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Wat hoor ik?
Decibellen meten

• Helikopters
• Beiaardierster
• Straatmuziek
• Nachtgeluiden
• Vlaggenparade
• ABC-straat  [bis]
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Een speciaal geluid, en niet bepaald het 
plezierigste, komt van boven. Regelmatig en 
steeds vaker, zo lijkt het, wordt de Binnen-
stad opgeschrikt door het scherpe geronk 
van een laagvliegende helikopter. Meestal is 
dat er een van de politie. 

Eerst hoor je hem en je kijkt naar boven. Soms 
blijft hij onzichtbaar en soms zie je hem aanko-
men boven de huizen of de bomen, overvliegend 
of zwenkend door de lucht. Soms komt hij nog 
eens terug. Alleen al het geronk klinkt dreigend. 
Het gevoel van onheil wordt versterkt door de 
heli zelf: als de politie het in de Binnenstad niet 
af kan per fiets, motorfiets, auto of, jawel, te 
paard, en haar toevlucht moet zoeken tot een 
helikopter, dan moet er wel iets heel ergs aan de 
hand zijn.

Laagvliegers
In het luchtruim boven een stad geldt een mi-
nimum vlieghoogte van tenminste driehonderd 
meter boven het hoogste gebouw. De Domto-
ren is 112 meter hoog. Er mag dus niet lager 
gevlogen worden dan vierhonderd meter boven 
straatniveau. Uitzonderingen worden gemaakt 
voor traumahelikopters, de ‘search and rescue’ 
heli van de luchtmacht, het luchtfotografiebedrijf 

Dreigend geronk
Marijke BruntLodewijk maakt geen geluid

Dick Franssen

Moet ik de volgende keer toch maar Partij voor de Dieren 
stemmen? Heb ik nooit gedaan, maar het konijn van m’n 
kleinzoon brengt me aan ‘t twijfelen. 
Lodewijk heet het beest, net als onze vice-president. En 
hoewel Asscher de laatste tijd ook vaak benauwd kijkt, 
denk ik dat het konijn het moeilijker heeft. Laatst hoorde ik 
een mevrouw op de radio zelfs zeggen dat een konijn-al-
leen doodongelukkig is. 
Deze zomer logeerde Lodewijk bij ons. Ik maakte een grote 
ren, zodat hij naar hartelust kon sprinten en springen, en ik 
verwende hem met paardenbloemblaadjes, stukjes appel en 
wortelloof. Omdat ik vermoedde dat hij gezelschap op prijs 
stelde, praatte ik elke dag met hem. Hij keek dan soms in 
mijn richting met zijn grote, wat troebele ogen. Wat er in 
hem omging kon ik niet raden, ondanks een jaar colleges 
dierpsychologie bij professor Adriaan Kortlandt in Artis. 
Het gras in zijn ren groeide tijdens de logeerpartij steeds 
hoger op, en wij zagen dat Lodewijk minder in zijn hok zat, 
maar een soort leger had gemaakt. Hij begon hazentrekken 
te vertonen. 

Oren uitspuiten
De Partij voor de Dieren zet winkels in het zonnetje die 
geen knaagdieren meer verkopen. Na een maand met 
Lodewijk maakt zo’n bericht indruk. Had ik hem vrij moeten 
laten? Misschien had hij een kameraadje gevonden. Of 
anders had een vos wat aan hem gehad. 
Al die tijd maakte hij geen enkel geluid. Dat lag niet aan 
mijn oren. Die heb ik laten uitspuiten. Bij de keuring voor 
het rijbewijs  [aan de vermogens van ons oudjes wordt 

voortdurend getwijfeld] had de dokter er al over gespro-
ken: het gehoor was voldoende, maar zonder proppen zou 
het beter zijn. Ik zei dat ik naar mijn smaak meer dan vol-
doende hoorde. Van allerlei geluiden moet ik namelijk niets 
hebben, van telefonerende mensen in de trein, boorma-
chines, bladblazers, het bedreigend geraas van stemmen 
in een volle ruimte met slechte akoestiek. Laat maar lekker 
zitten, die proppen. 
Tot m’n oren vrijwel helemaal verstopt raakten. 
Nu hoor ik de duiven weer; ’s morgens als het licht wordt, 
koerend op het dak. Met op de achtergrond – verontrus-
tend – het snel aanzwellende geluid van de snelwegen 
rondom de stad. 

Milder
Ik overstem het met radio 1, onmisbare nieuwsbron, maar 
soms ook een tikje irritant, al word ik met de jaren gelukkig 
milder. ‘Doe niet zo flink, jochie’, roep ik dan tegen Sven 
Kockelmann, die ik nog ken van de journalistenschool. En 
tegen Jeroen Wielaert: ‘Zet toch niet zo’n rare stem op’.
Van Mieke van der Weij krijgt ik de kriebels als ze op de 
toon van de juf van een kleuterklas iets voorleest. ‘Oh 
Mieke, doe ons dat niet aan’
Het is allemaal klein bier vergeleken met de echte radio-
ergernis: de sandwichformule: een praatje en een plaatje. 
Elk actualiteitenprogramma, hoe serieus ook, wordt om de 
zoveel tijd onderbroken voor een liedje. Misschien doen 
ze het omdat er niet genoeg te berichten valt, maar het is 
vreselijk. Wil je, voordat je gaat slapen, in Het oog op Mor-
gen nog snel bijgepraat worden over het nieuws, zet zo’n 
zendercoördinator weer een plaatje op, of krijg je, live, een 
singer/songwriter met wat geneuzel over de liefde. Soms 
doorsta ik dat, vaak gaat ie meteen uit. Lekker stil is het 
dan. Heerlijk. •

Een geluidloze stad, 
hoe zou dat zijn?

Hanneke Gunsing

Het record is gevestigd door een groep, die 
op de stoep tegenover mijn flat zat te praten 
tot half acht ’s morgens, zich niet bewust 
van het feit dat ik aan de overkant probeer-
de te slapen. Dat lukte niet, want ze hadden 
het blijkbaar erg leuk: er werd veel gelachen. 
Een zangkoor dat mooi zingt is ook gewel-
dig, maar niet om een uur ’s nachts.

Er zijn momenten dat je een afstandsbediening 
wilt hebben, waarmee je ongewenst geluid kunt 
uitschakelen. Maar hoe zou het zijn om in een 
geluidloze stad te leven? Geen geroezemoes 
meer op de gracht, dat opklinkt van de terrassen 
aan de werfkelders. Geen schelle kinderstemmen, 
geen brandweer, ziekenauto of andere verontrus-
tende geluiden. Geen rolkoffer ’s morgens in de 
stille straat. Soms vroeg wakker worden en dan 
niets horen geeft je het idee dat de stad van jou 
is. Dat is voor even leuk, maar als het aanhoudt 
dan raak je wat verloren. 
De bussen in mijn straat hebben een ritme in mijn 
gehoor blijkbaar, want ik hoor ze niet  [meer], 
mijn visite wel.
Zo zie je dat geluidsoverlast maar relatief en 
subjectief is. Dat weet je weer in augustus, zodra 
de studenten komen en ze luidruchtig met elkaar 
converserend onder mijn raam doorfietsen of 
beneveld ‘s nachts voorbij zwalken.
Dat ’s zomers allerlei talen-flarden je oren in 
dansen geeft een vakantiegevoel, gewoon zo-
maar gratis. Langs de Singel lopen en kijken en 
luisteren: een sputterend bootje in de gracht, ie-
mand die hard lacht. Of zomaar uit het niets een 
zingende jongen op een fiets. En dan een baby, 
geluidloos naar je glimlachend. En ’t mooiste 
toch: een vrolijk geroepen groet!
Genieten van leefgeluiden: ware stads-kunst. De 
oordopjes liggen klaar voor het nieuwe seizoen. 
Dat wel. •

Heli Holland, en de politiehelikopters. Die mogen 
lager vliegen. 
De drie eerstgenoemde heli’s zul je vrijwel nooit 
laag boven de Binnenstad zien. Bij de Utrechtse 
ziekenhuizen zijn geen traumahelikopters gestati-
oneerd en ze hebben geen heliplatforms, ‘Search 
and rescue’ operaties spelen zich vooral af bij 
schipbreuken, en luchtfoto’s van de Binnenstad 
worden maar af en toe genomen. Als laagvliegers 
blijven over de politiehelikopters.

Rode knop-procedure
De politieheli wordt ingezet voor geplande 
vluchten op basis van zogeheten IGP  [Intelligence 
Gestuurde Politie]. Dit wil zeggen dat de vlucht 
plaatsvindt ‘met een duidelijke werkopdracht op 
grond van systematisch en professioneel verza-
melde informatie over dreigingen’. Maar de heli 
vliegt ook ad hoc naar aanleiding van incidenten. 
Daarvoor geldt de ‘rode knop procedure’. Zodra 
er een melding van een overval of een ander 
ernstig voorval is in de centrale meldkamer van 
de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie  
[voorheen het Korps landelijke politiediensten 
oftewel KLPD], rukt de heli uit.

Baaierd van misdadigheid
De stellige indruk bestaat dat er steeds vaker 

politiehelikopters boven de Binnenstad vliegen. 
In bijvoorbeeld de laatste week van augustus 
waren er vrijwel dagelijks helikopters te horen en 
te zien. Informatie over een toename van de heli-
vluchten hebben we echter niet. ‘Een register van 
alle gegevens van de helikoptervluchten is helaas 
niet voor u beschikbaar’, zo deelt de Landelijke 
Eenheid uw redactie mee.
Een conclusie dringt zich op: de Binnenstad moet 
een baaierd van misdadigheid en onveiligheid 
zijn, met dagelijkse ernstige, rode-knop-overval-
len en dreigende situaties volgens de IGP die 
beheerst moeten worden. Anders bleven die heli’s 
wel aan de grond, toch? • 

© Sjaak Ramakers



‘Ik kom uit Letland en ik woon in Utrecht met m’n vriend. Die komt ook uit Letland. 
Ik speel alt-saxofoon. Meestal sta ik hier, op de Bakkerbrug. Er komen veel mensen 
voorbij. Op een brug draagt het geluid verder en klinkt mooier. En dat is goed voor de 
opbrengst. Gemiddeld verdien ik zo’n vijftig euro per dag. Ik ben 23 en ben van plan 
nooit meer uit Utrecht weg te gaan.

Music for the millions
Tekst en foto’s Gerard Arninkhof 
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‘De Frans Hals is van de mooiste orgels uit m’n stal. Het is een echt oud Amsterdams 
pierement. Meer dan dertig jaar heeft ie op het Damrak staan spelen. Toen kon ik 
hem overnemen. Op zaterdag staat ie vaak op de Oudegracht, naast de Hema. Maar 
ook op andere plaatsen. Daar ben ik dan zelf niet bij hoor. Familie van me neemt het 
ding dan mee de stad in. Het verhuren van draaiorgels is m’n broodwinning. Ik sta op 
evenementen, op de huishoudbeurs. Maar ik ben ook met een draaiorgel te huur voor 
bruiloften en partijen. Dat kan al vanaf driehonderd euro per dag. Schappelijke prijzen 
hoor! Onze familie zit al ik weet niet hoe lang in de draaiorgels. In de dertiger jaren 
rolde mijn vader al in dat vak, via de familie van zijn vrouw. Het was crisis, je was blij als 
je een centje kon verdienen. Eén van m’n broers ging tot een paar jaar geleden nog elke 
dag met een draaiorgel door de stad. Ik ben nu 47 jaar en ik zie me hier nog niet mee 
ophouden. Ik kan niet zonder die orgels. En ik heb twee zoons. Van 22 en 7 jaar. Die zijn 
ook helemaal verzot op orgels. Dus ik denk dat het nog lang in de familie blijft. ‘ •

‘Ja, ik speel op een heel simpel instrument. Een plastic blokfluit, die ik van een vriend 
kreeg. Er komt maar een zacht geluid uit. En dat is precies wat ik wil. Mijn geluid mag 
niet overheersen. Eigenlijk wil ik dat het opgaat in het geluid van de stad. Het moet 
één geheel worden met de omgeving.
Ik ben 39 jaar en ik kom uit Kroatiê. Daar heb ik compositie gestudeerd en orgel. En 
ik heb nog een tijdje gestudeerd aan het conservatorium hier in Utrecht.
Vaak speel ik Gregoriaans, zoals het Kyrië dat gezongen wordt in de katholieke kerk. 
De mensen vinden het mooi. Wat ik verdien wisselt enorm: tussen de tien en de twee-
honderd euro per dag. Maar dat laatste is echt wel een uitschieter. 
Ik heb ook wel eens gedirigeerd op straat. Nee, niet voor een orkest. Mijn orkest was 
de stad. Die maakte het geluid. Het geroezemoes op straat, het gebel van de fietsers. 
Onderdeel worden van het straatgeluid, dat vind ik het allermooiste.‘ •

Joop Budding van pierement ‘Frans Hals’

‘Met m’n accordeon sta ik vaak op 
de Stadhuisbrug, vlakbij de boekwinkel 
Polare. 
Ik ben 43 jaar geleden geboren in Roe-
menië, maar ik woon al zestien jaar in 
Oviedo in Spanje.In de winter woon ik 
daar, bij m’n gezin. Ik heb drie kinderen. 
Ze zijn 17 , 11 en 7 jaar oud. En ’s zo-
mers kom ik naar Utrecht om wat geld 
te verdienen. In Spanje lukt dat niet. 
Eigenlijk ben ik pianist. Maar ik kom niet 
aan werk. Nee, ik heb geen muzikale 
opleiding. Mijn hele familie bestaat uit 
muzikanten. We hebben het allemaal van 
vader op zoon geleerd. Per dag verdien 
ik hier zo’n 25 euro. Voor een deel gaat 
dat op aan huur. Ik woon zo goedkoop 
mogelijk. Dat betekent wel met alcoholis-
ten en drugsverslaagden in één huis. Da’s 
geen lolletje. De mensen horen het liefst 
tango’s. Ze blijven vaker staan luisteren. 
En verdien ik wat extra’s.‘ •

In m’n geboorteland heb ik een muziekopleiding gevolgd. Klassieke muziek. Maar ik 
speelde ook jazz. Hier op straat speel ik ook jazz, maar bijvoorbeeld ook Bach. Nee, die 
heeft natuurlijk nooit voor saxofoon gecomponeerd. Die bestond toen nog niet. Maar 
wel voor fluit. Als ik dat een beetje aanpas, kan ik het goed spelen.’ •

Rudjir Glavjurtic

Mario Toma

Martha Kalnina
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Dick Franssen

De mens wikt, de meter beslist

Gokje. Zeventig decibel? Bijna 
goed: 68. Het is het bijna het 
hardste geluid dat we op een 
maandagavond in juli in de Bin-
nenstad meten met de geluids-
meter van het Wijk C-Komitee. 
Het komt van een eenzame 
straatmuzikant op het Vreden-
burg bij Dixons. The Girl from 
Ipanema op een Spaanse gitaar. 

