
 krant 
Binnenstadskrant, 19e jaargang, nummer 2, voorjaar 2014 

Bin nenstadskrantkrantBin nenstadsBin nenstadsBin nenstadsBin nenstads

lees maar
er staat veel

• Wifi  met koffi e
• Letterlint
• Prostitutie
• Bieb op Neude?
• Exodus gezinnen
 



Binnenstadskrant pagina 2 Binnenstadskrant pagina 3

Utrecht heeft een landelijke 
primeur: het eerste OV/Fietspunt 
midden in de stad, en wel op het 
Janskerkhof. Het bestaat uit een 
paal met elektronica en een rij 
OV-fietsen. 

De Binnenstadskrant is een 
onafhankelijke uitgave op initiatief 
van bewonersgroepen, verschijnt vijf 
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bedrijven en instellingen en 
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van Binnenstadskrant, Utrecht, 
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Bewonersgroepen

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

Beheergroep NV-Huis-
tuin en omgeving 
[Brandstraat, Zwaansteeg, 
Jacobsgasthuissteeg en 
gedeeltes van de Spring-
weg, Haverstraat en 
Oudegracht] tel. 2367315

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt  
ronald-kampman@ziggo.nl

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

Buurtcomité Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnsite.nl

Buurtcomité Zuidelijke Oude 
Stad [ZOS]
e-mail: hanvandobben@wur.nl
Buurtpreventiegroep Wijk 
C-West
tel. 2328076

Doenja dienstverlening, 
Europalaan 55, 3526 KP, 
info@doenjadienstverlening.nl

Klankbordgroep 
Breedstraat en omgeving
tel. 2328591

Klankbordgroep 
Werven
e-mail: 
digamee@attglobal.net

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

Stichting Singelgebied 
Utrecht
www.singelgebied.nl 

Vereniging Comité 
Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.grachtstegen.nl

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
Kikkersloot 18, 3993 TK Houten

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl

Wijk C Komité
www.wijkc.nl

Overig

Algemene Hulpdienst
[van welzijnsstichting Stade]
tel. 2361743

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
www.centrumutrecht.nl

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

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

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

Zakkendragersvereniging 
[bewoners, ondernemers]
tel. 2317578

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]

Interessante websites

Albert Ramakers in 1964 © Sjaak Ramakers

Lees maar
Dick Franssen

Niet iedereen leest graag gedichten, maar het gedichtje hier-

onder, van Lucebert, moet goed te doen zijn. Het gaat zo:

Visser van Ma Yuan 

onder wolken vogels varen

onder golven vliegen vissen

maar daartussen rust de visser

golven worden hoge wolken

wolken worden hoge golven

maar intussen rust de visser

Als jongen fascineerden deze zes zinnetjes me zo dat ik m’n 

vriend Etienne, die op de kunstacademie zat, vroeg of hij er 

inspiratie uit kon putten voor een wandschildering in m’n 

kamer. Hij was een week of drie bezig. Het resultaat was 

prachtig: een man in een bootje in een wilde zee. Volgens 

ons ging het gedicht over de tegenstelling tussen windstilte 

en storm en over een verstandige visser, die op tijd naar huis 

was gegaan om te rusten. 

Maar zo simpel is het niet. Want nu lees ik in een tweede-

hands op de markt gekocht literair tijdschrift dat Lucebert in 

1953 Visser van Ma Yuan schreef uit woede over de Franse 

atoomproeven in de Stille Oceaan. De visser rust niet in zijn 

eenvoudige hutje op het strand, maar op de bodem van de 

zee. 

 ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’, hield de Utrechtse 

dichter Martinus Nijhof in Awater zijn lezers voor. Het is 

een zinnetje waarover veel is nagedacht. Is het een oproep 

om vooral bij gedichten tussen de regels te lezen, of is het 

gewoon een grap: wat er staat = waterstaat?

Hoe dan ook, lezen is moeilijk. Sommige mensen doen 

trouwens gewoon alsòf ze lezen, zoals de jongen op de voor-

pagina. Het is een geënsceneerde foto van Sjaak Ramakers 

van vijftig jaar terug, met zijn jongere broer Albert als lezer 

bij een geïmproviseerd boekenkastje. Sjaak deed mee aan 

een fotowedstrijd van de bibliotheek, toen nog in de Voetius-

straat. Hij won.

Je leest onverstandige dingen. ’t Hoogt maakt reclame voor 

z’n comfortabele stoelen. ‘Lekker onderuitgezakt naar de 

film kijken’. Maar als er nu één ding slecht is voor je rug, dan 

is het onderuitzakken.

Helder schrijven, dat kan lang niet iedereen. Maar het wordt 

pas echt storend als je het gevoel krijgt dat je opzettelijk met 

vage praat het bos wordt ingestuurd. ‘Er staat niet wat er 

staat’, denk je dan. Misschien staat er niets. Misschien staat 

er ook iets heel anders. 

TV-kijken is makkelijker. Maar je krijgt er wel eerder een sik 

van. •

Letters eten

OV/Fietspunt © Sjaak Ramakers

Kunstzinnige gegadigde voor 
Domstraat 2

TivoliVredenburg draait proef

In april beginnen de proefconcerten 
voor pop, klassiek, dance en jazz in 
TivoliVredenburg. Het Utrechtsch 
Studenten Concert, het oudste 
orkest van Nederland (1823), bijt 
op 7 april de spits af in de gereno-
veerde Grote Zaal. Kaarten negen 
euro. Twee dagen daarvoor is er al 
een ‘techno-avond’ met Adept in 

Hanneke Gunsing

Plan post-
kantoor 
steeds 
serieuzer

Pandora, de kamermuziekzaal. 
De opzet dat de vijf zalen elk voor 
een bepaald genre muziek zijn, wordt 
in de eerste week dus al losgelaten. 
Sponsors kunnen zich nog melden 
om voor een ton per jaar tenminste 
tien jaar lang hun naam aan een zaal 
te verbinden. Voorlopig heten de 
zalen nog Grote Zaal, Hertz, Ronda, 

Het plan om de openbare biblio-
theek te verplaatsen van de Stad-
huisbrug naar de Neude wordt 
serieus. 

Bibliotheekdirecteur Van Vlimmeren 
is vrijwel rond met de eigenaar van 
het postkantoor, de Utrechtse beleg-
ger en projectontwikkelaar ASR.
Zes jaar geleden kocht ASR het 
rijksmonument voor 36 miljoen 
euro van KPN, met de bedoeling het 
te verbouwen tot een winkelcen-
trum met daarboven een hotel. De 
werkzaamheden zouden in 2015 
beginnen, als de KPN het pand 
helemaal verlaten heeft. Sinds 2008 
zijn de omstandigheden in Neder-
land sterk veranderd. Mede door de 
opkomst van het kopen op internet 
dreigt overbewinkeling. Tegen de tijd 
dat het hotel in het postkantoor zou 
openen zijn er in Utrecht al heel wat 
hotels bijgekomen. Kortom, ASR is 
niet meer zo vastberaden haar plan 
door te zetten, ook al heeft ze het 
kortgeleden wèl in de welstandscom-
missie gebracht. Het is daar behoor-
lijk positief ontvangen. 
In een zogenaamde quick scan in 
januari, uitgevoerd op verzoek van 
GroenLinks, staat als jaarhuur van het 
postkantoor bijna vier miljoen, tegen 
2.7 miljoen voor de Stadhuisbrug (na 
modernisering). 

Volgens ingewijden valt er op te 
huurprijs van het postkantoor flink 
af te dingen. ASR zou zelfs aan de 
gemeente hebben voorgesteld: ‘Rui-
len: wij de Stadhuisbrug en jullie het 
postkantoor’. •

Fietszuil

Iets later dan gepland, omdat door een misverstand bij de 

gemeente de eerste 250 meter bestrating vijf centimeter te laag 

was gelegd, is half maart de afsluiting van de opknapbeurt van 

de Domstraat en de Korte Jansstraat gevierd. Het resultaat mag 

er zijn: mooie brede trottoirs en een bestrating die past bij een 

oude stad. Helemaal af is het project nog niet. Op het zeer brede 

stukje trottoir bij Domstraat 2 moet nog een boom komen. Hij 

staat ook op de artist impressions die de buurt destijds te zien 

kreeg. Volgens gebiedsmanager Marjon van Caspel is er al vijf-

tienduizend euro beschikbaar. Hij komt nog dit jaar.

Er is een goede kans dat het grote gebouw Domstraat 2, vroeger 

Gemeentelijke Kredietbank, dat al jaren te huur staat, een ‘kunst-

zinnige’ bestemming krijgt. Van Caspel wil nog niet zeggen wie 

de gegadigde is, maar wèl dat het gaat om een keuze tussen 

Amsterdam en Utrecht, en dat het pand in Utrecht het meest 

geschikt is. •

‘Bibliotheek van de toekomst, knooppunt voor kennis, contact en cultuur’. 
Zo heet het rapport dat een commissie onlangs heeft geschreven in opdracht 
van het instituut voor openbare bibliotheken. Op het eerste gezicht is dat een 
niet zo duidelijke titel (wordt kennis straks aan contact en cultuur geknoopt 
– hoe zou dat eruitzien?). De vijf functies die het rapport noemt voor een 
bibliotheek scheppen echter wat meer duidelijkheid: een bibliotheek wordt 
geacht er te zijn voor ‘kennis en informatie’, ‘ontwikkeling en educatie’, ‘lezen 
en literatuur’, ‘ontmoeting en debat’ en ‘kunst en cultuur’.
Van deze vijf liggen de koppels ‘lezen en literatuur’, ontwikkeling en educatie’ 
voor de hand. De bibliotheek is uiteraard de plaats voor boeken, tijdschriften 
en kranten - op papier of digitaal. En als het gaat om het (beter) leren lezen 
en computervaardigheid, dan valt dat zeker onder ‘ontwikkeling en educatie’ 
die een bibliotheek kan bieden, hoewel buurthuizen daar ook in voorzien. 
Maar bij ‘ontmoeting en debat’ en ‘kunst en cultuur’ denk je niet aan een 
bieb, eerder aan café’s (ontmoeting), zaaltjes (debat), en culturele ruimtes en 
muziekzalen (kunst en cultuur). Natuurlijk, dat kan ook allemaal in een bieb, 
maar moet dat ook? Is het geen branchevervaging en concurrentievervalsing 
als een bieb een soort culturele onderneming wordt die allerlei activiteiten 
organiseert die elders in de stad al floreren? • 

Cloud Nine en Pandora. 
TivoliVredenburg komt tegemoet aan 
een wens van veel muziekliefhebbers 
door de Matthäus Passion (9 april) 
en Johannes Passion (17 april) te 
verplaatsen van de Rode Doos naar 
de Grote Zaal. 
De opening van TivoliVredenburg is 21 
en 22 juni. Voor de klassieke muziek 

is er inmiddels een programmaboekje 
voor het seizoen 2014-2015. Concert-
gangers zijn – na de verontrustende 
berichten dat de klassieke muziek 
er bekaaid zou afkomen – redelijk 
tevreden, zowel over het aanbod als 
over de prijzen, die duidelijk onder die 
van het Concertgebouw liggen. •

Als je je je OV-fiets-abonnement 
voor de scanner houdt, rolt er een 
fietssleuteltje uit. Bij het station, in 
het Moreelsepark, staat ook zo’n 
zuil. De OV-fietsen zijn sterk in 
opkomst. Met een abonnement van 
een tientje kunnen twee personen 
een fiets huren voor 3,25 per dag. •

Knooppunt

M’n oom Joop zei tijdens 
verhitte verjaarsvisite-discussies: 
‘Jij moet het weten, want jij hebt 
letters gegeten....!’
Ik studeerde, daarom zei hij dat, 
maar of hij nu ook wist dat ik 
inderdaad altijd letters vrat waar 
ik ook was, stond of zat?
Het wonder voltrok zich in de 
eerste klas. De juf leerde ons de 
eerste letters.
En ineens zag ik buiten op straat 
af en toe precies zo’n letter en 
toen steeds vaker en meer.
Aap, Noot en Mies vergezelden 
mij op mijn reis naar wonder-
schoon Luiletterland.
Een land dat ik nooit meer verliet.
Boeken namen mij mee naar 
andere werelden, andere levens, 
onvoorstelbare avonturen.
Ik hield van Winnetou, Joop ter 
Heul en natuurlijk Annie M.G. Ik 
las wild om me heen.
Dat ik nooit alle boeken kon 
lezen, daar rouwde ik om. 
Op de HBS poogde ik Russisch 
te leren. Daar bleef het bij, want 
die andere letters vormden een 
ontoegankelijk ijzeren gordijn. 
Als ik gebruiksaanwijzingen lees 
herinner ik me dat Russisch nog 
wel eens. 
Morgen haal ik deel twee van 
de reeks van Knausgård. Ik heb 
weer een nieuwe schrijver ge-
vonden tot mijn grote vreugde.
Gelukkig heb ik een magische 
schoenlepel waarmee ik een 
nieuw boek toch weer in mijn 
boekenkast weet te wrikken. 
Nog zeker vijf grote delen te 
gaan. Op mijn grafsteen komt: 
‘Hier rust een uitgelezen type’.
Met wat lievelingsboeken sa-
men. •



Op een niet-commerciële plaats toegang 
hebben tot informatie 

Jacqueline van Eimeren
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‘The times they are a-changing’. Want zijn er op 
de eerste en tweede etage van de Centrale Biblio-
theek altijd wel klanten te vinden; tussen de cd’s 
en dvd’s op de derde etage is het aanmerkelijk 
stiller, en krijgen de verbaasde leners de cd’s soms 
zomaar cadeau, met de woorden: ‘We gaan de 
collectie inkrimpen, dus deze hoeft u niet meer 
terug te brengen.’ En dat klinkt sommige bezoe-
kers nou juist niet als muziek in de oren. Want 
wilde de bieb niet gaan uitbreiden?

Nieuwe koers
Bibliotheekdirecteur Ton van Vlimmeren: ‘Bibli-
otheken zijn van oudsher plekken waar mensen 
zich ontplooien, groeien, doordat ze zich infor-
meren en leren. Als je kijkt naar wat bibliotheken 
in Nederland geworden zijn en hoe mensen 
bibliotheken zien, dan is dat voornamelijk: boe-
ken uitlenen. Maar dat is natuurlijk maar een heel 
beperkte invulling van de doelstelling’.
‘Er wordt wel eens gezegd: we horen geen 
klachten over de bibliotheek. Maar tien jaar gele-
den bij Videoland, vijf jaar geleden bij de Free-
Recordshop, en twee jaar geleden bij Polare, 
hoorde je ook geen klachten van de klanten. Toch 
is daar iets misgegaan. Je moet dus de ontwikke-

lingen in de gaten houden, en kijken wat er nodig 
is om je functie in de samenleving goed te kunnen 
vervullen. Juist nu mensen meer op zichzelf terug-
geworpen worden, meer zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun ontwikkeling, loopbaan, zorgnetwerk etc. 
is het belangrijk dat ze op een niet-commerciële 
neutrale plek toegang hebben tot informatie. Niet 
alleen via tijdschriften, kranten en boeken, maar 
ook via eigentijdse vormen, zoals presentaties, 
tentoonstellingen, lezingen, debat etc. Daarnaast 
willen de Nederlandse bibliotheken plaats bieden 
aan de 1,3 miljoen laaggeletterden en de 1,5 mil-
joen digibeten. Zo zijn er verschillende domeinen, 
waarvan wij zeggen: de bibliotheek moet méér zijn 
dan alleen een boekenuitleen. En we zoeken een 
gebouw dat daarbij past. Ons gebouw op de Stad-
huisbrug biedt daar niet de ideale accommodatie 
voor. Wij improviseren hier nu met klapstoelen 
tussen de boekenkasten.’

