaar 
door een unieke sticker met num-

mering op de zijkant. Bij herhaalde 
overtredingen kan de gemeente de 
exploitatievergunning intrekken.

Uitbreiding op- en afstaplocaties 
en sanitaire voorzieningen 
Als aanvulling op de huidige locatie 
bij de Gaardbrug stelt de gemeente 
een aantal extra op- en afstaploca-
ties voor de open rondvaart voor. 
Aan de Oosterkade komt een aan-

meersteiger met in de toekomst 
toiletfaciliteiten in het nabijgelegen 
brugwachtershuisje. De bestaande 
steiger in de Catharijnesingel ter 
hoogte van Karel V wordt geschikt 
gemaakt als op- en afstaplocatie. 
En de locatie aan de Wittevrouwen-
singel wordt aangepast zodat er 
meer ruimte komt voor passagiers 
om aan of van boord te gaan. Het 
Lepelenburg heeft een plaskrul ge-
kregen die ook te gebruiken is voor 
de open rondvaart [aanmeren naast 
Maliebrug]. Daarnaast realiseert de 
gemeente 50 extra ligplaatsen voor 
recreatievaart. 

Vaarroute Nieuwegracht
Met ingang van het nieuwe vaar-
seizoen in 2012 wordt de Nieuwe-
gracht opengesteld voor open-
rondvaartondernemers die in het 
bezit zijn van een exploitatievergun-
ning. Zij kunnen deze route varen 
met boten voorzien van een elek-
tromotor [stiller]. Voor overige [elek-
trisch] gemotoriseerde recreatie-
vaart, zoals plezierjachten, sloepen, 
etc. blijft de route Nieuwegracht 
niet toegankelijk. ‘In september stel 
ik de bewoners langs de vaarroute 
Nieuwegracht tijdens een bijeen-

Om de restauratie van de kluis-
muur voor het stadhuis te kun-
nen uitvoeren is er in maart een 
damwand in de gracht geplaatst. 
Achter de damwand is de oudste 
fundering van grachtmuren in 
Utrecht blootgelegd. 
De stenen dateren uit het begin 
van de 13de eeuw. De fundering 
bestaat uit natuurstenen blok-
ken, met op sommige plekken 
grote gaten in de muur. 
Sommige blokken zijn weg-
gespoeld door de turbulentie 
van de vrachtschepen die door 
de gracht voeren. Deze blokken 
liggen nog op de bodem of zijn 
tijdens baggerwerkzaamheden 
verwijderd. De stenen die er nog 
zijn, worden teruggebracht in 

de fundering. Daarbij is het de 
bedoeling dat ze straks boven de 
waterlijn uitkomen, zodat ieder-
een de stenen kan bewonderen.

Scheuren in de kelders
Het werk aan de kluismuur voor het 
stadhuis duurt langer dan gepland. 
Er zijn grote scheuren in de werfkel-
ders achter de muur aangetroffen. 
Dit vraagt extra tijd voor herstel-
werkzaamheden. In augustus en 
september wordt gewerkt aan het 
herstel van de kluismuur en de werf-
kelders. In oktober worden werk-
zaamheden boven op de kelders 
verricht waaronder het aanbrengen 
van een waterdichte laag en het 
terugbrengen van de bestrating. 
Deze werkzaamheden zijn half 

De gemeente is eind augustus gestart met een opruimactie van 
weesfietsen in de binnenstad binnen de singels. Een weesfiets is een 
fiets die in de openbare ruimte gestald staat en al langere tijd niet 
gebruikt is. Door het verwijderen van weesfietsen komt er weer plek 
vrij voor het stallen van fietsen die wél gebruikt worden. Hiermee wil 
de gemeente het tekort aan fietsparkeerplaatsen in de binnenstad 
terugdringen. Vanaf eind augustus krijgen alle fietsen in de openbare 
ruimte een label. Op het label staat aangegeven dat het verboden is 
om een fiets langer dan 28 dagen aaneengesloten te stallen en dat de 
fiets na 28 dagen verwijderd wordt. Als u uw fiets gewoon gebruikt, 
kunt u het label van uw fiets afhalen. Uw fiets wordt dan niet verwij-
derd. De gemeente blijft ook met speciale acties fietswrakken opha-
len. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/fietsweg. •

Wie in de bouwput van het 
Stadskantoor gaat staan kan 
sinds eind mei het toekomstige 
kantoor in 3D zien op het display 
van zijn mobiele smartphone. 
Daarvoor moet men wel de 
app Urban Augmented Reality 
downloaden. Met deze applicatie 
kun je van bijna tweehonderd 
gebouwen in Utrecht informatie 
krijgen in foto, tekst en 3D. 

De Urban Augmented Reality [UAR]-
applicatie laat [n]ooit gebouwde 
architectuur zien als laag over de 
werkelijkheid heen. Het bouwjaar 
van een gebouw, de stijl en de archi-
tect niet te vergeten; alles staat er in. 
‘Wist je bijvoorbeeld dat Rietveld een 
gebouw op het Vredenburg heeft 
ontworpen?’, vraagt projectmanager 
Marlou Heijnen van Programma-
bureau Stadspromotie. ‘Dat is het 

gebouw waar nu de Esprit in zit. 
En trouwens, vroeger zat er een bios-
coop. Kijk maar, hier zie je een foto 
van hoe de bioscoop eruit zag.’ 

Nieuwe dimensie
Via UAR kun je ook een audiotour 
lopen door het Stationsgebied. 
Bij elk van de dertien stops zie je in 
3D een toekomstig gebouw op je 
display verrijzen. En met een headset 
hoor je tegelijkertijd de bijbehorende 
informatie. Heijnen: ‘UAR geeft een 
nieuwe dimensie aan architectuur. 
Het is gewoon leuker en makkelijker 
dan in het archief duiken. Ik wil graag 
meer weten over mijn stad en hoe 
die eruit komt te zien. En dit is pas 
de eerste stap. Architectuurcentrum 
AORTA voegt gaandeweg nog veel 
meer gebouwen en audioroutes toe!’ 