Hoe kan het nou, zoveel geluid uit 
een gewone gitaar? ‘Z’n weekend-
tas’, zegt Ted Zorn. ‘Daar moet een 
flinke luidspreker in zitten’.
Er woont hier niemand, dus van 
geluidsoverlast kun je niet spreken. 
Bovendien: de man speelt goed, dat 
is toch ook wel een punt..
Op stap met Ted en zijn meter. Bij 
voorbaat weten we al dat we deze 
avond geen hoge scores kunnen 
vastleggen. Er is niets te doen in de 
stad. De winkels zijn dicht; er is geen 
evenement. Maakt niet uit. Juist wel 
aardig om te kijken hoe het op zo’n 
doodgewone avond is. Daarvan zijn 
er toch het meeste. 

Professional
Ted Zorn is akoestisch adviseur. Het 
Wijk-C-Komitee heeft met hem 
een professional in huis als het om 
geluidsmeten gaat. In het gesoebat 
met de gemeente over decibellen is 
dat belangrijk. 

Zorn gebruikt als hij voor het 
buurtcomité op pad gaat niet z’n 
eigen meter, maar een apparaat dat 
gekocht is van geld uit het leefbaar-
heidsbudget. Het is een goed ding, 
bijna net zo nauwkeurig als een 
professioneel apparaat. Het scheelt 
minder dan één decibel. Maar in de 
wereld van het geluid is elke decibel 
er wel één. Het is niet zo dat tachtig 
decibel twee keer zo veel is als 
veertig decibel. Dat ligt heel anders: 
elke drie decibel meer betekent een 
verdubbeling. Dus als omwonenden 
vinden dat er op een evenement 
geen negentig, zoals de organisa-
toren willen, maar hooguit tachtig 
decibel mag worden geproduceerd, 
dan gaat het over ruim drie keer 
zoveel geluid. Wanneer één van de 
twee luidsprekers van je stereo uit-
valt, scheelt dat slechts drie decibel. 

Dwangsom
Doodstil – nuldecibel – is het in de 
stad nooit, en ook niet in de huizen. 
Er is altijd wel wat geluid, twintig 
decibel bijvoorbeeld. 
Er zijn allerlei gemeentelijke normen 
hoeveel het overdag, ’s avonds en 
’s nachts maximaal mag zijn, op 
plaatsen waar mensen wonen, in 
de horeca, op terrassen. Het moet 
gemeten worden bij de gevel, of 
binnen, als het om geluid gaat 
dat afkomstig is van de buren. ‘De 

regelgeving is best streng, maar de 
handhaving niet zo’, zegt Zorn .
 
Lapjesmarkt
Een paar jaar geleden kwam bij het 
comité een klacht over de geluiden 
van de nachtelijke opbouw van de 
lapjesmarkt in de Breedstraat. ‘Valt 
wel mee’, zei de gemeente. ‘Het 
blijft binnen de perken’. 
Maar het was negentig decibel, ver 
boven de norm. Zorn: ‘Onze meting 
heeft de zaak in beweging gezet.’ 
De lapjesmarkt wordt nu ’s avonds 
opgebouwd. 
Sindsdien bewijst de meter regel-
matig zijn diensten: om vast te 
stellen dat een café in de Wil-
lemstraat enorme geluidsoverlast 
veroorzaakt in een huis er naast  
[het café is inmiddels gesloten], om 
te onderbouwen dat bewoners van 
de Nobeldwarsstraat gelijk hebben 
als ze klagen over het kabaal van 
de horeca  [situatie sindsdien iets 
verbeterd]. Zorn: ‘Ik kan de meter 
zo instellen dat hij om de zoveel tijd 
een meting doet. Dan krijg je een 
grafiek. Ik kan hem gewoon ergens 
neerleggen of ophangen en thuis 
gaan slapen’.

Tivoli
We zijn inmiddels aangekomen 
bij C&A en kijken naar het Mu-
ziekpaleis. Aan de voorkant zit de 

Ook al speelt ze haar vuisten blauw, gewoon-
lijk applaudisseert niemand aan het eind van 
het uur carillonspel op vrijdag of zaterdag. 
Alleen bij de zomeravond-beiaardconcerten 
ligt het anders. Dan gaan de handen van de 
luisteraars in de pandhof van de Dom op 
elkaar voor de eerste vrouwelijke beiaardier 
van Utrecht.

Op wat de heetste dag van het jaar belooft te wor-
den, met kwik dat boven de 35 graden uitkomt, 
bestijgen we met Utrechts stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig de 318 treden van de Domtoren, naar haar 
werkplek op 75 meter hoogte. De houten beiaar-
diercabine in de lantaarn blijkt één van de betere 
plekken om de hete dag door te komen. Een frisse 
wind waait door dit open gedeelte van de toren. 
Hier hebben de elementen vrij spel. ’s Winters, met 
regen of sneeuw, is het er vaak afzien, en laatst 
nog brak Fiebig haar spel af toen ze een onheilspel-
lend onweer op zich af zag komen. 
Vandaag is het er dus heerlijk, maar helaas moeten 
de raampjes van de cabine toch dicht omdat de 
partituur dreigt weg te waaien. 

Fijnste werkplek
Malgosia speelt ook wekelijks op het carillon van 
de Nicolaîkerk en in Vleuten, en is bovendien stads-
beiaardier van Nijmegen. Elke toren is weer anders, 
vertelt ze. Elk instrument is anders, de klokken zijn 
anders, en zelfs de akoestiek van een stad is overal 
anders. De Domtoren vindt ze haar fijnste werk-
plek. Vanwege het uitzicht, de toren, de stad en de 
klank van de klokken.
Twee keer per week, op vrijdag en zaterdag, speelt 
ze hier een uur, en bij speciale gelegenheden zoals 
Sint Maarten, Kerst, Festival Oude Muziek, en dit 
jaar het project VJ op de Dom. ‘s Zomers zijn er 
bovendien de beiaard-zomeravondconcerten op 
acht opeenvolgende maandagen, georganiseerd 
door de Utrechtse Klokkenspel Vereniging.Dan zijn 
beiaardiers uit diverse landen uitgenodigd, en is 
er een luisterplaats in de pandhof is ingericht. De 
beiaardiers komen daar na afloop naartoe.

Beiaardschool
Malgosia studeerde eerst orgel aan de Muziek-
academie in haar geboortestad Gdansk. Ze wist 
niet wat een beiaard was totdat een Nederlandse 
beiaardier er veertien jaar geleden een cursus gaf. 
Meteen daarna werd ze aangenomen als stadsbei-
aardier, en was daarmee weer de eerste sinds sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Omdat er in Polen geen 
beiaardier-opleiding was, kwam ze in 2004 naar 
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Daar 
kreeg ze les van Arie Abbenes, de stadsbeiaardier 
van Utrecht. Toen hij er twee jaar geleden mee 
stopte, volgde Malgosia hem op.

Oorverdovend
Wanneer Malgosia met haar vuisten de houten 
toetsen van de beiaard bespeelt, trilt en dreunt 

alles om ons heen, en het geluid van de klokken 
is werkelijk oorverdovend. Boven, onder en naast 
ons, we zitten er middenin. Dit zijn de wereldbe-
roemde carillonklokken, vijftig bij elkaar, waarvan 
er 34 door de gebroeders Hemony gegoten zijn 
in 1664. Aan de wand van de cabine staan op 
een houten paneel de namen van alle beiaardiers 
geschreven. De eerste naam dateert uit 1594, en 
eindigt nu met Malgosia Fiebig.
Zij hoopt dit werk nog lang te doen. ‘Het is bijzon-
der om op zo’n groot instrument te spelen, met die 
zware klokken, maar toch met zoveel nuances en 
dynamiekverschillen, en met zo’n verschillend re-
pertoire. Jazz, popmuziek, klassiek - in principe kan 
alles, maar veel stukken moeten wel eerst bewerkt 
worden. Zo heeft Bach nooit voor beiaard geschre-
ven, dus alles van Bach moeten we bewerken.’

Sahara
Iets lager, buiten op de tweede trans, komt onder-
tussen een groep toeristen naar boven. Ze reageren 
verbaasd als ze van hun gids horen dat er nu ie-
mand ‘live’ zit te spelen. Het carillon speelt wel au-
tomatisch elk kwartier, 24 uur per dag. Dat gaat via 
de op het uurwerk van de Domtoren aangesloten 
speeltrommel. Malgosia verandert drie keer per jaar 
de melodieën, die ze zelf uitkiest. Vaak passend bij 
een thema of festiviteit, zoals dit jaar de Vrede van 
Utrecht, en elke zomer het Festival Oude Muziek. 
Ook alle muziek die ze speelt op de beiaard kiest ze 
zelf uit. Ook voor deze uitzonderlijk hete dag is dat 
iets toepasselijks, namelijk het liedje ‘Sahara’.

Jacqueline van Eimeren

De hele Binnenstad onderdompelen in muziek

Een eenzaam beroep lijkt het. Zo hoog in de toren, 
verheven boven iedereen, maar toch voor de 
hele stad te horen. Maar zo eenzaam is het dan 
toch ook weer niet als er tijdens het concert een 
mailtje binnenkomt op haar telefoon. ‘Wat leuk, 
je speelde Chopin’. Na haar spel dalen we weer 
af naar straatniveau, en stapt Fiebig, na een paar 
laatste treedjes, de anonimiteit weer in, om zich te 
mengen onder het gewone voetvolk. En niemand 
weet dat deze toevallige voorbijganger de hete 
stad een uurlang in zulke mooie klanken heeft 
ondergedompeld. •

nieuwe zaal van Tivoli. Zorn zegt dat 
hij benieuwd is hoeveel decibel er 
straks uit de zaal naar buiten komt, 
en meet intussen het geluid van 
passerende bussen: zeventig decibel. 
‘Als het goed is zit je in de apparte-
menten van gebouw De Vredenburg 
nu op ongeveer 35. Dat is zeer 
aanvaaardbaar’. 
Wat een lawaai maken al die druk 
pratende mensen op het terras van 
Flater op de Oudegracht. En uit het 
café komt ook nog muziek. ‘Meet 
het eens, Ted. Dit zal wel het record 
van vanavond zijn.’
Het is het niet. Het is zeventig, twee 
meer dan bij die eenzame straatmu-
zikant. Meer dan genoeg. •

Stomende sounds

Advertentie van Vrede 
van Utrecht: ’31 augustus, 
Domplein. Vanaf 23.00 uur 
kruipen Fransesco Tristano 
en achter de draaitafels. 
Met hun stomende sounds 
transformeren ze het plein 
tot een grote dansvloer’.
Toch wel de moeite waard 
om daar even met de ge-
luidsmeter naar toe te gaan.
Stomende sounds... over 
hoeveel decibel heb je het 
dan? Om half twaalf staat 
het helemaal vol, voorna-
melijk met twintigers. Maar 
hoe goed Tristano en z’n 
vriend ook in vorm zijn... 
niemand danst. Gezellig is 
het wèl. En je kunt je nog 
verstaanbaar maken ook, 
want zo oorverdovend is 
het niet. Meestal ongeveer 
tachtig decibel, wat voor 
een dergelijk evenement 
toegestaan is. Maar nu en 
dan geven de heren de bas-
sen extra op hun donder, 
en dan krijg je uitschieters 
van 105 tot 106. Ze zijn dan 
zwaar in overtreding. • 
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Verwonderde gezichten kijken omhoog. Ieder-
een is stil, en luistert. Vanaf de Domtoren wordt 
maandagavond 19 augustus Pink Floyd’s rock-
opera The Wall over de stad uitgestrooid.
Voor dit concert zijn twee digitale piano’s de Dom 
opgehesen zodat pianisten Jeroen van Veen en 
Sandra Mol samen met stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig in de beiaardcabine kunnen spelen. Ook is 
het concert via live-stream te volgen op diverse 
schermen op het Buurkerkhof, waar geen plekje 
meer vrij is. Maar ook elders in de stad rondom 
de Dom zitten de terrassen vol genietende luis-
teraars.Beiaardier en pianisten worden na afloop 
van het concert letterlijk nog even in de schijn-
werpers gezet, als ze vanaf de tweede trans van 
de Domtoren richting Buurkerkhof zwaaien, en 
daarbij nogmaals een enorm applaus losmaken. •

The Wall uitgestrooid

Malgosia Fiebig: Domtoren fijnste werkplek © Sjaak Ramakers

© Sjaak Ramakers
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Ben NijssenUitkomst enquête: genoeg horecaSlecht slapen in de Twijnstraat

Zomers en aan het eind van de week heerst 
herrie in de Twijnstraat. En dat went niet, 
vertellen bewoners/ondernemers Johan en 
Ina Bolwidt. 

Johan Bolwidt woonde in zijn jeugd zeven jaar in 
de Twijnstraat boven de winkel van zijn vader. En 
nu al weer 25 jaar met zijn vrouw boven de eigen 
sanitair- en installatiezaak. ‘Ik loop al zestig jaar 
hier rond.’ Hij kan zich nog goed herinneren hoe 
stil het vroeger was. ‘Zaterdagmiddag na vijven 
kon je een kanon afschieten. En dat bleef zo tot 
maandagochtend. Heerlijk.’

Loeihard
Nu wordt hij dag en nacht omringd door lawaai. 
‘Als je er wat over zegt, reageren mensen vaak 
met: had je maar niet in de Binnenstad moeten 
gaan wonen. Hallo, ik woonde hier al.’
Veel geluidsoverlast wordt veroorzaakt door 
het uitgaanspubliek: de jongeren die vanuit het 
centrum naar de buitenwijken terugkeren en de 
cafégangers die nog even de stad ingaan voor een 
afzakkertje. ‘Van de horeca in onze straat hebben 
we geen last, vertelt Ina. ‘Het zijn de mensen die 
vanaf donderdagavond ‘s nachts door de straat 
fietsen of lopen. Ze zingen loeihard, maken ruzie, 
slaan op topvolume dronkemanspraat uit.’
Johan: ‘Probleem is, dat het op de openbare weg 
gebeurt. Je kunt de lawaaimakers nergens op aan-
spreken. Het is een kwestie van veranderde mo-
raal: ze hoeven met niemand rekening te houden, 
voor hun gevoel. Maar ik moet vrijdag- en zaterdag-
ochtend gewoon vroeg op en aan het werk.’

Harleyclub
Door de jaren heen heeft het echtpaar de uit-
gaanstijden zien verschuiven. ‘Vroeger moesten 
jongeren om twaalf uur thuis zijn. Nu begint alles 
pas rond die tijd; dus duurt de aftocht tot zes uur 
’s ochtends’ 
Niet alleen aan de straatkant hebben ze hinder; 
aan de achterkant komt het geluid van de feest-
boten naar binnen, over het pakhuis aan de werf 
heen. Ina: Ik misgun niemand zijn plezier, maar ik 
wil graag slapen.’ 