Dubbele gebruikersaantallen
‘Je ziet in andere steden dat met zo’n nieuwe 
bibliotheek met meer functies de gebruikersaan-
tallen verdubbelden. Er komen niet alleen meer 
mensen, ze blijven er ook langer. Omdat ze het in 
die omgeving prettig vinden. Het heeft ook een 

sociale functie. Je ziet hier een heleboel mensen 
die zitten te internetten. Dat zijn geen mensen 
die thuis geen internet hebben, maar ze werken 
liever hier. Ze kunnen zich hier beter concen-
treren, of vinden het fijn bij andere mensen te 
zitten. En als ze dan langer blijven, dan willen 
ze ook de faciliteiten in horecasfeer die daarbij 
horen.’

Collectie inkrimpen
De cd als muziekdrager wordt minder gebruikt, 
dus dat betekent dat we de cd-collectie, hoe 
prachtig ook, gaan inkrimpen. Dus als een cd een 
tijdje niet wordt uitgeleend, dan schrijven we die 
af. Dat geldt ook voor de boeken. Wij worden niet 
betaald om archief te spelen. Dat is niet onze rol. 
Tegelijkertijd kun je zeggen dat de aanwezigheid 
van boeken misschien toch wel één van de belang-
rijke dingen voor de bibliotheek van de toekomst 
is. Want digitale boeken zullen de uitgevers wel 
blijven leveren. We krijgen ruimte om dat soort 
boeken juist meer neer te zetten. Dus het is niet 
zo dat het alleen maar minder wordt. We gaan de 
collectie niet weghalen. We hebben nu 67 duizend 
leden. Die komen voor die boeken.’

Winkelformule
‘Er is goed gekeken hoe winkels het doen. We 
werken meer thematisch, stallen meer uit op pre-
sentatietafels. Want tussen al die tienduizenden 
boeken is het voor de individuele klant moeilijk 
om de pareltjes te vinden. Niet iedereen zoekt in 
de catalogus. Zeventig procent van de bezoekers 
loopt gewoon rond en kijkt. Met een betere 
presentatie breng je de mensen op ideeën, die ze 
niet zouden krijgen als ze alleen langs die kasten 

Franka (54), Binnenstadbewoner, komt ongeveer 
eens per maand een boek halen op de Stad-
huisbrug. Ze zoekt thuis eerst in de catalogus 
op internet. Ze zal straks – als er misschien een 
nieuwe bieb is - niet méér boeken gaan lezen: 
‘Dat haal ik niet.’ Deze locatie vind ze geweldig. 
‘Het is goed zoals het nu is, iets anders vind ik 
niet nodig.’

‘Noem mij maar Piet’ (60 jaar) van het Kanalen-
eiland, leent één keer in de week wat boeken. Hij 

komt naar de Stadhuisbrug ‘want deze bieb heeft 
het grootste aanbod.’ Hij ziet de bieb wel graag 
in het oude postkantoor. ‘Maar hier blijven mag 
van mij ook.’ 

Kees (39) uit Oudwijk komt hier met dochter Eline 
van 13 maanden, die zelfs al een eigen pasje 
heeft. ‘Ze vindt boeken heel leuk, vooral om vast 
te pakken. Hij kijkt verbaasd op als hij hoort dat 
de bieb op zoek is naar een ruimere locatie. ‘Ach 
ja, misschien is het om hip te doen....’

Deirdre (27) uit Zeist komt een gereserveerd 
boek ophalen. ‘Ik ben eigenlijk op weg naar Alk-
maar, maar ben hier even uitgestapt om naar de 
bieb te gaan. Van die verhuisplannen wist ik niks. 
Wel leuk! Ik kom hier al jaren, en het is wel een 
stuk hipper geworden, met wifi en een café. Het 
is een goeie plek om te studeren. Je kunt gewoon 
met je eigen laptop hier gaan zitten. Ik vind dat 
wel een vooruitgang.’

Meneer ‘Anoniem’ (64 jaar) uit Oog in Al. 
Komt één à twee keer in de week. Om kranten 
te lezen. ‘Kijken of er leuke artikelen in staan, of 
leuke cartoons. ’En waarom naar deze bieb? ‘In 
Oog in Al zit maar een kleintje, hier hebben ze 
veel meer. Deze bieb is prima. Maar dat ze om de 
twee à drie jaar de hele boel weer omgooien vind 
ik geldverspilling.’

Mirthe (27) van net buiten de Binnenstad: ‘Jam-
mer dat het Smakkelaarsveld niet doorgaat. Ik 

Wat vindt de lezer? 
Jacqueline van Eimeren

 Gerrit Peele hakt zijn steen © Sjaak Ramakers

Van Vlimmeren: ‘Boeken blijven er altijd’ © Foto Gerard Arninkhof

Lint van letters langer en langer Elaine Vis

vind het wel een goed plan om de functie van 
de bieb wat groter te trekken dan alleen boeken 
lenen.’ Wat komt ze er zelf zoal doen? ‘Eigen-
lijk toch vooral boeken lenen,’ zegt ze lachend. 
‘Maar het is wel leuk om hier nog even een 
kopje koffie te drinken en wat te lezen in een 
tijdschrift.’

Moeder Annet (37) komt met haar twee zoon-
tjes van 9 en 4 jaar eens in de drie weken, en 
dan vooral op zondag, dus zij zijn erg blij met de 
ruimere openingstijden van de bibliotheek. ‘Ja, 
dat is wel heel praktisch, dat je rustig op zondag 
nog even lekker boeken kan halen hier. Meestal 
komen we alleen hier beneden, op de jeugdafde-
ling. Ik ben zelf meer van de e-books. Die leen ik 
niet bij de bieb, behalve dan die gratis e-books in 
de schoolvakanties, dat is wel heel handig.’
Weet zij iets van de uitbreidingsplannen? Ze 
lacht: ‘Ja, dat was natuurlijk wel een beetje een 
megalomaan plan, dat op het Smakkelaarsveld, 
dat was wel heel groot en heel duur. Ik had zo 
mijn twijfels of je dat in deze tijd moet willen, 
ook omdat er al zo ontzettend veel gebouwd en 
gedaan wordt. Maar aan de andere kant snap ik 
wel dat ze de bibliotheek zo aantrekkelijk moge-
lijk willen maken voor heel veel doelgroepen. Ik 
vind het voor mezelf niet nodig.’ 

Buiten, bij de ingang van de bieb, passeert een 
statige man met hoed met aan zijn hand een 
klein meisje. ‘En dit is de bibliotheek,’ zegt hij 
tegen haar. ‘Een heel belangrijke plek.’ •

Er staat een gedicht in de straat-
stenen op de Oudegracht. Bij de 
Smeebrug, tussen stoep en rijweg, 
is in elke kei een letter gegraveerd. 
Samen vormen ze een gedicht van 
meer dan honderd meter. Het is 
nog niet af; het zal in de toekomst 
langzaam verder groeien. 
Elke zaterdagmiddag, het hele jaar 
door, tussen één en twee, komt 
één van de 22 steenhouwers van 

het Utrechts Steenhouwersgilde 
Lettertijd met een bok en beitels. 
Vandaag licht Gerrit Peele een steen 
uit het plaveisel en hakt vakkundig 
de volgende letter van het gedicht. 
‘Weer of geen weer, wij gaan altijd 
door. De inscriptie van de sponsor 
en een eventuele opdracht komen 
in de zijkant van de steen en zijn op 
internet te lezen’, legt Dick Sijtsma, 
mede-initiator en organisator, uit. 

De sponsor is er meestal zelf bij 
op zaterdag. Maar de steen van 
vandaag heeft nog geen sponsor. ‘Ik 
ben van plan een steen op te dragen 
aan mijn broer, hij woont ook in 
Utrecht. Dit is een leuke verrassing, 
een bijzonder geschenk. Mijn broer 
verras ik met het certificaat’, zegt 
een bezoeker die polshoogte komt 
nemen. Vaak zijn bepaalde data 
aanleiding voor een sponsor. Veel 
stenen zijn voor ‘kleinkinderen en 
kinderen gekocht. Een jonge vrouw 
in de Binnenstad werd sponsor van 
een steen voor haar overleden vader 
in Marokko, zodat hij ook in Utrecht 
dicht bij haar is. En er zijn stenen die 
zijn opgedragen aan overleden dich-
ters, zoals nummer 654 aan Gerrit 
Komrij, en - zeer recent -nummer 
741 aan Leo Vroman

Volgende generaties
Achter het letter-idee staat The 
Million Generations Foundation van 
Michael Münker. Het idee is om 
onze beschaving door te geven aan 
toekomstige generaties en er nu 

geld voor goede doelen mee in te 
zamelen. Er zijn elders vergelijkbare 
initiatieven, waarbij kunst wordt 
ingezet voor het doorgeven van 
‘beschaving’. Zoals de Clock of the 
Long Now, een klok in een berg in 
Texas die eens per honderd jaar zal 
slaan. Letter Nr.1, vlakbij de Smee-
brug, werd gehakt in een steen uit 
de berg waarin deze klok gebouwd 
wordt. De toekomst zal uitwijzen 
wat de exacte betekenis is voor 
volgende generaties. Het project is 
in ieder geval een podium voor de 
22 steenhouwers van Lettertijd en 
de 15 aangesloten dichters van het 
Utrechts Dichtersgilde. Hun werk is 
vereeuwigd in keien, waarvan een 
groot deel al door de Romeinen 
werd geïmporteerd.
‘Je zult ergens moeten beginnen om 
het verleden een plaats te geven’ zo 
begon ‘dichter Ruben van Gogh in 
2012. ‘Als het zo doorgaat, steekt 
het gebeitelde gedicht in 2080 het 
Ledig Erf over. Zolang er sponsors 
zijn tenminste. Het gedicht is ook te 
lezen op www.delettersvanutrecht.nl •

‘Vroeger’ ging je naar de bieb om boeken te lenen. Of om een naslagwerk in te zien. Later 
kon je er ook films en muziek lenen. De collectie van de bibliotheek breidde zich langza-
merhand uit. 
Nu kun je in de bibliotheek op de Stadhuisbrug niet alleen koffie, muntthee en hapjes krij-
gen, maar ook cursussen volgen, lezingen en voorstellingen bijwonen, studeren, gamen, 
chillen, etc. De bibliotheek begint zelfs steeds meer op een winkel te lijken. Boeken staan 
niet langer rechtop in kasten, maar liggen uitgestald. En loop je tussen de boekenrekken, 
dan kun je ineens aangesproken worden met de vraag: ‘Kunt u het vinden? Kijkt u even 
rond of zoekt u iets speciaals?’

lopen. Vroeger zaten onze medewerkers vaak ach-
ter hun bureau te wachten tot er iemand kwam 
met een vraag. Nu proberen ze in te schatten, of 
ze iemand verder kunt helpen en stappen erop 
af’. We kijken nu of het mogelijk is naar het post-
kantoor op de Neude te verhuizen. Er zit namelijk 
wel een kritische grens aan hoever je de bieb uit 
het hart van de stad kunt halen. Te ver weg is 
niet goed’. Wat we willen zijn is de zogenaamde 
‘third place’, zoals ze dat in sociaal onderzoek 
noemen. Dat is een plek waar je naast je werk en 
je privé ‘jezelf kunt zijn. Zo zag ik laatst wat scho-
lieren die hier wat tafels bij elkaar schoven en 
sollicitatiegesprekken gingen oefenen. Zo zie ik 
het graag. Ik vind het mooi als mensen zich deze 
plek toe-eigenen. Want het is niet van ons, het is 
een plek voor alle mensen in de stad.’ • 
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wel als het in een café tenminste 
rustig genoeg is.’
Starbucks vindt dat prima, vertelt 
‘barista’ Ibrahim Sanoussi. ‘We wil-
len dat onze koffietenten als derde 
huis voelen: op nummer drie na je 
eigen woning en het kantoor. Prima 
toch.’ Hij wijst op de extra stop-
contacten onder de zitbank en de 
leestafel.

Geroezemoes
Middelbare scholier Evelien Kanters 

Ineke InklaarWifi met koffie

‘Zonder wifi hoor je er niet meer bij,’ 
vertelt bedrijfsleider Vincent Rietdijk 
van Barbeton in de Domstraat. Zo’n 
twintig procent van de clientèle 
computert. ’Je moet wel, anders 
gaan ze gewoon een deur verder.’
‘Klopt,’ zegt Géke Appeldoorn. Zij 
zit bij de Starbucks op het Vreden-
burg, achter een zwarte laptop en 
een grote witte beker café latte. 

‘Ik kom vanaf het Centraal Station 
en was op zoek naar een café met 
draadloos netwerk. Pas hier vond ik 
dat.’
Ze doet het ‘niet voor de gezellig-
heid.’ Appeldoorn is veel onderweg 
met de trein. Als ze ergens moet 
wachten, zoekt ze altijd een plek 
waar ze haar werkmail of andere 
berichten kan lezen. ‘Ik skype ook 

en hoe verder hij ging
des te langer
was zijn terugweg

Voor velen was het jarenlang een 
teken van thuiskomen: het citaat van 
de Utrechtse schrijver Crone (1914-
1951). Vanuit de trein zag je het op 
de zijgevel van het hoekpand op de 
Van Sijpesteijnkade 35.
Het hoekpand bestaat niet meer. 
Om de liefhebbers van Crone niet 
helemaal tegen zich in het harnas te 
jagen, staan zijn woorden nu tijdelijk 
op een doek dat aan hekken hangt bij 
het gesloopte gebouw, ooit thuisba-
sis van de Nederlandse Vereniging 
van Blinden en Slechtzienden. Maar 
de tekst van Crone krijgt weer een 
definitieve plek, heeft het college van 
B&W beloofd. Delen of kenmerken 

van de gesloopte panden op de Van 
Sijpesteijnkade worden straks in de 
nieuwbouw langs de Leidse Rijn 
(kantoren en woningen tot 45 meter 
hoog, een HOV-baan) verwerkt. Dat 
geldt ook voor het citaat, uit de no-
velle ‘Het feestelijke leven’ (1939).

Ambtenaar Siert de Vos van de Project 
Organisatie Stationsgebied weet nog 
niet hóe en waar de geschilderde tekst 
te lezen zal zijn. ‘Maar die woorden 
komen terug, hopelijk al voor 2019.’
Hoe lang de tekst op de gevel stond 
zou hij niet weten. De Vos vermoedt 
dat het dateert uit de wethouderspe-
riode van Wim van Willigenburg, dus 
van rond 1990. Hij zorgde ervoor dat 
op diverse plaatsen in de Binnenstad 
dichtregels verschenen.

Ineke Inklaar

C.C.S. Crone keert weer, maar hoe?