Meer info op www.nai.nl/uar. •

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op woensdag 14 september en 
woensdag 12 oktober [10.00-
11.00 uur]. U kunt tot uiterlijk één 
week van tevoren een afspraak 
maken via wijkbureau Binnenstad, 
telefoonnummer 030 – 286 00 00 
of e-mail binnenstad@utrecht.nl. 
Tijdens het spreekuur kunt u zaken 
aan de orde stellen waar extra 
inspanning of aandacht van het 
gemeentebestuur voor nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Maarten van Deursen.Het Stadskantoor in 3D 
op je display 

Duurzaamheids-
initiatief? 
Doe er iets mee!

Denkt u dat het in uw buurt 
duurzamer en groener kan? Met 
de hele straat zonnecellen op het 
dak of het aanschaffen van duur-
zame feestverlichting met collega-
ondernemers? De gemeente helpt 
u hierbij. Maarten van Deursen, 
consulent Natuur- en Milieucom-
municatie bij de gemeente Utrecht, 
adviseert en helpt bewoners en 
ondernemers van de Binnenstad 
met hun initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid, groen en milieu. 
‘Met mijn netwerk binnen en buiten 
de gemeente en kennis van andere 
duurzame projecten in Nederland 
en Utrecht kan ik helpen uw groen- 
of duurzaamheidsplan te realiseren. 
Zo’n initiatief begint vaak aan de 
keukentafel en kan met een beetje 
hulp een verbetering voor iedereen 
in de buurt betekenen.’ Kan Maar-
ten u ergens bij helpen? Neem dan 
contact met hem op via wijkbureau 
Binnenstad [binnenstad@utrecht.nl], 
mail naar m.van.deursen@utrecht.nl 
of bel 030 286 00 00. •

Over hoog gesproken: de bouwvakkers van het Muziekpaleis hebben eind 
augustus het bereiken van het hoogste punt van dit gebouw gevierd. 
Ze deden dit met een traditioneel pannenbiertje, voor deze gelegenheid een 
Utrechts biologisch biertje. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikke-
lingen in het stationsgebied? Kom eens langs op een schouw of informa-
tieavond. De eerstvolgende schouw is op dinsdag 20 september. 
Meer info op www.cu2030.nl of volg ons op twitter, cu2030. •

Tijdelijke concurrentie 
voor de Domtoren komst persoonlijk op de hoogte van 

de kaders en randvoorwaarden van 
de maatregelen’, aldus wethouder 
De Rijk. De evaluatie ‘Open rond-
vaart en recreatievaart’ is te down-
loaden via www.utrecht.nl/haven. •

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de 
evaluatie ‘Open rondvaart en recreatievaart’ vastgesteld. ‘We willen 
de mogelijkheden van de waterrecreatie vergroten met respect voor 
de leefbaarheid van bewoners’, zegt verantwoordelijk wethouder 
Mirjam de Rijk. De aanbevelingen in de evaluatie zijn verdeeld in 
drie onderwerpen: het verbeteren van de handhaving bij waterrecre-
atie, het verbeteren van de faciliteiten en het beperkt openstellen 
van de vaarroute Nieuwegracht [en Kromme Nieuwegracht, Drift en 
Plompetorengracht].

In het Stationsgebied 
zijn vanaf half sep-
tember maar liefst 
zes grote bouwkra-
nen aan het werk. 
Drie ervan op het 
Vredenburg, drie op 
en rondom Utrecht 
Centraal. De Utrecht-
se skyline wordt dan 
tijdelijk gedomineerd 
door zes werkende 
reuzen. Eén van deze 
kranen, die van het 
Stadskantoor, wordt, 
natuurlijk tijdelijk, 
hoger dan de Dom-
toren. 

Bouwkranen 
domineren straks de 
skyline van Utrecht. 

© Merijn van der Vliet

Met de zwerfafvalzuiger kunnen ook sigaretten tussen de stenen worden opgezogen.

De laatste jaren wordt de open-
bare ruimte in de binnenstad 
steeds intensiever gebruikt. Dit 
vraagt om aanpassingen van de 
gemeente in de werkwijze om 
het [zwerf]afval in met name het 
wandelgebied op te ruimen. 

‘De looproutes en vervuilde plek-
ken in het voetgangersgebied 
veranderen doordat type winkels 
en horeca veranderen en op andere 
locaties komen, en door bouw- en 
herstelwerkzaamheden, zoals op het 
Vredenburg en op de Stadhuisbrug. 
Daarom kijken we juist nu naar ma-
nieren om nog efficiënter te werken. 
We willen daarbij de nieuwste tech-

nische ontwikkelingen op het gebied 
van reinigen meenemen’, aldus Dirk 
Sagius, gebiedsmanager Binnenstad 
van Stadswerken.

Zwerfafvalzuiger
Gemeentelijke schoonmakers zijn te-
genwoordig zeven dagen per week 
tussen 7.00 en 21.00 uur inzetbaar 
om de binnenstad schoon te houden 
afhankelijk van de benodigde inzet. 
Ook worden nieuwe technische 
middelen ingezet om beter schoon 
te maken. ‘Sinds kort gebruiken 
we een zwerfafvalzuiger, waarmee 
we bijvoorbeeld peuken tussen de 
straatstenen op kunnen zuigen. 
En de gemeente heeft een proef 

gedaan met een smalle en daardoor 
wendbare borstelveegmachine. 
Hiermee kunnen we beter vegen op 
stoepen, fietspaden en in steegjes. 
Tot slot worden veel prullenbakken 
in het wandelgebied verplaatst. Het 
gaat om de prullenbakken die aan 
de reling aan de grachtzijde hangen, 
bij stegen en op het Vredenburg 
staan. Ze schuiven op naar de 
gevelzijde van de straat. Hierdoor 
zijn ze beter bereikbaar om het afval 
in te werpen en kan de gemeen-
telijke schoonmaker de prullenbak 
makkelijker legen. In het verleden 
gebeurde het vaak dat die prullen-
bakken onbereikbaar waren door 
ervoor geplaatste fietsen.’ •