Terrassen dragen bij aan de ge-
zelligheid, horeca is goed is voor 
de vitaliteit van de stad en be-
vordert de economie. Dat vindt 
een royale meerderheid van de 
627 deelnemers aan de horeca- 
enquête van de wijkraad. Aan de 
andere kant zegt een meerder-
heid dat horeca nabij woningen 
ten koste gaat van de leefbaar-
heid, dat uitbreiding van de 
horeca de leefbaarheid nadelig 
beïnvloedt en dat de horeca te 
veel op jong publiek is gericht.

Verdeeldheid is er over de stelling 
dat door horeca de Binnenstad te 
druk wordt. Op een vraag over het 
totale aanbod aan horeca vindt de 
meerderheid dat er genoeg terras-
sen, restaurants, lunchgelegenheden 
en café’s zijn. Genoeg of te veel 
restaurants vindt 89% en genoeg 
of te veel lunchgelegenheden 84%. 
Een derde geeft toch aan nog wat te 
missen in het aanbod, zoals kwalita-
tief hoogwaardige horeca, diversiteit 
in het aanbod  [veel van hetzelfde, 
vooral gericht op studenten], ter-
rassen aan het park/in de zon, een 

grotere discotheek en gezonde/bio-
logische eetgelegenheden. Drie-
kwart van de bewoners ondervindt 
wel eens overlast van de horeca, 
23% zelfs vaak, en dat vooral in de 
eigen woonomgeving. 

Afhandeling klachten
De overlast bestaat voornamelijk uit 
geluid, afval  [peuken], vernielin-
gen en terrassen die de doorgang 
belemmeren en wordt vooral in het 
weekend, ’s nachts en ’s avonds 
ondervonden. Men is van mening 
dat overleg tussen gemeente en 
bewoners voorafgaand aan een 
nieuwe vergunning en tussen 
horeca-uitbaters en bewoners kan 
helpen om de overlast te beperken. 
De meerderheid vindt dat de afhan-
deling van klachten onvoldoende is. 

De meesten gaan met hun klach-
ten naar de horeca-exploitant of 
politie, en in mindere mate naar de 
gemeente.
Op de vraag wat de motieven waren 
om in de Binnenstad te gaan wonen 
werden het meest genoemd de 
uitstraling van de woonomgeving 
en de culturele voorzieningen.

Sluitingstijden
De uitkomsten van de enquête 
bevestigen grotendeels de vermoe-
dens van de wijkraad. Horeca in 
de Binnenstad geeft meerwaarde, 
maar zorgt voor de bewoners ook 
voor overlast en hoe dichter bij huis 
des te groter wordt de overlast. 
Bij nieuwe vergunningverlening 
is er geen overleg mogelijk en bij 
klachten vindt je weinig respons. 
Belangrijk is ook de constatering 
dat er nu wel genoeg horeca in de 
Binnenstad is, zeker wat betreft 
eetgelegenheden. Maar juist daarin 
neemt het aantal vestigingen nog 
steeds hand over hand toe. Hoe die 
overlast te beperken? Concentratie 
in beperkte gebieden? Dit zou voor 
veel bewoners minder overlast be-

De Mariaplaats moet geen tweede Neude worden. 
Er mogen niet meer of grotere terrassen komen in 
en rond de ‘kuil.’ Dat stellen omwonenden. 
Wessel van Alphen, bewoner van nummer 41, 
roept met enkele buren Binnenstadsbewoners op 
hem te steunen bij zijn actie voor behoud van het 
historische en rustieke karakter van dit plein.
Volgens hem heeft de gemeente de hele Maria-
plaats vrijgegeven voor horeca. ‘Natuurlijk moet 
Utrecht haar bezoekers welkom heten, maar de 
stad heeft meer te bieden dan terrassen alleen,’ 
stelt Van Alphen. ‘Zeker de Mariaplaats.’

tekenen, maar bewoners in de con-
centratiegebieden zullen hier niet blij 
mee zijn en bovendien zouden dit 
wel eens tot gebieden met een heel 
vervelend verblijfsklimaat, zeker in 
de late uurtjes, kunnen leiden. Vroe-
gere sluitingstijden dan? Een derde  
[slechts] bleek hier voorstander van. 
Juist dit soort vragen zouden op een 
discussiebijeenkomst nader bespro-
ken kunnen worden om tot opstel-
ling van een advies van de wijkraad 
aan B&W te kunnen komen. Zo’n 
advies zou kunnen zijn: uitbreiding 
van horeca niet in de Binnenstad, 
maar daarbuiten. Deze conclusie is 
al meerdere malen getrokken.

Volledige rapport
Het volledige rapport kan worden 
bekeken op de site van de wijkraad 
www.wijkraad Binnenstad.nl. In 
oktober volgt een discussie met 
bewoners. Daarna komt er ook een 
bijeenkomst met horeca-onderne-
mers. Op basis van alle verkregen 
informatie stelt de wijkraad een 
advies aan het college op. •

‘Mariaplaats geen tweede Neude’
Ineke Inklaar

Nu vinden er al geregeld muziekvoorstellingen, 
dansdemonstraties en culturele activiteiten plaats. 
Dat vinden de omwonenden prima en gezellig. 
‘Daar lig je niet wakker van.’

Lust of last?
Ze zijn echter bang dat wonen rond het plein 
eerder een last wordt dan een lust. ‘Voor het pand 
waarin voorheen Bojetta zat, Mariaplaats 48, is 
inmiddels ook al een horecavergunning aange-
vraagd.’
Onlangs heeft Van Alphen bezwaar aangetekend 

tegen de uitbreiding van de terrassen van Delano 
en van Caffe P. Dat heeft de gemeente afgewezen, 
omdat er geen sprake zou zijn van klachten.
Hierop is Van Alphen begonnen met een beroeps-
procedure. Die loopt nog. Van Alphen vraagt 
daarbij steun om de Mariaplaats te behouden als 
‘goed-om-te-vertoeven-plein.’
Zijn vraag: stuur een mail met de tekst ‘Wij steu-
nen het bezwaar tegen de explosieve uitbreiding 
van de terrassen in en rond de kuil van de Maria-
plaats’, liefst nog met toelichting van dit bezwaar, 
naar wessel@van-alphen.com. •

Dag kiosk

Smaken veranderen. Ooit werd deze kiosk begroet als een leuke keutel van architect Herman Hertzberger om het Vredenburg te 
verlevendigen. Intussen vinden de mensen er verstand van hebben dat hij niet meer past op het plein. De laatste huurders moes-
ten op 2 september vertrekken Er kwam een groot hek omheen. Daarna kon de beuk er in. •

Haltes Vredenburg 
nog ver weg

Ondanks de toezegging van wet-
houder Everhardt  [D66]blijft het 
Vredenburg dit jaar nog zonder 
bushaltes. Ze zouden er deze zomer 
komen, maar de voorbereidende 
werkzaamheden blijken omvangrijker 
dan gedacht. De aanleg is alleen mo-
gelijk in de vakantieperiode, omdat 
er dan veel minder bussen rijden. Het 
raadsbesluit over de bushaltes was dit 
voorjaar onder tijdsdruk genomen. 
De omwonenden en de ondernemers 
wilden acht haltes, het college hield 
het op vier. Uitstel van de beslissing, 
zo werd de raad voorgehouden, 
zou een jaar vertraging betekenen. 
Dit zou onverteerbaar zijn voor met 
name de winkeliers op Vredenburg-
Noord. 
Om de zaak niet op te houden be-
sloot de raad akkoord te gaan met de 
vier haltes uit het college-voorstel. • 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Ina en Johan Bolwidt © Saar Rypkema

Ineke Inklaar

Van de vele evenementen op het Ledig Erf krijgen 
ze ook het nodige mee. ‘Het ene festijn is nog 
niet afgelopen, of het andere begint al.’ Ook aan 
het begin van de week is nachtelijke stilte niet 
gegarandeerd. Johan. ‘Oordoppen helpen niet als 
de Harleyclub uit hun honk aan de werf vertrekt.’ 

Oudste rechten
Blijft over: de zondag, maar ook die is niet meer 
zoals voorheen. De Albert Heijn schuin tegenover 
was de eerste in de stad die het hele weekend 
openbleef. Ina: ‘Mensen fietsen af en aan. En dan 
heb je ook nog de streekmarkt, elke eerste zondag 
van de maand.’ Johan: ‘Ik snap dat andere on-
dernemers er wat aan hebben. Gun het ze. Maar 

moet ik daar op m’n vrije zondag met douchebak-
ken en pvc-pijpen gaan staan?’
Ina en Johan constateren, dat zij met drie andere 
stellen en slager Jan de Roos de enige onderne-
mers-van-toen zijn die nog in de straat wonen. 
Willen ze weg? Hij wel. ‘Als we stoppen met de 
zaak, wil ik graag op een rustiger plek wonen. 
Buiten de stad.’ Zij twijfelt. ‘Wonen in de Binnen-
stad heeft óók voordelen. Je hebt alle winkels bij 
de hand, de bioscoop op de hoek.’ Allebei vinden 
ze het ‘volkomen ten onrechte’ dat de Binnen-
stad moet meedraaien in de 24-uurseconomie. 
Johan: ‘De gemeente en het centrummanagement 
vergeten een belangrijk element: hier wónen ook 
mensen. En die waren er eerst. Zij hebben de 
oudste rechten.’ • 

DISCUSSIEAVOND 
HORECA

Woensdag 30 oktober
Bartholomeusgasthuis
Lange Smeestraat 40

Aanvang 20.00 uur

© Sjaak Ramakers
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Zo, nu zijn we van de ellende 
af. Dat dachten de bewoners en 
omwonenden van de ABC-straat, 
toen de nieuwbouw van versla-
vingskliniek Victas eindelijk werd 
opgeleverd. Niets is minder waar. 
Er kwam andere overlast voor in 
de plaats. 

Een bewoner van de Nieuwegracht 
controleert sinds de vondst van 
twee bebloede spuiten elke ochtend 
– met handschoenen aan - de werf. 
Hij wil niet dat zijn kinderen een 
exemplaar vinden.
Buurtbewoners zien mensen spui-
ten, roken en ‘onder invloed’ rond-
dwazen. Ze vinden ampullen, naal-
den, halflege cupjes methadon.’Dat 
wil je allemaal toch niet voor je deur 
?,’ zegt een bewoonster.

Methadon
Natuurlijk is er de buurtbeheergroep, 
een overleg tussen buurtbewoners 
en Victas dat elke zes weken plaats-
vindt. Natuurlijk is er op twee plaat-
sen camerabewaking. Natuurlijk zijn 
er instanties en nummers die omwo-
nenden kunnen bellen, ook 1-1-2.
Maar toch. Een groep bewoners 
heeft brieven over de situatie ge-
stuurd aan wethouder Everhardt  
[welzijn] en De Rijk  [ Binnenstad]. 
Met kopieën aan de raad van be-
stuur en de raad van toezicht van de 
kliniek. Hun vraag: haal de metha-
donverstrekking weg uit onze straat 
en zorg voor structureel strenger 
toezicht en handhaving op straat. 
De bewoners hopen op een con-
structieve reactie van gemeente en 
Victas en vinden het niet meer dan 
terecht dat eerder gedane belof-
ten  [geen methadonverstrekking, 
geen overlast] worden nagekomen. 
Behalve een ontvangstbevestiging 
van de gemeente is daarop bij het 
ter perse gaan van dit nummer nog 
geen reactie bekend. 

Op het netvlies
Half september, voor het eerst sinds 
de opening van de kliniek, heeft de 
buurtbeheergroep een gesprek met 
Victas-directeur Geerdink. Dan zal 
het buurtbeheerplan, dat er volgens 
de bewoners al lang voor de ope-
ning van de kliniek had moeten zijn, 
worden vastgesteld. 
Bij het wijkbureau Binnenstad staat 
de zaak, aldus ABC-straatbewoon-

Opnieuw een bord met een onjuiste tekst 
aan het begin en het einde van de Jansdam. 
Eerst stond er dat de parkeerplaatsen op 17 
juni werden opgeheven, nu zou het per 2 
september zijn. Allemaal onzin. De parkeer-
plaatsen verdwijnen niet. Ze zijn de eerste 
week van september alleen een paar dagen 
buiten gebruik geweest. De borden zijn nu 
ook weer weg. 
 
Eén van de onderdelen van de verbetering van de 
Korje Jansstraat en de Domstraat is verplaatsing 
van de fietsenrekken van de Domstraat naar de 
Jansdam om voor  de nieuwe horecazaak Barbe-
ton ruimte te maken voor een terras. Dat zou al 
in juni gebeuren, maar kon toen niet doorgaan 
wegens een bezwaarschrift. 
De fietsenrekken nemen op de Jansdam de plaats 
in van twee autoparkeerplaatsen, maar omdat de 
laad-en losplaats verdwijnt, is er netto één par-
keerplaats bijgekomen. 

Pyke Kochlantaarns
Het leek de gemeente geen slecht idee om bij de 
aanpak van de twee straten de Pyke Kochlantaars 
weg te halen, omdat er toch altijd fietsen tegen 
aangezet worden, maar die gedachte viel bij de 
bewoners helemaal verkeerd. De lantaarns komen 
terug, op iets andere plaatsen weliswaar. 

Hardleerse bordenmaker
Dick Franssen

De zielige boom © Sjaak Ramakers

Het houdt nooit op met de ABC-straat

Dagelijks tafereeltje in de ABC-straat [gezichten van de twee mannen onherkenbaar gemaakt] © Job de Jong

Ineke Inklaar

ster Aline Harkink, gelukkig inmid-
dels op het netvlies. ‘Ambtenaren 
helpen ons – voor zover ze kunnen 
– goed.’
De buurt baalt ervan dat zij deze 
toestanden voorspelde en dat Victas 
geen voorzorgsmaatregelen heeft 
genomen en niet consequent op-
treedt. Het duurde eindeloos voor-
dat er camera’s kwamen; de portiers 
doen op straat niets. Bewoner Peter 
Franssen: ‘De gemeente en de 
politiek zijn veel te goedgelovig ge-
weest. Ze dachten: het zal allemaal 
wel meevallen. Nee dus.’
Verslaafden, sommigen met het ken-
merkende haastige loopje en sjofele 
uiterlijk, zijn dominant aanwezig. Ze 
brengen vriendjes met zich mee. En 
dealers. Geregeld schermen men-
sen in groepjes zich even af, kijken 
om zich heen, gaat er iets van de 
ene hand in de andere over. Of ze 
gebruiken: op de werf of in gepar-
keerde auto’s.

Rondje lopen
De clientèle van Victas heeft weinig 
op met regels. Auto’s worden schots 
en scheef geparkeerd, muziek bonkt 
uit de autoramen, fietsen, tot zeven-
tig per dag, worden overal neerge-
smeten in dit kleine straatje, dat op 
dit moment van nieuwe riolering en 
nieuwe bestrating wordt voorzien. 
Ruzies worden uitgeschreeuwd, ge-
sprekken over uitkeringsinstanties en 
deals gebeuren op luide toon. 