Wineke Krul in Barbeton 
© Joost Gijzel

Zachte idioten
Van de Van Seijpesteijnkade blijft 
slechts één gebouw (een rijksmo-
nument) staan. Drie panden zijn nu 
met voorrang gesloopt om een oprit 
te maken voor politie-, brandweer- 
en ambulancewagens die richting 
sporen en perrons moeten. Ook blijft 
de verkeersleidingpost van Prorail zo 
bereikbaar tijdens het sloop- en bouw-
geweld.
In het werk van Crone (geboren op 
het Oudkerkhof, schoolgegaan op het 
Gregorius en het Bonifatiuslyceum, 
letterkundig adviseur bij uitgeverij 
Bruna) speelt de stad een belangrijke 
rol. ‘Utrecht, stad van zachte idioten 
- ik werd er zelf geboren, zei hij’, 
noteerde hij ooit. 
Zijn (inmiddels overleden) zoon Frans 
maakte in 2007 een boekje met vijf 

‘Het is belangrijk om op tijd boeken 
die niet verkopen weg te halen en 
naar de Emmaus of het oud papier te 
brengen. Ik weet altijd wat ik heb, ook 
al liggen hier tweeduizend boeken. Ik 
houd bij wat niet verkocht wordt. In 
de ochtend haal ik de winkeldochters 
eruit. Soms is een boek te mooi, met 
mooie plaatjes over Mallorca, dan laat 
ik het toch nog liggen. Of boeken 
van Erving Goffman of Erich Fromm 
waar ik zelf ooit aan de vertaling heb 
meegewerkt, mogen nog even blijven. 
Maar een Konsalik verkoop ik niet, 
daar heb ik een hekel aan. En ik zorg 
dat je op de kraam makkelijk kunt 
snuffelen. De boeken moeten niet te 

strak in de kartonnen dozen zitten’. 
Alles wat je koopt gaat door jouw 
handen. Het risico is wel dat je zelf 
een verzamelaar wordt. Dat gebeurde 
mij ook vaker, maar later gaat de boel 
dan toch de markt op’.

Pareltjes
Concurrentie van internet merken wij 
niet op de markt. Dit is anders, dit 
zijn boeken van één, twee euro. Toen 
Polare dicht ging was het smullen 
voor de Literaire Boekhandel op de 
Lijnmarkt en voor Steven Sterk in de 
Servetstraat. Ik merk het niet, het is 
een ander segment. Iemand die voor 
dat kunstboek van driehonderd euro 

uit de winkel geen geld heeft, komt 
hier zoeken naar zijn geluk, want er 
zitten soms pareltjes tussen dit zooitje. 
Je doet gaandeweg kennis op door 
de vragen van klanten. Als iemand die 
vaak platen bij mij koopt, twee keer 
vraagt naar de Harmonists Comedi-
ans, dan zoek ik dat thuis op, want 
dan weet ik dat het iets bijzonders is. 
Bij het inkopen zit dat in mijn hoofd 
en als ik het dan ooit tegenkom, valt 
het op in een boedel’.

Mazzel
In de jaren zeventig studeerde Adrie 
klassieke talen in Utrecht. Hij schaatste 
daarnaast fanatiek in de topsport. Na 
zijn studie werkte hij als redacteur-ver-
taler. In 1985 werd hij een tijdje werk-
loos en leerde recreanten schaatsen. 
Op een gegeven moment hielp hij een 
vriend op de markt en besloot na die 
dag zelf een vergunning aan te vra-
gen. ‘Pure mazzel dat ik die vergun-
ning zo snel kreeg, want als ik een van 
de vele groenteboeren was geweest 
had ik misschien wel heel wat jaren 
moeten wachten. Ik woonde op 
een kamertje in de Willemstraat en 
vandaar uit ging ik met een handkar 
vol platen en boeken naar de markt. 
In het begin had ik meer platen 
dan boeken. Pas later is het accent 
verschoven. Nu, vijfentwintig jaar later, 
heb ik drie kramen met voornamelijk 
boeken, van bundels over Chinees 
porselein tot bouquetreeksen’. 

‘Het is hier net een soort cabaret-
programma. Je hebt een band met 
de klant. Wij - Adrie wijst naar zijn 
helpers- zijn heel cynisch, wij geven 
klanten bijnamen: de druppel, het 
fatje, de pet. Ik kocht een platenkoffer 

Elaine Vis

W.F. Hermans voor twee euro

Adrie Heijstek in actie © Saar Rypkema

(ze zit op Unic) zit aan de zijwand 
achter een éénpersoons tafeltje haar 
Duitse woordjes te oefenen op haar 
laptop; haar iPhone waarop de be-
richtjes binnenspringen ligt binnen 
handbereik. ‘Ik vind het gezellig hier, 
met dat geroezemoes om me heen; 
er is ook genoeg te zien.’
Nu zit ze alleen, vaak spreekt ze ook 
af met vriendinnen. ‘Dan zitten we 
hier huiswerk te maken. Soms vraag 
ik me af, als mensen ons zo achter 
de computers zien: zouden ze nu 
denken dat we geen leven hebben?’
Buiten schooltijd is ze niet veel 
online: hooguit twee uur. ‘Thuis 
kijk ik fimpjes; hier kan ik me daar 
niet op concentreren, vanwege de 
herrie.’ Ze wijst naar de industriële 
inrichting, met buizen, die het geluid 
keihard terugkaatst. Evelien zit al 
de hele middag op een kop koffie; 
straks stapt ze op de trein naar haar 
woonplaats Tiel. 

Inloopspreekuur
Op één kopje koffie de hele middag 
de wifi ‘leegtrekken’, dat gaat bij 
café Ludwig op de hoek Drift/No-
belstraat niet door. Eigenaar Georg 
Sitanala: ‘We hebben geen tijdsli-
miet voor internet, want dan jaag 
je mensen weg. Maar na een uurtje 
komen we wel langs of ze weer wat 
willen bestellen. Ik moet ook m’n 
huur en m’n personeel betalen.’
Hij heeft een grote groep vaste com-
puteraars, enkele tientallen mensen. 
Veel zzp’ers, maar ook veel studen-

wandelingen langs locaties in het Mu-
seumkwartier die figureren in C.C.S.’s 
werk: ‘Het Utrecht van C.C.S. Crone’. 
Saillant detail: Frans Crone heeft zijn 
vader - een wandelaar bij uitstek - niet 
gekend. Crone sr. stierf voor Frans’ ge-
boorte aan acute kinderverlamming.
In de tuin van de Bruntenhof staat 
sinds 1979 een bronzen beeldje van 
een man uit wiens jasje een schuif-
trompet (De Schuiftrompet is de titel 
van Crone’s verzamelde proza) komt 
piepen. Op de sokkel van het beeld 
staat dezelfde regel als op de Van 
Sijpesteijnkade.
En de tekst ‘Het Klaasje had veel no-
ten op zijn zang. Het leek of ze rond 
haar hoofd krijgertje deden. Het ene 
oor in hetzelfde weer uit. Of het an-
dere’ siert nog steeds de zijmuur van 
een huis in de Nicolaasdwarsstraat. •

met lp’s waarvan alle binnenhoezen 
verdwenen waren en waar van elke 
buitenhoes een minutieus stukje was 
afgeknipt, zodat de eigenaar zijn kof-
fer volledig kon vullen. Ja, dan krijg je 
grappen. De man is in een heel klein 
net niet passend kistje begraven. Dus 
eerst moest er wel...‘
‘We hadden een klant met altijd een 
druppel aan zijn neus. Hij zette gere-
geld alle dozen met platen voor zich 
neer onder zijn armen zodat anderen 
er niet bij konden en besteedde uren 
om er uiteindelijk twee te kopen. Op 
een dag heb ik er wat van gezegd 
en die man een gele kaart gegeven. 
Niet lang daarna wilde hij, omdat 
het regende, de kratten met platen 
meenemen om ergens beschut uit te 
zoeken. Toen kreeg een rode kaart; 
hij hoefde niet meer te komen. Een 
aantal maanden later werd ik gebeld. 
Iemand had een huis vol platen 
nagelaten en ik dacht, dat zal toch 
niet ‘de druppel’ zijn. En jawel. Ik heb 
die boedel niet genomen, ik had er 
gewoon geen zin in’.

Winkeldochters
‘Ik heb lang op de markt gestaan, nu 
moet ik op mijn gezondheid letten. 
December dit jaar draag ik de kraam 
over aan een jonge enthousiaste man, 
aan Bert. Voor mij is de grootste lol 
eraf, het is een beetje routine en die 
lange dagen in wind en regen vind 
ik zwaar. Ik begin mij ook te ergeren 
aan al die rommel op de markt, die 
verbouwingen, de slechte toeganke-
lijkheid. Op markt staan kost veel en 
levert niet heel veel op. Nee, ik koop 
zelf nooit nieuwe boeken. Maar ik lees 
wel de nieuwe boeken die mijn vrouw 
koopt’. •

Ze checken er hun werkmail, kijken een filmpje, skypen met klanten, 
tikken hun afstudeerscriptie. In de horeca in de Binnenstad zitten 
steeds meer mensen met een laptop. Caféhouders zijn blij met deze 
klandizie, maar een enkeling stelt inmiddels wel paal en perk.

ten. ‘Ik heb er heel wat hier hun 
afstudeerscriptie zien maken. Geluk-
kig zit het merendeel niet stil in een 
scherm te staren. Ze vergaderen over 
iets wat ze in hun scherm lezen. Dat 
geeft gezelligheid, zonder wifi wordt 
het in een café doods.’ 
De Coffee Company op de Vis-
markt gaf eerst bij de bestelling een 
bonnetje met een code voor een 
uur wifi. ‘Maar daar zijn we vanaf 
gestapt,’ vertelt Lieke Daemen. ‘Te 
veel gedoe. Nu is er per dag een 
wisselende code; je kunt in theorie 
de hele dag blijven zitten.’

Computerzone
Dat is voor de leiding van Barbe-
ton in de Domstraat de reden om 
de zaak te splitsen: rechts van de 
ingang is zonder internetverbinding 
(met op de tafels een klein bordje: 
een mannetje met een laptop met 
een rood kruis erdoor), links is de 
zone voor de computeraars. 
Wineke Krull van Rechttoe-Rechtaan 
Juridisch Advies is één van de vaste 
wifi-gebruikers. Ze houdt elke zater-
dag van 10 tot 12 inloopspreekuur 
in de lunchroom en zit dan met haar 
laptop klaar. 
Aan de lange houten leestafel en 

boven zitten de Macbookers te wer-
ken. Andere bezoekers maken er 
wel eens een opmerking over: ‘Wel 
veel computeraars hier, hè?’
Bedrijfsleider Rietdijk: ’Na ver-
loop van tijd weet je: eerst twee 
koffie, dan een verse jus. Je hebt 
zzp’ers die hier komen vergaderen 
of klanten ontvangen, maar ook 
studenten. Ze lopen vaak al met 
hun laptop geopend naar binnen. 
Sommigen zitten hier drie, vier keer 
per week; anderen de hele zomer.’
Hij heeft wel een verklaring: ‘In de 
bibliotheek mogen ze niets eten 
of drinken, hier wordt voor ze ge-

zorgd. Daar moeten ze stil zijn, hier 
mogen ze praten.’ 
Beleefd doch dringend vraagt hij na 
een uurtje of ze nog iets willen con-
sumeren. ‘We kunnen op de kassa 
precies zien wanneer iemand voor 
het laatst besteld heeft.’ Het aantal 
klanten dat hij heeft moeten vragen 
te vertrekken is op de vingers van 
twee handen te tellen. Bijna elke 
zaterdag komt hier een compu-
tervereniging. Ze zitten apps te 
bouwen, programma’s te schrijven. 
Na hun bezoek twitteren ze: ‘Lekker 
gecodeerd vanmiddag’. •

‘De markt is een ontmoetingsplek, moeders koopt een bosje bloemen 
en intussen gaat vaders naar de boeken. Ik heb een eigen publiek. 
Dat zijn de rabiate verzamelaars en mensen die op vakantie gaan en 
goedkope boeken meenemen die ze kunnen achterlaten. Ik ben een 
detailhandelaar voor de gewone man, maar ook de grootgrutter voor 
het antiquariaat. Zelfs als het sneeuwt komt de groothandel langs’, zegt 
Adrie Heijstek. Hij staat al vijfentwintig jaar met boeken en platen op 
de markt op het Vredenburg, op woensdag en op zaterdag. 
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Nog even, en dan is de grote Grote Zaal van 
TivoliVredenburg uit het zicht verdwenen. 
Achter de schutting op het Vredenburg, 
waar Peek & Cloppenburg stond, is Corio 
bezig met een enorme uitbreiding van de 
parkeergagage. Daar bovenop komt het 
nieuwe entreegebouw van Hoog Catharijne.

Het wordt een pand dat qua hoogte, ‘materiaal-
gebruik en detaillering sterk doet denken aan het 
nieuwe winkel-woongebouw De Vredenburg, 
maar dan veel dieper. Net als bij De Vredenburg 
komen er op de hogere verdiepingen apparte-
menten, 76 in totaal. 
Het entreegebouw sluit aan de achterkant aan 
op de overkluizing van de Catharijnesingel, met 
in de lengterichting van de singel, het Poortge-
bouw. In plaats van de huidige traverse komen 
er twee iets smallere, maar veel hogere traverses. 
Een stukje van één van de nieuwe traverses is al 
klaar (aan de westkant van de singel). 

Vanaf de huidige traverse en door luikjes in de 
schutting op het Vredenburg kun je goed zien 
wat er in de bouwput gebeurt. 
Volg de ontwikkelingen in het Stationsgebied op 
bouwpututrecht.nl •
[Zie ook bladzijde 23]

In een extra vergadering pro-
beert de wijkraad Binnenstad 
eind maart een oplossing te 
vinden voor de grote verschil-
len in opvattingen die de laatste 
tijd aan de oppervlakte treden. 
Aan de orde komt onder meer de 
vraag of bij adviezen aan B&W 
in de toekomst ook een eventu-
eel minderheidsstandpunt moet 
worden gemeld. Tot voor kort 
speelde die kwestie helemaal 
niet. Er werd nooit gestemd. 

Iedereen vond het een goed idee: 
in een helder stuk zou de wijkraad 
uiteenzetten welke richting het de 
komende vier jaar met de Binnenstad 
uit moet. De politiek zou daaraan wat 
kunnen hebben bij de onderhande-
lingen over het collegeprogramma na 
de verkiezingen.
Een groepje wijkraadsleden (de visie-
groep) ging enthousiast aan het werk, 
maar het verhaal vond in de ogen 
van andere leden geen genade. Het 
gaat de deur niet uit, net zo min als 
een daarna door een ander groepje 
gemaakte lijst met drie aanbevelingen: 

bij terrassen een minimale doorgang 
voor de voetganger van anderhalve 
meter, geen verdere uitbreiding van de 
horeca en een maximaal geluidsniveau 
van tachtig decibel bij evenementen. 
Het is een nieuw fenomeen: de neu-
zen in de wijkraad staan niet langer 
bijna vanzelfsprekend in dezelfde 
richting. Hoewel anders dan in andere 
wijken de winkeliers, de horeca, de 
musea en de theaters een stem heb-
ben in de raad, stonden tot voor kort 
de belangen van de bewoners altijd 
voorop. Dat was niet verwonderlijk, 
gezien de ontstaansgeschiedenis van 
de raden. Vincent Oldenborg, wiens 
partij Leefbaar Utrecht destijds het 
idee van de wijkraden lanceerde: ‘In 
eerste instantie waren ze bedoeld 
om de bewoners meer zeggenschap 
te geven over dingen die in hun wijk 
spelen. We vonden dat alle kennis en 
kunde die bij hen aanwezig is over 
hun direkte leefomgeving onvoldoen-
de benut werd.’ 

Omzetdoelstellingen
Zoveel jaar later klinken er in de wijk-
raad Binnenstad nu ook heel andere 

geluiden, samengevat als: ‘Het is al-
lemaal mooi en aardig, maar er moet 
geld verdiend worden, en daarom 
moet de stad vooral aantrekkelijk zijn 
voor bezoekers, voor consumenten.’ 
Die geluiden klinken sterk door in het 
stuk van visie-groep. De vele goede 
aanbevelingen in het stuk staan vooral 
in het teken van de economie, van 
stadspromotie. Citaat: ‘De doelgroep 
voor funshopping uit de regio en 
de nationale pendel (een middagje 
naar de stad en een dagje Utrecht) 
blijven onverminderd belangrijk om de 
omzetdoelstellingen in het straks uit-
gebreide winkelareaal te waarborgen.’ 

