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Halte Universiteit
Studeren in stadshart 

• Epicentrum Drift
• Wonen boven feestcafés
• Zingen in de kroeg
• Pop-up
• Viskramen
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De groei van het aantal studenten in 
Utrecht is indrukwekkend. In 1900 
waren aan de universiteit 800 stu-
denten ingeschreven, nu zijn het er 
30.500. Bovendien volgen momen-
teel 43.000 studenten een hogere 
beroepsopleiding. 

Aanvankelijk huisde de universiteit 
binnen de stadsmuren, later kwamen 
er ook gebouwen vlak buiten het 
centrum: onder meer het academisch 
ziekenhuis [Catharijnesingel], dierge-
neeskunde [Biltstraat] en scheikunde 
[Croesestraat]. Maar in het begin van 
de jaren vijftig kregen diergenees-
kunde en de wis- en natuurkunde-
vakken te kampen met ruimtegebrek 
en bovendien werd een flinke groei 
van het studentenaantal verwacht. 
Dit was het moment voor een grote 
greep: de bouw van een compleet 
nieuw universiteitscomplex buiten 
de stad. Nadat het plan in 1962 was 

goedgekeurd, kon de bouw van De 
Uithof beginnen. Die is na vijftig jaar 
nog nooit af. Altijd bewegen daar 
wel ergens bouwkranen. 

Hakken in het zand
Niet iedereen was er happig op om 
mee te gaan met de uittocht uit 
de stad. ‘Rechten’ vertikte het de 
Binnenstad te verlaten en te verkas-
sen naar hoogbouw in de polder 
en zette de hakken in het zand. 
Het uiteindelijke resultaat is dat de 
universiteit met medewerking van 
de gemeente een flinke poot in de 
Binnenstad heeft gehouden en er nu 
zichtbaar en stevig is genesteld. Het 
zijn de faculteit rechten, economie, 
bestuurskunde en organisatie met 
ruim 6000 studenten en de faculteit 
geesteswetenschappen [onder meer 
geschiedenis, talen, kunstgeschiede-
nis, filosofie] met 3.500 studenten. 
En het Universiteitsmuseum en de 
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Colofon

Samen met een paar honderd anderen was ik 20 augustus op 
het Domplein om te luisteren naar een concert voor beiaard 
en piano’s. Uitgevoerd werd het werk Tubular Bells van Mike 
Oldfield. Een ongebruikelijk stuk, omdat het niet uit het klas-
sieke repertoire stamt, maar uit de popmuziek. Het dateert uit 
de jaren zeventig en was vooral in Groot-Brittannië een grote 
hit. Richard Branson, de man achter vliegtuigmaatschappij en 
treinbedrijf Virgin, was de muziekuitgever en legde er de basis 
van zijn fortuin mee.
Het televisieprogramma U-vandaag besteedde er ook aandacht 
aan, waarbij de presentatrice opmerkte dat ze de muziek ook 
kende: uit de televisieserie Bassie en Adriaan. 
Toen ‘Tubular Bells’ werd gecomponeerd was er nog een grote 
afstand tussen popmuziek en het klassieke geluid. En met 
name in de jaren zestig zagen de klassieke liefhebbers popmu-
ziek voor het overgrote deel nog als herrie. Heel geleidelijk aan 
is dat veranderd. Vooral de muziek van de Beatles kreeg een 

steeds hogere waardering. Dat kwam deze zomer sterk tot 
uiting bij de opening en de sluiting van de Olympische Spelen. 
Londen presenteerde zich met de muziek waar de stad en het 
land trots op zijn. En popmuziek maakt daar een groot deel 
van uit. Psychiater Dalrymple mag het dan niets vinden [‘her-
rie’], het land is het daar niet mee eens. De muziek die ooit 
het uithangbord van een generatie was, zit nu in de genen 
van de natie. Dat The Who ‘My Generation ‘ ter afsluiting van 
het Olympisch feest ten gehore bracht, zegt genoeg. 
Met de opwaardering van de popmuziek is nu een proces vol-
tooid dat in de jaren zestig is begonnen. Ergens in het midden 
van de jaren zestig plaatste het klassieke muziekblad ‘Luister’ 
een recensie van de nieuwe LP van de Beatles: ‘De Beatles 
pakken de draad in de liedkunst op waar Schubert die moest 
opgeven’ Waarop mijn moeder vroeg om voor haar bladmu-
ziek van Lennon en McCartney aan te schaffen. Het concert 
voor beiaard en piano’s maakt de muzikale cirkel rond. •

Adressen

Giften:
Financiële steun van bewoners, 
bedrijven en instellingen en 
is van harte welkom op ING 
bankrekening 245122 ten 
name van Binnenstadskrant, 
Utrecht, onder vermelding van 
‘gift’.

Tubular Bells

Bewonersgroepen

Beheergroep A t/m Z   
[Andreasstraat - Zilver-
straat] 
tel. 2333147

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt   
ronald-kampman@ziggo.nl

Buurtcomité Noordelijke 
Oude Stad [NOS]
e-mail: b.nijssen@wokkel.net

Buurtcomité Twijnstraat 
en omstreken
www.twijnsite.nl

Buurtcomité Zuidelijke 
Oude Stad [ZOS]
e-mail: 
hanvandobben@wur.nl

Buurtpreventiegroep Wijk 
C-West
tel. 2328076

Klankbordgroep 
Breedstraat en omgeving
tel. 2328591

Klankbordgroep 
Werven
e-mail: 
digamee@attglobal.net

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

Stichting Singelgebied 
Utrecht
www.singelgebied.nl 

Vereniging Comité 
Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.grachtstegen.nl

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
Kikkersloot 18, 3993 
TK Houten

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl

Wijk C Komité
www.wijkc.nl

Overig

Algemene Hulpdienst
[van welzijnsstichting Stade]
tel. 2361743

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
www.centrumutrecht.nl

Cumulus 
[welzijnsonderneming - Binnenstad]
www.cumuluswelzijn.nl

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Wijkbureau Binnenstad
[gemeente]
tel. 2869860
www.utrecht.nl/binnenstad
@WBBinnenstad
email: binnenstad@utrecht.nl 

Wijkraad Binnenstad
[bewoners, ondernemers, 
instellingen; 
adviseert aan B&W]
www.wijkraadBinnenstad.nl

Zakkendragersvereniging  
[bewoners, ondernemers]
tel. 2317578

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]

www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 

over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 

www.wijkraadbinnenstad.nl

www.destadutrecht.nl [digitale krant]

Interessante websites

Gert-Sjoerd Kuperus

In de Binnenstad wonen ongeveer 2200 studenten © Sjaak Ramakers

‘oude Hortus.’ De Binnenstad heeft 
ook een aantal algemene voorzie-
ningen voor studenten en natuurlijk 
het officiële Academiegebouw op 
het Domplein, waar de promoties 
worden gehouden. 
De gebouwen van de universiteit vor-
men twee kluiten rond de Drift/het 
Janskerkhof en rond Pausdam, maar 
zij liggen zo dicht bij elkaar, alleen 
gescheiden door Korte Jansstraat 
en Domstraat, dat je eigenlijk van 
één grote kluit kunt spreken - ook 
wel deftig ‘Universiteitskwartier’ 
genoemd. 

HKU
Van de hogere beroepsopleidingen 
zit het overgrote deel buiten de 
singels. De Binnenstad heeft alleen 
het conservatorium, de theateroplei-
ding en de kunst/economie-opleiding 
van de Hogeschool voor de Kunsten 
[HKU], met samen 1650 studenten. 

Als jongetje stond ik m’n mannetje. Op kerstavond verstoorde 
ik met een voetzoeker de nachtmis in een Zwolse kerk, uit 
haat tegen de priester die het met m’n moeder deed. 
Samen met de zoon van een officier van justitie sloeg ik in 
een villa in Hattem de stopcontacten van de muren. De politie 
betrapte ons. ‘Niet meer doen jongens’. Later moest ik bij 
de vader van het vriendje op de rechtbank komen, omdat 
ik overal in Zwolle bij cafés reclameborden van de muren 

Introductiedagen

Utrecht is na Amsterdam de grootste studentenstad met 73.500 studenten, op een inwonersaantal 
van 316.000. De stad is er trots op en geeft universiteit, hogescholen en studenten graag de ruimte, ook 
in de Binnenstad. Een aantal feiten op een rij. 

Dick Franssen

had geschroefd. Erg boos was hij niet, eerder meelevend. Ik 
verveelde me op school, dat was het natuurlijk. 
Mijn vader had het bange vermoeden dat het slecht met me 
zou aflopen. Hij vond mij onaangepast, anarchistisch. Niet-
temin haalde ik m’n hbs-diploma en ging studeren, natuurlijk 
in het dwarse Amsterdam. Ik sloot me nergens bij aan; was 
‘nihilist’. Maar ik wilde niet alleen zijn. Daarom ging ik naar 
de cafés op het Leidseplein in de ijdele hoop daar de Vijftigers 
[een roemrucht gezelschap jonge dichters] te zien en te spre-
ken. Vaak nam ik de trein naar Zwolle. Na één jaar stopte de 
studiebeurs omdat ik geen enkel tentamen had gedaan. 
Ik schoor m’n baard af, kreeg van m’n ouders een pak en 
werd leerling-journalist bij Het Parool. Toch nog goed terecht-
gekomen. Maar als ik nu al die meisjes en jongens zo gezellig 
samen door de stad zie lopen, ben ik toch wel een beetje 
jaloers. Mooi als je zó je jeugd kunt verlengen. •

De U-factor
De gebouwen liggen aan Oude-
gracht, Mariaplaats en Janskerkhof. 
Ten slotte zit ook de Universiteit voor 
Humanistiek met 375 studenten in 
de Binnenstad, in een groot pand aan 
de Kromme Nieuwegracht. 
Zo kom je uit op een totaal van 
11.500 jonge mensen die in de Bin-
nenstad studeren.

Gezelligheid
Voor een groot deel van de 73.500 
studenten is de Binnenstad de plaats 
om uit te gaan. Alle zeven studen-
tengezelligheidsverenigingen met in 
totaal ongeveer 5200 leden hebben 
er hun sociëteiten.
Wonen doen de studenten overal in 
de stad. Het vlottende aantal dat in 
de Binnenstad woont, in studenten-
huizen, op kamers, appartementjes, 
kan volgens de Stichting Sociale 
Huisvesting SSH voorzichtig en met 
een flinke marge worden geschat op 
2200. Dat is veel op het totaal aantal 
Binnenstadbewoners van een kleine 
16.000. 
Aannemelijk is dat bijna alle studen-
ten een fiets hebben. Zeker is dat 
veel van die fietsen worden ‘verge-
ten’ in de Binnenstad. Ook zo zijn zij 
daar duidelijk aanwezig. •

Tienjarenplan
In 2007 gingen aannemers aan de 
slag in de monumentale universiteits-
panden rond en op de Drift. Streven is 
dat deze klus, die tientallen miljoenen 
euro kost, in 2016 klaar is. Van de 
universiteitsbibliotheek is het eerste 
deel september 2009 opgeleverd; 
het tweede deel afgelopen augustus. 
Drift 25 is september 2011 in gebruik 
genomen. Begin 2013 kunnen me-
dewerkers Drift 4-6-8 betrekken. Dat 
de UU zoveel geld steekt in haar cen-
trumpanden, komt doordat ze haar 
binding met de [oude] stad wil ver-
sterken. De optocht van hoogleraren-
in-toga bij de opening van het Acade-
misch jaar doet dit keer ook voor het 
eerst de Drift aan. De meeste facultei-
ten - vooral de ruimtevreters met hun 
labs of stallen - en Geneeskunde [van-
wege het UMC Utrecht] blijven echter 
in De Uithof. Jaren geleden meldde 
de universiteit in haar Visie Binnenstad 
dat ze vrijkomende onderzoeks- en 
onderwijspanden in het toen geheten 
‘Driftcluster’ wil laten ombouwen tot 
wooneenheden. Dat idee is inmiddels 
losgelaten. •
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Natuurlijk heeft de universiteit eerst gedacht 
aan haar studenten en medewerkers bij de 
verbouwing van al haar panden op de Drift 
en omgeving. Onderwijs en onderzoek zijn 
immers haar bestaansreden. Maar ze wil ook 
een goede buur zijn voor de omwonenden. 
Die kunnen iets eten of drinken in het gloed-
nieuwe café-restaurant Lodewijk [tegenover 
City Movies]. Tot vijf uur ‘s middags uur zijn 
ze welkom om in de universiteitsbibliotheek 
een krantje te lezen of aan te schuiven achter 
een werkplek met pc. En op het voorplein van 
de UB aan de Wittevrouwenstraat kunnen ze 
mijmeren op de bankjes.

De universiteit hecht aan een goede relatie met de 
buren. Projectmanager ing. Eric Brink wijst op een 
detail:”Aan de Keizerstraatzijde keken studenten 
binnen bij de mensen aan de overkant. Daar wa-
ren sommige mensen niet blij mee; eerst hadden 
we gesloten luiken. Dus hebben we een oplossing 
bedacht: melkglasfolie op onze ramen.”
Nog een voorbeeld: ”Onze gigantische koelinstal-
latie staat op het dak achter een grote geluidswal 
in de vorm van een nepdak.” De universiteit wil 
ook een einde maken aan de fietsenoverlast op de 
Drift. De bibliotheekganger-met-fiets wordt geacht 
via de Wittevrouwenstraat de UB binnen te ko-
men. Daar duikt hij in de kelder met zevenhonderd 
klemmen en komt in de centrale hal boven. 

Gehannes
Brink begrijpt dat toch niet alle buren van hem 
houden. “We hebben tijdens de verbouwing 
overlast veroorzaakt. Je kunt nu eenmaal niet een 
spijker met een watje inslaan. En op het hoogte-
punt liepen hier 130 man van de aannemer met 
radio en boormachine rond.” Hij is er trots op dat 
er niets ‘echt’ fout is gegaan. 
“Veel materiaal moest via het voorplein ingehesen 

worden. Dat is een gehannes, hoor, met een grote 
hijskraan in die smalle Wittevrouwenstraat. 
We hebben nergens een gevel eruit geramd.’

Met de armen open naar de stad
Ineke Inklaar

Marjon van Caspel, gebiedsmanager Centrum 
bij Stadsontwikkeling, loopt opgetogen door 
de tuinen achter de oneven nummers van de 
Drift. Ze vindt dat de universiteit hier iets ge-
weldigs tot stand brengt, en ze is trots op de rol 
die de gemeente daarin speelt.

Haar taak bij de gemeente is om b. en w. te 
adviseren bij bouwontwikkelingen en bij het aan-
trekkelijker maken van de openbare ruimte. De 
universiteit en Van Caspel zaten vrijwel altijd op de-
zelfde lijn. Maar dankzij haar en haar gemeentelijke 
achterban is de universiteit over sommige dingen 
wel anders gaan denken. Van haar kant kwam bij-
voorbeeld het advies om af te zien van de sloop van 
het complex SSH-appartementen in de Keizerstraat. 
De universiteit overwoog het blok te kopen, de 
bewoners uit te plaatsen, de zaak tegen de grond 
te gooien en er collegezalen te bouwen. Van Caspel 
raadde het af. Ze zag weinig in de ingreep, en raad-
de aan de blik te richten op de westelijke wand [de 
evenzijde] van de Drift. Tot die tijd was de univer-
siteit vooral bezig aan de oneven kant. Die kant is 
nu klaar, de westkant is nog volop in ontwikkeling. 
Straks is de Drift helemaal universiteitsstraat.

Zichtbaar zijn
De wandeling begint bij de buitendeuren van de 
bibliotheek, twee prachtige, draaiende panelen die 
- als ze gesloten zijn - een wand met boeken sug-
gereren. Maar meestal – ook ’s avonds en in het 
weekend - staan ze open. Je kijkt naar binnen en je 
staat versteld: ziet een lichte ruimte die bijna onein-
dig diep is, en waarin alles kwaliteit uitstraalt. 
Van Caspel: ‘Van Willem Hendrik Gispen, de oud 
rector, tevens groot kenner van Utrecht, is er een 
klein boekje waarin hij zegt dat de universiteit niet 
zichtbaar is in de stad. Sinds hij dat schreef is er veel 
aan het veranderen. Wij – als gemeente – vinden 
dat geweldig. Wij vinden dat er veel synergie moet 
zijn tussen stad en universiteit.’ 

Bladmuziek
‘Er heerst’, vervolgt Marjon van Caspel, ’in universi-
teitssteden een andere sfeer dan in andere plaatsen. 