Gemeente opent aanval op zwerfvuil 
voetgangersgebied

Opruimactie weesfietsen binnenstad

november afgerond. Tot die tijd is 
de Stadhuisbrug tot aan de Ganzen-
markt afgesloten. 
Meer informatie over deze restaura-
tie op www.utrecht.nl/werven. •
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Opkomen voor jezelf

Buurthuis Oudegracht 227 © Cumulus

Wijkbureau Binnenstad

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 wijk-
bureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, onder-
nemers en bezoekers van de binnenstad van Utrecht. 

Wijkbureau Binnenstad telefoon: 030 - 286 00 00, 
binnenstad@utrecht.nl, www.utrecht.nl/binnenstad,
Twitter:@wbbinnenstad. U kunt ook even langskomen bij de balie van 
wijkbureau Binnenstad. Informatiecentrum Utrecht en wijkbureau Binnen-
stad Neudeflat, Vinkenburgstraat 26. Kijk voor actuele openingstijden op 
www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

‘Door de verbouwing van het 
Stationsgebied moet het centrum 
verhuizen’, zegt wethouder Volks-
gezondheid en Stationsgebied 
Victor Everhardt. ‘Samen met allerlei 
betrokkenen zijn we op zoek gegaan 
naar een geschikte nieuwe locatie.’ 
De Stek, aan de Van Sijpesteijnkade 
42, bleek een mooie optie. Nu zijn 
daar nog Bureau Dagloon en de 
Stadsbrug gevestigd. Die zullen ver-
huizen naar een andere locatie. 

Grip op verslaafden
De plannen worden pas in het 
najaar definitief. Everhardt: ‘Wel 
zijn we al druk met alle voorberei-
dingen. De plannen zijn afgestemd 
met de beheergroep Zorgvoorzie-
ningen Stationsgebied, waaraan 
alle betrokken partijen in het gebied 

Wijkbureau Binnenstad

Zorgcentrum De Singel verhuist 

Goed idee? 
Doe er iets mee!

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

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[juli en augustus 2011]:

• Initiatief voor een streekmarkt  
 Nicolaaskerkhof en Twijnstraat
• Buurtfeest Kloksteeg
• Buurtfeest en opknappen van  
 boomspiegels in Keukenstraat
• Verwendag Senioren
• Tegelmozaïek op het 
 Geertekerkhof
• Buurtfeest Justus van 
 Effenstraat
• Bronzen beeld in de 
 Andreashof

Lichtkunstwerk 
na vijf jaar weer aan

deelnemen, zoals politie, GG&GD, 
gemeente, Corio, NS en diverse zorg-
instellingen. Maar vooral ook de 
omwonenden zelf. Want die moeten 
hier natuurlijk ook over kunnen 
meepraten.’
Het aantal verslaafden dat zich 
regelmatig meldde bij een zorgcen-
trum in het Stationsgebied daalde 
de laatste jaren van 350 naar 24. 
‘Velen van hen zijn in een herstel-
programma opgenomen en door-
gestroomd naar de hostels in de 
wijken’, zegt Everhardt. ‘Dat is mede 
te danken aan het zorgcentrum, 
want hierdoor hebben we meer 
grip gekregen op de harddrugsver-
slaafden. Ook is door de opvang 
van drugsverslaafden de overlast 
van deze groep in het centrum flink 
verminderd.’

Aan de zijgevel van het Louis 
Hartlooper Complex hangt het 
lichtkunstwerk ‘Van wie zijn 
deze vleugels?’ van kunstenaar 
Ilya Kabakov. Vijf jaar geleden is 
het kunstwerk uitgezet, omdat 
omwonenden in hun huis last 
hadden van het licht. 
Met aanpassingen aan het kunst-
werk wordt het waarschijnlijk dit 
jaar weer aangezet. 
Op 23 mei konden omwonenden 
tijdens een informatieavond hun 
mening geven over het voorstel 
met de aanpassingen.

De eigenaar van het Louis Hart-
looper Complex heeft enige tijd 
geleden aan de gemeente gevraagd 
of het lichtkunstwerk weer aan 
kan. De gemeente heeft vervolgens 

De Abstederbrug tussen de Maliesingel en de Nieuwegracht verkeert in 
slechte staat en heeft onderhoud nodig. Daarom is de gemeente 29 augustus 
gestart met het herstel van de brug. Al het gemotoriseerd verkeer wordt om-
geleid. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen nog gebruik 
maken van de brug. Tijdens de werkzaamheden blijft altijd één boog beschik-
baar voor het varend verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting 
tot eind april 2012. •

Zorg voor alcoholisten
Na de verhuizing zijn bij het 
zorgcentrum behalve harddrugs-
gebruikers ook alcoholisten wel-
kom. Everhardt: ‘De meesten van 
hen zijn zogenaamde draaideur-
cliënten. Ze komen soms in aanra-
king met welzijn of zorg, maar zijn 
nergens echt goed in beeld. 
Op ‘De Nieuwe Stek’ willen we 
voor deze groep alcoholisten een 
rustige en veilige plek inrichten. 
Zodat ze individuele zorg kun-
nen krijgen en waar mogelijk ook 

kunnen doorstromen naar een 
woonvoorziening.’ Alcoholisten en 
harddrugsverslaafden zijn niet over 
één kam te scheren, weet Everhardt. 
‘De uitbreiding zal dan ook voor-
zichtig en gefaseerd gebeuren. 
En samen met zorgverleners 
Centrum Maliebaan en de Tussen-
voorziening gaan we onderzoeken 
hoe we die combinatie het beste 
kunnen maken. Vooral door te 
kijken naar succesvolle voorbeel-
den in andere steden in binnen- en 
buitenland.’ •

gekeken naar mogelijkheden om de 
lichtsterkte, en daarmee de overlast, 
te verminderen. ‘Dit kunstwerk is 
een belangrijke aanvulling voor de 
kunstcollectie in de stad’, vindt 

Zorgcentrum De Singel verhuist begin 2012 van de Catharijnesingel 
naar een locatie even verderop: De Stek. Het zorgcentrum is een veilige 
ruimte waar verslaafden harddrugs kunnen gebruiken. Op de nieuwe 
locatie kunnen ook alcoholisten terecht. 