Geluk van de mens
Moeten bewoners zich verantwoor-
delijk voelen voor de omzetdoelstellin-
gen van ondernemers die een te grote 
broek aantrekken? Natuurlijk leven 
ze mee met middenstanders die het 
moeilijk hebben, zouden ze het fan-
tastisch vinden als het winkelaanbod 
gevarieerder wordt, zijn ze voorstan-
der van een levendige en gezellige 
Binnenstad. ‘Maar punt één is toch 
de kwaliteit van het wonen. Waar-

schijnlijk kunnen ze zich ook van harte 
vinden in het uitgangspunt dat al heel 
lang geleden, in 1970, geformuleerd 
werd in de gemeentelijke discus-
sienota Kernbeeld: ‘Het persoonlijk 
welzijn en het geluk van de mens 
moeten altijd het hoofddoel zijn bij de 
planning van de ontwikkelingen in de 
Binnenstad.’ Die nota verscheen vier 
jaar nadat de gemeenteraad het plan 
Kuiper goedkeurde. Daarin zou de 
Binnenstad, dankzij allerlei doorbra-
ken, nieuwe wegen en parkeergara-
ges, beter geschikt worden gemaakt 
voor de auto. En toen ineens, net 
voordat ‘Kuiper’ werkelijkheid zou 
worden, een heel ander gemeen-
telijk geluid, afkomstig van de net 
uit Haarlemmermeer overgekomen 
topambtenaar Jaap Barentsen: Niet 
de auto, maar de mens centraal. Met 
stippellijntjes gaf hij aan welke door-
braken en wegen uit het plan Kuiper 
misschien niet nodig waren. Later zijn 
er nog veel meer geschrapt. 

Met één nota verander je de politiek 
en het ambtelijk apparaat niet. Het 
duurt – als het al lukt – jaren en jaren. 
Er is ook veel druk van buitenaf voor 
nodig. 

Gezinnen met doorsnee inkomen worden zeldzaam in Binnenstad

Eind zestiger, begin zeventiger jaren 
zijn veel woningen afgebroken in 
Wijk C. De buurt dreigde in een 
kantorenwijk te veranderen. Het in 
die tijd opgerichte Wijk C-Komitee 
beijverde zich om zoveel mogelijk 
nieuwbouw met sociale huurwonin-
gen voor voormalige wijkbewoners 
terug te krijgen op de lege plek-
ken, die in parkeerruimtes waren 
veranderd. Zo ontstonden er in de 
tachtiger en negentiger jaren nieuw-
bouwcomplexen aan de Nieuwe-
kade, Oranjestraat, Jan Meijenstraat, 
Bergstraat en Waterpoort. Er was ook 
voorzien in woningen voor ouderen.
Het sociale karakter van deze huizen 
verdwijnt nu echter langzamerhand. 
Voor de huidige bewoners wordt 
de huur geleidelijk opgevoerd. 
Sinds vorig jaar mag er daarbij ook 
gekeken worden naar het inkomen 
van de huurders. Bij zogenaamde 
scheefhuurders mag de huur sneller 
omhoog. Komt er een woning leeg, 
dan mag die woning meteen een 
marktconforme huur krijgen. Zo kan 

het gebeuren dat voor de toenmalige 
sociale- of premiehuurwoningen de 
huur zomaar opeens 1200 euro is.
Hierbij blijft het niet. Eveneens 
volgens de afspraken van vorig jaar 
mogen deze huurwoningen ook 
verkocht worden. Zo bood Portaal 
de woningen aan de Nieuwekade te 
koop aan de huurders. Voor zover 
bekend is hier niet massaal gebruik 
van gemaakt, maar voor scheefhuur-
ders kan dit wel een aantrekkelijke 
optie worden. Inmiddels is ook al de 
eerste huurwoning aan de Nieuwe-
kade, die leeg kwam te staan, 
verkocht. Verkoop van leegkomende 
huurwoningen door woningbouw-
verenigingen is in de Binnenstad 
trouwens geen nieuw verschijnsel. 
Met name de oudere panden in de 
Binnenstad, die Mitros als zogenaam-
de bruidsschat van het toenmalige 
Gemeentelijke Woningbedrijf had 
gekregen, worden al veel langer te 
koop aangeboden. 
Voor de woningcorporaties is 
natuurlijk de verkoop van wonin-

gen in de Binnenstad, vanwege de 
hoge waarde, zeer aantrekkelijk. In 
eerste instantie waren deze verkopen 
bestemd om nieuwbouw van huur-
woningen (bijvoorbeeld in Leidsche 
Rijn) mogelijk te maken, maar nu lijkt 
het er meer op dat verliezen, door 
onder andere verkeerde beleggingen, 
gecompenseerd moeten worden. 

Minder samenhang
Er vinden nog meer veranderingen 
in bewoning plaats. Volgens het 
gemeentelijk beleid is in de Bin-
nenstad, in tegenstelling tot in de 
zogenaamde krachtwijken, woning-
splitsing nog steeds toegestaan. In 
een recente commissiebrief schrijft 
wethouder Isabella dat het in de 
Binnenstad niet tot ongewenste 
situaties leidt. Wèl wordt toege-
geven dat in de Willemstraat en 
Bergstraat relatief veel panden op 
deze wijze worden gebruikt.
De Binnenstad wordt zo steeds meer 
een wijk voor beter gesitueerden, 
starters en studenten. De jongere 

gezinnen vertrekken zodra ze de 
kans hebben uit kleine appartemen-
ten, op zoek naar meer (betaalbare) 
vierkante meters elders. Opvallend 
veel koopappartementen worden 
tijdelijk verhuurd. Al met al betekent 
dit dat de sociale samenhang steeds 
geringer wordt. Buren, zelfs binnen 
één pand, kennen elkaar niet meer. 
Een breuk in deze trend moet via 
politieke besluitvorming plaatsvin-
den. Op dit moment speelt dit totaal 
nog niet.
Tot slot nog een tip voor huurders. 
Onlangs werden door de gemeente 
warmtescans van woningen rond-
gestuurd. Zo was op deze scans voor 
de huurwoningen op de Nieuwe-
kade te zien dat er vrij veel warmte 
via de gevels verdween. Dit terwijl 
deze woningen kort geleden (waar-
schijnlijk in verband met de verkoop) 
waren opgeknapt. Deze huurders 
moeten van Portaal eisen dat als de 
huren worden verhoogd, ook de 
energieprestatie van de woningen 
moeten worden verbeterd! • © Rop van der LIngen

Maar het zat in Utrecht aan alle kan-
ten mee: op verscheidene belangrijke 
posten zaten ambtenaren en politici 
met hart voor de Binnenstad, er waren 
inhoudelijk ijzersterke en onvermoei-
bare buurtcomité’s en actiegroepen, 
zoals de Werkgroep Herstel Leefbaar-
heid.

Buurten op instorten
De Binnenstad rond 1970, daar werd 
je niet vrolijk van. Na de bevrijding 
was alle gemeentelijke energie ge-
stoken in nieuwbouwwijken. Binnen 
de singels stonden hele buurten op 
instorten. Alle pleinen, alle straten, alle 
trottoirs waren vol met geparkeerde 
auto’s. 
De route Viestraat - Potterstraat was 
een razend drukke vierbaansweg. 
Voetgangersgebieden bestonden niet. 
Op de werven was slechts één ter-
rasje, schuin onder het Stadhuis. 
Wil Barentsen, de weduwe van de 
schrijver van Kernbeeld: ‘Ik vond 
Utrecht een rotstad. Je kon nergens 
fatsoenlijk lopen. Puur ongezellig’.
In zijn boek ‘Dertig jaar stadsont-
wikkeling’ schrijft Kees Visser over 
de periode 1970-2000 dat ‘dankzij 
het relatief grote aantal renovaties, 

gecombineerd met restauraties op 
zeer hoog niveau, het beeld van de 
oude stad niet ernstig is aangetast. Of, 
om het wat romantischer te zeggen, 
het geheugen van de stad is nog op 
veel plekken bewaard. Dat heeft veel 
inspanning en geld gekost, maar nie-
mand hoeft daarvan spijt te hebben.’

Volendam
Particulieren, buurt- en actiegroepen, 
woningbouwverenigingen, de politiek, 
de gemeente, ondernemers, samen 
kregen ze het voor elkaar dat de Bin-
nenstad aan het einde van de vorige 
eeuw niet langer een gebied was dat 
je als bewoner het liefst ontvluchtte. In 
plaats daarvan werd het een bege-
renswaardige plek om te wonen. 
Met die populariteit moet je voor-
zichtig omgaan. De Binnenstad is 
immers kwetsbaar en sterk aan slijtage 
onderhevig. Er is maximum aan wat 
je allemaal in zo’n klein gebied kunt 
samenpersen zonder de woonkwali-
teit erg aan te tasten. Maar intussen 
zijn er krachten die wat de vorige 
generatie met veel moeite tot stand 
bracht, vooral willen gebruiken om 
de Binnenstad ‘op de kaart te zetten’, 
dat wil zeggen er munt uit te slaan. 

Utrecht moet nog levendiger worden, 
maar de meeste mensen vinden het 
nu al bruisend genoeg. 
De bewoners zijn er trots op dat toe-
risten de stad willen bekijken, maar 
willen niet over hun hoofden kunnen 
lopen. Geen Volendam, alsjeblieft. 
(Wonderlijk trouwens, al die toeristen 
daar. Er is niets te zien, behalve het 
IJsselmeer.)

Bevoorrading
De Binnenstad is fantastisch vooruit-
gegaan, maar nog niet ‘af’, en dat 
zal ook nooit gebeuren, want een 
openluchtmuseum moet het niet 
worden. Waren in 1970 de personen-
auto’s een groot probleem, nu zijn 
dat de fietsen en de bestelauto’s en 
vrachtwagens van pakjesbezorgers en 
bevoorraders van de horeca. Bij som-
mige restaurants komen elke dag wel 
zeven verschillende auto’s langs: met 
vlees, met vis, met wild en gevogelte, 
met groenten, met Hanozhapjes, met 
linnengoed, met drank. Dat moet 
anders. Zat er veertig jaar geleden in 
een groot huis soms nog slechts één 
bewoner, nu wordt de ene na het 
andere woning gesplitst in piepkleine 
eenheden, voor studenten of starters. 

Langzamerhand bestaat een heel 
groot deel van de bewoners van de 
Binnenstad uit voorbijgangers, die 
geen of nauwelijks binding hebben 
met hun buurt. Dat leidt tot onver-
schilligheid. Het percentage eenper-
soonhuishoudens is nu al 72, 
het percentage huishoudens met 
kinderen 8. 

Van een oude wens, een mooie 
evenwichtige samenstelling van de 
bevolking, is dus niets terechtgeko-
men. Huurwoningen die leeg komen 
worden duur verkocht, of opnieuw 
aangeboden met huren die gewone 
mensen niet kunnen betalen. On-
danks beloften van de gemeente en 
de woningbouwverenigingen gebeurt 
er niets voor ouderen, die in de Bin-
nenstad willen blijven wonen, maar in 
hun huidige huis niet goed meer uit 
de voeten kunnen. 

We wonen in een mooie stad, waar 
veel goeds gebeurt, maar oppassen 
blijft geboden. •

Ben Nijssen

Nog even

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Dick Franssen

Belang van bewoners staat voorop
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Dat bezoekers moeten worden 
geweigerd, zoals op die zondag in 
januari, komt gelukkig zelden voor. 
Meestal kunnen studenten goed 
een studieplek vinden in de populai-
re Universiteitsbibliotheek (UB). Maar 
vier keer per jaar, in de tentamenperi-
odes zoals ook die zondag in januari, 
pieken de aantallen en is het er vol. 
Dan moet er extra hard worden 
gestudeerd en waar kan je dat beter 
doen dan in de UB in de Binnenstad?

In het gebouwencomplex van de UB 
Binnenstad staan alle boeken van de 
faculteit van de geesteswetenschap-
pen (o.m. talen, geschiedenis, wijs-
begeerte) en van de rechtenfaculteit. 
In Uithof is ook een UB, een modern 
gebouw, met vooral de boeken van 
de faculteiten van geneeskunde, dier-
geneeskunde, beta-, aard- en sociale 
wetenschappen, en ook de bijzonde-
re historische boekencollectie. 

Waaier van ruimtes
De vernieuwde UB Binnenstad biedt 
de bezoekers een waaier van alle-
maal verschillende ruimtes waar 
kan worden gestudeerd. Marjolijn 
Witkamp gidst door gangen, over 
trappen, door grote en kleine zalen, 
langs besloten kleine kamers. Stilte 

Het onderste deel van de toren kort 
nadat de bouw in 1345 was hervat. 
De stenen werden met behulp van 

houten bouwkranen omhoog gehesen. 

© Daan Claessen, gemeente Utrecht

De UB als ideale werkplek

Geconcentreerd werken in de UB © Saar Rypkema

Marijke Brunt

en rust. Hier en daar staan luie 
banken. Hoge ramen kijken uit op 
de binnenplaats, de straat of de tuin. 
Overal rijen boekenkasten. En overal 
studenten die aan meerpersoons 
tafels of eenpersoons tafeltjes-met-
uniforme-schemerlampjes naar hun 
schermpjes turen, met ernaast wat 
papieren en boeken, de jas over de 
stoelleuning. 
Marjolijn Witkamp: ‘We hebben 
ruim 650 werkplekken. De bezet-
ting is altijd heel goed. Onze meeste 
bezoekers zijn natuurlijk de studen-
ten, maar we zijn een openbare voor-
ziening. Toegankelijkheid voor de 
gemeenschap, daar hechten we aan. 
Iedereen is altijd welkom en kan hier 
gaan zitten. En als je lid wordt van de 
UB, kan je ook boeken en tijdschrif-
ten lenen – voor studenten en mede-
werkers van de universiteit is dat kos-
teloos’. 

Mooi aankleden
In het ‘grand café’ Lodewijk van de 
UB, met uitzicht op de Drift (geen 
alcohol, broodjes 11–17 uur, biolo-
gische burgers en pasta 17–21 uur) 
drinken drie meisjes koffie. Het zijn 
PABO-studentes. ‘We komen vaak in 
de UB. Kijk, als je thuis op je kamer 
studeert, dat ben je zó afgeleid, er 

is altijd wel even iets anders te doen. 
Hier niet. Hier moet je wel studeren. 
En je wilt er bijhoren. Als je anderen zo 
hard ziet werken, dan doe je dat ook. 
Het idee dat je ergens heengaat om te 
werken, dat helpt ook, en als je naar 
huis gaat, dat je dan echt wat hebt 
gedaan. Dat geeft een goed gevoel. 
Wij spreken zeker drie of vier keer in 
de week hier ’s ochtends samen af. 
Sociale controle!’
Het valt op dat bijna nergens in de 
UB een student voor een boekenkast 
staat. De PABO-studentes: ‘Wij gebrui-
ken de boeken van de bibliotheek niet. 
Je komt hier om te studeren. Meestal 

Het definitieve boek over de Domtoren

Zoveel is vrijwel zeker: voorlopig 
waagt niemand meer aan een 
nieuw boek over de Domtoren. 
Er is er net één uit waaraan René 
van der Kam negen jaar werkte. 
Bouwhistoricus Frans Kipp stond 
hem bij, 3D-illustrator Daan 
Claassen maakte de tekeningen. 