Bewoners zien dat er een kruisbe-
stuiving is tussen de dagopvang 
Catharijnesteeg, de ABC-straat, het 
Leger des Heils op de Nieuwegracht 
en de Willem Arntz in de Lange 
Nieuwstraat. Dagelijks lopen cliënten 
van deze vier instellingen, hun ma-
ten en dealers een rondje tussen de 
vier adressen, intussen in de auto’s 
kijkend.
‘Door dit alles komen wij als bewo-
ners niet meer graag buiten en spe-
len kinderen niet meer op straat. De 
buurt is overgenomen door cliënten 
van Victas en in de buurt gelegen in-
stellingen,’ schrijven de bewoners.

Peuken en bierblikjes
Buurtbewoners schatten dat het om 
veertig tot vijftig personen per dag 
gaat, doordeweeks van ’s morgens 
negen tot ’s middag vijf.
Wie overlastgevers aanspreekt, aldus 
de brief, kan rekenen op een agres-
sieve reactie. Dus ruimen de bewo-
ners geregeld zelf de koffiebekers, 
peuken, bierblikjes en andere rotzooi 
op.
De buurt is steeds beloofd dat in 
de kliniek geen methadon verstrekt 
zou worden aan ambulante cliënten. 
Dat gebeurt wel. Volgens huidig 
bestuurder Herman Geerdink had 
de toezegging nooit gedaan mogen 
worden. Maar, zo zei hij, het gaat 
grotendeels om mensen die ‘ingere-
geld’ zijn, ‘mensen zoals u en ik.’ 

Victas onderkent de klachten 
‘ten dele’, laat woordvoerster 
Geerke Haasjes weten. Dat 
een bewoner van de Nieuweg-
racht tweemaal een spuit heeft 
gevonden, is een ‘vervelend 
incident. ’Victas heeft de betref-
fende cliënt erop aangesproken.
Ook heeft de instelling het 
protocol voor de verstrekking 
van methadon gewijzigd voor 
mensen die mogelijk hun medi-
catie op straat doorverkopen. Zij 
moeten die in de kliniek onder 
toezicht innemen. Door deze 
strengere aanpak krijgt Victas 
naar eigen zeggen geen mel-
dingen meer over dealers in de 
ABC-straat.

Een schoonmaakploeg van de 
instelling, in groene hesjes, gaat 
de omgeving schoonhouden. 
De beveiliging ‘gaat door met 
controle op dealers en overlast 
op straat.’ De ABC-straat en 
omgeving zijn opgenomen in de 
route van de spuitophaaldienst 
van de GGD. •

Bomenmishandeling
Ben Nijssen

Heb meelij met een boom in de St. Jacobsstraat 
bij De Bijenkorf. De gemeente wilde hem deze 
winter kappen, maar werd toen tegengehouden 
door het Wijk C –Komitee, dat zei dat er in de 
plannen voor de verbouwing van het warenhuis 
niets over het kappen van de boom staat. Deze 
zomer begon de gemeente met het verleggen van 
kabels en leidingen. ‘Wat gebeurt er nu met de 
boom?, vroeg het comité. ‘Blijft staan’, antwoord-
de de gemeente, die vervolgens een deel van de 
wortels kapte om leidingen pal langs de stam 
te draperen en daarna de boom sterk snoeide 
omdat hij instabiel zou zijn geworden. Langs de 
andere kant van de boom werd intussen een, op 
diverse plaatsen kapotte, asbestbuis blootgelegd 
en  [onrechtmatig] direct weer met zand afge-
dekt. In augustus verscheen een wijkbericht dat 
de werkzaamheden waren afgerond en de boom 
gespaard was gebleven. 
Gespaard? Er is op geen enkel wijze moeite ge-
daan om hem te beschermen en te verzorgen. 
Rond de boom is nieuwe bestrating vlak rond de 
stam aangebracht, waarbij alleen zand is gebruikt. 
De afgelopen warme en droge maanden heeft hij 
geen water gekregen. Hij zal het dan ook wel niet 
redden en kan dan met een gegronde reden wor-
den gekapt. De gemeente zou zichzelf een boete 
wegens bomenmishandeling moeten opleggen. •

Warmtebeeldscans

Bouwkundige Guus Cladder wil bewo-
ners van monumenten en beeldbepalende 
panden enthousiast maken en informeren 
over energiebesparing, isolatie en duurzame 
opwekking van energie.

Hij doet dit als energieambassadeur, vanuit het 
pand Achter Clarenburg 2. Hij is één van de 
vrijwilligers van het gemeenteproject ‘Utrecht 
energieneutraal in 2030.’
Van 60.000 woningen in Utrecht heeft de ge-
meente warmtebeeldscans gemaakt, die aan-
geven waar warmte ‘weglekt’. Op dinsdag 24 
september organiseert Clabber een inloopmiddag  
[15 tot 19 uur, locatie wordt bekendgemaakt op 
posters] waarop bewoners van de zuidoostelijke 
Binnenstad een toelichting krijgen op zo’n foto 
van hun huis.

Maandag 30 september  [19.30 tot 22 uur] is er 
een informatieavond over energiebesparing in 
een monument.

 [In de gemeenteraad ontstond laatste enige 
ophef over de scans. Ze hebben 200.000 euro 
gekost. Verreweg de meesten zijn nog onge-
bruikt.] •

Pijlers gekortwiekt

Initiatief Domplein heeft, met toestemming van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vier 
pijlers van het ingestorte schip van de Domkerk 
afgetopt. Met de drilboor werden enkele lagen 
kloostermoppen aangepakt. Dat was nodig 
omdat de pijlers anders niet pasten onder het 
betonnen dak, dat inmiddels al is aangelegd over 
het uitgegraven deel het Domplein, dat de Schat-
kamer 2 moet worden.  [Schatkamer 1 zit onder 
het Utrechts Centrum voor de Kunsten]. •

Studenten op 
Wolvenplein?

De gemeente ziet studentenhuisvesting als mo-
gelijkheid voor de leegkomende gevangenis Wol-
venplein. Het gebouw, rijksmonument, eigendom 
van de staat, lijkt voor weinig anders geschikt. 
Staatssecretaris Teeven blijft bij zijn plan het Wol-
venplein –125 gevangenen – te sluiten, uiterlijk in 
2015. De meeste van de honderd personeelsleden 
zijn inmiddels op zoek naar een andere baan. Als 
velen snel ander werk vinden zal de gevangenis al 
eerder dan in 2015 wegens personeelsgebrek de 
deuren moeten sluiten. •

Vervelend incident

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

© Sjaak Ramakers

De buurt hoopt dat de opknapbeurt gemeente zal 
inspireren de Domstraat en de Lange Jansstraat be-
ter schoon te houden. Gebeurt dat niet dan 
is de investering voor een deel verspilde moeite. 
[Zie bladzijde 19 Wijkbureau. •



Wat wonen we toch in een vrolijke stad. Overal vlaggen en banieren, alsof 
we elke dag iets aan ’t vieren zijn. Dat is natuurlijk ook wel zo. Tot en met 
21 september vieren we de Vrede van Utrecht. Een paar jaar geleden zijn we 
daar al mee begonnen. Dus dat verklaart veel. 
Maar is het daarom dat de Winkel van Sinkel altijd vlagt, net als het Dom-
hotel? Aandachttrekkerij natuurlijk. Maar wat geeft dat? Je kunt niet op de 
Stadhuisbrug komen of staan weer de banieren van een festival. Levendig, 
toch? 
Nou ja.... al dat gewapper. Je wordt er wel een beetje tureluurs van. • 

Al dat gewapper Fotografie Saar Rypkema
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Achtenveertig bomen op werven bedreigd
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Op het programma van vandaag staat het bezoek 
aan een woonhuis, het gebouw van het Gezond-
heidscentrum Binnenstad, een woonhuis van een 
woongroep, en een woonhuis annex uitgeverij 
- alle in de buurt van de watertoren. De deelne-
mers worden eerst in kleinere groepen verdeeld, 
die gaan rouleren langs de panden. Iedereen kent 
de routine. ‘Gastheerschap en Cultuur’ bestaat al 
veertien jaar. 

Trots op de buurt
In het plan dat de gemeente in 1999 maakte 
voor het opknappen van de zuidelijke Binnenstad  
[nieuwe naam: ‘Museumkwartier’] om meer toe-
risten te trekken, kwamen de bewoners niet voor. 
Een bewoonster en de toenmalige gemeentelijke 
wijkmanager vonden dat iets aan deze lacune 
moest worden gedaan. Bewoners moesten 
zich gastheren voelen, trots op hun buurt, zich 
er verantwoordelijk voor voelen ook. De twee 
initiatiefnemers bedachten een simpele formule: 
bewoners  [en ondernemers] van het Museum-

kwartier bezichtigen samen eens per maand op 
zondagmiddag bijzondere woonhuizen, kerken 
of andere gebouwen, met tot slot een borrel. Zo 
leren zij de buurt en elkaar beter kennen. ‘Gast-
heerschap en Cultuur’ was geboren. 

Programma steeds verrassing
Het gezelschap leidt een bloeiend bestaan. Inmid-
dels zijn vierhonderd bewoners en ondernemers  
[uitsluitend van het Museumkwartier] ‘vriend’. 
Aan de maandelijkse bijeenkomsten doen stee-
vast zo’n honderd ‘vrienden’ mee. Deel van de 
attractie is dat het programma steeds een verras-
sing is. Alleen de verzamelplaats wordt bekend 
gemaakt. De organisatie van ‘Gastheerschap en 
Cultuur’ is eenvoudig. Er is een stichting en er zijn 
‘vrienden’ die een paar tientjes per jaar betalen. 
Geen subsidie of sponsors. De programmacom-
missie zoekt elke maand interessante panden 
uit om te bezichtigen. Dat kost weinig moeite. 
Ideeën en contacten lopen via via. En bewoners 
die hun huis openstellen hoeven niet bang te zijn 

‘Gastheerschap en Cultuur’: 
al veertien jaar gluren bij de buren

Op deze zonnige zondagmiddag verzamelen zich rustige, wat oudere mensen voor de 
Gregoriusschool op de Van Asch van Wijckskade. Ze komen wandelend of op fiets. 
Men begroet elkaar vriendelijk. De meesten kennen elkaar. Tegen drie uur is de groep gegroeid 
tot ruim honderd. De maandelijkse excursie van ‘Gastheerschap en Cultuur’ kan beginnen.

Marijke Brunt
Ben Nijssen

Zonder extra geld leidt het herstel van de 
kademuren langs Oude- en Nieuwegracht 
tot de kap van mogelijk veertig tot 45 
bomen. Tijdens het werk aan het eerste  
[proefstuk] kademuur bij de Tolsteegbrug is 
gebleken hoe moeilijk het is om bomen, die 
dicht langs de kademuur staan, te behou-
den bij het maken van de damwanden. 
Berekend is wat het kost om op de rest van 
de grachten met speciale voorzieningen 
dergelijke bomen te redden. Het gaat om 
zoveel geld en zoveel bomen dat het zon-
der extra budget niet lukt. 

De klankbordgroep, bestaande uit bewoners en 
een bomendeskundige, is begonnen met een 
inventarisatie welke bomen bedreigd worden 
en welke bomen het meest waardevol zijn om 
te behouden. Overeenstemming daarover is er 
nog niet. 
Er is wel wat geld beschikbaar om een aantal 
bomen te sparen, maar voor de rest is geen 
budget. De reddingskosten per boom kunnen 
oplopen tot wel 60-70 duizend euro. 

In sommige gevallen moet je je trouwens afvra-
gen of een boom de investering wel waard is 
en of er dan niet beter een nieuwe geplant kan 
worden.

Waardevol
Bij de inventarisatie is gebleken dat in ieder geval 
alle grote monumentale bomen gespaard moeten 
én kunnen worden. Bij wat grotere bomen is 
meegewogen hoe vitaal ze zijn, of het om een 
waardevolle soort gaat en of er op bepaalde stuk-
ken kaden geen grote open plekken ontstaan.
De klankbordgroep stelt duidelijk het slechts om 
een eerste inventarisatie gaat. Vóór met het her-
stel van stukken kaden wordt begonnen, is een 
nieuwe inventarisatie nodig, ondermeer omdat 
ook de tijd een rol gaat spelen en het herstel 
jaren gaat duren. Je zou kunnen zeggen dat het 
probleem zichzelf oplost. De afgelopen jaren zijn 
al veel bomen om verschillende redenen verdwe-
nen, sinds 2009 al een stuk of 35. 

Belangrijke stem
Misschien moeten de muren op een geheel 
andere manier hersteld worden. Nu is de techniek 
gericht op bescherming voor zo’n vijftig jaar; met 
een minder duurzame en goedkopere uitvoering 
kun je meer bomen sparen. Per slot van rekening 
zijn de bomen monumentaler dan de kademuren. 
Overigens betekent de nu ontstane situatie dat 
er stukken oude kademuur gehandhaafd blijven, 
die zichtbaar met een balk verstevigd zijn  [ook 
in het proefstuk bij de Tolsteegbrug is zo’n 
stuk niet gerestaureerde muur zichtbaar.] Als 
de bomen op zulke stukken na verloop van tijd 
verdwijnen, moet dat stuk muur alsnog gerestau-
reerd worden.
Een belangrijke stem heeft Miriam de Rijk, zowel 
wijkwethouder als wethouder milieu en finan-
ciën. Bij de start van het project heeft zij zich hard 
gemaakt voor het behoud van de bomen. Wellicht 
kan zij de gemeenteraad overtuigen dat er een 
groter budget nodig is en dat er tevens onderzoek 
moet komen naar alternatieve methoden. •

Nieuwe aannemer kademuren
Ben Nijssen

Tot teleurstelling van velen is het herstelwerk van 
de kademuren tussen de Smeebrug en de Tol-
steegbrug niet aan aannemer Van Hees gegund. 
Van Hees, die het proefstuk in rak 15 deed, is 
van ouds betrokken bij werkzaamheden aan de 
grachten. De nieuwe aannemer is Van Boekel 
uit Zeeland. Eén van de belangrijke pluspunten 
van dit bedrijf zou de snellere uitvoering van de 
werkzaamheden zijn.

Het herstel van de kademuren langs de Twijn-
straat aan de Werf en langs de voormalige 
brouwerij De Boog wordt een speciale klus. De 
werven zijn daar heel smal en voorkomen moet 
worden dan er muren verzakken. Gelukkig hoeft 
niet de hele kade langs Twijnstraat aan de Werf 
met damwanden gerestaureerd te worden om-
dat een deel al eens gerestaureerd is met beton-
nen wanden. Langs de Twijnstraat aan de Werf 

dat er iets beschadigd wordt door het bezoek, 
want ‘Gastheerschap’ dat is een net gezelschap.