Sprankelender, vitaler. Wij waren dan ook erg blij 
toen de universiteit destijds besloot in de Binnen-
stad te blijven. Datzelfde geldt voor de Hogeschool 
voor de Kunsten.
De concentratie van vrijwel al die universiteitsge-
bouwen in een klein gebied maakt het heel speci-
aal. Als je in Lissabon uit de tram stapt bij de halte 
Universiteit dan kom je in een stuk van de stad met 
een atmosfeer. Dat willen we hier ook: een plein 
met banken en cafés, koffietentjes, kleine winkels 
met bijzondere dingen... Zo’n mooie boekwinkel als 
Bijleveld, de winkel met bladmuziek... 
geweldig. Het nieuwe fitnesscentrum op de hoek 
van de Nobelstraat past er ook wel in. Het universi-
teitskwartier moet zich duidelijk onderscheiden van 
het kernwinkelgebied. De uitstraling moet anders 
zijn. Als het een beetje wil dan wordt het een trek-
ker. Bezoekers van Utrecht maken nu allemaal zo’n 

De universiteitsbibliotheek, een transparant gebouw © Humphrey Daniëls
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 Marjon van Caspel: goed dat de universiteit in de Binnenstad bleef © Sjaak Ramakers

Studeren in de balzaal
De universiteitsbibliotheek is niet alleen architectonisch 

het topstuk van het zogeheten Universiteitskwartier. 

Ook numeriek spant ze de kroon; ze grossiert in grote 

getallen. Totale oppervlakte 12.500 vierkante meter, 

met 800 studieplekken. De Grande Galerie - de ‘as’ 

van het gebouw - is 60 meter lang. In de bieb staat 

13.500 meter boeken, voor Geesteswetenschappen 

en voor Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. De 

UB is per jaar zo’n 4500 uur geopend. Het complex is 

195 jaar in gebruik als academische boekerij. 

Oorspronkelijk is het pand in Empirestijl gebouwd voor 

Lodewijk Napoleon Bonaparte, het kleine broertje van 

keizer Napoleon. In 1806 wordt hij geparachuteerd 

als koning van Holland. Hij koopt een rij panden aan 

de Wittevrouwenstraat [7-11] en Drift [29-31] op. 

Architect Zocher jr., die van het Singelpark, tekent de 

verbouwplannen.

Op weg naar een quartier latin Dick Franssen

beetje hetzelfde rondje: kernwinkelgebied, Dom-
plein, Oudegracht. Straks komt daar in elk geval het 
universiteitskwartier bij. We zullen ze verleiden om 
meer van Utrecht te zien. Om dat te bereiken moe-
ten sommige straten veel aantrekkelijker worden. 
Zo is het onze ambitie om het Domplein en het Jans-
kerkhof beter met elkaar te verbinden.’

Pr-instrument
Universiteiten concurreren met elkaar om studenten 
binnen te halen. Rotterdam bijvoorbeeld moet er 
veel moeite voor doen ze te krijgen en te houden. 
In Utrecht gaat dat een stuk makkelijker, door de 
centrale ligging, en vooral ook dankzij de mogelijk-
heid om te studeren in een knusse Binnenstad. 
Dus voor zowel voor de universiteit als voor de 
gemeente is een mooi, zichtbaar universiteitskwartier 
een fantastisch pr-instrument. •

Uit een mengelmoesje van gebouwen ontstaat begin 

19de eeuw het paleis, dat de universiteit overigens al 

snel, in 1820, in gebruik neemt als bibliotheek. Lode-

wijk Napoleon heeft er slechts een paar maanden ge-

woond. Sommige onderdelen zijn nog te herkennen. 

Dat de huidige entree tussen Drift 25 en 27 ooit een 

straat was, is bijvoorbeeld goed te zien. Vlak na bin-

nenkomst in de nu overdekte ruimte, ziet de bezoeker 

links een stuk buitengevel mét poortje. Hart van de 

bibliotheek vormt de Grande Galerie, de lange ex-bal-

zaal, die van oost naar west loopt. Tot voor kort was 

dit een dichtgeplankt, somber, stoffig, volgestouwd 

boekenmagazijn waar geen mens iets te zoeken had. 

Nu is het er ruim, levendig, hoog, licht. Het kost niet 

veel verbeelding hier gepoederde dames met ruisende 

rokken, flirtend achter hun waaiers, elegante dans-

passen te zien maken. De voormalige hofkapel - een

ronde ruimte met twee omlopende galerijen op giet-

ijzeren kolommen - is nu een favoriete studieplek. Van 

oorsprong is dit een Remonstrantse schuilkerk aan de 

Keizerstraat, die in het paleis ingelijfd werd.

Loungeplekken

Tussen Wittevrouwenstraat 7 en 9 staat de toegangs-

poort van de koninklijke residentie. Nu het paviljoen 

op de binnenplaats is gesloopt, is het plein in zijn 

grootsheid te zien. Bovenop bomen en straks enkele 

bankjes; eronder een kelder met fietsenklemmen. In 

het Universiteitskwartier [Boothstraat, Janskerkhof, 

Drift, Wittevrouwenstraat, Keizerstraat] volgt een 

groot deel van de centrumstudenten college en heeft 

het merendeel van de 1100 medewerkers een werk-

kamer. ‘Hoofdstraat’ is de Drift met de oneven studen-

tenzijde waar de studieplekken, onderwijsruimtes, een 

restaurant en loungeplekken zijn. De medewerkers zijn 

[straks] te vinden aan de even kant. •

Elke millimeter
De projectmanager is apetrots op ‘zijn’ verbou-
wing. Enthousiast leidt hij rond - trapje-op-trapje-
af, kruipdoor-sluipdoor, wéér een gang, nog een 

deur - door het nieuwe deel van de universiteits-
bibliotheek hoek Drift/Wittevrouwenstraat. De 
UB is nu, net als het onderwijspand op Drift 25, 
helemaal af. Architect Pascal Grosfeld stripte het 
gebouw, liet licht toestromen en maakte binnen al-
les wit en lichtgrijs. Hij hielp ons elke millimeter te 
benutten. Voor boekenopslag, voor studieplekken.
De inrichting is hufterproof en afgestemd op in-
tensief gebruik gedurende vijftien jaar. Zo staat de 
vloer van een eetzaal in de olie en niet in de lak. 
”Lak moet enkele dagen drogen. Zo lang kunnen 
we de zaal niet afsluiten.”
Brink wijst op andere slimmigheden. Zo zijn veel 
studietafels naast een raam, met een boekenkast 
haaks erop. De student heeft een privéplek [stan-
daard met stopcontact en wifi] en er blijft genoeg 
opslagruimte over.

Wissewasje
Veel originele details zijn gehandhaafd: de oude 
ramen en kozijnen bijvoorbeeld. Om in het pas op-
geleverde deel tegenover bioscoop en Bakkerswin-
kel het verkeerslawaai buiten te houden, zitten er 
voorzetramen. Scheve. Op maat gemaakt, anders 
passen ze niet bij de verzakte ramen. Over elk wis-
sewasje is nagedacht. De entree van de bibliotheek 
heeft een natuurstenen vloer. Pas diep ín het ge-
bouw ligt de eerste vaste vloerbedekking: ”Dan is 
het vuil echt wel van de schoenen gelopen.”

Transparantie
Nog een vondst: in de kelder staan nu boeken, 
maar ... De projectmanager: “Als het studiemateri-
aal steeds meer digitaal wordt, hebben we minder 
opslag nodig. Met een kleine handgreep kunnen 

we hier studieplekken maken. De voorzieningen 
liggen er al.” 
Kenmerkend voor de bieb zijn de doorkijkjes. 
“Transparantie,’’ glundert Brink. Overal glas, ook in 
de deuren. Dat biedt vanuit de studiezaal zicht op 
het voorplein, van de gang op het restaurant, van 
het ene gebouw op het buurpand. De UB is het 
‘verdeelcentrum’: van hieruit kunnen studenten 
en docenten achterlangs, via de binnentuin, naar 
aangrenzende universiteitspanden. Dat gebied is 
alleen voor wetenschappers [in spe]. Het voorplein 
is ‘van iedereen.’ 
Wat stadsbewoners hiervan kunnen verwachten, 
is nog onduidelijk. “Misschien stellen we het open 
voor Culturele Zondagen of andere aan de univer-
siteit geliëerde evenementen,” vertelt voorlichtster 
Wietske de Lange. “Maar wees gerust: we verhu-
ren het niet voor bruiloften en partijen.” •

Haar taak bij de gemeente is om b. en w. te 
adviseren bij bouwontwikkelingen en bij het aan-adviseren bij bouwontwikkelingen en bij het aan-
trekkelijker maken van de openbare ruimte. De 
universiteit en Van Caspel zaten vrijwel altijd op de-
zelfde lijn. Maar dankzij haar en haar gemeentelijke 

Universiteit dan kom je in een stuk van de stad met 
een atmosfeer. Dat willen we hier ook: een plein 
met banken en cafés, koffietentjes, kleine winkels 
met bijzondere dingen... Zo’n mooie boekwinkel als 
Bijleveld, de winkel met bladmuziek... 

bouwen in een klein gebied maakt het heel speci-
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Universiteit dan kom je in een stuk van de stad met 
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universiteit en Van Caspel zaten vrijwel altijd op de-
zelfde lijn. Maar dankzij haar en haar gemeentelijke 
achterban is de universiteit over sommige dingen 
wel anders gaan denken. Van haar kant kwam bij-
voorbeeld het advies om af te zien van de sloop van 

met bijzondere dingen... Zo’n mooie boekwinkel als 
Bijleveld, de winkel met bladmuziek... 
geweldig. Het nieuwe fitnesscentrum op de hoek 
van de Nobelstraat past er ook wel in. Het universi-
teitskwartier moet zich duidelijk onderscheiden van 

trekkelijker maken van de openbare ruimte. De 
universiteit en Van Caspel zaten vrijwel altijd op de-
zelfde lijn. Maar dankzij haar en haar gemeentelijke 
achterban is de universiteit over sommige dingen 
wel anders gaan denken. Van haar kant kwam bij-
voorbeeld het advies om af te zien van de sloop van 
het complex SSH-appartementen in de Keizerstraat. 
De universiteit overwoog het blok te kopen, de 
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Sommige kroegen in de Nobelstraat bedach-
ten speciale acties om tijdens de introductie-
dagen [13 t/m 16 augustus] zoveel mogelijk 
[nieuwe] studenten te trekken. Liep het 
tijdens eerste avonden storm, in de tweede 
helft van de UIT-dagen is het opvallend 
rustig in de straat en de cafés. De meeste 
studentenverenigingen hebben, vooraf-
gaand aan de ontgroeningen, elders hun 
eigen feesten georganiseerd. 

In feestcafé de Kneus [Nobelstraat 303], staat 
barman Frank [24] op woensdagavond alleen 
achter de bar. Hij verwacht dat het vanaf 23 
uur alsnog drukker zal worden: ‘Hier is het elke 
avond druk’. Vanavond is het café omgetoverd 
tot een skihut, waar later op de avond een après-
ski feest met dj zal losbarsten. Het feestcafé richt 
zich voornamelijk op studenten. Ter gelegenheid 
van de UITdagen biedt het de deelnemers elke 
ochtend tussen tien en half één een gratis ont-
bijtje aan. En met succes. Frank: ‘Op de tweede 
ochtend bakten en klutsten we ruim vijfhonderd 
eieren’. De Kneus doet mee aan de ‘strippen-
kaartactie’, waarmee je tijdens de UIT-dagen voor 
een euro een biertje kunt krijgen. Een schorre 
studente komt ondertussen binnenlopen en 
maakt er gretig gebruik van. 
Ook eet- en drinkcafé Otje, [Nobelstraat 283] is 
aangesloten bij de strippenkaartactie. Vanavond 
zet barvrouw Lonneke [19] de stempels. Otje 
staat bekend als eetcafé met Hollandse keuken 
waar ’s avonds regelmatig een dj komt draaien. 
Ook vanavond, al verwacht Lonneke weinig 
bezoekers. Lonneke: ‘Het meeste personeel is lid 
van de studentenverenigingen USC en UVSV, die 
normaal gesproken op hun beurt weer bevriende 
leden als bezoekers aantrekken. Vanavond 
hebben zij hun eigen feesten. Verder zitten hier 
in het weekend ook wel regelmatig oudere 
Utrechters aan de bar. Iedereen is hier welkom’. 
Café Otje bestaat sinds anderhalf jaar, voorheen 
zat er café De Dijk. Boven de kroeg zit een zaaltje 
met bar, af te huren voor o.a. jaarclubdiners en 
besloten feesten. 

Theepotjes 
Een paar deuren verder, in café Jaloezie [Nobel-
straat 243], zit een groepje bezoekers joelend 
voor een groot scherm naar een sportwedstrijd 
te kijken. Het café is alleen toegankelijk voor 
studenten met collegekaart. Ook met ‘Ja maar, 
ik werk hier..’, kom je er zonder collegekaart niet 
zomaar in, ondervond personeelslid Jenny [20] op 
een drukke avond. Een nieuwe uitsmijter kende 
haar niet en wilde haar niet binnen laten. 
Het café is vijf keer per week tot vier à vijf uur 
’s nachts open en doorgaans druk bezocht. De 
kroeg serveert ‘theepotjes’ gevuld met een drank-
mixje voor tien euro. Een nieuwe hit is de ‘zure 
matten’ drankmix, met echte zure snoepjes. 

Dick Franssen

Pullenparty’s 
In eetcafé Rex [Nobelstraat 207] staat het stop-
licht bij de bar om 22.30 uur nog vol op groen. 
Barman Daan [20]: ‘Bij de laatste ronde springt 
het stoplicht op oranje, en bij rood is de bar 
gesloten . Het café trekt een wisselend publiek; 
voornamelijk studenten, maar ook werkende 
mensen. Het staat bekend als bruin café met een 
dagelijkse daghap. Op dinsdagavonden is het 
‘pullenparty’, waarbij pullen bier tegen een gere-
duceerd tarief in grote aantallen over de toon-
bank gaan. Ook kan er op drie avonden van de 
week ‘radje gedraaid’ worden; bij een inleg van 
twee euro maak je kans op zowel drankprijzen als 
een verplicht rondje uit eigen zak.

Geen poespas 
‘t Pandje [Nobelstraat 193] bestaat al 53 jaar 
onder dezelfde naam. René en zijn broer Ron 
namen het over van hun ouders. In de kroeg zijn 
zowel studenten als niet-studenten welkom. Be-
sloten feesten zijn er niet mogelijk. René: ‘Grote 
groepen zijn welkom, maar de deur blijft voor 
iedereen open’. In de kroeg staat geen harde 
muziek op. Er wordt voornamelijk geborreld 
door bezoekers die rustig willen zitten of vanuit 
een andere tent komen naborrelen. ‘t Pandje is 
‘tijdloos’, net als de gehaktballen die op de bor-
relhappenkaart staan. 

Twee in één
Schuin tegenover, op Nobelstraat 10, zit grand-
café ‘Lieve Lust’. Het gaat om twee panden 
[Lieve en Lust] waarbij achterlangs naar elkaar 
overgelopen kan worden. Lust is sinds acht jaar 
een restaurant en cocktailbar, met achter een 
groot terras met loungebanken en haardvuurtjes. 
Zusje Lieve kwam er anderhalf jaar geleden bij. 
Lieve heeft een wat chiquere uitstraling, met een 
Franse keuken, een champagnekelder en een uit-

gebreide wijnkaart’. Lieve Lust richt zich voorna-
melijk op het 21+ publiek [met uitzondering van 
donderdagen, wanneer de leeftijdsgrens 18 jaar 
is]. Er zijn regelmatig thema- en dj-avonden. De 
bedrijfsleiding bestaat uit twee jonge vrouwen 
[Emma en Kylie]. De werkzaamheden van het 
personeel gaan verder dan enkel bedienen en 
cocktails shaken. Emma: ‘Het personeel doet 
mee aan wijnproeverijen om klanten beter te 
kunnen adviseren. Ook maken we hier zelf alles 
schoon, in de late [of eigenlijk vroege uurtjes] zie 
je ons hier de peuken tussen de vlonders van het 
terras wegzuigen’. 

Zwarte piste 
Iets verderop, in Florin [Nobelstraat 2- 4] is 
barman Simon [26] aan het werk. ‘Wij zijn geen 
Ierse pub zoals veel mensen denken, wij zijn 
gewoon Florin met Ierse bieren uit de tap’. 
Florin bestaat sinds 1997 en bleef trouw aan het 
oorspronkelijke concept. Overdag staan er een-
voudige maaltijden op de kaart. Simon: ‘Vooral 
onze Florin Burger is erg in trek. ’s Avonds komen 
hier vooral mensen die rustig willen borrelen en 
kletsen. Soms zitten daar wel vervelende dronk-
aards tussen, bijvoorbeeld mensen die aan de 
zwarte piste meedoen. 
De zwarte piste is een kroegentocht van het Wil-
helminapark tot aan de Neude, waarbij onder-
weg bij elke kroeg gestopt en gedronken moet 
worden. Als deelnemers hier aankomen hebben 
ze dus al aardig wat achter de kiezen. Ik heb het 
zelf geloof ik één keer gered’. 
Florin is verder bekend van de radioshow Spijkers 
met Koppen die hier op zaterdagochtend met 
Dolf Jansen en live muziek wordt uitgezonden. 
Ook is er eens per twee weken een pubquiz. 
Simon: ‘Dan staat het hier bomvol. Er zijn kroe-
gen die ons concept trouwens hebben gejat, ik 
noem geen namen.’ •

Nergens in de Binnenstad is de horeca-over-
last voor de bewoners zo voelbaar als in de 
Nobelstraat en zijstraten. Maar dit is geen 
reden voor de gemeente om te besluiten dat 
er echt geen tent meer bij kan. In de nieuwe 
horecanota staat doodleuk een blauwe lijn 
getrokken langs de Nobelstraat, wat bete-
kent dat uitbreiding van horeca [weliswaar 
alleen restaurants of daghoreca] ook daar 
mogelijk is. 