De prachtige, salontafelfähige 
uitgave bevat alles wat er te weten 
valt over het middeleeuwse 112 
meter hoge icoon van Utrecht, vanaf 
het begin van de bouw in 1312 tot 
en met de laatste restauratie. Op 
een toegankelijke manier wordt 
uitgelegd waarom de toren heel 
lang los van de kerk heeft gestaan, 
en nu nog meer staat. Al lang gaat 
het verhaal dat het schip tijdens de 
tornado in 1647 instortte omdat het 
geld had ontbroken om voor dit deel 
van de kerk voldoende dikke muren 
en pijlers te bouwen. Niet juist. 
Tegen de tornado, die dwars over 
de kerk ging, zouden zelfs de dikste 
muren niet bestand zijn geweest. 
Dat de toren er aan ontsnapte was 
puur geluk. 
De bouw van de toren was voor-
namelijk het werk van een vaste 
ploeg van slechts vijftien man. Ze 
vorderden langzaam maar gestaag. 

heb je maar één boek nodig, dat heb 
je zelf. Ja, natuurlijk heb je je laptop.’ 
Een van de studentes denkt dat ze na 
haar studie wel terug zal komen in de 
UB voor de boeken: ‘Ik zie interessan-
te boeken staan, maar daar heb ik nu 
geen tijd voor.’
Zij noemen nog een reden om naar 
de UB te komen: ‘Zien en gezien 
worden. Dat was vooral in het begin. 
Je had ‘UB gespot’ op Facebook. Kon 
je afspraakjes maken. Je kleedde je 
mooi aan. Dat is allemaal nu minder. 
‘Maar we komen wel graag hier koffie 
drinken, voor de leuke koffiemannen 
‘achter de bar!’ •

‘Die zondagochtend 19 januari liep het storm. Binnen een mum waren 
álle plaatsen bezet. Lang niet iedereen kon naar binnen. Het haalde 
zelfs het nieuws.’ Marjolijn Witkamp, hoofd Publieksdiensten van de 
Universiteitsbibliotheek op de Drift, wijst op warmtevoelers boven de 
toegangspoortjes bij de ingang: ‘Die signaleren het aantal mensen dat 
hier binnenkomt. Als het er te veel worden, gaan de deuren dicht’.

Waarom vijf bomen weg?

De gemeente heeft vergunning 
gegeven voor het kappen van vijf 
van haar bomen in de tuin van 
het Centraal Museum. Daar is iets 
vreemds mee aan de hand. In de aan-
vraag van de kapvergunning (officieel 
‘omgevingsvergunning’) van novem-
ber vorig jaar staat dat de bomen 
enige mankementen vertonen, maar 
dat de conditie van drie bomen rede-
lijk is en van twee bomen vermin-
derd. Maar in de kapvergunning die in 
februari van dit jaar is verleend, staat 
opeens dat de bomen volgens de aan-
vraag van slechte kwaliteit zijn, en dat 
inspectie uitwees dat de drie bomen 
van bevestigde matige kwaliteit zijn en 
de twee van slechte kwaliteit.

Kan het zijn dat de bomen om een 
andere reden weg moeten? Zijn ze 
niet meer geliefd of gewenst? De tuin 
van het Centraal Museum waar zij 
staan moet opnieuw worden aange-
legd na verbouwing van de stallen. 
Maar dat kan officieel natuurlijk geen 
reden zijn voor een kapvergunning. 
Een tuinontwerper kan immers reke-
ning houden met bestaande bomen. 
Nu staan de bomen er nog – de grote 
atlasceder (54 jaar), de esdoorn (36 
jaar), de twee Japanse sierkersen die 
straks roze bloeien ( 49 en 28 jaar) en 
de bescheiden fraaie sierappel die zich 
als eerste lichtgroen tooit in de vroege 
lente (49 jaar). •

Multifunctioneel
Catharina Hoogendoorn

Ruim 62.000 bezoekers beklommen 
vorig jaar de Domtoren, een nieuw 
record. Ronald Trum, directeur van 
Toerisme Utrecht wil de toren - nu al 
een populaire plek voor huwelijken 
en zakelijke bijeenkomsten - nog 
intensiever exploiteren als attractie. 
‘Dit jaar is het Utrechtse Muziekjaar. 
We willen bezoekers laten zien dat 
het ook een goede concertlocatie is’.
Momenteel is de toren het afslui-
tende kunstwerk in de lichtkunst-
route van Trajectum Lumen. In 2011 
was hij ook al onderdeel van een 
lichtkunstwerk, toen om het 375-
jarige bestaan van de Universiteit 
Utrecht te vieren. Zeven gekleurde 
laserstralen verbonden het Science 
Park/De Uithof en de Binnenstad 
(een afstand van ruim drie kilometer) 
met elkaar. Bijna 28 jaar geleden 
organiseerde Chriet Titulaer de 
ruimtevaartmanifestatie Space ’86 in 
de Jaarbeurs. Als promotie gebruikte 
hij de toren als steunpilaar voor een 
Saturnus V-raket.

Voor speciale klussen kwamen losse 
krachten opdraven. 
De toren – de hoogste van het land 
- was vooral en machtssymbool, bij 
helder weer zelfs zichtbaar uit het 
gehate Holland. Kloosterhervormer 
Geert Grote, van 1371 tot 1374 

kannunik van de Utrechtse Dom, was 
tegenstander van de bouw. De toren 
diende volgens hem ‘louter om te 
voldoen aan een zucht naar nieuwig-
heid’. De Utrechtse Domtoren, een 
uigave van Matrijs, kost nu 40 euro 
en vanaf september 60 euro. •

Volgens onderzoek van Hendrik 
Beerda Brand Consultancy is voor 
de inwoners van provincie Utrecht 
de toren het meest kenmerkende 
gebouw van de provincie, niet Paleis 
Soestdijk of kasteel De Haar. 
‘Het is niet positief dat de toren 
een beetje van haar oorspronkelijke 
identiteit moet inleveren’, zegt Theo 
Poort, voorzitter van de Utrechtse 
Klokkenluiders Gilde. De kerken-
raad Domkerk Utrecht vindt het 
jammer dat de Domtoren steeds 
commerciëler wordt gemaakt. Bart 
van Meegen, voorzitter. ‘En het is 
natuurlijk jammer dat mensen door 
het optische aspect de verlichte 
toren niet koppelen aan de verlichte 
kerk. Simpelweg omdat ze de kerk 
niet kunnen zien. Maar aan de 
andere kant: ‘Mensen bezoeken de 
Domtoren, horen het verhaal over 
de Domkerk en komen ook even bij 
ons binnen. We bieden ook rond-
leidingen aan in combinatie met de 
toren.’ •

(Studeert op de School 
voor de journalistiek)

Verzet tegen 
fietsroutes van rood asfalt

De grote fi etsroutes door de Binnenstad mogen niet worden uitgevoerd 
in rood asfalt, zoals de gemeente overweegt. Dat zegt de Vereniging 
Oud-Utrecht. Ze vind asfalt absoluut misplaatst. Ook op de Leidseweg 
is verzet tegen de aanleg van een rode fi etsbaan. Bewoners gingen daar 
de straat op om te protesteren. 
Volgens Marlies van Diest, ontwerper van openbare ruimte-plannen, 
moet Utrecht een voorbeeld nemen aan Amsterdam. Daar wordt strikt 
vastgehouden aan het toepassen van klinkers voor alle gebruikers. 
Ook doorgaande fi etsroutes, zoals de route naar het Rijksmuseum, zijn 
gewoon in klinkers uitgevoerd.
De gemeente Utrecht wil fi etsroutes voorzien van slijtvaste en gladde 
ondergrond. Volgens Van Diest zijn tegenwoordig harde gladde gebakken 
stenen voorhanden die het zelfde resultaat opleveren als astalt. Daarbij 
komt dat bij gebakken materiaal reparatie in verband met bijvoorbeeld 
aanleg van leidingen beter uitvoerbaar is.
Marlies van Diest vergeleek in het ‘historsch cafe’ van de Vereniging 
Oud-Utrecht de openbare ruimte-plannen voor de binnensteden van 
Amsterdam (80.000 inwoners) en Utrecht (17.000). 
Ze zei onder meer dat er bij het verminderen van het parkeren van 
auto’s met ongeveer zeventig procent er in Utrecht voldoende ruimte 
beschikbaar komt voor het stallen van fi etsen.
Volgens haar wordt het onderhoud van de openbare ruimte in Amsterdam 
beter uitgevoerd dan in Utrecht. De scheiding van beleid en uitvoering in 
Utrecht is daar mede oorzaak van. •
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Zo had je in de Lange Elisabethstraat slager Van Galen met half om half-
gehakt waarvan je heerlijke balletjes maakte. Als je van de markt kwam 
moest je niet vergeten daar even langs te gaan. 
Hij is er niet meer, en de groetenboer in de Donkerstraat ook niet, en de 
melkboer in de Servetstraat evenmin. Zo kun je nog wel even doorgaan. 
Maar van sommige van die verdwenen winkels is er toch iets overgebleven. 
Swatch mag dan uitschreeuwen dat hij er zit, maar als je een goed kijkt zie 
je dat Lange Elisabethstraat 23 toch eigenlijk een slagerij is. 
Ook kleine herinneringen zijn de moeite van het koesteren waard. Het is 
bovendien niet verkeerd dat hier en daar weer een opschrift van vroeger 
wordt teruggebracht, ook al wekt het wel eens verwarring: Kasteel Hotel 
van Antwerpen, Winkel van Sinkel. Je kunt bij de ene niet slapen en bij de 
andere niets kopen, behalve een biertje. •

Tekens van vroeger Fotografie Gerard Arninkhof
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De Binnenstad draagt zijn steentje bij aan 
de uitbreiding van het aantal hotels. Wijde 
Begijnestraat 1-3 wordt omgebouwd tot 
een hotel met 34 kamers, al zal dat volgens 
de huidige, tijdelijke bewoners nog wel een 
tijdje duren. 

Het monumentale gebouw was oorspronkelijk 
het Gasthuis voor behoeftige en minvermogende 
ooglijders, in 1858 opgericht door F.C. Donders. 
Er komt geen restaurant bij. De opening staat 
gepland voor volgend jaar zomer. 
In het pand zat jarenlang de Revival Yoi Church, 
tevens woongemeenschap. Daarna zat er man-
nenopvang De Burcht (‘Een plaats waar je tot rust 
komt’).
De nieuwe eigenaars zijn Willem Klaassen, pro-
jectontwikkelaar van The Grand Goose (Ubica op 
de Ganzenmarkt), oud CDA-raadslid Dick Hoek 
en enkele zakenvrienden. 
Net buiten de Binnenstad, op de Wittevrouwen-
singel, tegenover de Schouwburg, begint Kris 
Besselse nog dit jaar in een voormalige kin-
derdagverblijf een hotel met 21 kamers. Dat is 
peanuts vergeleken met het project van Van der 
Valk: een toren van 74 meter met 180 kamers 
op de Winthontlaan, op de plaats van Sanders 
Meubelstad.

Duizend kamers
Tot voor kort vond de gemeente dat er niet ge-
noeg hotelbedden in Utrecht konden bijkomen. 
Duizend nieuwe kamers binnen vijf jaar, minder 
stonden er niet op het verlanglijstje. 
Maar onderzoeksbureau Horwath waarschuwt 
nu dat een overschot aan duurdere hotelkamers 
dreigt. Alleen in het goedkopere segment is er 
nog ruimte voor uitbreiding. Op het ogenblik 
is de bezettingsgraag van de Utrechtse hotels 
minder dan 65 procent. Vooral in de weekenden 
en in de zomer zijn er weinig gasten. 

De gemeente en Toerisme Utrecht proberen 
toeristen zover te krijgen dat ze tenminste één 
nachtje blijven slapen, omdat er ‘te veel te zien is 
voor één dag’. Trajectum Lumen, de lichtroute, is 
ook speciaal met dat doel uitgezet. 
Ondernemers blijven intussen niet alleen plannen 
maken voor hotels, maar ook voor restaurants. 
De Italiaanse keten Vapiano, met in Nederland 
restaurants in de drie grote steden, onderhan-
delt met de eigenaar van de Neudeflats over de 
begane grond en de eerste etage. Ze komen, net 
als de rest van het gebouw, vrij als de gemeente 
naar het stadskantoor verhuist. • 

Nog meer hotels
Dick Franssen Ben Nijssen

 
Nauwelijks discussie was er destijds in de ge-
meenteraad over het plan een knip te maken bij 
de Monicabrug. Bijna geruisloos werd het voor-
stel geaccepteerd. De knip maakt het onmogelijk 
om van de Oudenoord naar de Weerdsingel WZ, 
of vice versa, te rijden. Ze was onderdeel van 
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Het lijkt het er op dat de politieke partijen zich 
niet bewust waren van de gevolgen die deze 
maatregel op de verkeersafwikkeling. Pas nu 
bewoners in Pijlsweerd zich gaan roeren en de 
pers er op inspringt, beginnen ze hun standpunt 
te nuanceren. 
De knip Monicabrug moet het verkeer van de 
Daalsetunnel naar de Oudenoord voorkomen. Dit 
is voor het grootse deel verkeer dat van het wes-
ten dwars door de stad richting Overvecht rijdt en 
voor te hoge concentraties stikstofoxyden en fijn-
stof zorgt. De actiegroep ‘Stop knip Monicabrug’ 
heeft handtekeningen verzameld tegen de knip, 
die vanwege EU-regelgeving voor het eind van het 
jaar moet zijn gerealiseerd. De bewoners van Pijls-
weerd vrezen dat het autoverkeer zich verplaatst 
naar de Amsterdamsestraatweg en daar voor een 
nog slechtere luchtkwaliteit en files zal zorgen. Zij 
willen dat voorkomen door een links afslaan-ver-
bod op het Paardenveld van de Daalsetunnel naar 
de Straatweg. Op het Paardenveld zou, volgens 
de huidige plannen, de rotonde verdwijnen en 
door T-kruisingen worden vervangen. In een linksaf 
verbod is (voorlopig) niet voorzien.