Stucadoorsgothiek 
De panden die deze zondagmiddag worden 
bezocht zijn heel verschillend. Het monumentale 
woonhuis op de Plompetorengracht is door de 
bewoners in vele jaren zorgvuldig gerestaureerd 
en heeft, ook dankzij de buurtuin, een verrassend 
ruim en vrij groen achteruitzicht. Op het ach-
tererf van het pand op het Predikherenkerkhof  
[uit 1893] staat de watertoren. Waar vroeger de 
waterleidingmaatschappij kantoor hield, huist nu 
een woongroep van veertien personen. Vanuit de 
eerste verdieping kun je over een balustrade in 
de gemeenschappelijke woonruimte gelijkvloers 
kijken. Door een hoog glazen dak valt strooilicht.
De bewoonster van de Begijnekade heeft in haar 
woonhuis ook haar uitgeverij Bk18 gevestigd, 
gespecialiseerd in uitgaven op het gebied van cul-
tureel erfgoed. Op een grote tafel in het souster-
rain ligt het Panorama Utrecht, met afbeeldingen 
van de complete huizenrij langs de singels aan de 
Stadsbuitengracht.
Het Gezondheidscentrum Binnenstad is geves-
tigd in het grote witte gebouw op de Asch van 
Wijckskade, een Rijksmonument, dat in1867 werd 
gebouwd als laboratorium van de hoogleraar oog-
heelkunde F.C. Donders. De architect die de ver-
bouwing leidde, vertelt enthousiast over de Engels 
aandoende vroeg-neogotische buitenkant: ‘Wij 
noemen dat stucadoorsgothiek!’. En de hoofd-
apotheker legt uit dat moderne computersystemen 
behulpzaam zijn bij het in specifieke doseringen 
bereiden en verpakken van medicijnen.
De middag wordt om vijf uur besloten met een 
gezamenlijke borrel in een werfkelder aan de 
Oudegracht.

Vreedzaam landjepik?
Het was een interessante middag daar in de om-
geving van de watertoren. Maar ‘Gastheerschap 
en Cultuur’ ging wèl ruim over de grens van zijn 
eigen Museumkwartier  [zuidelijke Binnenstad]. 
Is het gezelschap bezig met vreedzaam landjepik 
van de hele Binnenstad? Of is het uitgekeken op 
de zuidelijke Binnenstad? Bij navraag blijkt dat 
van beide geen sprake is. Men is gewoon niet zo 
strikt en vindt dat wel zo plezierig. • 

staat een aantal bomen bijna op de kademuur. 
De kleinere bomen zullen gekapt worden en door 
nieuwe vervangen worden. Ter discussie staat 
nog een grote plataan die een aantal jaren gele-
den sterk is teruggesnoeid vanwege beschadiging 
door een omgevallen boom aan de overzijde. Hij 
staat scheef en de wortels lopen dusdanig dat hij 
bij wind uit een verkeerde hoek kan omklappen. 

Treurwilg
Op een volgend stuk gracht staat nabij de Geer-
tebrug een monumentale treurwilg. Deze boom 

staat erg schuin en kan alleen door voortdurend 
snoeien behouden blijven. Hij zou misschien beter 
door een nieuwe vervangen kunnen worden. Ve-
len zullen dat betreuren. Unaniem waren zowel 
ambtenaren als klankbordleden van mening dat 
de drie monumentale platanen bij de Smeebrug 
behouden moeten blijven. Dat betekent wel 
dat dit stuk kademuur niet hersteld zal worden. 
Verder zijn er geen ‘probleembomen’ tussen 
Smeebrug en Tolsteegbrug.•
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 Een rustig gezelschap © Saar Rypkema

Links: Gespaarde boom, rechts Twijnstraat aan de Werf waar veel bomen verdwijnen © Gerard Arninkhof

Zelfde boom als boven links, verstevigde kademuur 
[soort balk] goed zichtbaar © Gerard Arninkhof

 Bedreigde treurwilg bij Smeebrug © Gerard Arninkhof
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‘Afrika bruist van de creativi-
teit, maar Afrikaanse kunst be-
staat eigenlijk niet’, zegt Berthe 
Schoonman,�mede-eigenaresse 
van Galerie Sanaa op de Jansdam. 
Samen met compagnon Arjen Vre-
denberg presenteert zij hedendaagse 
kunst uit het hele continent Afrika, 
maar ook uit Nederland. ‘Kunst 
houdt zich niet aan grenzen, is niet 
classificeerbaar, westers of niet-wes-
ters. De spannendste kunst ontstaat 
uit het contact tussen culturen wan-
neer grenzen vervagen’. 
De galerie laat ook werk van Ne-
derlandse kunstenaars zien, omdat 
Sanaa een podium wil zijn voor 
interculturele uitwisseling van kun-
stenaars. ‘Dan kan er prikkelende 
kunst ontstaan’.
Zo hangt er werk van Eva Spieren-
burg, die in 2009 afstudeerde aan 
de HKU. Haar Afrikaans lijkende 
vreemde figuren zijn soms op doek 
opgebouwd uit klei en touw. Maar 
ze heeft geen band met Afrika.
Volgens Berthe Schoonman behoren 
veel van ‘haar’ Afrikaanse kunste-
naars tot de wereldtop’. 
Ze wonen in Afrika of in andere we-
relddelen. Velen leven in diaspora.

Fascinerend
Arjen en Berthe werkten bij de 
Universiteit Utrecht, hij is fysicus 
en zij onderhield de internationale 
betrekkingen van de universiteit met 

Afrika. ‘Toen Arjen mij vroeg een 
galerie te beginnen hebben wij eerst 
anderhalf jaar onderzoek gedaan en 
uiteindelijk besloten ons in de Bin-
nenstad te vestigen met ons concept 
van de Afrikaanse kunst. Sanaa 
betekent ‘kunst’ in het Swahili en 
‘schittering’ in het Arabisch. In 2009 
vonden we dit huurpand. Dat het 
raam tot trottoirniveau loopt is erg 
belangrijk. Dat maakt de galerie 
toegankelijk’. 
En dat is waar. Als je op de Jansdam 
loopt of fietst straalt de fascinerende 
artistieke productie je op straat al 
tegemoet. 

Slavernij
De tentoonstelling Slavery - contem-
porary arts incorporated? is tot 5 
oktober te zien. Het is een expositie 
waarin Sanaa met Casco samen-
werkt. 
Aanleiding is de herdenking van de 
afschaffing van de slavernij door 
Nederland 150 jaar geleden. Sanaa 
heeft kunstenaars uit Nederland, 
het Caribische gebied en Afrikaanse 
landen uitgenodigd om deel te ne-
men. De beeldende kunst, de films, 
literatuur en performances leggen 
de vinger op de erfenis van de sla-
vernij. De geschiedenis is voelbaar in 
het werk. Maar ook tegenwoordige 
slavernij die nu plaats vindt krijgt de 
aandacht. •

www/galeriesanaa.nl

Galerie Sanaa brengt Afrika dichtbij Elaine Vis 

Kunsthart 5

Berthe Schoonman bij de Melkhoutboom van Adriaan de Villiers © Gerard Arninkhof

www.wijkraadbinnenstad.nl
Bewoners willen meer greep op ontwikkelingen

‘De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners, 
ondernemers, organisaties en professionals zoveel 
mogelijk en zo vroeg mogelijk bij plannen van 
de gemeente betrokken worden. Om dit goed 
te regelen, heeft de gemeenteraad in april 2010 
de ‘Utrechtse Participatiestandaard’ vastgesteld 
als werkwijze voor gemeenteambtenaren. Hierin 
staan afspraken om bewoners, ondernemers, or-
ganisaties en professionals zo vroeg en goed mo-
gelijk bij projecten en beleid te betrekken.’  [Citaat 
uit de participatienota].
Dat niet iedereen ervan overtuigd is dat de ge-
meente zich altijd aan dit goede voornemen 
houdt, blijkt uit opmerkingen en klachten die wij 
af en toe horen. Twee recente voorbeelden willen 
wij hier noemen.

Zuidelijk Museumkwartier
Al geruime tijd is in het Zuidelijk Museumkwartier 
een initiatiefgroep aan het werk, bestaande uit 
vertegenwoordigers van ondernemers uit de Twijn-
straat, de Nicolaïkerk, het Centraal Museum, BAK, 
het Universiteitsmuseum, de zorggroep Altrecht, 
plus een lid van het buurtcomité. Bijgestaan door 
Stadsontwikkeling en het wijkbureau Binnenstad 
ontwikkelde de initiatiefgroep een visie op de toe-
komst van het Zuidelijk Museumkwartier.

Op zich een prima zaak dat een initiatiefgroep iets 
dergelijks doet. Omdat ook de gemeente, middels 
Stadsontwikkeling en wijkbureau, hierbij betrok-
ken was, waren een aantal bewoners en onder-
nemers uit het gebied van mening dat er, zonder 
hen, al concrete plannen waren ontwikkeld. Zij 
hebben hun bezorgdheid geuit bij het Bewoners-
platform Zuidelijke Oude Stad en de wijkraad Bin-
nenstad. 

Startpunt
Wij hebben bij de gemeente en de voorzitter van 
de initiatiefgroep informatie ingewonnen over de 
stand van zaken van het project. Het bleek dat 
het inderdaad niet verder ging dan een visie. Wij 
hebben er bij de gemeente op aangedrongen een 
informatiebijeenkomst te organiseren met name 
voor de bewoners, ondernemers, belangheb-
benden en belangstellenden uit het gebied. Die 
bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden en 
afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente heeft 
de meningen ideeën en voorstellen van de vele 
aanwezigen geïnventariseerd. In feite was dat de 
start van de planontwikkeling.In een volgende 
bijeenkomst worden de resultaten van de informa-
tieavond gepresenteerd.
Het is jammer dat het zo gelopen is. Wij hebben 

de gemeente dan ook voorgesteld om eerder het 
voortouw te nemen bij een dergelijke planontwik-
keling.

Mariaplaats
In het geval van de Mariaplaats heeft de gemeente 
het initiatief genomen om bewoners, onderne-
mers, belanghebbenden en anderen uit te nodigen 
om mee te denken over de herinrichting van het 
gebied tussen de Catharijnesingel en de Zadel-
straat. Ook de wijkraad is weer uitgenodigd. Het 
gebied is een belangrijke toegangspoort naar de 
oude Binnenstad.
Ook nu verontrusting en boosheid over de on-
stuitbare uitbreiding van terrassen in het gebiedje 
tussen K&W en de Springweg, tot voor kort nog 
bijna een oase in het drukke winkelgebied. Helaas 
houdt de ontwikkeling van een visie dit niet tegen. 
Participatie zou ook invloed moeten hebben op 
de omvang en het aantal terrassen, een belangrijk 
onderdeel van de inrichting van het gebied. De 
gemeente zegt geen mogelijkheid te hebben om 
het tegen te gaan, zo ze dat al wil. Wij gaan bin-
nenkort in overleg met de gemeente over deze 
ontwikkeling. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Gigantisch gat Het is gigantisch, het gat in de Steenweg dat ontstond na de afbraak van nummer 
17. Weinig mensen wisten dat het om zo’n groot gebouw ging, dat niet alleen heel 
ver doorliep in de Massegast, maar dat ook nog eens - achter de delicatessenzaak 
Bostelaar – een pui had in de Hekelsteeg. 
De winkel van Bostelaar kwam na de sloop helemaal geïsoleerd te staan. Aan twee 
kanten is ze nu in plastic ingepakt. 
Naar een ontwerp van Dreessen architecten uit Heerlen verrijst in het gat een grote 
kledingzaak met op de verdiepingen zeventien studentenkamers. • 

RASA wil overleven
Rasa voelt niets voor het idee van 
cultuurwethouder Lintmeijer om 
het wereldmuziekpodium te laten op-
gaan in Tivoli/Vredenburg. Ook Barry 
de Vos, bestuursvoorzitter van Tivoli, 
ziet er geen heil in. De gemeente wil 
de subsidie voor RASA per 2017 met 
vijf ton verminderen. Volgens RASA 
betekent dat het einde van het enige 
nog gespecialiseerde wereldmuziek-
podium van Nederland.

Zingende vredesduif

Het had niet veel gescheeld of de 
Europese vredesonderhandelingen waren 
driehonderd jaar geleden niet in Utrecht, 
maar in Nijmegen gehouden. Althans, zo 
werd het voorgesteld in het toneelstukje 
De Onvrede van Utrecht, dat raadsleden, 
wethouders, de burgemeester en de grif-
fier met veel succes drie keer opvoerden 

Intussen heeft, een klein jaar voor 
de opening, Tivoli/Vredenburg nog 
steeds geen directeur. Lintmeijer 
zegt dat uiterlijk per 1 januari in de 
vacature voorzien zal zijn. Van de 
programmering is nog niets bekend, 
uitgezonderd één popconcert.
De kosten van het project blijven 
intussen oplopen en naderen nu de 
150 miljoen euro, anderhalf keer 
zoveel als begroot. •

tijdens het Uitfeest. De mooie rol was er 
voor Vincent Oldenburg  [foto] als zin-
gende vredesduif. Was de Vrede inderdaad 
naar Nijmegen gegaan dan had Utrecht 
zich nu 27,5 of 35 miljoen kunnen bespa-
ren. Over de kosten van het feest, bedoeld 
als opstapje naar Culturele Hoofdstad in 
2018, verschillen de meningen. Het AD/UN 
komt na uitgebreid cijferwerk op 35 mil-
joen. De organisatoren en hun opdracht-
gevers houden het op 25. Hoe dan ook, 
sommige onderdelen waren heel duur. Zo 
kostte een concert, bedoeld om sponsors 
te werven, 213. 237 euro, of wel 426 euro 
per bezoeker. De sponsorinkomsten bleven 
ver beneden de verwachtingen. 
Volgens de gemeente en de provincie 
heeft de viering ‘een enorme boost’ 
gegeven aan het imago van stad en pro-
vincie. Utrecht is afgevallen als kandidaat 
Culturele Hoofdstad. •

Debatten over 
creatieve stad

Wat is de kracht van de stad? Stu-
dium Generale organiseert debatten 
met wetenschappers en politici over 
de creatieve, leefbare en gezonde 
stad van de toekomst. Aan de hand 
van voorbeelden aan de orde wat 
wetenschappers, politici en bewo-
ners voor elkaar kunnen betekenen 
op het vlak van creativiteit, mensen-
rechten en gezondheid. 
De  [gratis] Grote Stadsdebatten zijn 
op maandag 23 september, 21 
oktober en 18 november in het Aca-
demiegebouw, Domplein. •

De eerste kerken

‘De eerste kerken op het Domplein’ 
heet een boek over de Heilig Kruis-
kapel, de Sint Salvator en de Dom. 
De auteurs, de historici dr. Charlotte 
J.C. Broer en dr. Martin W.J. de 
Bruijn geven een samenhangende 
visieop de eerste kerkenbouw in 
Utrecht, plus een overzichtvan wat 
er de afgelopen twintig jaar over ge-
schreven is. €11,95. •

Stemmen gezocht

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Binnenstadskoor Zangria heeft nog 
plaats voor sopranen, alten, tenoren 
en bassen. Het koor zingt klassieke 
liederen en treedt daarmee regel-
matig op. Ook voert Zangra grotere 
grotere projecten uit, zoals opera’s. 
Zangria.nl. •

© Dick Franssen

© Humphrey Daniëls   



Op woensdagavond 25 september willen we met 
betrokkenen in de wijk van gedachten wisselen 
over de uitwerking van de ambities en de concept-
versie van de ‘Wijkambitie Binnenstad 2014-2018’ 
definitief maken. 