De Nobelstraat is bij uitstek een uitgaansbuurt 
voor studenten. In het AD/Utrechts Nieuwsblad 
stond laatst een interview met een organisator 
van de introductiedagen. Wat is zo leuk aan 
Utrecht? ‘Ik kan ’s avonds heerlijk rustig op m’n 
dakterras zitten. En als ik daar zin in heb ga ik 
lekker ’s nachts met vriendinnen zingen in De 
Kneus’. Schuin boven De Kneus woont Annette 
Berenschot die ’s nachts regelmatig wakker wordt 
van het lawaai.

Glasscherven
De voordeur van Annette zit in de Nobeldwars-
traat, maar via een binnenshuis gangenstelsel 
kom je in haar woning op de eerste etage aan 
de Nobelstraat. Annette vraagt al jaren aan-
dacht voor de problemen in de straat. Twee van 
haar huisgenoten waren de overlast beu en zijn 
verhuisd. Maar Annette zet door. De nieuwe 
horecanota was aanleiding voor haar om nog 
eens extra actie te voeren. Vóór het debat in de 
gemeenteraad heeft ze alle gemeenteraadsfrac-
ties bij haar thuis uitgenodigd om van haar en 
haar buurtgenoten te vernemen wat er aan de 
hand is. Bijna alle fracties stuurden een verte-
genwoordiger en het was hen snel duidelijk dat 
aan de handhaving het een en ander schort. En 
dan gaat het niet alleen om de geluidsoverlast, 
inpandig of via straatgeluiden, maar ook over 
lallende mensen in de zijstraten, plassen tegen 
je voordeur, fietsen die tegen gevels gekwakt 
worden of op straat liggen, straatmeubilair dat 
de doorgang belemmert. Het is toch te gek dat in 
de smalle Nobelstraat met z’n te smalle fiets- en 
voetpaden er terrassen en reclameborden worden 
toegestaan, dat uitgaanspubliek er fietsen stalt 
[en vaak ook nog laat staan] en dat glasscherven 
richting fietspad worden geveegd. 

Doorzetten
Het was niet moeilijk de gemeenteraadsleden te 
overtuigen. Hun reactie bestond uit schriftelijke 
vragen aan het college. De antwoorden waren 
zeer teleurstellend voor de bewoners. Voor de ge-
meenteraadsleden lijkt de discussie na het debat 
over de horecanota hiermee afgedaan. En ook bij 
de opstellers van de horecanota en het college 
is er tevredenheid. De horecanota is aangeno-
men, de op- en aanmerkingen door bewoners en 
[potentiële] ondernemers zijn aangehoord en we 
gaan weer over tot de orde van de dag.

Annette is hier zeer teleurgesteld over, maar 
wil dit niet uitstralen. ‘Juist nu moeten we als 
bewoners doorzetten. De buurt hier is verenigd 
en wil het hier niet bij laten zitten. En ook in an-
dere delen van de Binnenstad zal dit zo gevoeld 
worden’. Annette geeft toe dat er wel enig effect 
waarneembaar is. Ze heeft een goed contact met 
een ambtenaar van milieubeheer, die zijn best 
doet, maar die ook moeite heeft iets tot stand te 
brengen. 

Enige verbetering
Feestcafé De Kneus heeft een nieuw maatwerk-
voorschrift opgelegd gekregen. Dit betekent 
dat Anette nu niet meer drie of vier nachten per 
week regelmatig wakker schrikt, maar slechts 
één of twee keer. Hoe lang zal deze verbetering 
duren? Ook klachten bij de politie lijken beter 
geregistreerd en geteld te worden. Maar duidelijk 
is dat al die overige klachten blijven en dat nie-
mand zich daar verantwoordelijk voor voelt; niet 
de raadsfracties en niet de wethouders of - voor 
de handhaving - de burgemeester. Wethouders 
en diensten verwijzen maar al te graag naar 
elkaar. [Mirjam de Rijk is verantwoordelijk voor 

Wonen boven studentencafés
Ben Nijssen

het nieuwe horecabeleid, Gilbert Isabella voor de 
vergunningverleningen en Aleid Wolfsen voor de 
handhaving.] 

Trillingen
Annette roept dan ook alle bewoners op om hun 
stem te laten horen. Ze wil het positief blijven 
zien. Bewoners en [horeca]ondernemers moeten 
gezamenlijk aan de slag om het leefklimaat in de 
Binnenstad te verbeteren. Ook de horeca-onder-
nemers hebben uiteindelijk baat bij een positieve 
uitstraling van hun buurt. Maar nu is het nog zo 
dat elke horecaondernemer niet verder dan zijn 
voordeur kijkt. Je moet je vooral niet bemoeien 
met wat er iets verder op straat gebeurt. Wie 
neemt het initiatief?

Annette wil tot slot nog even kwijt dat er nog 
meer schort aan het verblijfsklimaat in de No-
belstraat. En dan gaat het met name over de 
bussen, die zorgen voor de slechte luchtkwaliteit 
en trillingen die, ondanks de betonbaan, in de 
huizen voelbaar zijn. •

Filosofische tekst op een caféruit. © Patrick van der Sande

Annette Berenschot, een slechte slaper © Sjaak Ramakers

UIT in de Nobelstraat
Nynke Kok
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Een pop-up galerie is een tijdelijke 
galerie in een leegstaand pand. 
Terwijl het pand te huur of te koop 
staat, krijgt het een nieuwe bestem-
ming met het daarbij behorende 
uiterlijk. Het voordeel voor de buurt 
en de eigenaar is dat het pand er 
aantrekkelijk uitziet en daardoor be-
staat er een grotere kans dat het een 
koper of een huurder aantrekt. Voor 
de creatieven en kunstenaars zijn de 
pop-ups relatief goedkope expositie-
mogelijkheden.

Bedford 
‘Het concept voor de pop-up is 
overgewaaid uit Berlijn en New York’ 
vertelt Kim de Haas, die in Utrecht 
modecommunicatie studeerde. 
Kim, een opvallende verschijning 
met blauw haar, opende nu een 
jaar geleden samen met haar vriend 
Guy Seret de eerste Bedford op de 
Breedstraat. Bedford is een straat in 
New York. 
‘We huurden voor twee maanden 
een leegstaande ruimte om begin-
nende kunstenaars te tonen. Ik wilde 
een samenhangend beeld maken. 
Het werk van de kunstenaars en de 
ontwerpers moest elkaar versterken. 
Bedford is gewoon nodig als ont-
moetingsplaats. Jonge kunstenaars 
zoeken wel contact met galeries, 
maar dat levert meestal niets op’. 
Kim heeft geen subsidie. Tijdens de 
opening is er drank. Een potje voor 
een vrijwillige bijdrage dekt deels de 
gemaakte kosten. De rest betaalt zij 
zelf uit haar bijbaan. 
Bij de eerste Bedford kwamen er 
115 mensen. ‘De evaring na de 
tweede Bedford op het Jansveld dit 
jaar leert dat ik de volgende keer 
beter met de buurt moet com-
municeren. Ook al ben ik na een 
paar weken weer weg, sommige 
buurtbewoners schrikken van zoveel 
bezoekers’.

’Je komt er wel achter’
‘Om twee maanden te exposeren 
ben ik vijf weken aan het organi-
seren. Een presentatie van twee 
maanden is lang genoeg, dan is het 
goed om weer iets nieuws te gaan 

doen. Nu, na de presentatie begin 
dit jaar op het Jansveld met kunste-
naars zoals Daan de Bakker en Garlic 
Myth, komt binnenkort de derde 
editie Bedford in de Binnenstad. 
Waar? Dat weet ik nog niet precies. 
Je komt er wel achter via-via, of via 
Facebook of je vindt wel de flyers in 
de muziekwinkels’.
Merel Daniel, één van de jonge fans: 
‘ Bedford zou je eerder in Rotterdam 
verwachten, niet in Utrecht. Han-
dig gedaan, improvisatie die goed 
smaakt. Ik zag er een jurk waarvan 
ik dacht ‘waar kan je nou zoiets ko-
pen’. Er is live muziek, DJ’s en VJ’s en 
de meeste makers, de kunstenaars 
en ontwerpers zijn aanwezig zodat 
je ze kunt ontmoeten’.
Ook mensen van in de zestig, 
Truus van den Heuvel en haar man, 
voelen zich heel welkom ondanks 
het leeftijdsverschil met de meeste 
bezoekers. ‘Het is stimulerend, van 
die energieke begaafde jongeren die 
met hun weinige centen iets moois 
neerzetten. Zelf kunnen ze nauwe-
lijks in hun onderhoud voorzien als 
jonge kunstenaars, toch bieden ze 
een podium voor anderen. Echt een 
cadeautje aan de stad’.

Galeriewinkel en comedy
Aan de Oudegracht 325 zit zie-
mijndesign.nl. De producten van 
dit landelijke ontwerperscollectief 
zijn alleen in beperkte oplage ver-
krijgbaar. Zij verkopen voornamelijk 
online maar af en toe organiseren 

zij ook een pop-up store. Het niveau 
van de ontwerpen van deze jonge 
professionals die nog niet zo lang 
geleden zijn afgestudeerd aan een 
kunstacademie, is hoog.
Aan de Oude Gracht zat ook de 
Pop Up Galerie die nu in de Dom-
straat zit. Kunstenares Sasja Bork 
en comedian Jeroen Pater maken 
er winkelexposities met betaalbare 
kunst en presenteren comedy. Er is 
een atelier en en er wordt duurzaam 
design zoals meubelen, sieraden en 
verlichting verkocht. De meeste van 
de getoonde ontwerpers en kunste-
naars werken met gerecyclede mate-
rialen. De kwaliteit van de kunstwer-
ken kan soms matig zijn, maar toch 
kun je er ook heel bijzonder werk 
vinden. 
De exposanten dragen dertig pro-
cent commissie bij verkoop af. Er is 
nu werk te zien van 33 kunstenaars.
Lia Koster, die doorgaans werk in 
opdracht maakt, toont kleine kleu-
rige geblazen objecten van glas, 
abstracties van vormen uit de na-
tuur. ‘Het is hier laagdrempelig en 
je wordt persoonlijk ontvangen, dus 
leuk om mee te doen’.
En dan is er de bijdrage van Het 
ComedyHuis, Utrechtse comedians 
die de krachten hebben gebundeld. 
Elke eerste zondag van de maand 
organiseert Jeroen Pater Zondagse 
Zinnen. Een matineeprogramma met 
comedians, dichters en singer-song-
writers. 
De derde zondag van de maand is 

er POPtalk met interviews met een 
comedian, een kunstenaar en een 
muzikant. Het publiek mag meedoen 
met de gratis toegankelijke Zondag-
se Zinnen en POPtalk.
Pop Up Galerie gaat door zolang het 
duurt; Sasja en Jeroen moeten in 
geval van huur of koop binnen vier 
weken het pand weer netjes opleve-
ren. Voor hen is dat gesneden koek, 
zij zijn eraan gewend als ervaren 
leegstandsbeheerders. 

Commerciëel
Regelmatig verschijnen ook commer-
ciële pop-up stores in de Binnenstad.
Bijvoorbeeld tijdelijke dépendances 
van wijnhandels of kledingwinkels 
die de verkoop van drank of kleding 
combineren met kunst en muziek. 
Soms zijn het winkels die online al 
een langere historie hebben en zo 
de kans zien zich nog extra te pro-
fileren. Zij opereren op Facebook 
en benaderen hun doorgaans jonge 
publiek als ‘vrienden’ en bouwen zo 
commerciële vriendenkringen op. 
Gezien de waarschijnlijk toenemen-
de leegstand zal er in de Binnenstad 
in de toekomst nog vaak speelruimte 
zijn voor tijdelijke initiatieven. Het 
kàn een kans zijn voor Utrecht om 
jonge creatieven te binden aan de 
stad.
Merel Daniel: ‘Ik kom nooit in een 
galerie, maar als je langsfietst en je 
ziet al dat geroezemoes op straat 
voor een nieuwe pop-up dan rol je 
zo naar binnen’. •

Elaine VisPop-up: toveren met lege winkelruimte

De Binnenstad wordt het laatste 
jaar regelmatig verrast door pop-
up galeries en pop-up winkels. Ze 
zijn er plotseling en meestal zijn 
ze ook zo weer weg. 

Sasja Bork in haar pop-up winkel in de Domstraat © Patrick van der Sande

 

Hoger onderwijs-stad
Dick Franssen

Sommige bewoners waarderen de Binnenstad het 
meest in de zomer, als de meeste studenten met 
vakantie zijn. Minder druk, maar toch ook niet 
onwerkelijk stil. Een gewone stad, met op de ter-
rassen niet alleen studenten, maar een mengeling 
van jong en oud. Met op de hoofdfietsroute minder 
levensgevaar. Met rustiger nachten. De introduc-
tiedagen maken alles weer normaal. Ineens is het 
duidelijk dat Utrecht geen doorsnee-stad is. Niet te 
vergelijken met Amersfoort, met Rotterdam. Een 
stad van de jeugd, van prachtige jonge vrouwen in 
hele korte broekjes. ‘s Nachts komen ze in groepjes 
door de straat, met klaterende stemmen. En in de 
supermarkten staan weer de gebruikelijke rijen stu-
denten voor de kassa, meestal met boodschappen 
voor slechts één dag. Nee, we wonen niet in een 
openluchtmuseum, maar in een superdrukke, tame-
lijk chaotische hoger onderwijs-stad. •

Sol Iustitiae illustra nos [Zon der gerechtigheid verlicht ons] is het motto van de universiteit. Achter de Dom krijgt 
het symbool, de zon, een nieuw laagje bladgoud. Hans Koning, vergulder, komt er voor uit Amsterdam. 

© Patrick van der Sande

Boodschappen doen in de Twijnstraat. 
© Saar Rypkema

Introductiedagen © Gerard Arninkhof

 De gemeente probeert het universiteitsplein, het Janskerkhof, verblijfsvriendelijker te maken. 
Tientallen parkeerplaatsen zijn al verdwenen, en de cafés mogen ’s middags – als de laad- en lostijd voorbij is – 
de rijweg gebruiken als terras. Spetterend oogt het nog niet.                                                © Patrick van der Sande
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Groen dak P. van Nuenenhof komt er 

De bewoners van de Nieuwe-
kade en Pastoor van Nuenenhof 
krijgen hun groene dak. Half 
oktober kunnen de Dakdokters 
uit Amsterdam beginnen met het 
leggen van de dakmatten met 
kleine vetplanten.

Begin dit jaar meldde de Binnen-
stadskrant dat de bewoners vonden 
dat Mitros, die groot onderhoud 
uitvoert aan de woningen, de gele-
genheid moest aangrijpen om het 
grote platte dak groen te maken. De 
bewoners wilden bovendien zon-
necellen, maar door alle financiële 
perikelen bij de woningbouwvereni-
ging is daarvoor op dit moment geen 
geld. Maar ze geven de moed nog 
niet op. Enkelen willen desnoods, als 
Mitros toestemming geeft, op eigen 
kosten voor eigen gebruik zonnecel-
len laten plaatsen. 
De woningbouwvereniging vindt dat 
het een verkeerd signaal zou zijn als 
ze in deze moeilijke tijden de bor-
rel bekostigt die de initiatiefnemers 
organiseren als het dak af is. Een 

beroep op het Leefbaarheidsbudget 
viel ook negatief uit. Niettemin gaat 
de borrel door, omdat de bewoners 
vinden dat hun project een voorbeeld 
is voor anderen. Dat er belangstelling 
is bleek wel uit de vele reacties op 
het vorige bericht in de Binnenstads-
krant.  