Niet naar de buren
De knip Monicabrug zal echter niet alleen op 
de Amsterdamsestraatweg meer verkeer geven, 
maar aan de hele westelijke en noordelijke kant 
van de stad. Zonder aanvullende maatregelen 
leidt het slechts tot spreiden van de luchtver-
vuiling over een groter deel van de stad. Dit 
realiseren de politieke partijen zich nu ook. De 
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Wijde Begijnestraat 1 © Sjaak Ramakers

 Uitzicht vanaf het dak van de parkeergarage Paardenveld, Verkeer dat uit de Daalsetunnel komt, moet bij invoering 
van de knip linksaf de Amsterdamsestraatweg op © Sjaak Ramakers 

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in molen De 
Ster in Lombok hield de voorzitter van de wijkraad 
West een vlammend betoog dat neerkwam op 
het volgende: het college en de ProjectOrganisatie 
Stationsgebied (POS) treden eerst in overleg met de 
partners in het Stationsgebied (Corio, NS en Jaar-
beurs) en pas daarna of helemaal niet met overige 
belangengroepen, zoals bewonersorganisaties. Op 
zo’n manier is het participatiegehalte in de plannen 
voor het Stationsgebied veel te laag. In de verdere 
discussie bleek dat men vond dat de ambtenaren 
van de POS zich te veel vrijheden veroorloven. De 
aanwezige gemeenteraadsleden (praktisch alle 
zittende partijen waren vertegenwoordigd) begon-
nen heftig mee te knikken met de opmerking dat 
ook de gemeenteraad voor voldongen feiten werd 
gesteld en daardoor het beleid te weinig kon be-

Verkiezingsbelofte: POS moet verdwijnen

De kans is vrij groot dat alle bussen die de Neude 
passeren en over het Vredenburg komen daar ook 
zullen stoppen. Met een beetje passen en meten 
blijkt dat toch te kunnen. Er was al besloten dat 
wegens ruimtegebrek slechts vier buslijnen op het 
Vredenburg zouden haltéren. 
Het Bestuur Regio Utrecht, organisator van het 
openbaar vervoer in de regio, is tot het andere 
inzicht gekomen na het bekijken van het nieuwe 
ontwerp voor de inrichting van Vredenburg-Noord. 
Om in beide richtingen alle bussen te laten stop-
pen zijn vier perrons van 65 meter nodig. 
De bussen die rijden via de Sint Jacobsstraat, zullen 
alleen daar stoppen en niet op de halte Vreden-
burg.
De werkzaamheden zouden starten in november, 
maar zijn nog steeds niet begonnen. •

Meer bussen kunnen 
halte Vredenburg aandoen

Ineke Inklaar

Te veel (vracht)auto’s en fietsers wringen zich door 
de nauwe Twijnstraat. Opstoppingen – met naar 
de trottoirs uitwijkende fietsers - zijn aan de orde 
van de dag. Bewoners weten dat, ondernemers 
weten dat. De gemeente onderkent het probleem 
ook.
Daarom presenteerde de afdeling Ruimte en Eco-
nomische ontwikkeling 5 maart in de Regenten-
zaal van het NV Huis drie mogelijke oplossingen, 
aangedragen door enkele initiatiefnemers uit de 
buurt. 
De meest verstrekkende is het aanbrengen van 
een zogeheten knip. Dat is jargon voor: de weg 
afsluiten voor auto’s. Bij die optie kan het auto- en 
vrachtverkeer de Twijnstraat wèl inrijden vanaf het 
Ledig Erf, maar niet de gracht op. Het moet via 
de Nicolaasstraat en de Wijde Doelen retour naar 
het Ledig Erf. Voor bewoners die voorbij ‘de knip’ 
wonen wordt aan ontheffing gedacht. 

Andere varianten
De twee andere varianten zijn het verleggen van 
de rijbaan in de Twijnstraat naar het westen dan 
wel het oosten. Die trokken minder aandacht; wel 
leken enkele bewoners een praktische voorkeur te 
hebben voor westelijk opschuiven: ’Anders kun-
nen de vrachtauto’s nooit de draai maken naar de 
Nicolaasstraat.’
Bewoners, toeristen, shoppers, fietsers – allemaal 
maken ze intensief gebruik van dit stukje Binnen-
stad. Ze willen zich er makkelijk kunnen verplaat-
sen, maar het gebied moet meer zijn dan een 
stuk Utrecht waar je doorheen racet, volgens de 
initiatiefnemers
Het moet hier ook goed toeven zijn. Daarom kijkt 
de gemeente nadrukkelijk ook naar herinrichting 
van het Nicolaaskerkhof. Dat is nu niet meer dan 
een parkeerplaats voor de kerk. 
Maar hoe dat te realiseren wanneer het ’s avonds 
al eindeloos rondjes rijden is om als bewoner je 
auto kwijt te kunnen? Plannen genoeg: bijvoor-
beeld minder plaatsen of een andere verdeling van 
de parkeervakken. 
De gemeente wil verder eigenaren van parkeer-
garages in de buurt (onder het WA-Huis, in de 
ABC-straat, onder de nieuwbouw van het Ledig 
Erf) benaderen of daar plaatsen te huur zijn. 

Economische vitaliteit
Ambtenaar Van Zeijl: ‘Het gaat hier om een mid-
deleeuws stukje stad, met nauwe straten en wei-
nig ruimte. Iedereen zal dus benaderd worden om 
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.’Het 
college heeft zijn medewerking toegezegd aan 
een verdere uitwerking van de plannen en de vele 
suggesties en opmerkingen. Om de ‘economische 
vitaliteit’ van het gebied te bevorderen is er geld 
uit het economisch InvesteringsFonds beschikbaar. 
In mei is er een volgende bijeenkomst. • 

Gemeente denkt 
aan ‘knip’ in 
Twijnstraat

Toch prijsvraag Tivoli

De prijsvraag van Oud-Utrecht over de her-
bestemming van het Tivoli-complex aan de 
Oudegracht gaat toch door. De animo was 
wat verminderd door een uitspraak van wet-
houder Isabella. Hij had gezegd dat hij Tivoli 
hoe dan ook zou verkopen aan de hoogst 
biedende. 
In de eerste rond van de prijsvraag zijn zowel 
amateurs als professionals welkom met hun 
ideeën, hoe wild ook. Ze worden gepubli-
ceerd op de website van Oud-Utrecht, zodat 
iedereen er over kan mee-discussieren.

Met een kleine selectie uit de inzendingen 
gaat de jury de tweede ronde in. 
Het winnende plan wordt aangeboden aan 
de gemeente. Er is een prijzengeld van 8.000 
euro. www.oud-urecht.nl • 

www.binnenstadskrant.nl

bewonersgroepen aan de westkant van de stad 
beseffen dat al veel langer. Daarom zoeken 
bewoners uit Wijk C, Pijlsweerd, Lombok, Oog 
in Al en Schepenbuurt weer contact met elkaar 
en zullen ook bewoners van de noordelijke kant 
van de stad er bij betrokken worden. Allemaal 
vinden ze oost/west verkeer dwars door de stad 
ongewenst. Ze zoeken daarom naar maatrege-
len waarbij de ellende niet naar de buren wordt 
verschoven, maar naar een gezamenlijke oplos-
sing die voor alle partijen acceptabel is. Natuurlijk 
is het belangrijkste dat het verkeer niet drukker 
wordt, zoals in de meest optimistische visie van 
de gemeente nog steeds wèl zal gebeuren, maar 
zich stabiliseert. 

Stadsboulevard
In eerdere plannen zou het doorgaande verkeer 
door de stad zich moeten afwentelen op de 
stedelijke verdeelring Cartesiusweg, Josephlaan 

en Marnixlaan, maar volgens de huidige visie 
moet dit verkeer langer op de rijks-autowegen 
rond de stad blijven rijden en vervolgens de juiste 
afrit naar de bestemming kiezen. Cartesiusweg 
etc. zouden een ‘stadsboulevard’ kunnen worden 
met meer groen en minder verkeer. Hoe men 
dit wil bereiken is nog onduidelijk. Immers de 
afslag van de A2 naar de Vleutenseweg is sterk 
verslechterd en de plannen voor de opwaardering 
van de Noordelijke Randweg zijn door de minister 
uitgesteld.
Of de knip er nog voor het eind van dit jaar 
kan komen, is de vraag. Eerst moeten nog de 
verkeersmaatregelen officieel worden aangekon-
digd. Hierop zijn bezwaarprocedures van toepas-
sing en die worden ook verwacht. Vervolgens 
moeten er maatregelen in Pijlsweerd worden 
uitgevoerd om sluipverkeer te voorkomen. 
Maar het belangrijkste is of de knip de gemeen-
teraadsverkiezingen heeft overleefd. •

invloeden. Voorbeelden zijn de trappen (die er niet 
komen) van de Rabobrug naar de perrons en de 
120 meter lange overkluizing van de singel. 
De gespreksleider vroeg dan ook aan de gemeente-
raadsleden om bij handopsteken aan te geven dat 
de POS opgeheven zou moeten worden. Unaniem 
gingen de handen de lucht in, toegegeven bij de 
één wat enthousiaster dan bij de ander. Eén en 
ander is op een video-opname voor de zekerheid 
nog nagekeken. 
De vraag is echter of dit ook niet iets zegt over het 
functioneren van het college en van de raadsleden 
zelf. Immers, waarom zijn die ambtenaren dan niet 
eerder tot de orde geroepen. De verantwoordelijke 
wethouder in deze collegeperiode was Victor Ever-
hard van D’66. Bram Fokke als raadslid van deze 
partij stak ook heel enthousiast zijn hand op. •

Ben Nijssen
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Het buurthuis aan de Oudegracht is 
al een poosje zelfstandig en het be-
gint steeds meer vorm te krijgen. In 
de 3 Krone wil graag de spil van de 
buurt zijn. Een groep vrijwilligers is 
druk doende om er een echt ‘thuis’ 
voor de buurt van te maken. Zo 
staat er een grote boekenkast waar 
naar believen boeken in gestopt of 
uitgehaald kunnen worden, een gra-
tis roulatiesysteem voor iedereen uit 
de buurt die van lezen houdt. Ook 
worden er nieuwe activiteiten geor-
ganiseerd, waaronder een maande-
lijks terugkerende kledingbeurs op 
de 1e zaterdag van de maand en 
een danscafé op de 3e zondagmid-
dag. Gezellig, laagdrempelig en voor 
alle leeftijden. 
Het cursusaanbod is uitgebreid. Er 
zijn lessen kunstgeschiedenis op 
maandag, teken- en schilderlessen 
voor kinderen op woensdagmiddag 
en tai chi op vrijdag. Daarnaast zijn 

er natuurlijk nog steeds de oude 
vertrouwde activiteiten als yoga, 
salsalessen, repetities van diverse 
zangkoren en de toneelclub. 
 
Ondersteuning
Maar... dit is een begin en er is 
dringend meer ondersteuning nodig. 
Er zijn vast nog wel mensen die tijd 
over hebben en die bijvoorbeeld een 
passie hebben voor koken en die 
eenmaal per maand een betaalbare 
maaltijd willen klaarmaken.
Verder zijn meer vrijwilligers nodig 
om te helpen met de bestaande 
activiteiten, maar die misschien zelf 
ook ideeën genereren. Een klusjes-
man/-vrouw is ook zeer welkom. Veel 
hand- en spandiensten kunnen op 
oproepbasis gedaan kunnen worden. 
Denk daarbij aan het aankleden 
van de zaal bij festiviteiten of het 
meehelpen aan de bar. Het buurthuis 
zoekt ook een beheerder/coördinator, 

www.wijkraadbinnenstad.nl

Postkantoor ideaal voor bibliotheek

Maandag 13 januari sneuvelde het Biblio-
theek++ plan in een rommelige raadsverga-
dering met schorsingen en een verrassende 
afloop... Tot het laatste moment was het on-
duidelijk of het plan het zou halen. Eén raadslid 
zou de doorslag kunnen geven. Bij de stemming 
was het uiteindelijk CDA raadslid Cees Bos die 
het plan naar de prullenbak verwees. Na een 
weekeinde doorrekenen van de vele financiële 
rapporten kwam hij tot de conclusie dat het 
plan financieel niet goed onderbouwd was. Het 
CDA was niet blij dat een van hun raadsleden 
niet met de fractie mee stemde.
Vooral de directeur van de bibliotheek, Ton van 
Vlimmeren en Frederike Weisner, directeur van 
filmhuis ‘t Hoogt, waren duidelijk teleurgesteld. 
Opvallend was dat bewoners over het algemeen 

niet verdrietig zijn over het niet doorgaan van 
het megaproject. 

Culturele evenementen
De bibliotheek zoekt nu naar een alternatief. 
Er zijn enkele mogelijkheden.De gemeente is 
eigenaar van het pand waar de bibliotheek nu 
gevestigd is. Een prachtig gebouw, vroeger van 
V&D. De ruimte lijkt groot genoeg, maar als de 
bibliotheek daar blijft, dan zal er flink gereno-
veerd en verbouwd moeten worden. Het pand 
van Movares wordt ook genoemd. Ligt niet zo 
voor de hand. Ook daar zal een ingrijpende ver-
bouwing en renovatie plaats moeten vinden. 
Het ligt niet zo gunstig en midden in het bouw-
geweld van het Stationsgebied. 
In de Binnenstad staat op de Neude het monu-

Plan voor fi lmhuis op 
Paardenveld

Buurthuis wordt dè ontmoetingsplek

In samenwerking met de Stich-
ting Johanniter Hulpverlening 
is het Bartholmeus Gasthuis het 
project Levensvreugde begonnen. 

Zowel in Rotterdam als in Den Haag 
is het al geruime tijd een groot suc-
ces. Het doel is om kwetsbare senio-
ren maandelijks een leuke gezellige 
middag te bezorgen, waarin zij zich 
even niet hoeven bezig te houden 
met beperkingen en/of zorgen. 
Het gaat om de groep die vrijwel 
onzichtbaar ‘- en om wat voor reden 
dan ook - kwetsbaar is. Ze hebben 
soms echt een duwtje in de rug 
nodig, of wellicht zelfs iemand die 
met hen mee komt om hen over de 
drempel te helpen.

Kijk in uw omgeving of er mensen 
zijn die nooit buiten komen en wijs 
hen op het project Levensvreugde. •

Levensvreugde

iemand die in staat is alle touwtjes in 
handen te houden en die de beheer-
groep kan ondersteunen.

Warm hart
Draagt u het Buurthuis in de Bin-
nenstad een warm hart toe? Wordt 
donateur voor minimaal tien euro op 
NL72 TRIO 0197661947 ten name 
van Stichting In de 3 Krone. U krijgt 
dan een uitnodiging voor de speciale 
jaarlijkse bijeenkomst en ontvangt 
u de digitale nieuwsbrief. Voor 
zakelijke donateurs met een bijdrage 
groter dan honderd euro is er ruimte 
om te adverteren op de website. 