We nodigen u als bewoner of ondernemer van de 
Binnenstad graag uit om deel te nemen aan deze 
dialoogavond. •

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreek-
uur op dinsdag 19 november 
2013. Aanmelden kan tot 
uiterlijk één week van tevoren 
via 030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl. •

Korte Jansstraat en Domstraat 
krijgen nieuw gezicht

Voetpaden, lantaarns en verkeer-
borden
Op 2 september is de eerste fase 
gestart. In de Jansdam worden een 
fietsparkeervak en drie autoparkeer-
plaatsen ingericht. Vervolgens werkt 
de aannemer aan de verbreding van 
de voetpaden in de Korte Jans-
straat. De huidige bestrating wordt 
vervangen door nieuwe stenen, die 
beter passen bij het uiterlijk van een 
binnenstadsstraat. De oude stenen 
gebruikt de aannemer ergens anders. 
De trottoirbanden worden herge-
bruikt. De Pyke Koch lantaarns blijven 
behouden, maar worden wel wat 
verplaatst. Het aantal verkeersborden 
in de straten wordt gereduceerd tot 
een minimum. 

Van asfalt naar klinkers
Half november is het werk aan de 
voetpaden afgerond en stopt de aan-

Binnenstadskrant pagina 18

Nieuwe wijkregisseur Andrea Berghuizen:

 ‘Hoe sluit de ambtelijke organisatie 
van de gemeente aan op initiatieven 
en wensen van burgers? En hoe 
valt dat nog te verbeteren? Een 
uitdaging om dat op dit moment, nu 
de gemeente een grote reorganisatie 
doormaakt en met veel minder men-
sen en geld moet werken, vorm te 
geven. Doordat ik vijftien jaar bij de 
gemeente werk, ken ik het ambte-
lijke apparaat goed. Als Procesmana-
ger Schoon was ik verantwoordelijk 
voor het schoonhouden van de 
stad. Later ging ik bij de Griffie aan 
de slag, ter ondersteuning van de 
Gemeenteraad en de raadsleden. Ik 
wil die kennis en ervaring nu graag 
concreet toepassen in het werk 
voor de bewoners, ondernemers en 
bezoekers van de Binnenstad.’

Van buiten naar binnen denken 
‘De gemeente wil meer wijkgericht 
werken. Alle vakafdelingen moeten 
nog beter inspelen op de vraagstuk-
ken in de wijk. Meer van “buiten 
naar binnen” denken en werken 

noemen we dat. De rol van het 
wijkbureau verandert daardoor. We 
brengen de wensen en ideeën in de 
wijk in beeld en zoeken meer naar 
mogelijkheden om mensen beter in 
staat te stellen de dingen te doen 
waarmee ze aan de slag willen. 
Bijvoorbeeld via advies, financiële 
steun of een goed vrijwilligersbeleid. 
Dat past in een samenleving waarin 
van burgers een groter zelforgani-
serend vermogen gevraagd wordt. 
Als wijkregisseur zal ik in de gaten 
houden of we dat vermogen als 
gemeente voldoende ondersteunen: 
met een open en nieuwsgierige blik 
naar buiten, meedenken over moge-
lijkheden .’

Mensen leren kennen
‘Bewoners en ondernemers moeten 
merken dat er naar hen geluisterd 
wordt. Dat de gemeente iets met 
hun inbreng doet en dat er ruimte 
is om initiatieven te ontplooien. Een 
eerste belangrijke stap daarbij voor 
mij is om de komende tijd mijn net-

Goed luisteren naar burgers en ondernemers en ruimte bieden aan 
maatschappelijke initiatieven in de Binnenstad. Dat is een belang-
rijke missie van Andrea Berghuizen [49], die in augustus Els Leicher 
opvolgde als Wijkregisseur Binnenstad. ‘Het is goed om, waar dat 
kan, als gemeente meer over te laten aan burgers, bedrijven en 
organisaties.’

Vrachtwagens gewogen

Sinds januari controleren medewer-
kers van Toezicht en Handhaving of 
de vrachtwagens die in de binnen-
stad komen niet te zwaar zijn. Ze 
rijden door de stad met in hun auto 
twee ‘weegschalen’: grote, platte 
platen waar de vrachtwagen met de 
wielen op kan rijden. Olaf le Blanc, 
parkeercontroleur: “Het gaat ons 
niet om de boetes. Wij willen voor-
komen dat de werfkelders stuk gaan 
door te zwaar vrachtverkeer. Na 
het ontvangen van een boete gaan 
chauffeurs en transportbedrijven na-
denken over hoe ze in de toekomst 
met een lichter transport hun vracht 
naar de binnenstad vervoeren. Met 
kleinere vrachtwagens of wagens 
met een extra as zodat het gewicht 
beter verdeeld wordt. De rechter 
bepaalt hoe hoog de boete wordt 
en die kan forse zijn: zo rond de 
duizend euro! Voor chauffeurs en 
transportbedrijven die de boete 
moeten betalen is dat echt wel even 
slikken.”

De eerste resultaten zijn zodanig 
dat Toezicht en Handhaving deze 
controles verder gaat uitbreiden. Nu 
zijn tien medewerkers gecertificeerd 
en opgeleid om de vrachtwagens te 
wegen. De komende maanden ko-
men er nog tien collega’s bij. Olaf le 

Blanc: “Dan kunnen we ook vaker 
reageren op een melding van een 
te zware vrachtwagen. We doen 
ons gewone werk, met de weeg-
platen achterin de auto. Als we een 
vrachtwagen wegen krijgen we veel 
bekijks. De bewoners van de bin-
nenstad laten duidelijk merken dat 
ze blij zijn met deze acties.” •

nemer tijdelijk met werken vanwege 
de winkeldrukte rondom de feest-
dagen. Begin januari 2014 start het 
werk aan de rijweg. Het asfalt wordt 
vervangen door gebakken klinkers 
en de rijweg wordt versmald. Naar 
verwachting is de herinrichting in 
februari 2014 gereed. 

Bereikbaarheid 
Tijdens de eerste fase zijn beide stra-
ten toegankelijk voor gemotoriseerd 
verkeer en fiets- en voetgangers. 
Omdat er altijd maar aan één kant 
van de weg tegelijk gewerkt wordt 
blijft altijd een voetpad beschikbaar. 
Tijdens de tweede fase zal buslijn 2 
een aangepaste route rijden. 

Bent u benieuwd hoe de straten eruit 
komen te zien? Bekijk het ontwerp 
op www.utrecht.nl/binnenstad. •

werk in de Binnenstad uit te breiden. 
Want hoe groter dat netwerk is, hoe 
meer ik kan signaleren wat er leeft 
en hoe beter ik kan functioneren als 
aanspreekpunt. 

Uitnodiging tweede dialoogavond 
Wijkambities Binnenstad op 25 september

Dit voorjaar zijn bewoners, ondernemers en andere 
partijen in de wijk uitgenodigd om aan te geven 
wat zij belangrijk vinden voor hun wijk of buurt. 
Dit is gedaan door middel van een peiling via het 
bewonerspanel, het raadplegen van verschillende 
groepen in de wijk, een internetenquête en een 
wijkdialoogavond. Hierop hebben we veel reacties 
en bijdrages ontvangen. Ook hebben diverse deel-
nemers aangegeven zelf in actie te willen komen 
voor de wijk. Alle reacties hebben bijgedragen aan 
het opstellen van de ambities voor de wijk 

Het wijkbureau Binnenstad organiseert een 
tweede dialoogavond op woensdag 25 sep-
tember over het vervolg van de Wijkambities 
Binnenstad. 

Binnenstad. Deze Wijkambities vormen de leidraad 
voor de komende vier jaar. De conceptversie vind u 
op: www.utrecht.nl/wijkambities. 

Onder het motto ‘Oud en Nieuw kwalitatief 
verbinden’ werken we aan een leefbare, levendige 
en veilige Binnenstad. Graag diepen we met u de 
drie belangrijkste wijkambities voor de Binnenstad 
verder uit:
• Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, 
 gastvrije openbare ruimte van de binnenstad.
•  Continueer de veiligheidsaanpak met name in
 de Breedstraatbuurt, Stationsgebied en Veilig   
 Uitgaan.
•  Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in
 de openbare ruimte.

Lokatie: Bartholomeus Gasthuis, Smeezaal
Adres: Lange Smeestraat 40
Tijd: 19.30-22.00 uur
Aanmelden: binnenstad@utrecht.nl

Indien u zich aanmeldt ontvangt u een agenda 
voor deze avond.
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Groen idee? Kom ermee!

Ideeën voor mooier groen 
in de binnenstad?

Tot en met 28 november 2013 
kunt u als wijkbewoner van 
de Binnenstad groene ideeën 
indienen via het ideeënformulier 
op de website www.utrecht.nl/ 
wijkgroenplanbinnenstad of in 
de folder, verkrijgbaar bij het 
wijkbureau Binnenstad. 

Een mooier plantsoen? Een nieuw 
aangelegd perkje? Een extra boom? 
Groen staat in de gemeente Utrecht 
hoog op de agenda. De gemeente 
streeft naar een duurzame groene 
stad, waar iedere inwoner op loop-
afstand kan genieten van groen. 
Daarom maakt de gemeente voor elke 
wijk samen met de bewoners een 
wijkgroenplan. Een wijkgroenplan is 
een lijst met ideeën van bewoners 
voor mooier groen, dat zichtbaar en 
openbaar toegankelijk is in de straat 
of buurt. De groene ideeën die opge-
nomen worden in het wijkgroenplan 
worden binnen een tijdsbestek van 

Te zwaar vrachtverkeer veroorzaakt schade aan de werfkelders. Van-
daar dat delen van de binnenstad verboden zijn voor zwaar vracht-
verkeer. Maar hoe controleer je dat? Nou, gewoon, door te wegen!

Begin september start de gemeente met de herinrichting van de 
Korte Jansstraat en de Domstraat. Beide straten krijgen het karakter 
van een binnenstadsstraat waarbij de voetganger centraal staat. Het 
werk wordt in twee fasen uitgevoerd. 

Wijkbureau Binnenstad Wijkbureau Binnenstad

Dus: vind je dat ik u, jou of je orga-
nisatie moet leren kennen? Neem 
dan contact op met het Wijkbureau, 
en we maken een afspraak!’ •

Andrea Berghuizen  © Willem Mes

Open en nieuwsgierig meedenken 
over mogelijkheden 

twee tot drie jaar uitgevoerd. Er is 
€ 420.000 beschikbaar om de plan-
nen uit te voeren. Ingeleverde ideeën 
moeten buiten de recente, geplande 
of lopende ontwikkelingen vallen en 
maken meer kans op uitvoering als 
ze voldoen aan de toetsingscriteria 
die te vinden zijn op www.utrecht.nl/
wijkgroenplanbinnenstad

 

In november is een terugkombijeen-
komst om ideeën aan te scherpen, 
maar ook nieuwe ideeën zijn dan nog 
welkom! Hou de website in de gaten 
voor de datum en de locatie.  •

 
Donderdag 17 oktober 2013 
19:30 tot 21:30 uur

Weerdsluis, zaal 2
Bemuurde weerd oz 37, Utrecht.

Informatieavond:

Aslastmeting in binnenstad ©Politie Utrecht

Spreekuur  
wijkwethouder
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Goed idee? Doe er iets mee!

Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Wilt u iets organiseren voor uw buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander idee om de leefbaarheid in de 
binnenstad te verbeteren? De gemeente Utrecht ondersteunt 
initiatieven van bewoners en ondernemers om hun straat, 
buurt of wijk beter, leuker, leefbaarder en veiliger te maken. 

Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget: een budget per 
wijk speciaal voor bewonersinitiatieven. Het beschikbare budget geldt 
steeds voor één jaar en op is op. Het budget voor 2013 is € 500.000. 
Voor de binnenstad is er nog een deel beschikbaar. Heeft u ideeën die 
een bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget? Vraag het dan snel 
aan! Kijk op www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget voor meer informatie 
en om een aanvraag te doen. •

 Voorbeelden van toegekende aanvragen [juni t/m augustus  
 2013] zijn:
 • Project Westerkade Kunstwerken
 • Expotheek Voorstraat
 • Buurtbijeenkomst Abraham Dolehof
 • Open Air Tango Stadhuisplein
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Nieuwe regels voor stallen fiets!

weghalen die voor gevaarlijke situa-
ties kunnen zorgen, maar ook fietsen 
die in de weg staan. We verplaatsen 
deze fietsen naar de Fietsenstalling 
Vredenburg en als ze daar niet wor-
den opgehaald gaan ze een dag later 
naar het Gemeentelijk Fietsendepot.”

Weesfietsen
“Regelmatig houden we een ‘wees-

Vredenburg
“Rond Vredenburg is veel veranderd, 
met de nieuwe winkels, de taxistand-
plaats, de nieuwe fietsenstalling en 
dan is er ook nog drie keer per week 
markt! Het was altijd al verboden om 
je fiets daar te stallen. Maar nu met 
de Fietsenstalling Vredenburg is er 
een goed alternatief, bovendien de 
eerste dag gratis! Vandaar dat we 
in deze omgeving niet alleen fietsen 
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Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Wilt u over-
last 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 als u iemand van het wijkbureau wilt spreken. 
Bel dan voor een afspraak of meld u bij de portier van de Neudeflat, 
Vinkenburgstraat 26. •

Wijkbureau Binnenstad

Margriet Kragten © Willem Mes

fietsenactie’. Dan halen we fietsen 
weg die twee of vier weken op 
dezelfde plaats staan. Nu zie je vaak 
fietsen maandenlang op dezelfde 
plek. We mochten ze pas weghalen 
als het echt een wrak was gewor-
den. Al die tijd hield zo’n fiets ruimte 
bezet. Dat wordt nu verleden tijd! De 
eerste weesfietsenactie is in oktober 
en november. De laatste week van 
oktober krijgen alle fietsen in de Bin-
nenstad een sticker; ook fietsen die 
er mooi uit zien! Twee of vier weken 
later halen wij de fietsen waar de 
sticker nog op zit weg. In het win-
kelgebied van de Binnenstad mogen 
fietsen niet langer dan twee weken 

ergens blijven staan, net als in het 
Stationsgebied. Voor de rest van de 
Binnenstad is dat vier weken. Mensen 
die een paar weken op vakantie gaan 
of hun fiets weinig gebruiken moeten 
echt opletten!”