Mathilde Heyns, projectleider Kunst 
van de gemeente Utrecht.’Het is 
voor ons van belang dat iedereen 
van het kunstwerk geniet en nie-
mand er last van heeft.’

Aanpassingen
De gemeente gaat het kunstwerk 
nu opnieuw uitvoeren. ‘We willen 
de TL’s in de lichtbakken vervangen 
door een dimbaar LED-systeem in 
warm wit. Ook vernieuwen we de 
aansturing van het werk, zodat we 
het met een dimmende sequentie 
kunnen programmeren. Het resul-
taat is een minimaal schijnend kunst-
werk met geleidelijke overgangen.’ 
Het voorstel met de aanpassingen 
ligt op dit moment bij het college. 
De wens is om het kunstwerk nog 
dit jaar weer aan te zetten. • 

Start groot 
onderhoud 
Abstederbrug

Lichtkunstwerk ‘Van wie zijn deze 
vleugels’ van Ilya Kabakov op het Louis 
Hartlooper Complex.

Facelift Buurtcentrum Oudegracht 

Op dit moment ondergaat Buurtcentrum Oude-
gracht 227, onderdeel van Cumulus Welzijn, een 
facelift. De grote zaal en de kelders krijgen een 
lichte en ruime uitstraling. Alle ruimtes kunnen 
daardoor multifunctioneel gebruikt worden.
Op dit moment hebben het jongerenwerk van 
de stichting JoU en de COC jongeren een vaste 
plaats. Daarnaast zijn er verschillende activi-
teiten, zoals een seniorengroep, salsa, yoga, 
tekenen en schilderen. Er zijn voor het seizoen 
2011 – 2012 nog mogelijkheden om ruimtes te 
huren voor onder meer workshops, cursussen, 
vergaderingen en vieringen. De huurprijs is heel 
aantrekkelijk. Voor inlichtingen en bezichtiging 
kunt u contact opnemen met de beheerder: 
Willem Willemse tel: 06-18159672 of een mail 
sturen naar: w.willemse@cumuluswelzijn.nl •

Ruimte voor nieuwe activiteiten
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Politiek

Achterstallig onderhoud
Dagelijks brengen duizenden mensen 
een bezoek aan de Binnnstad. De 
gemeente geeft jaarlijks veel geld uit 
aan het onderhoud van de openbare 
ruimte en groen. De VVD heeft bij de 
behandeling van de voorjaarsnota, de 
opmaat voor de gemeentelijke begro-
ting voor 2012 en verder, samen met 
het CDA aandacht gevraagd voor het 
achterstallig onderhoud. De kwaliteit 
van de straten, het groen en pleinen 
laat veel te wensen over. Waar steden 
als Den Haag en Maastricht de afge-
lopen jaren veel geld hebben geïnves-
teerd om hun Binnenstad een nodige 
kwaliteitsimpuls te geven, blijft het in 
Utrecht angstvallig stil. Met name de 
bestrating in het kernwinkelgebied 
en het Museumkwartier is toe aan 
een opknapbeurt. Stenen liggen los, 
fietsenstallingen staan overvol en het 
straatbeeld maakt een rommelige 
indruk.
Met alle bouwactiveiten in de stad zal 
het de komende jaren nog passen en 
meten blijven, met alle overlast van 
dien. Wat de VVD betreft, maken we 
van deze gelegenheid gebruik om 
ook de openbare ruimte de broodno-
dige kwaliteitsimpuls te geven en te 
investeren in betere bestrating, groen 
en straatmeubilair. Naar aanleiding 
van een motie van CDA en VVD, 
komt het onderwerp terug in de raad 
bij de begroting. De VVD zal zich hard 
blijven maken voor een Binnenstad 
die het visitekaartje van Utrecht is en 
blijft, waar mensen met plezier wo-
nen, recreëren en winkelen. •

Dimitri Gilissen, raadslid

Borrelend initiatief
Waar een buurtborrel toe kan lei-
den. Vorig jaar was er op de Lange 
Nieuwstraat waar ik woon een 
gezellige bijeenkomt met buurtbe-
woners uit het gebied tussen Ham-
burgerstraat en Zuilenstraat. Het 
was een geanimeerde avond waar 
nieuwe contacten werden gelegd en 
bestaande buurtcontacten werden 
vernieuwd. 

Er stond ook een flip-over met 
daarop thema’s die de buurt 
bezighouden: te hard rijdend 
verkeer, onduidelijkheid over waar 
te parkeren, smakeloze en ondeug-
delijke straatverlichting, ontbreken 
van groen en trillingen in huizen 
door zwaar verkeer. Er was ruimte 
om je naam te noteren als je iets 
met deze onderwerpen wilde. Een 
beproefde werkwijze om mensen te 
activeren, die in de meeste gevallen 
niet veel oplevert. Dat leek dit keer 
ook het geval te zijn. Pas na veel 
aandringen en onder invloed van 
een flinke slok druppelden er enkele 
namen op het witte vel. De kans dat 
deze mensen zich naderhand nog 
zouden herinneren dat ze zich voor 
een werkgroep opgegeven hadden, 
schatte ik niet groot in. 