Kledingbeurs: zaterdag 5 april en 
zaterdag 3 mei (13.00 uur-17.00 uur) 
Danscafé: zondag 18 mei en zon-
dag 15 juni (15.30 uur-18.00 uur) 
Voor meer informatie: 
www.inde3krone.nl •

Lepelenburg krijgt 
toiletten

Nog voor de zomer komen er nog fatsoenlijke 
toiletten op het Lepelenburg. Die toezegging deed 
Luc Eerden van het wijkbureau Binnenstad op 13 
maart in de Kargadoor op een bewonersavond 
over overlast in het park. 
De toiletten zijn tijdelijk. In de toekomst komt er 
een definitieve voorziening. Al meermalen is in de 
gemeenteraad de noodzaak van wc’s ter sprake 
gekomen, soms in combinatie met de bouw van 
een paviljoentje. Elke keer werd aangevoerd dat 
het moeilijk of zelfs onwenselijk ergens in het park 
een gebouwtje neer te zetten, gezien de status 
van het park als rijksmonument. Op mooie dagen 
(en nachten) trekken honderden voornamelijk 
jongere mensen naar het park. Er wordt geplast 
(en soms ook gepoept) in de struiken van het 
plantsoen, en ook in particuliere tuinen van bewo-
ners. Vorig jaar zomer stonden er een paar dixies 
(bouwvakkerstoiletten), maar die werden vaak 
omgegooid. Behalve aan het wildplassen en –poe-
pen ergeren omwonenden zich aan het gedrag 

Nieuwe bouwer in 
Stationsgebied

De gemeente heeft een stuk grond direct naast 
het station met voorlopig ontwerp en al verkocht 
aan Dura Vermeer en NIC Commercieel Vastgoed. 
Zij gaan er een gebouw ontwikkelen en exploite-
ren, in de plannen aangeduid als Noordgebouw 
Stationsstraat. Verreweg de meeste locaties aan 
de oostkant van het Stationsgebied zijn eigendom 
van de partners NS en Corio. ‘
Het Noordgebouw zal bestaan uit veel glas en 
hout. Het krijgt een groen dak. In de brief aan 

Buurthuis wordt dè ontmoetingsplek

Zorg en Hoop

Spannend was het zeker, het centimeter voor centimeter inschuiven van de in de oude tunnelbak klaargemaakte nieuwe Moreelsebrug op zijn definitieve plek. 
Hij ligt er nu, maar nog niet in zijn zondagse pak. Omdat er nog veel in de omgeving moet gebeuren en de kans op beschadiging dus groot is, komen het metselwerk en de 
klinkers later, evenals het kunstwerk, een diagonale elegante boogconstructie. © Sjaak Ramakers  •

Moreelseburg in werkpak

In de vorige Binnenstadskrant werd de openstelling aangekondigd op 25 maart van de fietsen-
stalling onder de trappen van het in aanbouw zijnde stationsplein aan de Jaarbeurskant. Dat 
is uitgesteld tot eind april omdat de afwerking van het dak gebreken vertoond. De afwerking 
wordt nu verwijderd en opnieuw aangebracht. In ieder geval wil men de stalling vóór Konings-
dag geopend hebben. De trappartij, die naar het station leidt, is half maart feestelijk geopend. •

Uitstel opening fi etsenstalling 

mentale oude postkantoor al heel lang leeg, het 
oude hoofdpostkantoor. Sinds het zijn functie 
verloren heeft zijn er plannen geweest, kantoren, 
luxe winkels, horeca. Dat is allemaal niet doorge-
gaan. Het is dan ook erg moeilijk om het rijksmo-
nument daarvoor geschikt te maken zonder het 
gebouw ernstig aan te tasten. De bibliotheek zou 
hier heel goed gehuisvest kunnen worden, in de 
grote hal culturele activiteiten, horeca, en aan de 
bibliotheek gerelateerde evenementen.
Zou het niet geweldig zijn als dit prachtige ge-
bouw weer een openbare functie krijgt.
Het gebouw is mooi, de locatie is goed en het is 
prima bereikbaar zowel te voet als per fiets en 
ook de bussen hebben er vlak bij een halte. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

van sommige psychiatrische patiënten, dak- en 
thuislozen, drugsgebruikers, dealers, hangjongeren 
en alcoholisten. De voornaamste klacht is dat ze 
voorbijgangers soms intimideren, of van alles na-
roepen. Ook laten ze veel rommel achter, tot op de 
Maliesingel. 
Bij mooi weer in de zomer wordt er volop gebar-
bequed. Bewoners kunnen in hun huizen meege-
nieten van de walmen van bakkend of verbran-
dend vlees.’s Nachts zijn er regelmatig honderd 
tot driehonderd jongeren in het park, om verjaar-
dagsfeestjes te vieren of samen wat te drinken. Zij 
houden mensen met slaapkamers aan de kant van 
het park soms urenlang wakker.
De bewoners, de mensen van de gemeente, de 
politie en de grote zorginstellingen waren het er 
in de Kargadoor over eens dat een paar dingen 
al zouden kunnen helpen. Ten eerste: borden 
plaatsen met parkregels, zodat iedereen kan lezen 
wat wel en niet mag. Ten tweede: de Utrechtse 
terrassenregeling ook van toepassing verklaren op 
het park, dat wil zeggen dat alle feestjes op het 
gras op een bepaalde tijd afgelopen moeten zijn. 
En verder: bellen met de politie als er dingen ge-
beuren die niet kunnen. Niet aarzelen om, als het 
acuut uit de hand loopt, 112 te draaien. •

De Kade. Zo heet een ongesubsidieerd bioscoop-
complex met zeven zalen dat vier filmdistributeurs 
willen neerzetten bij de parkeergarage Paarden-
veld. Er zullen ‘voornamelijk arthouse film draaien. 
Filmhuis ’t Hoogt, dat zou verhuizen naar de in-
middels afgeschoten Bibliotheek ++, is betrokken 
bij de plannen, evenals het Nederlands Filmfestival. 
Voor studenten van de Hogeschool komen er klei-
ne studio’s en montagekamers. De begane grond 
is bestemd voor horeca en ontvangsten. De laatste 
maanden was er sprake van dat City/Movies op de 
hoek van de Voorstraat en de Drift de nieuwe lo-
catie voor ’t Hoogt zou worden. Het Wijk.C-komi-
tee wil geen theatercomplex op het Paardenveld. 
Het vindt dat de ruimte groen moet blijven. 
Het plan van bioscoopconcern Wolff voor een me-
gacomplex op het Jaarbeursterrein heeft intussen 
het fiat van de Welstandscommissie. Wolff werkt 
al vele jaren aan het project. De realisering lijkt nu 
dichterbij te komen. 
Na voltooiing gaan de bioscopen in HC en Camera 
dicht. Er lopen gesprekken om ’t Hoogt onder te 
brengen in City/Movies. 
Cinemec, dat in Ede bij de A12 een bioscoopco-
plex exploiteert, wil datzelfde gaan doen in Leid-
sche Rijn dichtbij de A2. De bouw zou snel kunnen 
beginnen. •

de raasdscommissie staat dat het grote pand ‘ 
in programmatische zin is ondergebracht bij het 
onderdeel kantoren en hotel, maar het bevat ook 
componenten van wonen, werken, ontmoeten en 
horeca. Het past in de 24-uurs karakter van deze 
plek.’ •



dit project: het werken met nieuwe 
technieken in het hart van een grote 
stad en dan zorgen dat we het voor 
de omwonenden zo aangenaam 
mogelijk laten verlopen.” •

Een stille Japanner in de 
Utrechtse grachten

Van oorsprong is hij zeeman, maar 
na een aantal jaren varen gooide hij 
het roer om. Aan de wal werkte hij 
als uitvoerder bij projecten in grote 
industriegebieden en zeehavens. En 
nu is het om 06.15 uur verzame-
len buiten Utrecht om vervolgens 
met het materieel naar de huidige 
werkplek te varen: de Utrechtse 
grachten. Dirk Boers: “Een unieke 
locatie om te werken. Zeker door 
het nauwe contact met de bewo-
ners van de binnenstad dat ik hier 
heb. Maar ook door de speciale 
condities waaronder we hier ons 
werk moeten doen.”

Stille werker
Dirk doelt op de voorwaarden die 
de gemeente, én de locatie, stelt 
aan de werkzaamheden. Er moet 
‘geopereerd’ worden binnen een 
beperkte ruimte met knoestige 
boomwortels en dan mogen er 
geen trillingen veroorzaakt worden. 
Aannemer Beens gebruikt daarom 
voor deze klus een ‘still worker’, een 
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Wijkbureau 
Voor de hernieuwde kennismaking 
met de binnenstad en zijn bewoners 
werd de aftrap gegeven op donder-
dag 23 januari. Burgemeester van 
Zanen startte samen met het wijkbu-
reau Binnenstad op de Mariaplaats, 

Vrijmarkt en Koningsdag 2014 
in Utrecht

Dit jaar wordt voor het eerst Koningsdag in Nederland gevierd, en wel 
op zaterdag 26 april 2014. In de binnenstad van Utrecht is het traditie 
om een vrijmarkt te houden. Alles wordt letterlijk uit de kast gehaald, 
ook dit jaar weer. De vrijmarkt begint op vrijdagavond 25 april om 
18:00 uur en eindigt zaterdag 26 april om 18:00 uur. Ook zijn er 
verschillende evenementen in de binnenstad. Om de veiligheid tijdens dit 
evenement te garanderen werken gemeente, politie en bewoners goed 
samen. 

Hou de website in de gaten voor de laatste informatie en het 
programma voor de vrijmarkt: www.utrecht.nl/vrijmarkt

We wensen u een heel prettige Koningsdag en vrijmarkt 2014! •

trillingsvrije damwanddrukmachine. 
Daarnaast is er een speciaal ponton 
gebouwd dat de 12 ton wegende 
stille werker kan verplaatsen door 
de smalle grachten en krappe brug-
gen. “Uniek in Nederland”, volgens 
Dirk. 
Het werkgebied is tot op de mil-
limeter opgemeten. De werkwijze: 
er wordt een bouwkuip geplaatst, 
dan wordt het grachtenwater weg-
gepompt zodat de fundering van 
de walmuren bloot komt te liggen. 
De stenen worden gesloopt, de 
houten fundering wordt vervangen 
door een stalen damwand en dan 
worden de stenen er weer precies 
op dezelfde plek opgemetseld. 
Het werkgebied is elke keer 130 
meter, is dat klaar, dan verschuift 
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In de week van 3 maart zijn de 
restauratiewerkzaamheden aan 
de wal- en kluismuren bij rak 
14 westzijde gestart. Aannemer 
Beens heeft zich goed voorbe-
reid om de klus volgens de door 
de gemeente aangegeven voor-
waarden te klaren. Zo wordt 
er een in Japan vervaardigde 
machine gebruikt om trillingsvrij 
damwanden te drukken. Uit-
voerder Dirk Boers van Beens, 
tevens aanspreekpunt voor de 
bewoners, is er best trots op.

Wijkbureau Binnenstad Wijkbureau Binnenstad

Burgemeester Jan van Zanen maakt kennis met de wijk

Het spreekuur van wijkwet-
houder Binnenstad Mirjam 
de Rijk is de komende 
maanden ingepland op 
dinsdagmiddag 8 april en 
13 mei. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 
één week van tevoren via 
030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl. 
Vanwege de gemeente-
raadsverkiezingen zijn deze 
data onder voorbehoud. •

Spreekuur wijkwethouder

Evenementen, bouwplannen; wat gebeurt er in uw buurt?

Dirk Boers (links) en Peter van Oostrum, de gemeentelijke directievoerder voor dit project

De nieuwe burgemeester van 
Utrecht Jan van Zanen bracht in 
januari aan alle wijken een kennis-
makingsbezoek, en dus ook aan 
onze wijk. Met veel belangstelling 
en enthousiasme maakte hij 
kennis met de Binnenstad, tijdens 
drie afzonderlijke rondleidingen. 

De gemeente publiceert de aanvraag voor 
bijvoorbeeld een evenementenvergunning zodra 
deze binnenkomt en publiceert ook het genomen 

Overal in de stad steken bewoners en ondernemers de handen uit de mouwen om de stad 
nog beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente Utrecht wil daar graag ruimte 
voor creëren. Want voor elk goed initiatief is plek in Utrecht. Vanaf 12 februari heeft Utrecht 
een stadsmakelaar: Ruud Nijveld. Hij wijst initiatiefnemers de weg binnen de gemeente, 
helpt de vaart te houden in de samenwerking tussen initiatiefnemers en ambtenaren of 
zorgt dat knopen worden doorgehakt als dat nodig is. Loopt de samenwerking met de 
gemeente over een initiatief vast? Dan onderzoeken de stadsmakelaar en zijn team hoe dit 
komt en hoe de zaak kan worden vlotgetrokken. 

Contact met Stadsmakelaar  
Op de website van de gemeente www.utrecht.nl/stadsmakelaar staat meer informatie over de 
stadsmakelaar en waar men voor welk type initiatief moet zijn. U kunt ook contact opnemen via 
email met het stadsmakelaarsteam: stadsmakelaar@utrecht.nl •

Stadsmakelaar: wegwijzer voor Utrechtse initiatieven

De gemeente Utrecht neemt jaarlijks onge-
veer 4.000 besluiten op aanvragen voor al-
lerlei vergunningen. Voor evenementen bij-
voorbeeld, voor bouwwerken of het kappen 
van bomen. Wilt u op de hoogte blijven van 
wat er in uw omgeving gebeurt? Dan kunt 
u zich aanmelden voor de e-mailservice. Na 
aanmelding ontvangt u de bekendmakingen 
van de gemeente via e-mail.

vraagd, door te zoeken via de kaart van Utrecht. 
Door uw postcode in te typen, krijgt u op een 
interactieve stadsplattegrond te zien welke ver-
gunningen er zijn aangevraagd of verleend in uw 
buurt. De zoekmogelijkheid via de kaart vindt u 
ook op de hierboven vermelde internetpagina. 

Stukken inzien
Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid dat u de 
aanvragen en de bijbehorende stukken kunt 
inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt 
aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen 
Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 
61, telefoon 030 - 286 48 02. 
Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo • 

waar een belangrijke herinrichting, 
samen met ondernemers en bewo-
ners, gaat plaatsvinden. Vervolgens 
schudde de burgemeester in het  
Bartholomeus Gasthuis diverse be-

Rust in de Utrechtse binnenstad 

Maandag begin ik met voorbereidin-
gen voor ‘Nationaal Meldpunt Blad-
blazers’. Iets met een telefoonnummer, 
want het houdt niet op. Niet vanzelf.  
(twitter, @Domien 30-11-2013) 

De ouderwetse motorblazer veroor-
zaakte veel hoofdpijn bij de Utrechtse 
binnenstadsbewoners. Vooral als er na 
een marktdag of feestdag op zaterdag 
en zondagochtend vroeg zwerfafval 
weggeblazen wordt. Zo bleek uit de 
klaagzang op twitter en het aanhou-
dend aantal meldingen dat onder 
andere bij het gemeentelijk KCC 
binnenkwam. 

Straks overleg met de gemeente 
Utrecht over hun inzet van stillere 
apparaten bij de buitendienst! 
o.a. electrische bladblazers #goedbezig 
(twitter NSG@Geluidshinder 3-1- 2013)

Alle actuele- én veel achtergrond-
informatie over de restauratie-
werkzaamheden aan de wal- 
en kluismuren is te vinden op 
www.utrecht.nl/werven.

woners de hand en is uitgelegd wat 
de functie van het Gasthuis is voor 
de buurt. Tot slot werd speeltuin de 
Kleine Dom aangedaan. Bewoners, 
de wijkraad, ondernemers, Museum 
Catharijneconvent en Doenja ver-
telden over hun visie op gewenste 
ontwikkelingen in de Lange Nieuw-
straat.

Team Veiligheid
Op woensdag 5 februari ging de 
Burgemeester op pad met de afde-
ling Veiligheid Binnenstad en de 
politie om een aantal hotspots in de 

besluit. De gemeente doet dit via de internetsite 
www.overheid.nl. Iedere dag worden daar alle of-
ficiële bekendmakingen gepubliceerd; de binnen-
gekomen aanvragen en de genomen besluiten. 
Eerder stonden deze bekendmakingen elke week 
in Utrecht Dichtbij op de pagina Gemeenteberich-
ten, nu gebeurt dit dus dagelijks digitaal.

E-mailservice of interactieve plattegrond
Aanmelden voor de e-mailservice kan via de 
gemeentelijke website: www.utrecht.nl/
gemeenteberichten. U kunt ook zelf de vergun-
ningen vinden die in uw omgeving zijn aange-

binnenstad te bekijken. Ook bracht 
hij een bezoek aan het Catharijne-
huis in het museumkwartier en ging 
op de koffie bij een aantal betrok-
ken bewoners in dit gebied. 

Stationsgebied
Vrijdagmiddag 24 januari vond het 
bezoek in het Stationsgebied plaats. 
“Na mijn vertrek in 2006 had ik 
niet durven dromen dat we nu als 
Utrecht al zover in de uitvoering 
zijn”, sprak de burgemeester tijdens 
het horen en zien van alle ontwik-
kelingen. Bij de maquette in het 
Infocentrum werden de projecten 
langs gelopen. Daarna nam project-
directeur Albert Hutschemaekers 
hem mee voor een wandeling door 
het gebied om met eigen ogen te 
kijken hoe de maquette langzaam 
buiten werkelijkheid aan het 
worden is. Tijdens deze wandeling 
schoof steeds een Stationsgebied-
partner aan om te vertellen over zijn 
eigen deelproject op locatie. •

de machine naar het volgende vak. 