Temperatuur
Eén van de positieve factoren van 
groene daken is dat ze helpen de 
temperatuur in een stad te tempe-
ren. Een medewerker van het KNMI 
deed enige zomers achtereen tempe-
ratuurmetingen tijdens zijn fietstoch-
ten van Nieuwegein, via de Binnen-
stad, naar z’n werk in De Bilt. In de 
stad waren de temperaturen duidelijk 
hoger dan daarbuiten, vooral ‘s och-
tends. De hoogste temperaturen mat 
hij in de Lange Viestraat. Dus juist in 
de Binnenstad zouden groene daken 
nuttig kunnen zijn om voor wat ver-
koeling te zorgen. De gemeente wil 
ook graag groene daken in het Stati-
onsgebied, maar in de praktijk blijkt 
daar nog weinig van. • 

Vroeg op de zomerochtend is het Lepelenburgpark 
op zijn mooist. Het is dan stil, misschien laat een 
enkele rustige wandelaar er zijn hond uit. De grote 
wei is nog leeg en de rij vaste witte ligstoelen ac-
centueert de elegantie van het park. Je kijkt er 
met plezier naar als je er langs fietst. Later op de 
dag zijn de ligstoelen niet meer te zien tussen de 
honderden zongenieters, spelende kinderen en 
picknickers die op de weide neerstrijken. 
Deze zomer wachtten de langsfietsers en andere 
parkgenieters tevergeefs op de terugkeer van de 
ligstoelen uit de winterberging. Ze waren verdwe-
nen en het Lepelenburgpark zag er gewoner uit, 
met minder charme, en opeens vielen die grote 
vuilnisbakken op. Toch niet een misplaatste bezui-
nigingszet van de gemeente? 
Gelukkig kwam parkopzichter Wim Horst met een 
geruststellend bericht. De witte ligstoelen komen 
in september terug op hun vaste plaats op de 
grote weide. 
Ze waren weg omdat hun verankering in de grond 
niet sterk genoeg was. Met hun nieuwe veranke-
ring staan ze stevig in het gras en kunnen ze weer 
tegen een stootje. 

Brievenbussen
Overigens, wel blijvend verdwenen uit de Binnen-
stad is een aantal brievenbussen. Dat gebeurde 
een tijdje geleden. PostNL besloot dat wegens ko-
stenefficiëntie. Waar je nu nog je brief kunt posten 
is te vinden via www.postnl.nl/locatiewijzer. In elk 
geval hoeft niemand verder dan een halve kilome-
ter te lopen, zo verzekert PostNL. •

Ligstoelen komen terug Marijke Brunt

© Carl030nl 

Viskramen verder af 
van De Vredenburg

De viskramen op de Vredenburg-markt hebben, 
nu het winkel-woongebouw De Vredenburg vrij-
wel klaar is, zoals te verwachten viel een andere 
plek gekregen. Ze staan niet meer in een rij vóór 
het gebouw, maar dwars er op, voor het pand 
van Peek & Clopppenburg, dat binnenkort wordt 
afgebroken, om plaats te maken voor een veel 
dieper en hoger nieuw entreegebouw van HC. 
P. en C., dat vergevorderde plannen had om een 
groot deel van de winkelruimte in De Vredenburg 
te gebruiken, is op het laatste moment niet tot 
overeenstemming gekomen met Corio, en ver-
dwijnt waarschijnlijk in Utrecht. De plaats wordt 
ingenomen door de Spaanse modeketen Zara. 
Op internet staan advertenties waarin voor 1350 
tot 2950 euro per maand appartementen in de 
Hollandse Toren te huur worden aangeboden. 
Het blijkt te gaan om flats in De Vredenburg. 
De gemeente heeft het gebied rond het gebouw 
Hollandse Toren en Vlaamse Toren genoemd. 

Eind augustus vertelde een kaasboer zijn klanten 
dat hij voortaan bij de Hollandse Toren stond. Nie-
mand wist wat hij bedoelde. • 

Helft coffeeshops 
moet weg

Als gevolg van de landelijke invoering van het 
afstandscriterium van 350 meter tot voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs moet in Utrecht 
per 1 januari 2014 waarschijnlijk de helft van de 
vijftien coffeeshops sluiten of een andere plek 
vinden. De exacte meting moet nog gebeuren, 
maar het is wel duidelijk dat vooral in de Binnen-
stad verscheidene shops te dicht bij scholen zijn. 
Na 2014 wordt bekeken of het afstandscriterium 
moet worden uitgebreid met het basisonderwijs.
De regering en de meerderheid van de Tweede 
Kamer voelen er niets voor om in sommige 
steden of dorpen in verband met bijzondere om-
standigheden uitzonderingen te maken. •

Warmtepomp

Over het artikel ‘Koelen vreet 
stroom’, dat ik op internet las, 
heb ik een kleine opmerking. Vol-
gens de tekst is een airco gebrui-
ken als verwarming – mogelijk via 
een speciale warmtepomp - duur. 
‘Dat kost extra veel elektriciteit, 
maar het stroomverbruik kan wel 
weer worden beperkt met een 
‘inverter’ die traploos schakelt.’

Dat de warmtepomp extra veel 
energie gebruikt – daar ben ik het 
niet mee eens. Als de airco als warm-
tepomp wordt gebruikt, wordt de 
koelcyclus omgekeerd. Dus: buiten 
koelen, binnen opwarmen.

De verhouding tussen de afgegeven 
hoeveelheid warmte en de verbruikte 
hoeveelheid energie [de zogeheten 
coëfficiënt of performance] is dan 
minimaal 3. Dus 1 kW elektrische 
energie levert 3kW warmte. Ter ver-
gelijking: een elektrische verwarming 
werkt 1 op 1. Een airco is als verwar-
ming dus relatief zuinig.  •

Niek Teetaert,
Koel- & Elektrotechniek, Brugge [B].

Naschrift redactie: Een airco met 
warmtepomp is als verwarming rela-
tief zuiniger dan gewone elektrische 
verwarming, maar zeker niet energie-
zuiniger dan verwarming op aardgas.  

Ingezonden

Dit hele jaar nog fotografeert 
Sjaak Ramakers zelfstandige 
winkeliers die met hun zaak een 
bijzondere bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van het centrum. 
Dit keer Chris van Dusschoten 
(50), eigenaar van De Sleutel-
koning, Wittevrouwenstraat 20.

Zijn bedrijf, dat negen mensen 
werk verschaft, bestaat sinds 
1910, en kreeg zijn huidige 
naam in 1933. Ruim twintig jaar 
geleden nam Van Dusschoten het 
over van zijn schoonvader.

Wie ’s avonds of in het weekend 
opbelt krijgt een antwoord-
apparaat dat ‘U spreekt met zijne 
koninklijke hoogheid De Sleutel-
koning’ zegt en vervolgens de 
openingstijden meldt. Wie buiten 
winkeluren z’n huissleutels kwijt 
is, kan de politie bellen. Die regelt 
dan wel iets. •

Andere onmisbaren 5

Ben Nijssen

Utrecht Dichtbij

Utrecht Dichtbij is de naam van het wekelijkse 
huis-en-huisblad dat in september in de plaats 
komt van Ons Utrecht. Hoe het blad uitzien was 
in augustus nog niet bekend. De belangrijkste 
bron van inkomsten van Ons Utrecht waren de 
berichten van de gemeente. 
Dankzij samenwerking met de straatkrant van 
Amsterdam heeft Straatnieuws Utrecht een 
doorstart gemaakt. In de nieuwe situatie zorgt 
Amsterdam voor de rompkrant en levert Utrecht 
de cover en de regionale pagina’s. Straatnieuws 
is nu een fullcolour magazine van 32 pagina’s, 
te koop voor twee euro. De verkopers mogen 
negentig cent houden.•

ZZP-ers organiseren zich

Vier mensen die in oktober 2011 aanwezig 
waren op de bijeenkomst voor zzp-ers uit de 
Binnenstad, georganiseerd door de Kamer van 
Koophandel, hebben een opzet bedacht voor een 
eigen ondernemersvereniging. 
Op maandag 24 september, s’ avonds om half 
acht, gaan ze in de kelder van café Walden op 
het Domplein hun plan toelichten. 
Ze rekenen op een grote opkomst, omdat in ok-
tober bleek dat tachtig procent van de aanwezi-
gen geïnteresseerd was in een blijvend netwerk. 
centrum.netwerk@gmail.com •

NS Stations wil nog steeds alle pan-
den aan de Van Sijpesteijnkade (met 
uitzondering van het rijksmonument 
op nummer 25) slopen, maar zal 
aan de architecten bij de opzet van 
nieuwbouwplannen ‘de opdracht 
meegeven om de geschiedenis van 

deze locatie zichtbaar te maken’. 
Volgens het college van b. en w. 
komt dat  laatste tegemoet aan de 
wens ‘de de historische continuïteit 
van de Van Sijpesteijnkade zo veel 
mogelijk als uitgangspunt te nemen’. 
Een kinderhand is gauw gevuld. • 

Van Sijpesteijnkade
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‘Niks opruimen! Nergens aankomen!’ Met die barse bood-
schap stapte de fotograaf/verslaggever over de drempel 
van acht verschillende studentenkamers.
In al die gevallen waren de bewoners zo vriendelijk om 
de Binnenstadskrant een kijkje te gunnen in hun domein. 
En gelijk kwam bij hen een nauwelijks te onderdrukken 
impuls naar boven: ‘even opruimen hoor, het is hier zo’n 
troep‘.
Maar dat mocht dus niet. Want we wilden de kamers laten 
zien in hun gewone, dagelijkse staat. 
 

Studentenkamers Foto’s © Gerard Arninkhof

Ernst-Jan Kuiper 

De vrije tijd van Ernst-Jan Kuiper 
[24, klimatologie] draait om fietsen. 
Zijn kamer in de Boothstraat heeft 
daarom wel iets van een fietsenstal-
ling. Binnenkort vertrekt hij voor een 
fietstocht naar Rome. En bij mooi weer 
maakt hij de reis naar z’n ouders, in Velp, 
ook per fiets. •

Willemijn Trommelen

Willemijn Trommelen[ 22 commerciële 
economie] geniet van haar kamer. En 
van de rust die daar heerst. ‘Hier in huis 
is niet te veel afleiding, zodat ik er prima 
kan studeren. Ik hoef er de deur niet 
voor uit, om bijvoorbeeld in de biblio-
theek te gaan zitten.‘ • 

Robin van Gemert

Robin van Gemert [23] heeft een kamer 
op de Steenweg, maar studeert in Am-
sterdam. Luchtvaarttechnologie. Ik blijf 
liever hier, waar ik begonnen ben met 
studeren. Ik heb een ruime kamer, het is 
een gezellig huis, ik ken de mensen.’
‘Ik ben verliefd op deze stad. En dat 
wordt alleen maar sterker.‘ • 

Tessel Hofland

Tessel Hofland [20, rechten] woonde 

tijdens haar middelbare schooltijd al 

in Utrecht. En het sprak vanzelf om er 

te blíjven. ‘De kroegen, de sportschool. 

Alles vind je hier om de hoek. En er zijn 

altijd mensen op straat‘. Maar toch gaat 

ze haar kamer verlaten omdat ze gaat 

samenwonen met haar vriend. •

Alex Witzel

Alex Witzel woont op de Mariaplaats. 
Maar hij studeert níet in Utrecht. Hij 
doet communicatiewetenschappen aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Toch 
denkt hij er niet over naar die stad te 
verhuizen. ‘Dit huis bevalt me heel goed. 
Het is één grote vriendenclub.’ •

Hugo Groendel 

Hugo Groendel is 23 en studeert geschiedenis. Zijn kamer 
is versierd door zijn huisgenoten omdat hij net terug is 
van een trip naar Australië. Een mooie reis, maar hij miste 
de knusheid van Utrecht. ‘Als ik hier de deur uitstap sta ik 
midden in het gezellige leven.
Ik ben heel bevoorrecht op deze plek.‘ •

Moira Bruins

Voor Moira Bruins [19] is haar kleine 
kamer de veilige plek waar ze zich in 
alle rust kan terugtrekken. In haar eigen 
sfeer: ‘door de lichte kleuren lijkt het 
of hier altijd de zon schijnt. En op een 
regenachtige dag is het bed een prettige 
plek om te lezen’. 
Moira [uit Uden] studeert psychologie en 
wil later werken in de hulpverlening. •

Lonneke van de Linden 

Lonneke van der Linden [25] komt uit 
Veghel en leerde Utrecht kennen tijdens 
een studie fotografie. Ze koos ook voor 
Utrecht toen ze begon aan een volgende 
studie culturele en maatschappelijke 
vorming. ‘In dit huis wonen jongens èn 
meisjes. Dat geeft een hele andere sfeer, 
andere gesprekken onderling.’ •
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Oude auto’s in gevarenzone
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Als je zoals ik, bewoner aan dat deel 
van de gracht, de werkzaamheden 
van heel nabij kunt bekijken, wordt 
je er weer eens bewust van hoeveel 
variatie er in de werfmuren valt waar 
te nemen; geen twee stukken muur 
zijn hetzelfde. De meest opvallende 
verschillen zijn natuurlijk de vormen 
van de deuren en de ramen en 
iedere Utrechtenaar weet natuurlijk 
ook dat er geen twee lantarencon-
soles aan elkaar gelijk zijn. Als je 
wat dichter bij de muren komt, kun 
je aan de stenen en de voegen de 
afzonderlijke kelders onderscheiden. 
Ook op straat zijn de kelders al te 
onderscheiden aan de verschillen in 
de hekken. Let maar eens op de vor-
men van de staanders en de aan- of 
afwezigheid van extra verstevings-
stukken aan de muren. Drie jaar 
geleden liet een steenhouwer mij de 
verschillen zien tussen de spuwers. 
De afwerking varieert van ruw 
steen tot verfijnde detaillering. De 
steenhouwer maakte de spuwers en 
kwam ze ook zelf in de muren op 
maat aanbrengen.

Mayonaise-emmers
Nieuw is dat er nu onder alle spuwers 
spatstenen en zinkputten worden 
aangebracht. Heel mooi, maar dan 
moeten die lelijke mayonaise-emmers 
wel verdwijnen. Aan de man die 
bij mij een steen kwam inmetselen 
vertelde ik dat ik de grijze stenen 
mooier vind dan de lichte stenen; 
ook omdat op die lichte stenen een 
groene aanslag ook duidelijker te 
zien is. Hij wist te vertellen dat er 
zes verschillende soorten spatstenen 
werden ingemetseld. Ze variëren in 
grootte, afwerking en kleur. Als er in 
een muur van één kelder meer dan 
één steen wordt aangebracht, dan 
zijn die twee stenen identiek. Vroe-
ger, toen de huiseigenaren ook nog 
eigenaar van de muren waren, kon je 
aan de steen de rijkdom van de bezit-
ter aflezen. Je voelt het al aankomen: 
in mijn muur is de kleinst mogelijke 
onbewerkte steen aangebracht en 
bij mijn buren twee grote bewerkte 
stenen. Overigens is de beschikbaar-
heid van die stenen wel één van de 
redenen waarom dit stuk gracht niet 
helemaal afgemaakt kon worden 
vóór de bouwvakvakantie. • 

Vlak voor de zomervakantie haalde Utrecht 
het nieuws met het plan oudere auto’s uit 
de Binnenstad te weren. Achtergrond van 
dit voorstel is dat Nederland in 2015 moet 
voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de 
Europese Unie. Eigenlijk had dit al veel eer-
der gemoeten, maar Nederland heeft uitstel 
gekregen.

De maatregel om oude auto’s te weren en zo 
de lucht minder te laten vervuilen, stoelt op de 
berekende gegevens over de luchtkwaliteit in 
2010. En dus niet op metingen. De berekeningen 
wijzen uit dat er in 2015 drie knelpunten zijn 
[Albert Schweitzerdreef, Amsterdamsestraatweg 
en Smakkelaarsveld]. Daarnaast zijn er nog negen 
locaties waar de luchtkwaliteit net op de grens 
van de norm zou liggen [in de Binnenstad zijn dat 
Stationsplein, Catharijnesingel, Nobelstraat en 
Bleekstraat]. 
Extra maatregelen zijn dus nodig. Maar of deze 
voorgenomen maatregelen voldoende helpen is 
twijfelachtig, omdat de berekeningen waarop ze 
zijn gebaseerd niet kloppen. De gemeten lucht-
kwaliteit, de echte, is slechter dan de berekende, 
de ‘theoretische’. 
Op verzoek van de gemeente zoeken de GG&GD 
van Amsterdam en het RIVM uit wat de oorzaak 
is van het verschil. De GG&GD Amsterdam is al 
veel langer bezig met luchtkwaliteitsmetingen 
en vergelijking daarvan met berekeningen. Ook 
in Amsterdam blijkt dat op bepaalde locaties de 
berekende waarden afwijken van de gemeten 
waarden. 

Winnaar
Op grond van de onjuiste gegevens uit 2010 
heeft Utrecht nu bekeken wat het effect is van 
extra maatregelen en wat ze kosten. Een milieu-
zone voor schonere personenauto’s en vooral 
schone bussen komt als winnaar uit de bus. 
Er is nu al zo’n milieuzone voor vrachtauto’s. Je 
zou aan de vrachtauto’s de strengste normen 
kunnen opleggen, maar dat blijkt relatief weinig 
winst op te leveren. 
Over de invoering van een milieuzone voor 
bestelauto’s en taxi’s is al geruime tijd landelijk 
overleg. De gemeente wacht op de uitkomsten. 
Invoering van een milieuzone voor personenau-
to’s is al eerder voorgesteld in Amsterdam, maar 
haalde het daar niet. Dat Utrecht het nu pro-
beert, heeft vooral te maken met de toegenomen 
import van oude [diesel]auto’s uit Duitsland. 
Utrecht stelt voor bepaalde Euro-normen te 
hanteren, die er op neerkomen auto’s met een 
benzinemotor ouder dan twintig jaar en met een 
dieselmotor ouder dan acht jaar te weren [in de 
eerste publicaties stonden foutieve jaartallen]. 
De maatregel kan alleen slagen bij afdoende 
handhaving.