We zijn haast een jaar verder en ik 
moet bekennen dat ik mijn buurt 
heb onderschat en flink ook. Want 
van die aarzelende namen op dat 
grote blanco vel is een hechte 
buurtgroep gesmeed. Van mijn 
partner die zich aanvankelijk ook 
schuchter aansloot, begreep ik dat 
zich een enorm enthousiasme heeft 
ontwikkeld. Er worden momenteel 
overtuigende plannen ontwikkeld 
om van de Lange Nieuwstraat een 
veilige en aantrekkelijke straat te 
maken. De buurtgroep is in gesprek 
geweest met musea, galeries, 
restaurants en ondernemingen 
om te horen wat zij vinden van de 
mogelijke herinrichting van de straat 
om zo tot een elegante en gastvrije 
toegangsroute voor het Museum-
kwartier te komen. 
Er zijn contacten gelegd met de 
ondernemingsvereniging, de 
Wijkraad en het Wijkbureau. En 
er staat een initiatief op stapel om 
met alle bewoners van de straat in 
gesprek te gaan over hun wensen. 
Nu afwachten of de gemeente over 
de brug komt als het aankomt op 
de uitvoering van de wensen van de 
buurt. Want geld zal het kosten als 
de straat heringericht wordt. Maar 
dat hoeft ondanks de bezuinigingen 
niet het einde te zijn van dit verhaal. 
Want is het niet dit college dat in 
zijn programma heeft opgenomen 
dat burgers invloed moeten krijgen 
op de besteding van de gelden. Ik 
ben benieuwd of dit borrelend initi-
atief de gemeenteraad straks weet 
te overtuigen. •

Sytse Koopmans 
[s.koopmans@utrecht.nl]

Rood asfalt
Sinds jaar en dag is de Binnenstad 
een kruispunt voor verkeer. Via de 
Vecht kan je per kano of bierboot de 
grachten bevaren. Aan de westkant 
ligt het drukste bus- en treinstation 
van Nederland. En de drukste fiets-
route van de regio loopt dwars door 
het centrum
Het moge duidelijk zijn dat het 
regelmatig een drukke bedoening is. 
En dat is maar goed ook, want dat 
is één van de redenen waarom die 
Binnenstad zo gezellig is. Eén van 
de problemen met het autoverkeer 
is de luchtvervuiling. Daarom is het 
belangrijk dat heel Utrecht aantrek-
kelijker wordt voor de fietser.
Wat dat betreft valt er nog veel te 
verbeteren, zeker in de Binnenstad. 
Fietswrakken die tegen lantaarnpa-
len wegkwijnen, horen misschien bij 
het straatbeeld, maar het zou beter 
zijn als er meer stallingscapaciteit 
komt. Dat voorkomt rommel en 
vermindert fietsdiefstal.
Daarnaast kan er veel gebeuren 
om de fietstocht aantrekkelijker te 
maken. Dat begint met goed onder-
houden, comfortabele fietspaden. 
Daarom vindt D66 dat fietspaden 
overal in de stad aangelegd moeten 
worden met rood asfalt, ook in de 
Binnenstad. Niet iedereen is even 
gecharmeerd van dat idee. Rood 
asfalt past nou niet echt in het beeld 
van een middeleeuws centrum. Toch 
kiezen wij er voor. Om autogebruik 
terug te dringen zijn namelijk goede 
alternatieven nodig. In steden waar 
men heeft durven kiezen voor de 
fiets zoals bijvoorbeeld Groningen is 
het autoverkeer afgenomen.
In een krappe Binnenstad als de onze 
bestaan er geen makkelijke oplossin-
gen. Toch zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden. En dan kiezen wij 
voor de fiets. •

Werk aan de winkel
De levendige en veelzijdige winkels 
maken de Binnenstad tot de gezel-
lige en dynamische plek die het nu 
is. Het consumentengedrag en de 
economische omstandigheden leg-
gen echter een behoorlijke druk op 
de detailhandel. Het is daarom van 

het hoogste belang dat het huidige 
beleid rond de detailhandel, inmid-
dels elf jaar oud, vernieuwd wordt. 
Te meer omdat in veel nieuwbouw-
plannen ook uitbreiding van detail-
handel is opgenomen. Dat alles kan 
niet zonder visie.
Het college heeft in 2008 al aan-
gekondigd dat nieuw beleid in de 
maak is, maar het verschijnen van 
de nota wordt telkens uitgesteld. 
De ChristenUnie vindt dit echt te 
lang duren. Nu is, na ons aandrin-
gen, toegezegd dat eind 2011 een 
nieuwe nota zal verschijnen. Boven-
dien komt er in oktober een hoofd-
lijnenbrief. Wat ons betreft had het 
beleid er al gelegen. Ons pleidooi 
voor snelheid wordt inmiddels wel 
in de hele raad gevoeld. We gaan 
er nu van uit dat de gemeenteraad 
in ieder geval vóór einde 2011 nog 
spreekt over de Utrechtse detail-
handel.
In dezelfde vergadering heeft de 
ChristenUnie aandacht gevraagd 
voor de aanpak van de Breed-
straatbuurt. Tot en met 2011 is 
er geld gereserveerd om de buurt 
op te knappen en bijvoorbeeld 
straatmanagement in te zetten. De 
ChristenUnie is benieuwd hoe dat 
geld nu is ingezet en welk vervolg 
het college wil geven vanaf 2012. 
De ChristenUnie vindt dat er nog 
wel wat werk aan de winkel is en 
dat er een vervolg moet komen. 
Het college heeft toegezegd om dit 
najaar hierover de gemeenteraad te 
informeren. Wordt vervolgd!
Voor meer informatie: 
www.utrecht.christenunie.nl of mail 
naar christenunie@utrecht.nl •
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Za 3 Nicolaïkerk
12.00 Berry van Berkum 
[orgel]; collecte