Ophalen
Als uw fiets is weggehaald door 
de Gemeente Utrecht, kunt u hem 
ophalen bij het Gemeentelijk 
Fietsendepot, Kanaalweg 50, met 
een geldig legitimatiebewijs, een pas-
sende fietssleutel en na betaling van 
de kosten. Meer informatie: 
www.utrecht.nl/fietsweg of 
030 - 286 00 00. •

Wijkbureau Binnenstad

A
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Vr 13 Buurkerk 
(museum Speelklok)
18.30 Domein 11: 
Campana; muziektheater 
incl. maaltijd; € 15/10, ook 
op 14 en 15 september

Za 14 Binnenstad
12:00 Nationale Orgeldag 
en Open Monumentendag

Za 14 Nicolaïkerk
12.00 Start Orgelvoettocht: 
Berry van Berkum (orgel); 
gratis

Za 14 Catharijnekerk
13.00 Orgelvoettocht: Paul 
Houdijk (orgel) mmv Schola 
Martini olv Marti Severt

Za 14 Westerkerk
13.15 Frank van Basten 
(orgel)

Za 14 Lutherse Kerk
14.00 Orgelvoettocht: 
Sebastiaan ‘t Hart (orgel); 
werken van Bach, Rhein-
berger en Pepping

Za 14 Jacobikerk
14.15 Paul van der Woude 
en Gerrit Christiaan de Gier 
(orgel)

Za 14 St. Augustinuskerk
15.15 Paul van der Woude 
en Gerrit Christiaan de Gier 
(orgel)

Za 14 Domkerk
15.30 Orgelvoettocht: 
Ko Zwanenburg (orgel); 
werken van Bach, Mendels-
sohn en Reger; collecte

Za 14 Kunstruimte Kuub
20.00 Utrecht String 
Quartet; Bartok, String 
Quartet nr. 2; Ullman, 
String Quartet nr.3; Pärt, 
Psalom voor Strijkkwartet; 
€ 17,50/12,50 reserveren 
info@kunstruimtekuub.nl

Zo 15 Willibrordkerk
14.00 Christine Kamp 
(orgel); Widor, Symfonie 1; 
collecte

Zo 15 Janskerk
15.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Italiaanse Barok; o.a. 
Vivaldi, Gloria; Allegri, 
Miserere; Pergolesi, Stabat 
Mater; € 70

Vr 20 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Risto Joost: Vers la 
Méditerranée; werken van 
Debussy, Saint-Säens, 
Gouttenoire, Poulenc, Tulev 
en Daniel-Lesur; € 24,50/11

Za 21 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Engelse 
kerkmuziek uit de 16e en 
17e eeuw; collecte

Za 21 Willibrordkerk
20.00 Ensemble Illustre 
olv Anthony Scheffer mmv 
Henk van Zonneveld (orgel); 
Carissimi, Historia Jonae; 
werken van Pachelbel, 
Victoria, Gallus, Byrd, 
Hassler, Monteverdi en 
Palestrina; € 10/5

Zo 22 Willibrordkerk
14.00 Arjan de Vos (orgel); 
Widor, Symfonie 2; collecte

Zo 22 Josephkerk
15.00 Luna kamerkoor olv 
Wolfgang Lange: Chanting; 
werken van o.a. Whitacre, 
Lauridsen, Britten, Tavener, 
Barber en Allegri; € 10

Zo 22 Schillertheater
15.30 Sonja Roskamp 
(sopraan), Petra Visser 
(viool) en Wouter van Belle 
(piano): Soirée Musicale; 
werken van Schubert, 
Händel, Wolf, R. Strauss en 
Vaughan Williams; € 16/14

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Di 24 Fentener van 
Vlissingenzaal
14.00 Opening Schubert en 
Strauss Masterclass, t/m 
28 september; 
info www.schubert.nl

Za 28 Domkerk
15.30 Jan Hage (orgel); 
werken van Vriend, Hage en 
Welmers; collecte

Za 28 Augustinuskerk
20.00 Monteverdi Kamer-
koor olv Wilco Brouwer 
mmv Ko Zwanenburg 
(orgel): Slaan en samen-
gaan; Nasveld, Consonance, 
While & Movement; werken 
van o.a. Lasso, Britten, 
Eben, Hytton Stewart en 
Buxtehude; € 15/10

Zo 29 Willibrordkerk
14.00 Paul van der Woude 
(orgel); Widor, Symfonie 3; 
collecte

Zo 29 Rabotoren
14.00 Twaalf klavecinis-
ten van de Nederlandse 
Bachvereniging: Bach Toren-
hoog; Bach, 
Wohltemperierte Klavier I; 
€ 22 Vijf voorstellingen van 
drie uur, aanvang tussen 
14:00 en 15:00

OKTOBER
Do 3 Geertekerk
20.15 Nederlandse 
Bachvereniging olv Jos van 
Veldhoven: Strijdlustige 
cantates van Bach; BWV 
50 Nun ist das Heil und die 
Kraft, BWV 130 Herr Gott, 
dich loben alle wir, BWV 
146 Wir müssen durch viel 
Trübsal in das Reich Gottes 
eingehen; € 29

Za 5 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 6 Willibrordkerk
14.00 Hans van Haeften 
(orgel); Widor, Symfonie 4; 
collecte

Zo 6  Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 5 
Wo soll ich fliehen hin?; 
collecte

Za 12 UCK
13.30 Wim Egz Ensem-
ble olv Martin Rudolph; 
Palestrina, Canticum 
Canticorum (delen); 
Rudolph, Indian Requiem; 
€ 10 ook om 16.00

Za 12 Domkerk
15.30 Festival Connecting 
Arts: Domcantorij olv 
Remco de Graas; muziek 
uit de VS; collecte

Zo 13 Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits (orgel); 
Widor, Symfonie 5; collecte

Ma 14 Gertrudiskathedraal
20.00 Workshop Gregori-
aans zingen olv Piet van der 
Steen; gratis

Vr 18 Nicolaïkerk
20.15 MUSA olv Beni 
Csillag mmv Peter van Os 
(accordeon) en Michel 
Marang (klarinet): MUSA in 
de Rrrruimte; Kagel, Rrrrrrr; 
Ginastera, Lamentaciones 
De Jeremias Propheta; 
Ligeti, Ésjzaka, Reggel; 
Schubert, Psalm 92; 
Manneke, Gestures; 
Stravinsky: Tango; € 17,50

Vr 18 Pieterskerk
20.15 Capella Sancta 
Maria olv Enrique López-
Cortón: Luz de España; o.a. 
Morales, Misa de Beata 
Virgine; Crecquillon, 
Andreas Christi famulus; 
€ 17,50

Za 19 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 20 Willibrordkerk
14.00 Arno van Wijk 
(orgel); Widor, Suite Latine 

en Bach’s Memento; 
collecte

Zo 20 Janskerk
15.00 Vocal group Call en 
The Bach Orchestra of 
the Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink mmv Cor 
Bakker (piano): 
The Classical PROMS; € 70

Vr 25 Pieterskerk
20.15 Residentie Kamer-
koor olv Jos Vermunt: 
My spirit sang all day; o.a. 
Rheinberger, Cantus 
Missae; Stanford, Magnifi-
cat; werken van Elgar, Finzi, 
Cornelius en Diepenbrock; 
€ 15/10

Vr 25 Theater Kikker
20.30 Egidius Kwartet mmv 
Marien Jongewaard (spel); 
De Graaff, Apera

Za 26 Catharinakathedraal
14.30 Kathedrale Koor olv 
Gerard Beemster en 
Camera Musicorum 
Bredana olv Paul de Meyer 
mmv Wouter van Belle 
(orgel): Herman Strategier-
concert; € 7,50

Za 26 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Za 26 Theater Kikker
20.30 Egidius Kwartet mmv 
Marien Jongewaard (spel); 
De Graaff, Apera

Zo 27 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud 
(orgel); Widor, Symfonie 6; 
collecte

Zo 27 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

NOVEMBER
Vr 1  Pieterskerk
20.15 Cappella Breda olv 
Daan Manneke:Sweelinck-
vespers; Sweelinck, 
Psalmen, Onse Vader in 
Hemelrijck, Magnificat; 
weken van Manneke en 
Honnegger; € 15/10

Za 2 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Schütz, 
Musikalische Exequien; 
collecte

Za 2 Jacobikerk
20.15 Orkest van Utrecht & 
friends olv mmv Martin Oei 
(piano): Lustrumconcert; An-
driessen, La Celebrazione, 
Sinfonia nr. 8 (in stile 
classico); Beethoven, 
Pianoconcert nr. 5; Ansink, 
Utrecht az én városkám 

Zo 3 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Op bezoek bij het boek; 
info www.culturelezondagen.nl

Zo 3 Willibrordkerk
14.00 David Schlaffke 
(orgel); Widor, Symfonie 7; 
collecte

Zo 3 UCK
15.00 Les Voix Romantiques 
olv Karel Demoet mmv 
Hesther Oor (sopraan), Nicky 
Bouwers (alt), Fokko Schol-
ma (tenor), Johan Vermeer 
(bas), Thijn Vermeulen (vleu-
gel) en Hans van Schuppen 
(accordeon); Rossini, Petite 
Messe Solennelle; € 15

Zo 3 Catharinakathedraal
15.00 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard Beemster; 
Mozart, Requiem

Zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 79 
Gott der Herr ist Sonn und 
Schild; collecte

Vr 8 Pieterskerk
20.15 Ensemble Lyrique olv 
Simon Schouten: Bach in de 
Thomaskerk; werken van 
o.a. Bodenschatz, Calvisius, 
Hassler, Lassus en Bach;   
€ 24,50

Za 9 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 10 Willibrordkerk
14.00 Tjeerd van der Ploeg 
(orgel); Widor, Symfonie 8; 
collecte

Zo 10 Janskerk
15.00 Vocal group Call en 
The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink mmv Cor Bak-
ker (piano): The Classical 
PROMS; € 70

Vr 15 Pieterskerk
20.15 Haarlem Voices olv 
Sarah Barrett: Echo’s uit 
de Karpaten; werken van 
Petrovitc, Dvorák, Janácek, 
Martinu en Ligeti; € 15/10
 
Za 16 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Za 16 Muziekhuis 
Loevenhoutsedijk
17.00 Utrecht String Quar-
tet: 100 years Benjamin 
Britten

Za 16 Geertekerk
20.15 Kamerorkest Pulcinella 
olv Gijs Leenaars mmv 
Matthew Midgley (contra-
bas); Prokofjev, Sinfonietta; 
Rota, Divertimento voor con-
trabas en orkest; Beethoven, 
3e symfonie; € 15/10
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www.utrecht-muziekstad.net

www.utrecht-muziekstad.net

Het staat erg vol met fietsen in de binnenstad en vaak is het moeilijk 
om een plek te vinden voor een fiets. Margriet Kragten, teamleider 
van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte: “We willen meer 
ruimte zodat iedereen z’n fiets goed kan parkeren. Sommige fietsen 
staan in de weg, zorgen voor gevaarlijke situaties of zijn als ‘wees-
fiets’ in de steek gelaten door hun eigenaar. Dankzij nieuwe regels 
worden zulke fietsen sneller en vaker weggehaald. Belangrijk voor 
bewoners van de binnenstad om te weten wat er is veranderd en 
hoe ze hun fiets terug kunnen krijgen!”
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zich bij hen voegen. Iedereen heeft dan ook nog 
eens het gevoel dat het toch moet kunnen, ze 
hebben maar eenmaal een feestje. Maar dat 
geldt ook voor de groep van de dag ervoor en 
de dag daarna. Teveel geluid is een probleem, 
maar te weinig geluid soms ook. Met steun van 
de gemeente worden pizzabedrijven geprikkeld 
om hun koeriers te laten rijden met elektrische 
scooters in plaats van benzine exemplaren. Dat 
scheelt alles in het lawaai. Het goed voor het 
milieu, maar omdat ze zo stil zijn schrikken men-
sen, je hoort ze niet aan komen. Moet je dan een 
kunstmatig geluid toevoegen? 

Handhavers bellen
Wat is de rol van de politiek als geluid leidt tot 
overlast? Er is het nodige in regels vastgelegd. 
Maar daarmee zijn we er niet. Het begint met 
elkaar aan te spreken. Niet iedereen die lawaai 
maakt heeft door dat anderen er last van hebben. 
Als praten niet helpt, dan is het zaak handhavers 
op te bellen. Je zult een evenwicht moeten zien 
te bereiken tussen bewoners in de Binnenstad en 
bezoekers. We leven niet in een museum, maar 
ook niet in een disco. Wat meer spelregels rond 
openingstijden van terrassen en spelregels over 
het buiten staan bij feestkelders zou echt helpen 
om het rustiger te krijgen. En daar kan de politiek 
zonodig een steentje aan bijdragen. •

 Sytse Koopmans, raadslid

Festivals 
meer spreiden 
over de stad 

Op 23 augustus was ik bij de start van het 
Festival Oude Muziek. Na de grote opening in de 
Domkerk waren er huiskamerconcerten op allerlei 
adressen. Het was een prachtig geluid in de Bin-
nenstad.
Zo zijn er de hele zomer door mooie festivals en 
activiteiten in de stad, waarbij voor iedereen wel 
een mooi geluid te vinden is. Als Binnenstadbe-
woner zit u op de eerste rij - dat heeft voordelen, 
maar u kunt zich er ook niet aan onttrekken. Met 
de permanente zondagsopening van de winkels 
blijft er daarmee niet veel stilte over. Die stilte is 
wel nodig om balans te brengen en een tegen-
wicht te vormen tegen een teveel aan geluid.
 