Hoge uitstoot
Verreweg het beste scoort de invoering van 
schone bussen. Op dit moment loopt er een 
aanbesteding voor het openbaar vervoer in de 
regio Utrecht. Men hoopt dat uiterlijk eind 2013 
nieuwe bussen door de stad zullen rijden. Bekend 
is al dat dezelfde twee mededingers [Connexxion 
en Qbuzz] hebben ingeschreven als bij de eerste 
[mislukte] aanbesteding. Onbekend is nog welk 
type nieuwe bussen er zal komen. 

De laatste nieuwe lichting bussen met hoge uit-
stoot van stikstofdioxide zal echter blijven rijden 
en vervanging van lijn 12 naar de Uithof door een 
tram zal waarschijnlijk op zijn vroegst in 2018 
plaatsvinden.

Autodruk blijft
Opvallend is dat Utrecht vooral gokt op schoner 
[elektrisch] vervoer, en niet op vermindering van 
het aantal auto’s richting Binnenstad. Hierdoor 
zal de druk van het autoverkeer aanhouden. 
Beperking van de parkeermogelijkheden voor 
bezoekers beschouwt de gemeente als minder 
milieu-effectief; dat levert bovendien minder 
parkeeropbrengsten op. Sterker nog, de inves-
teringen in P&R-locaties aan de west- en noord-
oostkant van de stad zijn stopgezet omdat het 
nut van dit soort locaties niet aangetoond kan 
worden. 
Dat is niet zo verwonderlijk als je het parkeren 
elders niet wilt beperken en zelfs toestaat dat er 
in het Stationsgebied vele extra parkeerplaatsen 
bijkomen, waar een snelle fly-in vanaf het 24-
Oktoberplein de auto’s naar toe lokt. De verwach-
ting is ook dat de P&R-locatie in De Uithof, die 
nu in aanbouw is, alleen door bezoekers van de 
universiteitswijk zal worden gebruikt. Wat betreft 
parkeren lijken de maatregelen tegengesteld met 
wat staat in de ambities voor ‘Utrecht Aantrek-
kelijk en Bereikbaar’. Hierin staat namelijk juist de 
verbetering van de openbare ruimte in de Binnen-
stad voorop. Milieuorganisaties zien het meest 
in vermindering van het aantal autoritten en in 
een verdere omslag naar de fiets en het openbaar 
vervoer. •

© Patrick van de Sande

Ben Nijssen
Ben Nijssen

Elektrische elegantie

In de Keistraat heeft de gemeente in juni twee 
zeer royale parkeerplaatsen, waar meestal drie 
auto’s stonden, ingericht voor twee elektrische 
auto’s. De eerste maanden bleven de parkeer-
plaatsen leeg, maar de laatste tijd staat er zo nu 
en dan een Fisker Karma, een elegante sportwa-
gen van ruim honderdduizend euro. De eigenaar 
kan er gratis parkeren en gratis ‘tanken’. De Fis-
ker, die in ruim zes seconden optrekt van 0 naar 
100 kilometer, rijdt op elektriciteit, maar bezit 
ook een turbo-benzinemotor, waarmee de accu 
tijdens de rit wordt bijgeladen. Het probleem van 
een kleine actieradius heeft de Fisker dus niet. Je 
kunt in één keer doorrijden naar de Rivièra, zegt 
de importeur.
Het college van b. en w. heeft in juli besloten 
twee van de drie Audi A6-dienstauto’s te vervan-
gen, en wel door een hybride Mercedes E300 en 
door een elektrische Nissan Leaf. In 2008 was er 
al een motie ingediend die aandrong op vervan-
ging van de ‘benzineslurpers’. • 

In de eerste helft van 2012 zijn de werfmuren van de Oudegracht tussen 
de Viebrug en de Zandbrug gerestaureerd. Voor heel wat bewoners van 
de gracht was dit onverwacht, want drie jaar geleden waren er al veel 
werkzaamheden aan de muren verricht. Dit bleek echter regulier onder-
houd te zijn geweest. Nu zijn de muren inderdaad heel grondig opge-
knapt en is de klus praktisch geklaard op dit noordelijkste stukje gracht.

Aan de grootte van de spatstenen [de ‘platen’ in de muur waar het water 
de grond bereikt] kon je vroeger zien hoe rijk de bewoner was © Saar Rypkema

Noodkap omstreden Ben Nijssen

Gedurende vele vergaderingen sprak 
de klankbordgroep de afgelopen 
tijd samen met ambtenaren over 
procedures voordat er bomen op de 
werven geveld worden. Dit omdat er 
verscheidene bomen in het verleden 
zijn geveld, waarbij aan de nood-
zaak van de kap werd getwijfeld. 
Essentieel is dat noodkap alleen is 
toegestaan wanneer er een onmid-
dellijk gevaar is voor omvallen. Als er 
tijd is voor een second opinion dan 
moet die ook worden gevraagd. 

Ook zijn er duidelijke regels over wat 
er moet gebeuren als bij inspec-
tie twijfel is over de stabiliteit van 
bomen. Bij de uitleg van de Dienst 
Stedelijk Groen en Bomen over de 
kap van de drie bomen, bleek dat er 
al in februari van dit jaar twijfel was 
ontstaan over 24 bomen op de wer-
ven van Oude-, Nieuwe- en Kromme 
Nieuwegracht. Pas op 25 en 26 juni 
zijn deze bomen onderworpen aan 
een trekproef. 

Ruimschoots tijd
Op 13 juli werd de klankbordgroep 
geïnformeerd over de uitkomsten 
van de trekproef: via een noodkap-
procedure zouden drie bomen 
worden geveld; bij vijf bomen zou 
de kroon zwaar worden ingeno-
men en bij negen bomen was 

lichtere snoei noodzakelijk. Uit dit 
tijdschema blijkt dus duidelijk dat er 
ruimschoots gelegenheid was voor 
nader overleg en een second opinion. 
Echter, de betrokken ambtenaren 
bleken niet op de hoogte van de 
afgesproken regels. Ook wisten zij 
niet dat na het vellen nader zou 
worden onderzocht waarom de 
bomen instabiel waren. Bovendien 
vonden ze dat er pas na herstel 
van de kademuren sprake kon zijn 
van het terugplaatsen van bomen. 
Hierover was echter afgesproken dat 
als het kan er eerder bomen geplant 
worden omdat het project van her-
stel van de kademuren een looptijd 
van ongeveer acht jaar kent. 

De laatste jaren zijn er al vele bomen 
op de werven verdwenen en vallen 
er daar al grote gaten. Ook worden 
er bomen geveld die in slechtere 
conditie verkeren [en daardoor op 
de jaarlijkse vellijsten komen te 
staan], maar die geen enkel gevaar 
voor de omgeving opleveren. 
Een beheervisie is dan ook hoogst-
noodzakelijk. Hierin dient ook vast-
gelegd te worden hoe het toezicht 
verbeterd kan worden, bijvoorbeeld 
om te voorkomen dat er wortels 
van bomen worden doorgezaagd bij 
werkzaamheden op de werven. • 

In de week van 16-20 juli zijn op de Oudegracht drie bomen bij de huis-
nummers 67, 115 en 274 via een noodkapprocedure geveld. De veront-
waardigde omwonenden en de klankbordgroep werden hiervan pas 
kort tevoren op de hoogte gesteld.

Geen werfmuur hetzelfde 

College: goud verzilveren

Internetwinkelen kan op den duur 
wel eens veel meer gaan betekenen 
dan wordt aangenomen. Vooral 
ook daarom is terughoudendheid 
bij het realiseren van winkelcentra 
geboden, zo vinden b&w. Niette-
min denkt het college dat het met 
de winkels in de Binnenstad op de 
lange duur allemaal goed komt. ‘Het 
centrumgebied krijgt de komende 
jaren een stevige impuls met de 
ingrepen in het Stationsgebied, 
het postkantoor en de uitbreiding 
van de Bijenkorf. Om deze plekken 
een goede kans te bieden zich te 
ontwikkelen is verbetering van de 
openbare ruimte als belangrijkste 
verbindende element noodzaak. De 

komende vijftien jaar is er echter 
nog sprake van een ‘bouwput’ en 
gaat alle aandacht uit naar een 
dragelijke tijdelijke situatie’, zo staat 
in het Ontwikkelingskader Detail-
handel. In de daarop volgende, rare 
zin wordt de ongerustheid groten-
deels weggenomen: ‘Uiteindelijk 
geeft de combinaties en veelheid 
aan functies rondom een sterk 
knooppunt van openbaar vervoer 
ons goud in handen, wat we met 
deze enorme actualisatie en moder-
niseringsslag kunnen verzilveren’.  • 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Al 24 jaar woont Barbara Huits in 
het appartementencomplex boven 
Hoog Catharijne. Ze zag de Parade 
elk jaar groeien: ‘Vanaf Park Nieu-
weroord verplaatste het festival 
zich naar het Moreelsepark. Het 
werd steeds groter. Meer artiesten 
en meer tenten. Doordat het park 
omringd is door gebouwen, trekt 
het geluid naar boven. En daar 
klinkt het een stuk harder.’ Behalve 

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

Veilig op stap dankzij app

Agressie, bedreigingen en 
overlast. Als horecabeveiliger 
in het Utrechtse nachtleven kun 
je er regelmatig mee te maken 
krijgen. Wat is de beste manier 
om daarmee om te gaan? Een 
nieuwe smartphone-applicatie 
voor beveiligers geeft de ant-
woorden op zakformaat.

De app heet ‘Veilig StAPPen’ en 
bevat protocollen over wat horeca-
beveiligers moeten doen als situaties 
uit de hand lopen. ‘Eigenlijk is het 
een kleine handleiding voor als je 
het even niet meer weet’, vertelt 
Cor Janssen van Jorksveld, eigenaar 
van SN Security Nieuwegein. Het 
bedrijf levert horecabeveiligers, 
onder meer voor het Utrechtse 
nachtleven. Twee van hen proberen 
momenteel de app uit. ‘Het blijkt 
dat zij het programma vooral voor 
zelfstudie gebruiken. Want tijdens 
het werk kun je niet de hele tijd met 
je telefoon bezig zijn.’ Toch zijn er 
ook functionaliteiten voor tijdens 
het werk. ‘Beveiligers kunnen met 
de app heel snel alarmnummers bel-

Zeventien dagen theater, muziek, 
terrasjes en wereldrestaurants. 
Dat betekende volgens om-
wonenden een paar jaar geleden 
ook: zeventien dagen geluids-
overlast, wildplassers en een cha-
os aan gestalde fietsen. Maar de 
laatste drie edities ging het beter. 
De organisatie van de Parade 
houdt meer rekening met bewo-
ners. En de overlast blijft beperkt.

De Parade: groter en stiller

van geluid ondervond de buurt ook 
last van wildplassers en gestalde 
fietsen die de toegang tot de ap-
partementen blokkeerden. Toen de 
Parade in 2008 het programma uit-
breidde van tien naar zeventien da-
gen, kwam de buurt in actie.

Spanningen
Leonne Vilé, uitvoerend producent 
van de Parade, bekent dat de orga-
nisatie de buurtbewoners meer had 
moeten betrekken bij de uitbrei-
ding. ‘Die moest zorgen voor een 
spreiding van de drukte. Maar dat 
hadden we slecht gecommuni-
ceerd. Daardoor liepen de spannin-
gen hoog op.’ Zo hoog, dat de 
buurtbewoners een rechtszaak aan-
spanden tegen de gemeente. Die 
had immers toestemming verleend 
voor de uitbreiding. ‘Voor ons was 
dat een goede les’, vertelt Leonne. 

len. Of het Uitgaansinterventieteam 
van de politie inschakelen.’

Vakmanschap
Groot en breed zijn is niet genoeg 
om beveiliger te worden. Daar is 
ook een opleiding voor nodig. Cor: 
‘Beveiligers hebben een belangrijke 
taak. Ze dragen bij aan de sfeer 
tijdens een uitgaansavond. Door 
op tijd te signaleren en in te grijpen 
kunnen ze problemen voorkomen. 

‘Tegenwoordig zijn we heel open 
en proberen we iedereen zo goed 
mogelijk te informeren. Na elke 
editie is er een evaluatie met de ge-
meente en de buurtbewoners.’

Maatregelen 
Die evaluaties blijken zinvol. ‘We 
hebben de problemen met succes 
aangepakt’, vertelt Ron Looy van 
de gemeente Utrecht. ‘Niet alleen 
voor de Parade, overigens. Want er 
zijn genoeg kleine en grote festivals 
in Utrecht, en daarbij gelden de-
zelfde kwesties.’ Om de geluids-
overlast tegen te gaan, gelden er 
striktere eindtijden voor optredens. 
Bij de Parade is dat doordeweeks 
om 23.00 uur en in het weekend 
om 01.00 uur. Om wildplassen te 
voorkomen, plaatst de organisatie 
meer plaspalen. En rondom de Pa-
rade staan nu grotere fietsenstallin-

gen. Op piekuren mogen bezoekers 
bovendien gratis gebruik maken 
van de bewaakte stalling.

Resultaat
De organisatie van de Parade heeft 
inmiddels een goede band met de 
bewoners. Leonne: ‘In Utrecht heb-
ben we een speciaal programma. 
Meer semi-akoestische luistermu-
ziek dan dansmuziek. Dat scheelt in 
volume. Ook houden we rekening 
met het geluidsniveau bij de plaat-
sing van de tenten en de geluidsin-
stallaties. En we hebben voor de 
stroomvoorziening altijd de stilste 
aggregaten.’ 
Als bewoonster is Barbara blij met 
het resultaat. ‘Het leek een onbe-
gonnen zaak, maar onze acties 
hebben geholpen. Al vinden we ze-
ventien dagen nog steeds erg lang. 
Voor een eerlijke lastenverdeling 
zou de Parade eigenlijk moeten 
rouleren tussen verschillende loca-
ties. Maar gelukkig houdt de organi-
satie nu meer rekening met ons.’ •

www.wijkraadbinnenstad.nl
Behoud buurthuis Oudegracht
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Zomerbarbecue in Wijk C West

Op zaterdag 7 juli was het in de binnentuin 
tussen de Willemstraat en de Dirck van 
Zuylenstraat een vrolijke drukte: zeker vijftig 
bewoners kwamen naar de buurtborrel & 
barbecue georganiseerd door de Buurtgroep 
Wijk C West.

Iedereen nam wat lekkers mee. Er was een varië-
teit aan salades, knapperig stokbrood, borrelhap-
jes, wijn en frisdrank.
Een welkomstcocktail, heerlijke vis, vlees- en 
vergaburgers konden worden betaald uit het leef-
baarheidsbudget.
Om de bijeenkomst een klein educatief tintje mee 
te geven, was Maarten van Deursen van de ge-
meente uitgenodigd om kort iets te vertellen over 
duurzame bewonersinitiatieven. De middag was 
een groot succes: er werden veel nieuwtjes uitge-
wisseld, contacten gelegd en dat alles onder het 
genot van een drankje en een hapje én de zon....
In het najaar organiseert de buurtgroep Wijk C 
West wederom twee activiteiten: een rondleiding 
door de wijk door Corrie Huiding en een kerstbij-
eenkomst. •

 

Bijvoorbeeld bij overlast door 
drugsgebruik. Elke drug heeft een 
andere uitwerking. Het is aan de 
horecaportier om bij die uitwerking 
de juiste aanpak te kiezen.’ De app 
helpt daarbij. Horecabeveiligers 
kunnen er hun kennisniveau mee 
op peil houden. ‘Dat is nodig, want 
beveiligen is vakmanschap. Alles 
draait om de juiste communicatie.’
De app is een verkorte weergave 
van het horecahandboek ‘Veilig 

Stappenplan’. Net als het handboek 
komt de app voort uit het Conve-
nant Veilig Uitgaan 2011-2015. 
Daarin staan afspraken over een 
veilig uitgaansklimaat, ondertekend 
door horecaondernemers, politie, 
Openbaar Ministerie, Veiligheids-
regio Utrecht en de gemeente 
Utrecht. •

Cor Janssen van Jorksveld: ‘Beveiligers 
dragen bij aan de sfeer tijdens een uit-

gaansavond.’ © Willem Mes 

Het gemeentebestuur heeft een groot aan-
tal taken, denk bijvoorbeeld aan de zorgen 
voor een goede ruimtelijke ordening, voor 
verkeer en vervoer, onderwijs. Eén van die 
taken is de zorg voor het welzijn van de 
inwoners. Geen gemeentebestuur zal zich 
daaraan willen of kunnen onttrekken.