Za 3 Domkerk
15.30 Bert den Hertog 
[orgel]; werken van Bach, 
Langlais en Vierne; collecte

Zo 4 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Utrecht Uitfeest; info www.
culturelezondagen.nl

Zo 4 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 101 
Nimm von uns Herr, du 
treuer Gott; collecte

Zo 4 Vredenburg 
Leidsche Rijn
21.15 Joost van Balkom 
[rijdend carillon]: opening 
Gaudeamus Muziekweek; 
info www.muziekweek.nl

Za 10 Domplein, binnen-
stad
10.00 Open Monumenten-
dag; info www.openmonu-
mentendagutrecht.nl

Za 10 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Comes, Missa Iste confessor; 
Victoria, Missa Pro victoria; 
collecte

Za 10 Geertekerk
16.00 Gonny van der Maten 
[orgel] en Brigit de Klerk 
[blokfluit]: Luisterboek; 
collecte

Zo 11 Willibrordkerk
14.00 Start Guilmantfestival 
[orgelmuziek]; € 5

Zo 11 Geertekerk
15.00 Oneg Ensemble: 
Joodse muziek voor zang, 
viool en piano; € 19,64

Wo 14 Geertekerk
20.15 Rubens Kwartet; 
werken van Josquin en 
Roukens; € 19,64

Do 15  Merkaz 
[Magdalenastraat]
20.00 Ewelina Nowicka 
[viool] en Pola Lazar [piano]; 
werken van o.a. Bloch, 
Rubinstein en Nowicka; 
€15

Za 17 Domkerk
10.00 Driekorenfestival mmv 
Sweelinckcantorij Amster-
dam, Eindhovens Vocaal 
Ensemble en Domcantorij 
Utrecht; Stravinsky, 
Mis voor koor en blazers; 
Barber, Agnus Dei; Schütz: 
Psalm 136 Danket dem 
Herrn; collecte

Zo 18 Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits [orgel]; 
Guilmant, Sonate no. 1; € 5

Zo 18 Geertekerk
15.00 Blokfluitkwartet 
Capriola; werken van o.a. 
Badings, Obrecht, Sweelinck 
en Wagemans; € 19,64

Zo 18 Spoorwegmuseum
16.00 Mazali Opera Singers: 
Opera per tutti; € 22,50/15

Wo 21 Geertekerk
20.15 Amsterdam Wind 
Quintet; werken van 
Sweelinck, De Fesch, Julius 
Röntgen, Escher, Pijper, 
Ketting en De Groot; 
€ 19,64

Do 22 Lutherse Kerk
20.15 Bennewitz Quartet; 
Wolf, Italiaanse Serenade; 
Haydn, Strijkkwartet Op. 33 
nr. 2 [‘Der Witz’]; Dvorak, 
Strijkkwartet Op. 105; € 25

Za 24 Domkerk
15.30 Rom Molemaker 
[verteller] mmv Kinderen van 
de Kathedrale Koorschool 
Utrecht olv Gerard Beemster 
en Wouter van Belle [orgel]: 
Michaël in de Dom [kinder-
concert]; collecte

Za 24 Geertekerk
20.15 Ensemble Tricolore; 
werken van o.a. Hendrik 
Andriessen en Julius 
Röntgen; € 19,64

Zo 25 Willibrordkerk
14.00 Orgelconcert; 
Guilmant, Sonate no. 2; € 5

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: Choral 
Evensong; collecte

OKTOBER

Za 1 Domkerk
15.30 Koor van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas 
mmv Jan Jansen [orgel]: 
presentatie van de literaire 
thriller 'Moord in de Dom' 
door Rom Molemaker en 
presentatie van de nieuwste 
CD van de Domcantorij; 
Bach, Singet dem Herrn ein 
neues Lied; Distler, Singet 
dem Herrn ein neues Lied; 
collecte

Zo 2 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Voor de wind; info www.
culturelezondagen.nl

Zo 2 Willibrordkerk
14.00 Christine Kamp 
[orgel]; Guilmant, Sonate 
no. 3; Richter, Sonate für 
Orgel; € 5

Zo 2 Domtoren
15.00 Theatergroep 
Plumeau: Een Midzomer-
nacht; muzikale familie-
voorstelling; € 8/6,50

Zo 2 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 51 
Jauchzet Gott in allen Lan-
den! en BWV 231 Sei Lob 
und Preis mit Ehren; collecte

Di 4 Geertekerk
20.15 Nederlandse 
Bachvereniging olv Jos van 
Veldhoven: Herzlich tut mich 
verlangen; werken van Bach 
en Telemann; € 28/26/8

Za 8 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel] en 
Anton Weeren [trompet]; 
Hedendaagse muziek voor 
orgel en trompet van 
Welmers, De Clercq en 
Hage; collecte

Za 8 RASA
20.30 Dutch Chamber 
Music Company mmv 
Gerard Mosterd [theater], 
Javaanse hofdansers en 
wajangspelers; Strawinksy, 
L’histoire du soldat; Loeven-
die, Nachtegaal; € 22/13,25

Zo 9 Willibrordkerk
14.00 David Jansen [orgel]; 
Guilmant, Sonate no. 4; € 5

Wo 12 Geertekerk
20.15 Utrechts Blazers 
Ensemble; werken van Kox, 
Schat, Louis Andriessen, 
De Marez Oyens en Wage-
naar; €19,64

Vr 14 Pieterskerk
20.15 Ensemble Lyrique 
olv Simon Schouten mmv 
Elisabeth von Magnus 
[mezzosopraan]: 
Poëzie in muziek in poëzie; 
werken van Palestrina, 
Monteverdi, Lassus en 
De Rore met teksten 
van Jan Nuchelmans; 
€23,50/10