Strakker handhaven
Daarom staat het CDA voor een herziening van 
het evenementenbeleid waarbij meer rekening 
gehouden kan worden met de bewoners van 
de Binnenstad. In Overvecht bijvoorbeeld zijn 
nauwelijks festivals. Wij vragen het college van 
B&W de voorwaarden en vergunningverlening 
te gebruiken om dit soort activiteiten meer te 

spreiden over de stad. 
Ook wat betreft de reguliere horeca vinden we 
het belangrijk dat er strakker op overlast wordt 
gehandhaafd. Omwonenden moeten kunnen 
zien welke regels gelden voor afgegeven vergun-
ningen, zodat zij ook weten wanneer zij weer 
rust mogen verwachten.
Wij vinden zo een balans van groot belang, want 
bewoners, bezoekers en ondernemers zullen er in 

UMF-beleid 
Ingezonden

onze Binnenstad samen uit moeten komen. Dat 
was al zo toen de Oude Muziek van het festival 
nog modern was. En met goed beleid en heldere 
regels blijft dat nog heel lang zo. Het CDA neemt 
daar graag het voortouw in. •
 

Sander van Waveren, fractievoorzitter & 
wijkcontactpersoon Binnenstad

Zilverstraat 2 staat nu al ongeveer een jaar leeg 
en te koop  [veertig meter voor de lieve som van 
€ 150.000].De stokrozen tieren welig. De eige-
naar? Het Utrechts Monumentenfonds  [UMF]. 
Vele omwonenden hebben zich meteen al afge-
vraagd waarom deze kleine woning, die prima 
geschikt is voor verhuur aan een alleenstaande, 
zo nodig verkocht moet worden. Het lijkt me 
niet passen bij de doelstelling van het UMF, een 
belangrijke eigenaar van historische panden in de 
Binnenstad. • 

Jan Janssen, Springweg 61 bis

Weldaad in Hardebollenstraat
Ingezonden

In de Hardebollenstaat heerst een aangename sfeer 
en rust sinds donderdagmorgen 25 juli, hét moment 
waarop in deze straat op last van de burgemeester 
de rode lampen gedoofd werden en de gordijnen 
geopend. Ik ben overrompeld door de stilte, waar-
van je eigenlijk niet meer wist dat die zo voelde en 
eruit zag in deze straat en directe omgeving. Geen 
getippel, geen gedeal, geen gehang, geen heling, 
geen rondjes rijdende auto’s die op een tippelaarster 
gokken of wachten op een parkeerplek. Geen rond-
fietsende ronselaars en harddrugsverkopers, geen 
fietsende vaste tippelaarster. Geen joelende kroeg-
bezoekers op weg naar huis. Geen gegluur naar 
schaars geklede dames. Kortom: een aangenaam 
straatje met een enorm positieve uitstraling naar de 
rest van de buurt en Binnenstad.�Voor het eerst in 
veertien jaar kan ik door de Hardebollenstraat lopen 
zonder geklop en getik; ik hoef niet meer een blokje 
om te gaan ter vermijding van allerlei gedoe. Het is 
nu een straatje dat andere ondernemersactiviteiten 
verdient, wat mogelijk is volgens het bestemmings-
plan. Ook de directe omgeving is prettiger.�Ik kan 
me niet voorstellen dat er mensen zijn die de oude 
situatie terug wensen, tenzij ze zelf in een rustige 
straat wonen en het hun niet interesseert dat het bij 
anderen groot gedoe is. • 

Ari Doeser, buurtbewoner

 

Beperking over-
last moet mee-
spelen bij selectie 
bouwer

Het project Binnenstad heeft een enorme impact 
op de bezoekers aan Utrecht en gebruikers 
van het station. Nog groter is de invloed op de 
bewoners en ondernemers van de Binnenstad. 
Regelmatig horen we de verhalen van slecht 
bereikbare winkels, wegomleidingen, afsluitingen 
en ander onvermijdelijk ongerief dat meekomt 
met de grootscheepse herinrichting van het 
meest gebruikte deel van onze stad. 
Helaas zijn er ook te vaak gefrustreerde bewoners 
van het Binnenstad die bij nacht en ontij herin-
nerd worden aan de bouwput waar ze overdag 
zicht op hebben. Leveranciers die om vijf uur in 
de ochtend komen lossen bij het muziekpaleis. 
Delen van de OV-terminal die ’s nachts gebouwd 
worden omdat het reizigersvervoer áltijd voor-
gaat. De sloop- en bouwwerkzaamheden van 
Hoog Catharijne tot laat in de avond. 

Enorme belangen
Op sommige dagen zijn er honderden bouwvak-
kers van tientallen verschillende aannemers aan 
het werk op een kwart vierkante kilometer. Dan 
is het begrijpelijk dat er communicatiestoringen 
zijn: iedereen moet zijn deadline halen, anders 
volgen er boetes, reprimandes en ontstaan er 
grote logistieke problemen. De commerciële en 
maatschappelijke belangen zijn ook groot bij 
deze projecten die soms in de honderden miljoe-
nen lopen.
Maar we moeten daarbij ook de menselijke maat 
niet uit het oog verliezen!
Is het nou nodig om het allemaal zó strak te plan-
nen? Is het écht een ramp als het muziekpaleis al 
op voorhand een jaar langer de tijd had genomen 
voor de bouw? Zouden er dingen verschrikkelijk 
zijn misgegaan als gebouw De Vredenburg later 
was opgeleverd? Natuurlijk is het ook in het be-
lang van de bewoners dat de bouw vlot verloopt 
zodat iedereen weer snel uit de rommel is. Maar 
dan wel zó dat er ook nog gewoon gewoond 
kan worden in de Binnenstad, dat de nachtrust 
gerespecteerd wordt en dat je zo nu en dan eens 
‘gewoon’ kunt uitslapen in het weekend. 

Speciale paragraaf 
Daarom zou het goed zijn als er bij planning, ver-
gunningverlening, aanbesteding en aannemersse-
lectie ook een paragraaf ‘beperking van overlast’ 
wordt opgenomen. Kwaliteit van bouwen is juist 
ook het tonen van respect voor de bestaande 
omgeving en daar horen de bewoners bij. Als het 
lukt daar goede criteria voor op te stellen zou het 
zo moeten zijn dat de aannemer die de klus kan 
klaren met de minste overlast de voorkeur krijgt 
boven de aannemer die het snel en goedkoop 
kan. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat het 

boetebeding niet alleen geldt voor te laat opleve-
ren maar ook voor teveel klachten uit de buurt. 
Want uiteindelijk doen we al deze projecten toch 
voor de bewoners van de stad? Om draagvlak 
onder de bewoners voor het project Binnenstad 
te houden moeten we dus niet alleen het per-
spectief van een betere stad schetsen, maar ook 
zorgen dat de weg er naartoe begaanbaar is en 
de overlast dragelijk. 
Dan kiezen we ervoor dat tijdens de verbouwing 
het slapen gewoon doorgaat. • 

 André van Schie, raadslid

De grenzen 
van het redelijke

Als de Binnenstadskrant een themanummer 
uitbrengt over geluid, denk je onmiddellijk aan 
evenementen. Geluidsoverlast. Ook de D66-
fractie is dikwijls bij aanwonenden van percelen 
waar evenementen plaatsvonden geweest, om 
met eigen oren de overlast vast te stellen. En 
eerlijk is eerlijk: ook wij vonden meestal dat er 
inderdaad sprake was van echte overlast. De 
standaardsmoes waarmee je Binnenstadbewoners 
terecht boos maakt, is deze: ‘als u stilte wilt moet 
u in Drenthe gaan wonen en niet in de Utrechtse 
Binnenstad.’ Maar zo werkt het natuurlijk niet. 
Bewoners hebben het volste recht ‘geluid’ te 
maken als ze overlast ervaren. En de meeste Bin-
nenstadbewoners, zo is onze ervaring, zijn best 
bereid om enige overlast te accepteren. Als het 
maar redelijk blijft. 

Op een kluitje
Nou zijn Binnenstadbewoners niet de enige 
Utrechters die overlast ervaren. In Lunetten 
hebben de mensen last van geluidsoverlast van 
de snelwegen. Zuilen ervaart stankoverlast door 
industriegebied Lage Weide. 
Parkeeroverlast, hangjongerenoverlast, zwerf-
vuiloverlast, lichtoverlast, overlast van aanme-
rende bootjes, burenoverlast.... Bijna elke wijk 
en elke buurt heeft wel te maken met een vorm 
van overlast. En uiteindelijk komt dat omdat we 
met meer dan 300.000 mensen op een kluitje 
zijn gaan wonen. We willen allemaal werken, 
recreëren en consumeren en dat lukt niet als 
we doodstil op de bank blijven zitten. We zullen 
dus moeten accepteren dat we soms last of zelfs 
overlast ervaren. 

Regeloverlast
Om te bepalen of de overlast binnen de grenzen 
van het redelijke blijft, stelt de overheid graag 
normen vast. Maar normen zijn regeltjes en er 
zijn nogal wat mensen die in Utrecht regeloverlast 

ervaren. Te veel zaken zijn vastgelegd en soms 
spreken normen, die met de beste bedoelingen 
ooit zijn vastgesteld, elkaar tegen. Je zou al die 
regeltjes tegen overlast een medicijn met ernstige 
bijwerkingen kunnen noemen. 

Hoe ga je daar nou in de praktijk mee om? Voor 
D66 is er maar één antwoord: Daar hebben we 
u voor nodig. Als u geluids- of andere overlast 
ervaart en u vindt dat de gemeente of de politie 
onvoldoende doet, meldt u het dan bij ons. Als 
u overlast van te veel regelgeving ondervindt: 
meldt u het dan ook. Met redelijkheid, wederzijds 
begrip, ambitie, gezond verstand en uw mede-
werking kunnen we het steeds een beetje beter 
maken. Als u van zich laat horen, hoort u het 
D66-geluid terug in de raadsvergadering. •

Arjan Kleuver, raadslid

Geluid is 
een issue, altijd 
en overal. 

Bij mij in de buurt is een initiatief om het bestuur 
van de Catharijnekerk op te roepen minder lang 
de kerkklokken te luiden. Niet om het gebeier te 
stoppen, maar te beperken. Gelui hoort bij een 
middeleeuwse Binnenstad, maar soms houdt het 
luiden acht tot tien minuten aan, en dat soms een 
paar keer per dag. Voor mensen die in de buurt 
van de kerk wonen betekent dit een vorm van 
overlast. Als ze in hun tuin zitten, moeten ze het 
gesprek stoppen totdat de klokken ophouden. 
Vroeger had het misschien zin om de kerkgangers 
op deze manier op te roepen hun religieuze plich-
ten te vervullen, maar nu ervaren omwonenden 
het als een hinderlijk geluid. Angst voor teveel ge-
luid is een belangrijk element in de discussies over 
het al dan niet plaatsen van grote windmolens op 
Lage Weide. Nu staan ze er nog niet, maar straks 
kunnen de draaiende wieken voor overlast zorgen. 
In de Binnenstad zul je ze niet horen maar als je in 
Zuilen woont kan dit een punt zijn. 

Na tienen
Het meeste en vaak vervelendste geluid in een 
stad is toch wel dat van muziek en luid pratende 
mensen. Bijvoorbeeld op terrassen die tot laat in 
de avond open zijn. Zolang er nog andere Bin-
nenstadsgeluiden te horen zijn valt het niet zo 
op, maar na tien uur als het verder stiller wordt, 
worden de gasten op terrassen vaak ook nog 
eens lawaaiiger. Zeker als alcohol in het spel is. 
Dit soort overlast speelt nog duidelijker bij de 
feestkelders aan de Oudegracht. De kelders zijn 
dan wel goed geïsoleerd, maar de rokers gaan 
naar buiten de werf op en kletsen luidruchtig. 
Het is dan vaak gezellig zodat ook niet rokers 

Politiek Politiek

© Sjaak Ramakers

© Sjaak Ramakers
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De lege straat 
De straat is leeg
verlichte ramen
daarachter
bewegende figuren
schimmen
naamloos
geluidloos

wel honderd huizen
in deze straat
wel honderd verhalen
ongeschreven

ik loop de straat uit
buk voorover
en raap verrassend 
brokstukken verhaal op
vol stemmen gezichten 
gelach gefluister en gehuil
de alledaagse geluiden

ik wacht

dan stop ik in mijn tas
totale verhalen –

Oeke Kruythof

Buurthuis Oudegracht 227 wordt zondag 22 
september, s middags 3 uur feestelijk heropend 
onder de nieuwe naam In de 3 Krone. Iedereen is 
welkom. 
Op 1 augustus is buurthuis overgegaan van 
Cumulus naar de nieuwe vrijwilligersorganisatie 
Stichting In de 3 Krone. De eigenaar, woningcor-
poratie Mitros, heeft de ruimtes voor 22 maan-
den aan de stichting verhuurd. 
De opzet is om met een groeiende groep vrijwil-
ligers de activiteiten verder uit te bouwen. Willem 
Willemse, tot voor kort in dienst van Cumulus, 
biedt daarbij de helpende hand. Voor allerhande 

klussen, zoals beheer, programmering, admini-
stratie, publiciteit en onderhoud, zijn nog mensen 
nodig. Doelstelling van de stichting: jong en oud, 
rijk en arm met elkaar verbinden. Tegen een billijk 
tarief zijn twee zalen op allerlei momenten voor 
de verhuur beschikbaar. 

Zondag 20 oktober start een nieuwe activiteit: 
een dansmatinee voor 50plussers. Presentator 
August Gard draait muziek uit de 60-er en 70-er 
jaren. Bij voldoende belangstelling gaat hij dat 
elke derde zondagmiddag van de maand doen. 
inde3krone.nl •

Buurthuis heropent feestelijk

Op oude standbeelden hebben mannen te paard alles onder controle. Het paard doet wat de baas zegt, daarover 
is geen enkel misverstand. Bij het stambeeld van Mathieu Klomp, pas afgestudeerd aan de kunstacademie, ligt het 
anders. Het paard wil niet stoppen met grazen, de man heeft problemen bij het bestijgen. 
Het aandoenlijke beeld, gemaakt van plastic afval, was te zien op Utrecht Down Under, een tentoonstelling van 
actuele kunst. In 21 werfkelders van de Oudegracht toonden 37 kunstenaars twee weekenden hun werk. •

Man en paard 

Het huurcontract van de gemeente met de 
eigenaar van de Neudeflat loopt tot eind 2017, 
maar al in 2014 vertrekken de ambtenaren naar 
het nieuwe stadskantoor. Het kan dus zijn dat de 
gemeente voor drie jaar een onderhuurder moet 
zoeken. 
Vorig jaar verklaarde de gemeente in antwoord 
op een vraag van de Binnenstadskrant dat van 
alle panden die vrijkomen bij de verhuizing de 

huur in 2014 afliep. Dit was dus onjuist.
De eigenaar, de EMO-groep, zal de gemeente 
niet aan het huurcontract houden als het niet nodig 
is. Er bestaan allerlei plannen om het gebouw, 
na een grondige opknapbeurt, nieuw leven in 
te blazen, bijvoorbeeld als low budget-hotel, in 
combinatie met appartementen en ruimten voor 
exposities en [natuurlijk] een restaurant op de 
bovenste verdieping. •

Huurcontract Neudeflat

Masterclass Schubert 
en Strauss

Van dinsdag 24  tot en met zater-
dag 28 september staat Kunsten en 
Wetenschappen (het conservato-
rium) op de Mariaplaats in het teken 
van de liedkunst. Onder leiding van 
sopraan Charlotte Margiono, bas 
Robert Holl en pianist Rudolf Jansen 
presenteren jonge professionele 
duo’s zang en piano zich met Schu-
bert en Strauss  aan het publiek. 
De masterclass geldt internationaal 
als een belangrijke kennis- en 
inspiratiebron.

www.schubert.nl
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