De wijkraad Binnenstad is zich ervan bewust 
dat er bezuinigd moet worden. Burgemeester 
en wethouders hebben de moeilijke taak om te 
onderzoeken waar er wèl en waar niet bezuinigd 
kan worden. De ene keer wordt het subsidiebe-
drag verlaagd, in het andere geval wordt er geen 
subsidie meer verstrekt.
De kosten van de buurthuizen in Utrecht worden 
nu bekeken en er worden conclusies getrokken 
met betrekking tot de verschillende wijken en de 
zelfredzaamheid van de burgers.
In de Binnenstad zal dit ingrijpende gevolgen 
hebben.

Kwetsbaar
De gemeenteraad zal zich in het najaar moeten 
uitspreken over een raadsvoorstel waarin, naast 
allerlei andere maatregelen, het welzijnsbeleid 
voor de Binnenstad verhoudingsgewijs zwaar 

wordt aangepakt. Zo wordt het buurthuis aan de 
Oudegracht 227 met opheffing bedreigd. Niet 
voor het eerst; welzijn is kwetsbaar, al enkele ma-
len is opheffing overwogen.
Daarmee verdwijnt het enige buurthuis in de Bin-
nenstad onder het motto: ‘de Binnenstad is een 
welvarend stadsdeel, de bewoners kunnen zelf 
wel voor hun eigen welzijn zorgen, daar hebben 
zij de gemeente niet voor nodig’. 

Goed begrepen
De boodschap is duidelijk: er valt niet aan te 
ontkomen dat er wezenlijke veranderingen aan-
komen. De welzijnsonderneming Cumulus, tot nu 
de beheerder van het buurthuis Oudegracht 227, 
wordt van die taak ontheven. 
Het buurthuis voorziet in een behoefte; er vinden 
diverse activiteiten plaats waarvan de meeste zul-
len moeten stoppen. Tijdens een informatieavond 
op 29 juni hebben Cumulus en vertegenwoordi-
gers van de gemeente het voorstel om het buurt-
huis te sluiten toegelicht.
De aanwezigen op de informatiebijeenkomsten 
hebben het goed begrepen. Zij, merendeels 
vertegenwoordigers van gebruikers van het 
buurthuis, zoals salsa workshops, yoga-, teken- 
en schildercursussen, koren, ouderensociëteit, 

het bewonersplatform ZOS, hebben besloten de 
boodschap om te zetten in een uitdaging.
Diezelfde avond is er een werkgroep opgericht 
die gaat onderzoeken of het mogelijk is om het 
buurthuis in een andere vorm open te houden, 
mogelijk in de vorm van een stichting.

Omvormen tot stichting
De werkgroep heeft, in overleg met de betrokken 
diensten van de gemeente en Cumulus, een plan 
opgesteld waarbij het buurthuis wordt omge-
vormd tot een stichting. Ook financieel lijkt het 
haalbaar om met een geringe - of geen - subsidie 
het buurthuis te exploiteren. Voorwaarde daarbij 
is wel dat de gebruikers zelf zorgen voor een 
aantal huishoudelijke taken zodat de beheers-
kosten laag blijven. Er is nog ruimte voor nieuwe 
gebruikers en eenmalige activiteiten. Zodra er be-
sloten is dat de doorstart levensvatbaar is, zal de 
stichting in oprichting, samen met de gemeente 
en Cumulus, de doorstart vorm geven en nieuwe 
gebruikers van het buurthuis werven.
Deze actie is een burgerinitiatief, zo’n actie ver-
dient een eerlijke kans om te bewijzen dat het 
kan slagen. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

 Op de foto: Corrie Huiding en een bezorgd kijkende 
Dik Binnendijk bij de barbeque
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Wijkbureau BinnenstadWijkbureau Binnenstad

Plannen voor herinrichting Sint Jacobsstraat
Wat gebeurt er in het Stationsgebied?

Maar er spelen in Wijk C nog een 
aantal andere projecten in de open-
bare ruimte. Denk aan de verbouwing 

Op en rondom het Vredenburgplein worden de komende weken allerlei 
kabels en leidingen verlegd. Gas-, en waterleidingen, rioolbuizen en 
elektriciteitskabels krijgen een nieuwe plek. Zo ontstaat er ruimte om later 
een deel van het winkelcentrum Hoog Catharijne, waaronder het P&C-
gebouw, te kunnen slopen. Het plein en de omliggende winkels en wonin-
gen blijven tijdens het werk bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de markt, 
al kunnen enkele kramen wel tijdelijk op een andere plek staan. Het graaf-
werk kan tot enige hinder leiden voor bewoners, winkeliers en winkelend 
publiek. Er wordt over het algemeen doordeweeks en overdag gewerkt. 
Alleen als het echt nodig is wordt er ook ‘s avonds, ‘s nachts en op zondag 
doorgewerkt. Hierover worden bewoners en winkeliers dan van te voren 
geïnformeerd.

Oplevering De Vredenburg
Het gebouw De Vredenburg is aan de buitenkant al bijna klaar. De binnen-
kant wordt de komende tijd helemaal ingericht. De eerste bewoners wonen 
er al. Later dit jaar gaan de eerste nieuwe winkels en de openbare fietsen-
stalling in de kelder van het gebouw open.

Kom fietsen door de singel!
In het Infocentrum Stationsgebied staat sinds kort een echte waterfiets. 
Met deze fiets maakt u een rondje door de Catharijnesingel langs heden en 
toekomst. De waterfiets is onderdeel van een tentoonstelling over de Catharij-
nesingel, waar u meer te weten komt over de weg die weer water wordt. 
Locatie: Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40. Meer info: cu2030.nl. •

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op dinsdag 6 november. U kunt 
tot uiterlijk één week van tevoren 
een afspraak maken via wijkbu-
reau Binnenstad, telefoonnum-
mer 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. 
Volg Mirjam de Rijk ook op 
twitter via @Mirjam_de_Rijk. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Uitnodiging 2e Wijkdialoog

Een windmolenpark, een veilige 
wijk en een schone buurt. In 
Utrecht worden steeds meer maat-
schappelijke initiatieven opgezet 
door bewoners zelf. De gemeente 
steunt die initiatieven, soms alleen 
financieel, soms ook met kennis 
en advies. Via het online platform 

De afgelopen maanden onderzocht de gemeente de haalbaarheid 
van een ondergrondse fietsenstalling op het Lucasbolwerk. De 
fietsparkeerdruk op deze locatie is erg hoog en een ondergrondse 
stalling zou een oplossing kunnen bieden. De gemeente wil nu in 
gesprek met omwonenden en belanghebbenden over de resultaten 
van het onderzoek en de uitwerking van de plannen. 

Het Lucasbolwerk is één van de zes 
locaties in de binnenstad waar de 
fietsparkeerdruk erg hoog is. De stads-

Ondergrondse fietsenstalling op Lucasbolwerk? 

Het gebouw De Vredenburg is bijna helemaal af. 

Participedia kunnen ambtenaren 
ervaringen uitwisselen over sa-
menwerking met de bewoners en 
ondernemers. De site is toeganke-
lijk voor iedereen. 

Steeds vaker nemen mensen zelf het 
initiatief om oplossingen te bedenken 
voor maatschappelijke vraagstukken. 

slag gegaan om de wijkambities te 
vertalen naar de uitvoeringspro-
gramma’s van de gemeente. De 
uitkomst van de vertaalslag is dat 
veel van de wijkambities gerealiseerd 
kunnen worden, maar niet allemaal. 
Graag koppelen wij op 17 septem-
ber aanstaande aan u terug wat de 
gemeente wel en niet gaat doen. 
Ook willen we met u overleggen 

schouwburg is een grote publiekstrek-
ker en met name tijdens voorstellingen 
[bijna iedere avond] is de parkeerdruk 

‘Soms met minimale bemoeienis van 
de gemeente’, vertelt Els Leicher, 
wijkmanager Binnenstad. ‘Zoals de 
intiatiefgroep Energie-U. Die wil voor 
én met zoveel mogelijk Utrechters in 
de regio duurzame energie opwek-
ken. Daarvoor onderzoekt de groep 
onder andere de mogelijkheden voor 
een windmolenpark. De gemeente 
geeft hen raad over procedures en 
vergunningen, maar is er verder niet bij 
betrokken.’ 
Ook zijn er projecten waarin gemeente 
en bewoners gelijkwaardig samenwer-
ken. ‘Bijvoorbeeld om de leefbaarheid 
in de Breedstraatbuurt te verbeteren. 
Natuurlijk is onveiligheid bestrijden een 
taak van de overheid. Maar zodra het 
veilig ís, kunnen we in overleg met be-

voor hun stad.’ Participedia [www.
participedia.nl] en het “Kenniscentrum 
Participatie” zijn twee initiatieven in 
de gemeente Utrecht die de mede-
werkers van de gemeente ondersteunt 
om op een goede en vernieuwende 
manier met participatie om te gaan. 
Alle bezoekers van Participedia [zowel 
bewoners als ambtenaren] kunnen 
ervaringen uitwisselen over samen-
werkingstrajecten tussen gemeente en 
wijkbewoners. Ze kunnen er voorbeel-
den bekijken en een schat aan ach-
tergrondinformatie vinden. Zo staan 
er antwoorden op vragen als: Met 
welke middelen kan ik buurtbewoners 
het beste benaderen? Ook biedt het 
platform allerlei handvatten om zelf 
een project op te starten. •

hoe ambities die de gemeente niet 
kan oppakken [bijvoorbeeld omdat 
het ontbreekt aan budget] misschien 
tóch gerealiseerd kunnen worden 
vanuit de wijk zelf. We nodigen u 
graag uit voor deze tweede wijk-
dialoog op 17 september 2012 om 
19.30 uur in het academiegebouw, 
Domplein 29. •

Verbeteren Herenroute voor fietsers

De Herenroute is een fietsroute die het Centraal Station verbindt met 
het oostelijk deel van de stad [Maliebaan, Uithof, Rijnsweerd]. Deze 
route biedt een alternatief voor de overvolle hoofdfietsroute die langs 
het Vredenburg en Janskerkhof richting de Nachtegaalstraat gaat. 
De gemeente wil de Herenroute voor de fietser comfortabeler, herken-
baarder en veiliger maken. Daarvoor zijn er in juli en augustus diverse 
[kleine] aanpassingen uitgevoerd langs de route in de binnenstad. 

erg hoog. De parkeerdruk wordt niet 
alleen door de schouwburg bepaald, 
ook de aanwezige horeca, winkels, 
kantoren en studentenverenigingen 
trekken veel fietsers. 

Reageren
Voordat de gemeente een besluit 
neemt over het wel of niet verder uit-
werken van de plannen voor een on-
dergrondse stalling, wil het college van 

De Herenroute bestaat uit de vol-
gende straten: Mariaplaats, Spring-
weg, Haverstraat, Hamburgerstraat, 
Herenstraat en Maliesingel. Ver-
spreid over de route heeft de ge-
meente aanpassingen gedaan in de 

openbare ruimte om de route com-
fortabeler te maken voor fietsers. 
Het gaat hierbij voornamelijk om 
het repareren van wegverzakkingen, 
het verplaatsen van paaltjes, putten 
en drempels en het nadrukkelijker 

een plek geven van de fietser op de 
route. Voor de Mariaplaats en de 
Maliesingel/Malieblad zijn grotere 
aanpassingen nodig. Hiervoor is de 
gemeente bezig met een ontwerp. 
Onderzocht wordt of er in de tus-
sentijd op deze plekken tijdelijke 
maatregelen kunnen worden inge-
zet om de doorgaande fietsroute te 
verbeteren.  

Rabobrug
Het verbeteren van de Herenroute 
loopt vooruit op de aanleg van de 
zogenaamde Rabobrug. De Rabo-
brug komt ten zuiden van het Cen-
traal Station te liggen en verbindt 
de westkant van Utrecht met de 
Mariaplaats.

Gemeente aan de zijlijn

van de Bijenkorf, de verkeercirculatie 
in wijk C, de knip Paardenveld en de 
herinrichting van het Vredenburg. 

Wijkbureau Binnenstad organiseerde 
in december 2011 een eerste wijk-
dialoog om met bewoners, onderne-
mers, sleutelfiguren en de wijkraad 
te praten over hoe de wijk ervoor 
staat en wat de belangrijkste ambi-
ties zijn voor de gewenste ontwik-
keling van de wijk tot aan het einde 
van deze collegeperiode [2014]. Na 
deze avond is de gemeente aan de 

woners kijken naar wat zij zelf kunnen 
doen om het zo te houden.’

Participedia
Meer samenwerking tussen gemeente 
en inwoners, dat is het doel van het 
participatiebeleid van de gemeente 
Utrecht. ‘Dat is erop gericht om 
burgers meer dan eens in de vier jaar 
invloed te geven bij beleidsvorming 
en andere projecten’, zegt Els Leicher. 
‘Waarom? De rol van de overheid 
verandert. Nu is de gemeente nog 
vaak initiatiefnemer en geeft de bur-
gers invloed. Maar de gemeente kan 
simpelweg niet meer alles regelen en 
altijd het initiatief nemen. We merken 
dat bewoners en ondernemers veel 
meer zelf kunnen en willen doen 

De gemeente wil de Sint Jacobsstraat herinrichten. © Willem Mes

Kabels en leidingen op het Vredenburg verlegd

B en W in gesprek met omwonenden 
en belanghebbenden. Op 29 augustus 
zijn de resultaten uit de verkenning 
gepresenteerd op een informatiebij-
eenkomst in de buurt. Omwonenden 
en belanghebbenden kunnen tot 14 
september reageren op de plannen. 
Daarna wordt een advies opgesteld 
voor het college. Het onderzoek en 
de presentatie zijn te vinden op de 
website www.utrecht.nl/fiets. •

In juli 2012 heeft het college van B en W de notitie “OVervecht: snel 
en betrouwbaar” vastgesteld. Hierin staan maatregelen om de be-
trouwbaarheid en de reistijd van het openbaar vervoer tussen Utrecht 
Centraal en Overvecht te verbeteren. In de toekomst zal de bus nog 
maar op één plaats in de Sint Jacobsstraat stoppen in plaats van nu 
op twee. Ook worden de stoplichten bij de kruising Waterstraat en 
Sint Jacobsstraat weggehaald. Om dit te realiseren wordt de Sint Ja-
cobsstraat heringericht. 

Deze ontwikkelingen bieden kansen 
om de inrichting van de Sint Jacobs-
straat grondiger aan te pakken. De 
gemeente heeft daarom besloten een 
Integraal Programma van Eisen [IPVE] 
te maken om de straat opnieuw in 
te richten, waarbij rekening wordt 
gehouden met alle verschillende pro-
jecten.

Functioneel ontwerp
De eerste stap in het proces is het 

inventariseren van de eisen en 
wensen voor de herinrichting en de 
vertaling hiervan naar een functioneel 
ontwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de benodigde breedte van de 
weg, fietspad, trottoir, [herinrichtings]-
beperkingen vanwege riolering, 
verbouwing van de Bijenkorf, etc. 
Aan deze stap wordt nu gewerkt. 
Op 3 september zijn de verschillende 
projecten en de samenhang daar-
tussen in de wijk besproken. Eind 
september volgt nog een bijeenkomst. 
Dan kunnen bewoners en onderne-
mers hun wensen met betrekking tot 
de herinrichting van de Sint Jacobs-
straat kenbaar maken en meedenken 
over onderdelen van de herinrichting.

Planning
De start van de uitvoering staat 
gepland voor 2014. Afhankelijk van 
hoe groot de ingrepen zijn zal de 
herinrichting mogelijk eind 2014 
gereed zijn. Door de afhankelijkheden 
van alle projecten kan de planning 
wijzingen.
Meer informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/projectenbinnenstad. 

•

Meer lezen? 
Kijk op www.utrecht.nl/fiets. •
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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 wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Utrecht.

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

Wijkbureau Binnenstad

Goed idee? Doe er iets mee!
Wilt u iets organiseren voor uw buurt? Wilt u de straat vei-
liger 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. •

Arbeidsintensief project
Het werk vordert gestaag. Voor 
projectleider Freek Visser is het een 
bijzonder project: ‘Het waterschap 
werkt vaker aan grote projecten, maar 
dit is echt een omvangrijke klus. Het is 
vooral bijzonder arbeidsintensief om 
3,5 kilometer beschoeiing te vervan-
gen. Tenminste vijf ploegen mensen 
zorgen voor de aan- en afvoer van 
materiaal over water, het plaatsen van 
stalen damwanden, het verstevigen 
van de damwanden met gordingen en 
ankers en het sluitstuk, en het plaat-
sen van de betonelementen met de 
bakstenen. Wat ook bijzonder is, is het 
toepassen van technische hoogstand-
jes, in combinatie met de monumen-
tale omgeving van het Zocherpark. 
Zo gebruiken we speciale machines 
voor het intrillen van de damwanden 
om schade aan bomen en uiteraard 
panden te voorkomen. Dat gaat tot 
nu toe heel goed.’