Za 15 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Victoria, Requiem; collecte

Zo 16 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud 
[orgel]; Guilmant, Sonate 
no. 5; Widor, Symphonie 
Gothique; € 5

Zo 16 Spoorwegmuseum
16.00 Mazali Opera Singers: 
Opera per tutti; € 22,50/15

Ma 17 Geertekerk
20.15 Gli Angeli Genève; 
Schein, Israelis Brünnlein 
[compleet]; € 28/7

Wo 19 Geertekerk
20.15 Orion Ensemble; 
werken van o.a. Van Gilse, 
Pijper, Julius Röntgen, 
Leutscher en Bosmans; 
€ 19,64

Za 22 Janskerk
14.00 Pieter Jan Leusink: 
Classical Proms; € 65

Za 22 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel] en 
de Schola van de Domcan-
torij; De Grigny, Orgelmis 
met gregoriaanse gezangen; 
collecte

Zo 23 Willibrordkerk
14.00 Arjen Leistra [orgel]; 
Guilmant, Sonate no. 6; 
€ 5

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: Choral 
Evensong; collecte

Vr 28 Jacobikerk
20.00 Cantiago olv Herman 
Mussche en Canticum 
Groninghae olv Daniel Rouw-
kema mmv Robert Brouwer 
[bariton] en Gerrit Christiaan 
de Gier [orgel]: Psalmen van 
toen door jongeren van nu; 
werken van o.a. Rouwkema, 
Elgar, Rutter, Stanford en 
Howells; collecte

Vr 28 Schiller Theater
20.30 Petrie Akkerman 
[mezzosopraan] en Jeroen 
Liedorp [piano]; Tsjaikovsky, 
liederen; € 16/14

Za 29 Domkerk
15.30 Koor en orkest van 
de Domcantorij; Verdi, 
Requiem; collecte

Zo 30 Willibrordkerk
14.00 Jaap Jan Steensma 
[orgel]; Guilmant, Sonate 
no. 7; € 5

Zo 30 Janskerk
15.00 Pieter Jan Leusink: 
Classical Proms; € 65

NOVEMBER

Wo 2 Geertekerk
20.15 Koperensemble NEOS 
brass; werken van Ketting, 
Koetsier, Badings, De Braal 
en Jurriaan Andriessen.; 
€ 19,64

Do 3 Bartholomeus 
gasthuis
16.00 Frits Kroeses [piano]; 
€ 5

Do 3 Lutherse Kerk
20.15 Lipkind Quartet; 
Haydn, ‘Lärchenkwartet’ op. 
64/5; Beethoven, 
Strijkkwartet op. 18/4; 
Mendelssohn, uit Vier 
Stücke, deel 3; Sjostakovitsj, 
Strijkkwartet nr. 3; € 25

Vr 4 Buurkerk/Museum 
Speelklok
19.00 Camerata Trajectina 
mmv Nico van der Meel 
[tenor] en Hieke Meppelink 
[sopraan]: De triomfee-
rende Min [barokmusical]; 
€ 35; ook om 21.30, t/m 6 
november

Vr 4 Pieterskerk
20.15 Cappella Amsterdam 
olv Daniel Reuss mmv Ives 
Ensemble: Een zaak van 
leven of dood; werken van 
Janácek , Brahms, 
Mendelssohn, Rheinberger 
en Tobias; € 23,50/10

Za 5 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
Liszt, Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen; collecte

Zo 6 Willibrordkerk
14.00 Paul van der Woude 
[orgel]; Guilmant, Sonate 
no. 8; € 5

Zo 6 Lutherse Kerk
15.30 [ovb] Utrechts Vocaal 
Ensemble olv Laura Tamme-
ling: Klare Klanken; werken 
van o.a. Lauridsen, Sibelius, 
Alven en Tormis

Zo 6 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 180 
Schmücke dich, o liebe 
Seele; collecte

Zo 6 Willibrordkerk
20.15 MUSA olv Peter 
Dijkstra: Hermetische 
Harmonie; Tormis, Autumn 
Landscapes [delen]; Byrd, 
Quomodo Cantabimus en 
Domine, Quis Habitabit?; 
Kernis, Ecstatic Meditations; 
Kortekangas, The way to 
the woods; De Boer, Corpus 
Hermeticum [opdrachtcom-
positie]; € 17/15

Vr 11 Pieterskerk
20.15 Nederlands Ka-
merkoor olv Risto Joost; 
Rachmaninov, Vespers; � 
23,50/10

Za 12 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Obrecht, 
Missa de Sancto Martino; 
Winter, Sint Martinusmis 
[compositie in opdracht]; 
collecte

Zo 13 Willibrordkerk
14.00 Pim Schipper [orgel]; 
Guilmant, Marche Funèbre; 
€ 5

Di 15 Gertrudiskapel
20.15 Amsterdams Joseph 
Haydn Kwintet mmv Nadia 
Wijzenbeek [viool]; Haydn, 
Duetten, trio’s en kwartet-
ten; € 22

Vr 18 Pieterskerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa mmv 
barokstrijkers en kistorgel: 
Cecilia Virgo; Purcell, Ode 
for St. Cecilia’s Day en 
Funeral Sentences; Britten, 
Hymn to St. Cecilia; Jackson, 
Cecilia Virgo; Tallis, O nata 
lux; Rogier, Cantantibus 
organis; € 15/10
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www.utrecht-muziekstad.net

www.utrecht-muziekstad.net

Postkantoor eind 
oktober dicht

Het postkantoor op de Neude 
sluit 28 oktober. Voor postzaken 
kan men nu al terecht op het 
kantoor ING in de St. Jacobs-
straat. De eigenaar van het 
postkantoor, ASR Vastgoed, wil 
het enorme gebouw transforme-
ren in een winkelcentrum met 
daarboven een hotel. Voordat 
dat kan gebeuren moet eerst de 
telefooncentrale van KPN buiten 
gebruik kunnen worden gesteld. 
Dat gaat zeker nog enkele jaren 
duren.  •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Fietsenstallingen
De fietsenstalling onder spoor 1 verkast 
half oktober voor een periode van drie 
jaar  naar een loods op het Smakke-
laarsveld. De verhuizing is nodig wegens 
werkzaamheden van de NS aan de 
sporen. De huidige stalling heeft 2500 
plaatsen, de loods krijgt er 1700. 
Laag Catharijne, een andere fietsenstal-
ling in het Stationsgebied is, in verband 
met werkzaamheden aan de Catharijne-
singel, voorlopig uitsluitend bereikbaar 
via een pad van nog geen meter breed.
Lange Lauwerstraat 56 is sinds 24 
augustus buurtfietsenstalling met 73 
plaatsen. De stalling is er gekomen 
op verzoek van vele bewoners van de 
Breedstraatbuurt. Het pand is binnen 
een paar maanden geschikt gemaakt 
voor gebruik. Alle plaatsen zijn uitgege-
ven. Een abonnement kost € 36,15 per 
jaar. •
 

de gracht
zes uur
de gracht verstilt zich
het lawaai sluipt door de steegjes weg
alleen een merel laat zich horen
sierlijke slingers weeft hij
tussen de takken door
windstil luistert het blad

leunend op de brug
vind ook ik verstilling

hoelang ik daar gestaan heb
weet ik niet –

Oeke Kruythof

Op zoek naar een chic imago
Stadspromotie doet wanhopige pogingen 
Utrecht ‘op de kaart te zetten’. Alsof we niet al 
lang op de kaart staan. Ga naar Midden – Eu-
ropa, bijvoorbeeld naar Polen of Roemenië, 
vertel waar je vandaan komt, en ze zeggen 
onmiddellijk: automarkt. Als je kennissen uit 
die landen te logeren hebt, kunnen ze haast 
niet wachten tot het dinsdag is. 

Het opwindende uitje gaat straks veel meer tijd 
kosten. De markt verhuist namelijk naar Beverwijk, 
omdat de gemeente het terrein wil volbouwen met 
woningen. Vanaf volgend jaar heeft de stad een at-
tractie minder. 
Vroeger zeiden ze dat er op de markt uitsluitend au-
to’s werden aangeboden met verborgen gebreken. 
De kruiskoppeling zou met koeienstront zijn gere-
pareerd, de motor zou na drie kilometer al explode-
ren. De reputatie is tegenwoordig beter. Maar een 
chic imago heeft de automarkt nog steeds niet. 
Utrecht wil zich liever op een andere manier profi-
leren, namelijk als stad van kennis en cultuur. Meer 
steden zouden dat met evenveel recht kunnen 
doen: Leiden bijvoorbeeld, en Goningen, en Maas-
tricht. Erg onderscheidend is het dus niet. 

Liftkokers
Op het ogenblik worden de cultuur en de kennis 
vooral uitgedragen door de alomtegenwoordige 
stadsdichter Ingmar Heytze en door Maarten van 
Rossem, die zich steeds meer etaleert als profes-
sor die overal verstand van heeft, en die door zijn 
sombere uitstraling en zijn schampere grappen alle 
vrouwen aan zijn voeten krijgt [is hier soms sprake 
van enige jaloezie? ].
Meer cultuur is onderweg. Op het Vredenburg tore-
nen de liftkokers van het muziekpaleis-in-aanbouw 

al hoog boven de omgeving uit. Gevoel van trots 
maakt zich van ons Utrechters meester: er ontstaat 
daar een muziektempel waaraan de drie grote ste-
den niet kunnen tippen. Maar enige ongerustheid is 
er ook: krijgen we deze enorme burcht, die duizen-
den muziekliefhebbers kan herbergen, wel avond 
aan avond vol? Hebben we misschien toch een te 
grote broek aangetrokken? 

Publiekstrekkers
What’s in a name? In de zuidelijke Binnenstad wer-
den de straatnaambordjes op een gegeven moment 
voorzien van de toevoeging ‘Museumkwartier’. Een 
aardigheidje, afgekeken van andere steden. Maar 
het betekende wèl dat er Europees geld beschik-
baar kwam om de openbare ruimte op te knappen. 
’t Resultaat is dat er betere bestrating is dan de rest 
van de Binnenstad. 
De bedoeling was dat de Lange Nieuwstraat een 
allee zou worden, waardoor stromen in cultuur 
geïnteresseerde toeristen zich via galerieën en eet-
huisjes richting musea zouden begeven. Daarvan is 
nog niet veel terechtgekomen. Het is een blijvend 
probleem dat de meeste Utrechtse musea niet zulke 
publiekstrekkers zijn. 
In het profiel kunst en cultuur passen natuurlijk de 
festivals, zoals het ingetogen Festival Oude Muziek 
en het wat frivolere Nederlands Filmfestival. Maar 
als het kraanwagentje uitrijdt om op allerlei plaat-
sen van die vulgaire plaskruizen te droppen, ga dan 
maar naar de caravan. Dan komen er weer dagen 
aan die weinig met cultuur, maar alles met herrie 
en zuipen te maken hebben. Met na afloop een be-
richtje waarin de gemeente trots meldt dat er weer 
duizenden liters urine opgevangen zijn. [Alles over 
plaskruizen op bladzijde 10.] D.F. •

De dame met de twee hondjes
De dame met de twee hondjes, vermoedelijk geen familie van de dame met het hondje, over wie Toergenjew 
schreef, zagen we in de pandhof van de Dom toen we op pad waren voor de bladzijden 12 en 13 (Toeristen op 
zondag). Geen toeriste, maar Sjaak Ramakers kon niet nalaten haar met haar wakkere gezelschap te fotograferen.