Marlous Vonk, als projectmedewerker 
nauw betrokken bij de uitvoering, is 
vooral trots op het eindresultaat: ‘Ik 
vind met name de betonnen elemen-
ten die we plaatsen er erg mooi uit-
zien. Nu nog nieuw, waarschijnlijk net 
zoals bij de aanleg van het Zocherpark. 
Maar als straks door water en wind de 
oever wat groener kleurt, zien ze er 
weer uit als in de hoogtijdagen.’ 

Planning
Het project loopt iets achter op 
de planning. Het realiseren van de 
overslaglocatie voor materiaal in de 
Liesboschhaven kostte meer tijd dan 
voorzien, dus er is later gestart. Het 
waterschap is op dit moment bezig op 
de trajecten Ledig Erf - Abstederbrug 
en Abstederbrug - Maliebrug. De 
planning is dat uiterlijk half februari 
2013 alle oevers, van het Ledig Erf 
tot de Wittevrouwenbrug, klaar zijn. 
Meer weten over dit project? Neem 
dan contact op met projectleider Freek 
Visser, tel. 030 - 634 58 35. •
 

Het waterschap is in maart gestart met het opknappen van de oe-
vers langs de Stadsbuitengracht. De boten en kranen in de singels 
zijn u vast opgevallen. De oevers worden beschermd door beschoei-
ingen. Die waren in slechte staat en boden onvoldoende stevig-
heid en bescherming om de grond vast te houden. Het waterschap 
vervangt nu de beschoeiing.

Herstel oevers singels 

Investeren in de kwaliteit van de 
openbare ruimte, betere beweg-
wijzering en informatie over 
bereikbaarheid: met het Econo-
misch Investeringsfonds van € 10 
miljoen voor 13 projecten in de 
stad maakt Utrecht de binnenstad, 
de Amsterdamsestraatweg en het 
Cartesiusgebied aantrekkelijker en 
toekomstbestendiger. Het voor-
stel is samen met vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven tot 
stand gekomen. Kwaliteit van de 
openbare ruimte is een speerpunt 
in de Economische Agenda van de 
gemeente.

Het Economisch Investeringsfonds 
is toegezegd bij de vaststelling van 
het Actieplan Luchtkwaliteit in 2009. 
De gemeenteraad heeft destijds als 
voorwaarde gesteld dat de aantrek-
kelijkheid van de stad voor bedrijven 
en consumenten niet mag lijden onder 
maatregelen in het Actieplan Lucht-
kwaliteit. Het actieplan moet ervoor 
zorgen dat Utrecht in 2015 voldoet 
aan de Europese normen voor de 
luchtkwaliteit. 

Voorbeelden toegekende aanvragen
 [juli t/m aug 2012]:
• Renovatie hekwerk Geertebolwerk
• Informatiebord voor de Boterhal
• Onderhoud website Singelgebied
• Verwendag senioren

 
Met bedrijfsleven
Onderzoeksbureau DHV analyseerde 
een paar jaar geleden de te ver-
wachten economische effecten van 
het Actieplan Luchtkwaliteit voor de 
bevoorrading, de koopstromen en 
het vestigingsklimaat van de stad. 
De binnenstad, het bedrijventerrein 
Cartesiusweg en het winkelgebied 
Amsterdamsestraatweg zouden het 
meeste effect ondervinden. De onder-
nemers van deze drie gebieden zijn 
nauw betrokken bij het ontwikkelen 
van de plannen voor besteding van 
het Investeringsfonds. 
 
Openbare ruimte binnenstad
Van de € 10 miljoen wordt circa 
€ 6 miljoen besteed aan een aantrek-
kelijke openbare ruimte in de bin-
nenstad. Daarnaast is er € 27 miljoen 
uit andere gemeentelijke programma’s 
beschikbaar voor de openbare ruimte 
in de binnenstad. Die plannen heeft 
het college in mei 2012 gepresen-
teerd. Door alle projecten op elkaar 
af te stemmen ontstaat een samen-
hangend beeld voor de binnenstad. 

Extra economische impuls door 
aantrekkelijke openbare ruimte

Het waterschap vervangt de oevers langs de Stadsbuitengracht.
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ASEPTEMBER

Vr 7 UCK
20.00 Concerto da Fusig-
nano olv Sascha Mommertz; 
Bach, Brandenburgische 
Konzerte BWV 1046-1051

Za 8 Domkerk
15.30 Jan Jansen (orgel); 
werken van o.a. Sweelinck 
en Bach; collecte

Za 8 Willibrordkerk
16.00 Harmonieorkest De 
Bazuin olv Peter van Dinther

Zo 9 Willibrordkerk
14.00 St. Willibrordkoor olv 
Bernard Rikkert de Koe mmv 
Bas Groenewoud (orgel); 
Vierne, Mis in c mol; collecte

Zo 9 Bartholomeus-
gasthuis
16.30 Marcel Timmermans 
(viool, piano); € 5/3

Za 15 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Lassus, 
Gabrieli, dubbelkorige 
psalmen; collecte

Zo 16 Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits (orgel): 
Componistenportret; Vierne, 
Symfonie nr. 1; collecte

Ma 17 Nicolaïkerk
20.00 Ursula Dütschler 
(Engels Shudi clavecimbel, 
1744); € 20/17,50

Di 18 Nicolaïkerk
20.00 Dirk Luijmes (Frans 
kunstharmonium Alexandre 
& fils, ca.1845); € 20/17,50

Wo 19 Nicolaïkerk
20.00 Goska Isphording 
(Pleyel clavecimbel, 
ca. 1935); € 20/17,50

Do 20  Nicolaïkerk
20.00 Pieter Jan Belder 
(Broadwood fortepiano, 
1792); € 20/17,50

Vr 21 Nicolaïkerk
20.00 Bart van Oort 
(Rosenberger fortepiano, 
ca 1825); € 20/17,50

Vr 21 Pieterskerk
20.15 Cappella Amster-
dam olv Daniel Reuss mmv 
Gerard Bouwhuis (piano); 
motetten van Bach en 
Brahms; € 23,50/10

Za 22 Domkerk
15.30 Cees-Willem van Vliet 
(piano) en Diederik van Dijk 
(cello); Widor, sonates; 
collecte

Za 22 Nicolaïkerk
20.00 Kathryn  Cok (kist-
orgel, clavecimbel en 
koororgel A. Feliciottie,  
1773); € 20/17,50

Zo 23 Willibrordkerk
14.00 Wouter van den 
Broek (orgel): Componisten-
portret; Vierne, Symfonie 
nr. 2; collecte

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Zo 23 Nicolaïkerk
20.00 Menno van Delft 
(clavecimbel J.C. Guojon 
reconstructie); € 20/17,50

Za 29 Domkerk
15.30 Cantores Martini en 
instrumentalisten; Organum 
rondom het feest van de 
aartsengel Michael; collecte

Zo 30 Willibrordkerk
14.00 Wim Does (orgel): 
Componistenportret; 
Vierne, Suite 1 en 3; collecte

Zo 30 Janskerk
15.00 The Bach choir 
& orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Vivaldi, Gloria; 
Pergolesi, Stabat Mater; 
Vivaldi, Stabat Mater; 
Allegri, Miserere; € 70

Zo 30 Geertekerk
16.00 Isabelle van Dooren 
(piano) en Aafje van Gemert 
(piano); Nina van Helvert 
(saxofoon) en Lonneke 
Clabbers (piano); Ariadne 
Verstegen (piano) en 
Esther van Zijl (sopraan); 
werken van Schubert, Fauré, 
Poulenc en Bartók; € 12,50

OKTOBER

Za 6 Domkerk
15.30 Jan Hage (orgel); 
Widor, Symfonie VI; collecte

Zo 7 Willibrordkerk
14.00 David Schlaffke 
(orgel): Componistenportret; 
Vierne, Vierne 24 Pieces 
deel 1; collecte

Zo 7 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 
Gerrit Maas; BWV 47 Wer 
sich selbst erhöhet, der soll 
erniedriget werden; BWV 
1050 Brandenburgs Concert 
nr. 5 in D; collecte

Vr 12 Pieterskerk
20.15 Collegium Musicum 
Amsterdam olv Anthony 
Zielhorst mmv Jan Klein-
bussink (orgel); Sweelinck, 
Psalmen en Cantiones 
Sacrae; € 15/10

Vr 12 Domkerk
20.15 Huelgas Ensemble; 
werken van Lassus; 
€ 28/24/7

Za 13 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Schütz, 
Der Schwanengesang 1; 
collecte

Zo 14 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud 
(orgel): Componistenportret; 
Vierne, Symfonie nr. 3; 
collecte

Zo 14 Bartholomeus-
gasthuis
16.30 Petra Luteijn (piano); 
€ 5/3

Vr 19 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Risto Joost: Neder-
lands Kamerkoor 75 jaar 
- een traditie van vernieu-
wing; o.a. Martin, Songs of 
Ariel en Messe pour double 
choeur; Poulenc, Figure 
Humaine; € 23,50/10

Vr 19 Kunstruimte KuuB
20.30 Ralph Rousseau Meu-
lenbroeks (viola da gamba): 
De jacht van Marais; € 
17,50

Za 20 Domkerk
15.30 Jan Hage (orgel); 
Widor, Symfonie VII; collecte

Zo 21 Willibrordkerk
14.00 Christine Kamp 
(orgel): Componistenportret; 
Vierne, Symfonie nr. 4; 
collecte

Zo 21 Janskerk
14.15 CALL en Bach 
orchestra of The Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Classical Proms; € 70

Za 27 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Schütz, Der Schwanenge-
sang 2; collecte

Zo 28 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Jong, jonger, jongst; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 28 Willibrordkerk
14.00 Hugo Bakker (orgel): 
Componistenportret; 
Vierne, Vierne 24 Pieces 
deel 2; collecte

Zo 28 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

NOVEMBER

Za 3 Janskerk
14.15 CALL en Bach 
orchestra of The Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Classical Proms; € 70

Za 3 Domkerk
15.30 Koor, orkest en 
solisten van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; 
Mozart, Requiem; collecte

Zo 4 Josephkerk
15.00 Utrechts Kamerkoor 
olv Wolfgang Lange: 
Een dag in het paradijs; o.a. 
Bach, Jesu, meine Freude; 
Sweelinck, De Profundis

Zo 4 Augustinuskerk
15.30 Monteverdi Kamer-
koor olv Wilco Brouwer 
mmv Ensemble EnAccord, 
Klaas Vellinga (harmonium), 
Nienke Oostenrijk (sopraan) 
en Ludovic Provost (bas); 
Fauré, Requiem

Zo 4 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 115 
Mache dich, mein Geist, 
bereit; collecte

Wo 7 Geertekerk
20.15 Nederlandse Bachver-
eniging olv Peter Harvey 
(bas): Concerto in Dialogo; 
werken van Schütz, 
Rosenmüller, Mazzocchi, 
J.C. en J.S. Bach; € 28/10

Vr 9 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Paul Van Nevel: 
Wedergeboorte; Le Jeune, 
Le Printans; € 23,50/10

Za 10 Domkerk
15.30 Coert van den Berg 
(bas), Arjen de Graaf (viool) 
en Jan Hage (orgel); Biber, 
Nisi Dominus; collecte

Za 10 Janskerk
19.30 CALL en Bach 
orchestra of The Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Classical Proms; € 70

Zo 11 Janskerk
15.00 CALL en Bach orches-
tra of The Netherlands olv 
Pieter Jan Leusink: Classical 
Proms; € 70

Zo 14 Bartholomeus-
gasthuis
16.30 Afternoonconcert; 
€ 5/3

Vr 16 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Zutphen olv Iassen Raykov 
mmv vocale solisten en 
ensemble The Great Charm: 
Aus tiefer Not ...; werken 
van Praetorius, Schein en 
Schütz; € 12,50/8

Za 17 Domkerk
15.30 Jan Hage (orgel); 
Widor, Symfonie VIII; 
collecte

za 17 Geertekerk
20.15 Het Orkest olv 
Gustavo Gimeno; Mozart, 
die Entführung aus dem 
Serail; Nielsen, Aladdin; 
Rimsky-Korsakov, 
Sheherazade

Zo 18 Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits (orgel): 
Componistenportret; 
Vierne, Suite 2 en 4; collecte

Vr 23 Willibrordkerk
20.00 Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra: Benefiet-
concert Vriendschapsband 
Utrecht-León

Za 24 Domkerk
15.30 Koor en strijkkwartet 
van de Domcantorij olv 
Remco de Graas; Reger, 
Geistliche Gesänge; collecte

Zo 25 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Hoezo Armoede?; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 25 Willibrordkerk
14.00 Bert den Hertog 
(orgel): Componistenportret; 
Vierne, Symfonie nr. 5; 
collecte

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl
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Projectorganisatie 
stationsgebied
Vredenburg [2012]
Stationsplein/Moreelsepark [2013]
Rabobrug [2012]
Catharijnesingel/ Knipstraatbrug 
[2014]

Programma investeringen 
stedelijk beheer
Janskerkhof, 1e fase [2012]
Domstraat/Korte Jansstraat [2013]
Bestraten bergbezinkbassin [2012]

Stadsontwikkeling
Ledig Erf/ Gansstraat [2012]
Oosterkade, recreatiesteiger [2012]

Programma bereikbaarheid en 
luchtkwaliteit
Herenroute [2012]
Versnelling Openbaar Vervoer richting 
Overvecht [2014]
Fietsparkeren binnenstad [i.o.]
Vaartserijnstation [2012]

Hoofdfietsroutes [2012]
Lucasbrug [?]
Paardenveld/ Monicabrug [2014]

Economisch Investeringsfonds 
ALU
Oudegracht Zuid, Nieuwstraat en 
Twijnstraat
Korte Jansstraat, Domstraat, 
Oudkerkhof
Sint Jacobsstraat en Oudenoord
Mariaplaats en Zadelstraat
Uitbreiden voetgangersgebied 
Oudegracht Oost [2013/2014] •

START UITVOERING VERSCHILLENDE 
PROGRAMMA’S
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Op woensdag 19 september is er van 
10.30 tot 12.00 uur een informatie-
bijeenkomst over veiligheid in huis. 
De ochtend wordt georganiseerd 
door Cumulus Welzijn in het Bartho-
lomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 
40. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u 
informatie over veiligheid in en om 
het huis en kunt u vragen stellen.
Onderwerpen die aan de orde kun-
nen komen, zijn: waar moet ik op 

Informatieloket De Smederij 

Elke maandag en donderdag is 
er van 13.30 tot 14.30 uur het 
informatieloket De Smederij in het 
Bartholomeus Gasthuis in de Lange 
Smeestraat 40. De ouderenadviseur 
of sociaal raadsvrouw van Cumulus 
Welzijn kan u meer informatie geven 
over de volgende onderwerpen: 
wmo-voorzieningen, belastingen, 
zorg- en huurtoeslag, uitkering en 

Politiek

Onmisbaar ingrediënt
Het is inmiddels zo’n acht jaar gele-
den dat ik als kersverse student in de 
Keizerstraat [achter de Drift] kwam 
wonen. In eerste instantie schrok-
ken omwonenden van hun nieuwe 
buren. De Binnenstad kent al veel 
overlast en begrijpelijkerwijs waren ze 
bang voor een toename hiervan. Dat 
zal best wel eens gebeurd zijn, maar 
vanaf het begin kozen wij voor een 
open houding en zochten wij actief 
contact met onze straatgenoten. Dit 
werd zeer warm verwelkomd en er 
volgden zelfs enkele buurtborrels en 
feesten. 
Het is goed om te constateren dat 
veel studenten[organisaties] zeer 
actief het contact zoeken met 
hun omgeving. Zo worden wij als 
buurtbewoners geïnformeerd over 
feestweken door verenigingen als 
UVSV en Unitas in onze omgeving 
en verstrekten de organisatoren van 
de UITdagen zelfs hun 06-nummer 
waar dag en nacht overlast gemeld 
kon worden. Maar de betrokkenheid 

gaat verder. Het USC denkt mee over 
de herinrichting van het Janskerkhof 
en Unitas en BITON zijn constructief 
betrokken bij de plannen voor een 
ondergrondse theaterzaal bij de 
Stadssschouwburg. Als bewoner van 
de Binnenstad, maar zeker ook als 
raadslid voor GroenLinks, waardeer 
ik dit zeer. 

Koesteren
Utrecht kent een rijke traditie van 
studenten en hun verenigingen die 

maatschappelijk actief zijn. Zo vor-
men zij een zeer waardevolle bijdrage 
aan onze stad op sociaal, cultureel, 
sportief en economisch terrein. 
Soms legt het een zware druk op 
onze Binnenstad, zoals tijdens de 
UITweken. Echter, dit hoort ook bij 
een centrum van een stad met meer 
dan driehonderdduizend inwoners. 
De studenten, met bijbehorend on-
derwijs en onderzoek, zijn een 
onmisbaar ingrediënt. Dat moeten 
we koesteren en waarderen. •

Steven de Vries, Keizerstraat
 

Leven
Mijn moeder toetert. Naar iedereen. 
Ik heb echt een heel lieve moeder, maar 
het is jammer dat ze zo vaak toetert. 
Als je bij mijn moeder in de auto zit, zie 
je voetgangers verschrikt opzij sprin-
gen, fietsers rijden in paniek de bosjes 
in en vredig slapende babytjes zetten 
het op een krijsen. Mijn moeder ziet 
dat allemaal niet, want zij zwaait vrolijk 

naar een bekende, tientallen meters 
verderop. En die bekende zwaait net zo 
blij terug. Het is meestal een bekende 
uit het verenigings- en liefdadigheidsle-
ven, waarin mijn moeder heel actief is. 
Ik heb mijn moeder al vaak gezegd dat 
ze bekeurd zou moeten worden voor 
al haar getoeter, maar die boodschap 
landt eigenlijk nooit. Ze ziet niet in 
wat er zo fout is aan toeteren zonder 
noodzaak Ze vindt het wel levendig, 
geloof ik.
 

De studenten zijn weer terug in de 
stad. [Ik beloof u: er is een link tus-
sen mijn toeterende moeder en de 
studenten.] Studentensteden zijn vaak 
leuke steden. Denk aan Groningen, 
Nijmegen en natuurlijk aan Utrecht. 
Dat komt deels door de studenten. 
Tijdens hun studie zorgen ze voor 
levendigheid in de stad en het is deels 
aan studenten te danken dat Utrecht 
zo’n gevarieerde horeca heeft. Na de 
studie blijven veel studenten in Utrecht 
wonen, waar ze bedrijven opstarten 
- in de gaming industrie, bijvoorbeeld 
- of knappe dokters worden in onze 
ziekenhuizen. Daarmee zorgen ze ook 
op lange termijn voor werkgelegen-
heid, inkomen, innovatie, welvaart 
en welzijn. Utrecht mag zijn handen 
dichtknijpen met zo veel studenten, 
vindt D66. Toch bereiken ons best 
vaak klachten over studenten. Ook 
uit de Binnenstad. Studenten lusten 
wel een biertje, maar veel studenten 
vinden heel veel biertjes eigenlijk nog 
lekkerder. Van heel veel bier word je 
wel eens luidruchtig en je gaat ervan 
wildplassen. Dat is vervelend. Het is 
ook verboden. Net als toeteren. Maar 
als Utrecht geen studenten meer zou 
hebben of als we van de Uithof een 

studentenreservaat zouden maken, 
dan zou Utrecht enorm aan gezellig-
heid en levendigheid inboeten.
Alleen... daar sta je niet altijd bij stil 
als er voor de derde keer in een week 
tegen je voordeur gewildplast is. Of 
je bent alweer wakkergejoeld omdat 
een student niet het besef had dat u 
morgen vroege dienst heeft... En u 
heeft gelijk. Die student was irritant en 
overtrad de regels.
Wij, inwoners van de gemeente Utrecht, 
hebben om de een of andere reden 

besloten dat we met ruim 310.000 
mensen op een kluitje willen wo-
nen. Waarom? Wij denken dat het 
is omdat Utrecht zo’n verschrikkelijk 
mooi kluitje is. Die 310.000 mensen 
hebben niet allemaal dezelfde levens-
stijl, maar we maken Utrecht wel tot 
wat het is. 310.000 mensen kunnen 
nooit samenleven zonder af toe last 
van elkaar te hebben. Het hoort er 
soms bij. Bij D66 koesteren we die 
levensstijlen. Overdreven toeterende 
moeders kunnen heel goed een grote 
bijdrage leveren aan het maatschap-
pelijk leven in de stad. Schreeuwende 
studenten zijn een belangrijk deel van 
de toekomst van Utrecht. We mogen 
elkaar best aanspreken als we overlast 
veroorzaken, maar laten we vooral ook 
wat van elkaar accepteren. En laten 
we allemaal even nadenken voor we 
moederlijk toeteren of studentikoos 
schreeuwen. Daar heb je de gemeente 
eigenlijk helemaal niet voor nodig.
 
En toch: als er zaken té levendig zijn, 
laat het dan weten aan D66. We doen 
er ALTIJD wat mee! •
 

Arjan Kleuver, d66@utrecht.nl

Gezellig en leefbaar
Voor de zomer stemde de gemeen-
teraad in met het herziene Ontwik-
kelingskader Horeca Utrecht. Dit 
nieuwe kader maakt de vestiging van 
nieuwe daghoreca en restaurants 
in de Binnenstad mogelijk. Tijdens 
de bespreking hiervan werd de raad 
regelmatig geconfronteerd met het 
spanningsveld tussen de aanwezig-
heid van horeca en de leefbaarheid.
Wat de VVD betreft, dient een hore-
caondernemer maatregelen te treffen 
om overlast te voorkomen. In de ver-
gunningen zijn bepalingen opgeno-
men waaraan de ondernemer dient 
te voldoen. De medewerkers van de 
dienst Handhaving en Toezicht zien 
toe op de naleving van deze afspra-
ken. Bij acute overlast kan de politie 
ook worden ingeschakeld.

Meer capaciteit
De horecaondernemers steken er veel 
tijd en energie in, en werken samen 
met de politie en toezichthouders, 
om [geluids]overlast buiten te voor-
komen. Veel ondernemers investeren 

Kijken naar de voorkant
Utrecht en studenten, studenten en 
kroegen, kroegen en de Binnenstad: 
een zowat natuurlijk samenloop 
die al heel lange tijd bestaat en die 
bijdraagt aan de levendigheid. We 
zouden raar opkijken als dat allemaal 
ineens niet meer zo zou zijn. De Bin-
nenstad zou er erg saai van worden.

In die Binnenstad wordt ook ge-
woond. En al weet je als bewoner 
dat je niet in een hutje op de hei zit, 
het moet wel leefbaar blijven. Wat de 
SP betreft zitten er dan ook grenzen 
aan de groei van de horeca in de 
Binnenstad. Een grote concentratie 
van [ongewenste] horeca in een klein 
gebied levert al gauw leefbaarheids-
problemen op. Zeker als de gemeen-
te maar beperkt middelen inzet voor 
handhaving. De Breedstraatbuurt is 
daar een sprekend voorbeeld van. 
Niet voor niets pleitten we in ons ver-
kiezingsprogramma 2010 al voor een 
betere spreiding van coffeeshops over 
de stad en handhaving op overlast 
door horeca.

budget, formulieren en rekeningen. 
Maar ook informeren zij desgewenst 
over werk en pensioen, terugval 
in inkomen, vrijwilligerswerk en 
opzetten van uw persoonlijke 
administratie. De sociaal raadslieden 
van Cumulus Welzijn zijn ook 
telefonisch bereikbaar op maandag 
tot en met donderdag van 11.00 tot 
12.30 uur, op 030 – 252 38 28. •

letten bij klusjes in huis? Of: hoe 
voorkom ik inbraak in mijn woning? 
Ook kunt u informatie krijgen over 
veilig gebruik van de rollator of hoe u 
voorkomt dat u slachtoffer wordt van 
een babbeltruc. De toegang is gratis. 
Meer informatie is verkrijgbaar via 
Karen Blersch van Cumulus Welzijn, 
telefoon 06 – 46 19 85 22. E-mail 
k.blersch@cumuluswelzijn.nl • De ouderenadviseurs van Cumulus 

Welzijn geven informatie en advies 
aan thuiswonende ouderen. Wij 
maken graag tijd voor een gesprek 
bij u thuis om te praten over wonen 
en vervoer, zorg, welzijn en financiën. 
Samen bespreken we uw situatie 
en wensen en proberen we tot een 
oplossing te komen. We kunnen als 
dat nodig is namens u optreden of 
onderhandelen. 
Wanneer de problemen ingewikkeld 
zijn of de situatie onoverzichtelijk 
dreigt te worden, kan de ouderenad-
viseur u [tijdelijk] intensieve begelei-
ding bieden. Wij werken samen met 
andere hulpverleners naar wie wij u 

– indien nodig – rechtstreek kunnen 
doorverwijzen. De hulp van de oude-
renadviseur is voor mensen vanaf 55 
jaar en is gratis. 
Een ouderenadviseur kan voor u 
thuishulp aanvragen, maaltijden 
regelen, hulp bij de administratie or-
ganiseren, activiteiten zoeken, infor-
matie geven over seniorenwoningen, 
zorg aanvragen of doorverwijzen 
naar passende hulpverlening.
De ouderenadviseurs in uw buurt zijn 
Karen Blersch, Kelly van den Heuvel, 
Floor van Doornik en Behiye Koseda-
gli. Wij zijn te bellen op telefoonnum-
mer 030-2758300. E-mail: ouderena
dviseurs@cumuluswelzijn.nl •

Ouderenadviseurs

Veiligheid in huis

Introductie © Gerard Arninkhof

daarnaast in de relatie met omwo-
nenden. Als het onverhoopt misgaat 
en omwonenden hun beklag doen, 
dan kost het echter veel tijd als ge-
meente ‘een dossier op te bouwen’ 
en op basis daarvan tot maatregelen 
over te kunnen gaan. In de praktijk 
blijkt dat er onvoldoende toezicht-
houders beschikbaar zijn om effectief 
toezicht te houden.
Als oplossing hiervoor heeft de VVD 
voorgesteld om meer capaciteit vrij te 
maken voor toezichthouders. Met de 
invoering van een digitaal onderne-
mersdossier worden de handhavings-
kosten voor zowel ondernemers als 
gemeente gereduceerd. Onderne-
mers kunnen via dit ‘online’ dossier 
de gegevens verschaffen die de ge-
meente nodig heeft. Aanvragen voor 
[nieuwe] vergunningen kunnen snel-
ler worden behandeld en het toezicht 
hierop kan effectiever en efficiënter 
plaatsvinden. De capaciteit die bij de 
gemeente vrijkomt, kan dan worden 
ingezet voor meer toezichthouders 
die handhavend kunnen optreden. 
Op deze manier blijven ondernemers 
en gemeente samenwerken aan een 
gezellige en leefbare Binnenstad. •

Dimitri Gilissen, raadslid

De SP kan zich dan ook vinden in 
de aanbevelingen van de wijkraad 
Binnenstad eerder dit jaar: meer 
rekening houden met de bewoners 
en geen ongebreidelde groei. Als de 
gemeente voldoende handhaving 
niet kan garanderen, dan moet je 
kijken naar de voorkant: de vergun-
ningverlening. •

Dynamisch Driftcluster
 
Het CDA is trots op de uitstraling 
van de Drift en het Janskerkhof als 
bruisend en dynamisch ‘studenten-
hart’ van de Binnenstad. Universiteit, 
verenigingen, kerk, kroegen en 
restaurants dragen daaraan bij.
Daarom heeft het CDA de bouw van 
een hernieuwde letterenbieb van 
harte toegejuicht, en zijn we ook blij 
dat er diverse faculteiten in de Bin-
nenstad behouden zijn gebleven [en 
niet alles naar de Uithof is verplaatst]. 
De charme van Utrecht wordt toch in 
heel voorname mate verzorgd door 
de aanwezigheid van enthousiaste 
studenten. 

Ook de omgeving van het Drift-
cluster, oftewel het zogenoemde 
‘kenniskwartier’, moet wat het 
CDA betreft op orde blijven. 
Mede daarom heeft het CDA 
afgelopen jaar zo gehamerd op 
het succesvol aanpakken van de 
[drugs]overlast in de Voorstraat/
Breedstraat, iets wat het college 
van b&w na lang aandringen ein-
delijk aan het uitvoeren is. Extra 
en actievere politie-inzet heeft de 
overlast in deze regionen al sterk 
doen teruglopen.
Daarnaast vindt het CDA dat het 
college meer haast moet maken 
met het opknappen van Voor-
straat, Drift, Janskerkhof, Korte 
Jansstraat etc., zodat dit gebied 
op een meer natuurlijke wijze on-
derdeel wordt van de looproutes 
door de Binnenstad.
 Kortom: wat het CDA betreft 
moet het ‘kenniskwartier’, het 
gebied rond Janskerkhof en Drift, 
net zo bruisend, divers en dyna-
misch blijven als het nu is. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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De bioloog
De microscoop verlengt het blote oog
en geeft de bioloog verruimend zicht
op leven, dat rondom versluierd is.
Geavanceerde apparatuur onthult
de naakte celstructuur, graaft dieper
door naar mechanismen, labyrinten,
moleculen, proteïnen, DNA en vitaminen:
een microkosmos, die steeds groter wordt,
oneindig kleiner dan een speldenknop

en als wellicht eenmaal de bioloog
geen vergezicht meer blijft
en alles heeft een naam –
dan rest mij nog één molecuul,
zo groot als mijn bestaan,
doorademd van verwondering...

Oeke Kruythof

Twee keer was ik in Berlijn, maar nog nooit 
in de Philharmonie. Maar nu is het dan zover. 
Onmiddellijk krijg ik een déjà vu-gevoel: het 
is of ik deze zaal [voor kamermuziek] ken. En 
dan weet ik het: ze is - in verfijnde vorm - de 
grote zaal van Vredenburg. Mooier, eleganter, 
minder hoekig, met veel meer beenruimte, 
maar toch in grote trekken hetzelfde, met een 
podium in het midden, met ook twee poort-
jes aan weerskanten waardoor de musici 
opkomen en afgaan. 
Dit is nog maar de kleine zaal, maar stoelen 

Inspiratie

en vakken tellend kom je al gauw op zo’n 
elfhonderd plaatsen. Hoe zou de grote zaal, 
waar deze avond Cecilia Bartoli zingt, er 
uitzien? Het antwoord komt thuis via het 
internet: net zo, alleen groter. 
Architect Hans Sharoun bouwde de Philhar-
monie tussen 1957 en 1963. Vijf jaar later 
kreeg Herman Hertzberger de opdracht voor 
het Muziekcentrum. Het moet wel dat hij heel 
goed naar ‘Berlijn’ heeft gekeken. ‘Je laten 
inspireren’, noemen architecten dat.

D.F. •

Historische clavieren

Van 17 tot en met 23 september staat de 
Klaaskerk in het teken van De week der 
historische clavieren. Uit de bijzondere 
collectie van de Walter Vermeulen [Ridder-
hofstad 4-6] verhuizen dertig instrumenten 
die week naar de kerk. Ze zullen worden 
gebruikt voor een reeks concerten en 
workshops. Passe-partouts voor alle con-
certen kosten honderd euro. Workshops 
125 euro. Er zijn ook losse kaartjes.
Voor meer informatie en reserveringen: 
ridderhofstad.utrecht@gmail.com of walter.
vermeulen46@gmail.com 030-2340070 •

Veel horeca-aanvragen

De versoepeling van het horeca-beleid, volgens 
de gemeente vooral bedoeld om in de buiten-
wijken meer cafés en restaurants te krijgen, 
heeft onmiddellijk effect. Op 27 juni werden op 
de gemeente-pagina’s in Ons Utrecht al zestien 
aanvragen gepubliceerd, waarvan vijftien uit de 
Binnenstad. Dat er uit de buitenwijken slecht één 
kwam, noemt economische zaken een teleur-
stelling. De Wijkraad en buurtcomité’s zijn niet 
verbaasd. Zij hebben steeds volgehouden dat de 
versoepeling voornamelijk effect zou hebben in 
de Binnenstad.  • 

Verkoop panden W.A.-Huis

De plannen van Altrecht voor de verkoop van 
twee gebouwen en een stuk grond in het W.A. 
Huis-cluster krijgen vastere vorm. Het gaat om 
het grijze gebouw met de rebus in de Lange 
Nieuwstraat, gebouw Bleijenburg in de Vrouwjut-
tenhof en een stuk grond aan de Vrouwjutten-
straat, waar nu plantsoen is. Vastgoedeigenaar 
Amvest wordt de nieuwe eigenaar. Gedacht 
wordt aan de bestemmingen zorg of wonen. 
Het is nog niet duidelijk of alles tegen de vlakte 
gaat. Het rebusgebouw staat bekend als een 
grote miskleun van architect Wouda. Er was lang 
sprake van dat Altrecht het zelf zou slopen, en 
zou vervangen door iets nieuws. 
De stand van zaken rond de plannen wordt in 
september met de buurt besproken. •

 © Humphry Daniëls
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In haar dooie eentje zit dit meisje op een mooie middag in augustus te werken in de universiteits-
bibliotheek. Misschien is ze enorm leergierig, en taant ze niet naar vakantie, maar het is waar-
schijnlijker dat ze dreiging voelt van de langstudeerboete. In dit nummer verder niets over die boete, 
maar wèl van alles over de betekenis van de universiteit en haar studenten in de Binnenstad. 

In haar dooie eentje