Groene helm
Tijdens de werkzaamheden is Dirk, 
te herkennen aan de groene helm, 
het aanspreekpunt voor bewoners. 
Voor alle vragen en knelpunten 
probeert hij oplossingen te vin-
den. “Zo wordt er voor bewoners 
van de werfkelders een loopbrug 
aangelegd om in en uit huis te 
komen. Dat vind ik het mooie aan 

Stadswerken nam de signalen serieus 
en kocht vorig jaar een berg elek-
trische bladblazers. Deze produceren 
een stuk minder lawaai. Een nadeel is 
wel dat ze minder vermogen hebben. 
Voor de normale werkzaamheden 
voldoen ze ruimschoots. Maar de 
lawaaierige motorblazers zijn nog 
steeds een stuk krachtiger en verdwij-
nen daarom nog niet helemaal uit het 
straatbeeld. In de herfst zijn deze nog 
steeds nodig om gevallen blad weg te 
blazen. Afgesproken met bewoners, 
ondernemers en de wijkraad is nu om 
de motorblazers pas vanaf 9.30 uur 
‘s ochtends te gebruiken. Daarnaast 
wordt er nu zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de elektrische bladbla-
zers. Hopelijk zorgt dit weer voor een 
beetje zondagsrust in de Utrechtse 
binnenstad én op twitter. •
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Vr 28   Pieterskerk
20.15   Cappella Amster-
dam olv Daniel Reuss: 
Lamentaties van Krenek; 
€ 24,50/10

Za 29   Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel): 
Orgelmuziek voor de 
Passietijd; collecte

Zo 30  Winkel van Sinkel
13.00   Klein Operakoor 
WIlhelminapark olv Roel 
Vogel; Gilbert & Sullivan, 
Trial by Jury;  € 38,50 
incl. maaltijd; ook om 
19.00

Zo 30  Pieterskerk
15.00  Utrechtse kamer-
koren: Jubileumconcert 
25 jaar Pieterskerk-
concerten; €15/12,50/7,50

Zo 30  Winkel van Sinkel
19.00 Klein Operakoor 
WIlhelminapark olv Roel 
Vogel; Gilbert & Sullivan, 
Trial by Jury;  € 38,50 
incl. maaltijd

APRIL

Wo 2   Nicolaïkerk
20.15   CREA-orkest olv 
Bas Pollard; Respighi, 
Pini di Roma; R. Strauss, 
Hoornconcert nr. 1; Saint-
Saëns, Orgelsymfonie;  
€ 14/10

Za 5    Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas; 
C. Ph. E. Bach, Mattheus-
Passion; collecte

Za 5   Geertekerk
20.15   Nederlands Stu-
denten Kamerorkest olv 
Gijs Leenaars mmv 
Jaume Gavilán Agulló 
(trombone); Mozart, 
35e symfonie KV 385; 
Rota, Concert voor trom-
bone en orkest; Brahms, 
Derde symfonie Op. 90; 
€ 15/10

Zo 6   Catharina-
kathedraal
14.30   Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard 
Beemster: Passieconcert

Zo 6   Geertekerk
19.30   Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 105 
Herr, gehe nicht ins Ge-
richt mit deinem Knecht; 
collecte

Di 8   Geertekerk
20.15   Ensemble Ausonia: 
Bibers Rozenkranssonates 
& Rosenmüllers 
Lamentaties; € 23/19

Wo 9   Jacobikerk
20.00   USKO olv Gilles 
Michels; Bach, Johannes-
Passion; € 15/10

Vr 11   Aloysiuskerk
19.00   Utrechtse 
Oratoriumvereniging olv 
Roel Vogel mmv 
Kathedrale Koor Utrecht; 
Bach, Mattheus-Passion; 
€ 28

Vr 11   Jacobikerk
19.00   The Bach Choir & 
Orchestra of the Net-
herlands olv Pieter Jan 
Leusink; Bach, Mattheus-
Passion; € 70

Vr 11   Pieterskerk
20.15   Nederlands 
Kamerkoor olv Peter 
Dijkstra: Boete en beklag; 
werken van Corne-
lius, Schütz, Krenek en 
Brahms; € 24,50

Za 12   Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
Tournemire, Chorales 
- Poèmes pour les sept 
paroles du Christ; collecte

Za 12   Academie-
gebouw
20.00    Verenigd Utrechts 
Symfonie Orkest olv 
Reinier Bavinck: 
Muziek bij Historische 
Gebeurtenissen; 
Beethoven, Egmont suite; 
Händel, Watermusic; 
Verdi, Triomfmars en 
Ballabile uit Aida; 
Bertelman, Overture tot 
de Cantate

Zo 13  UCK
11.15   Cursisten UCK; 
hoogtepunten uit Aïda 
van Verdi; € 7,50/6,50

Zo 13  Willibrordkerk
14.00   Amer Consort olv 
Dirkjan Horringa: 
Kompassio; Esteves, 
Stabat Mater; werken van 
o.a. Bach, Pärt, Bruckner 
en Tallis; € 13/6,50

Wo 16  KuuB
20.00    Goeyvaerts 
Strijktrio mmv Zsuzsi Tóth 
(sopraan), Barnabás Hegyi 
(alt) en Olivier Berten 
(tenor); Pärt, Stabat 
Mater; Moody, Simeron; 
€ 20 reserveren 
www.kunstruimtekuub.nl

Vr 18  Jacobikerk
13.30  Nieuwe Philhar-
monie Utrecht olv 
Johannes Leertouwer 
mmv o.a. Kathedrale 
Koorschool Utrecht; 
Bach, Mattheus-Passion; 
€ 45 (ook op zaterdag 
19 april)

Vr 18   Leeuwenbergh-
kerk
20.00  Leeuwenbergh 
Vocaal Ensemble olv Roel 
Vogel mmv Leeuwen-
bergh Strijkkwartet, 
Susanne van Neerbos 
(sopraan) en Ellis Dijkstra 
(alt); Pergolesi, Stabat 
Mater; Scarlatti, Salve 
Regina; € 12,50

Za 19   Nicolaïkerk
13.30   Nieuwe Philhar-
monie Utrecht olv 
Johannes Leertouwer 
mmv o.a. Kathedrale 
Koorschool Utrecht; 
Bach, Mattheus-Passion; 
€ 45

Za 19   Domkerk
15.30   Zaterdagmid-
dagmuziek: Cantores 
Martini olv Remco de 
Graas, Funcke, Johannes-
Passion; collecte

Vr 25   KuuB
20.00   Mondriaan-
kwartet; Reich, Different 
Trains; Sjostakovitsj, 
Strijkkwartet nr 8; € 15 
reserveren 
www.kunstruimtekuub.nl

Vr 25   Pieterskerk
20.15   Divina Close 
Harmony olv Pepijn 
Lagerwey: LICHT II; lichte 
vocale muziek; € 10/8,50

Za 26   Domkerk
15.30   Geen Zaterdag-
middagmuziek

Za 26   Pieterskerk
20.15   Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa mmv 
Danscentrum Utrecht en 
Susanne van den Berg 
(choreografie): Barok in 
Beweging; werken van 
o.a. Vivaldi, Pergolesi, 
Caldara en Durante; 
€ 18/10; ook op 27 april

Zo 27  Pieterskerk
15.30  Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa mmv 
Danscentrum Utrecht en 
Susanne van den Berg 
(choreografie): 
Barok in Beweging; 
werken van o.a. Vivaldi, 
Pergolesi, Caldara en 
Durante; € 18/10

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

MEI

Za 3   Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Za 3   Jacobikerk
20.00   Kamerkoor 
Cantiago olv Herman 
Mussche mmv Borodin 
Oktet, Kamerorkest van 
‘Muziek in de Meern’, 
Ingrid Nugteren (sopraan) 
en Robert Brouwer (bari-
ton): Verzoeningsconcert; 
Finzi, Requiem da camera; 
Brahms, Ein deutsches 
Requiem (delen), 
Diepenbrock, Caelestis 
urbs Jerusalem; collecte

Zo 4   Geertekerk
19.30   Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 
131 Aus der Tiefen rufe 
ich, Herr, zu dir; collecte

Zo 4   Willibrordkerk
20.30   Hucbaldkoor en -
orkest; Duruflé, Requiem; 
collecte

Vr 9   Pieterskerk
20.15  Ariosto Ensemble 
olv Ludy Vrijdag mmv Eel-
co Kooiker (klavecimbel); 
werken van o.a. Corteg-
gia, Frescobaldi, Monte-
verdi, Luzzaschi, Marenzio, 
Lasso en De Wert; 
€ 15/10

Za 10   Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Wo 14  Geertekerk
20.15     La Risonanza / 
Fabio Bonizzoni: Duetten 
van Händel; € 23/19/10

Vr 16   Doopsgezinde 
Kerk
20.00   Camerata 
Trajectina mmv Ingmar 
Heyrze (dichter): 
Martelaarsliederen

Vr 16   Pieterskerk
20.15   Nederlands 
Kamerkoor olv Risto 
Joost: De Mozart van 
Petersburg; werken van 
Titov, Galuppi, Sarti en 
Bortnjanski; € 24,50

Za 17   Domkerk
15.30   Zaterdagmid-
dagmuziek: Domcantorij 
olv Remco de Graas; 
Hooglied (II); werken van 
Praetorius, Schütz, Franck 
en Tallis; collecte

Zo 18  Josephkerk
15.00   Utrechts Kamer-
koor olv Wolfgang Lange 
mmv Voorburgs Vocaal 
Ensemble; Martin, Mis 
voor dubbelkoor; werken 
van o.a. Reger, Brahms 
en Whitacre

Vr 23   Pieterskerk
20.15   Cappella Amster-
dam olv Daniel Reuss: 
Josquin en zijn motetten; 
€ 24,50/10

Za 24   Binnenstad
12.00   De stad de 
toekomst; info 
www.culturelezondagen.nl

Za 24   Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 25  Binnenstad
12.00   De stad de toe-
komst; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 25  Willibrordkerk
14.00   Ensemble Illustre 
olv Anthony Scheffer; 
werken van Monteverdi, 
Andrea en Giovanni 
Gabrieli; collecte

Zo 25  Geertekerk
15.30   Musica Vocale 
olv Rob Vermeulen mmv 
Saskia Regtering 
(mezzosopraan); 
Rautavaara, Vigilia

Zo 25  Janskerk
17.00   Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Vr 30   Domkerk
20.15   Egidius Kwartet & 
College: Leidse Koor-
boeken deel 5: Beelden-
storm; € 26,50/5

Za 31   Janskerk
14.00   The Bach Choir & 
Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink: Hommage aan 
Franse componisten; o.a. 
Fauré, Requiem; € 70

Za 31   Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

JUNI

Zo 1   Nicolaïkerk
15.00   MUSA olv Peter 
Dijkstra: Tussen Boete en 
Verlossing; Gorecki, Totus 
tuus; Schnittke, 
Boetepsalmen (delen); 
Gretchaninov: Vespers 
(delen); € 15

Zo 1   Geertekerk
19.30   Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 68 
Also hat Gott die Welt 
geliebt; collecte

Vr 6   Pieterskerk
20.15   Concerto Cherise 
olv Arnaud van Gelder; 
Franssens, Harmony 
of the Spheres; Cage, 
Ear for EAR; Howells, 
Requiem; Pärt, I Am the 
True Vine; Holst, Rig Veda 

Za 7   Domkerk
15.30   Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas.
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Goed idee? Doe er iets mee!

Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Ook in 2014 ondersteunt de gemeente Utrecht initiatieven van be-
woners en ondernemers om hun buurt beter, leefbaarder en veiliger 
te maken. Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget: een 
budget per wijk speciaal voor bewonersinitiatieven. Voorbeelden van 
initiatieven in de binnenstad:
 • muurschildering in de Kloksteeg
 • plantenbakken in de Jan Meijenstraat
 • kunst op de Westerkade

Heeft u ideeën die een bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget? 
Vraag het dan aan via www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget •
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Waaks!

aan Waaks! dan kunt u zich aan-
melden via waaks@utrecht.nl onder 
vermelding van ‘Aanmelding Waaks!’.
Ook kunt u bellen naar het Wijk-
bureau op nummer 030-286 00 00. 

 • Wat: Waaks!
 • Wie: Hondenbezitter in de 
  binnenstad
 • Aanmelden: 
  waaks@utrecht.nl, 
  030-286 00 00
 • Informatie:  
  www.utrecht.nl/waaks 

Heeft u zich aangemeld, dan sturen 
wij u de informatie die voor deel-
nemers aan Waaks! van belang is 
en kunt u aangemeld worden voor 
een gratis workshop ‘Observeren en 
signaleren’. •
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Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners 
en ondernemers in de wijk Binnenstad. Heeft u een vraag over zaken 
die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste 
adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt 
spreken. Bel dan voor een afspraak. 

Wijkbureau Binnenstad
Telefoon: 030 - 286 00 00. Email: binnenstad@utrecht.nl 
Website: www.utrecht.nl/binnenstad. Twitter: @wbbinnenstad •

Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad

Politie en gemeente doen een beroep op de hondenbezitters in de 
binnenstad om actief te ondersteunen in de strijd tegen woningin-
braak, fietsendiefstal, auto-inbraak en vernielingen. We vragen uw 
medewerking voor het project Waaks!

Pakkans wordt vergroot
Door mee te doen aan Waaks! onder-
steunen hondenbezitters in hun eigen 
buurt de politie in de strijd tegen 
criminaliteit. Van de hondenbezit-
ters wordt gevraagd oplettend te zijn 
tijdens het uitlaten van de hond en de 
politie te bellen bij verdachte situaties. 
De politie kan hierdoor snel handelen. 
Dit vergroot de pakkans en hiermee 
kan erger voorkomen worden. Politie 
en hondenbezitters houden in het 
project Waaks! persoonlijk contact. 
Daarnaast is bij signalering van ver-
dachte zaken snelle actie verzekerd. 
Ook koppelt de politie terug wat er 
met de melding is gedaan. 

Meld u aan
Meedoen is natuurlijk niet verplicht, 
maar wel belangrijk. Wilt u deelnemen 

Hondenbezitters in de binnenstad 
actieve partners in opsporing

Gratis preventietraining 
Winkeldiefstal/Overval  

Onlangs bleek in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) Binnenstad/Hoog-Catherijne, dat winkeldiefstal in onze 
binnenstad helaas toeneemt. Daarom maken we ondernemers 
er op attent dat de gemeente Utrecht winkelmedewerkers een 
gratis preventietraining ‘Voorkom Criminaliteit’ aanbiedt.

In 2014 kunt u geheel kosteloos deelnemen aan een combinatie 
preventietraining ‘Winkeldiefstal met vormen van agressie/hinderlijk 
gedrag’ en daarnaast ‘Overval’. Deze training wordt verzorgd door het 
trainingsbureau AndersVeilig uit Nieuwegein.

• Training duurt 3 uur
• Vindt plaats in uw winkel of bij een collega in de buurt
• Er zijn maximaal 15 deelnemers per training
• Veelal in de avond na sluitingstijd of op een maandagochtend
• Training Overval kent geen rollenspel. De andere vormen wel.

Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u terecht bij AndersVeilig, 
via telefoonnummer 030-6888770, of email info@andersveilig.nl •

Uw gemeentelijke zaken online 
regelen! Hier kunt Utrecht.nl

Sinds januari van dit jaar brengt 
de gemeente Utrecht de uitbreiding 
van haar digitale dienstverlening 
onder de aandacht met de cam-
pagne ‘Hier kunt Utrecht.nl’. 

Inwoners van Utrecht kunnen steeds 
meer zaken digitaal regelen via 
www.utrecht.nl. Het doorgeven van 

Sinds januari van dit jaar brengt 

een verhuizing, het regelen van een 
parkeervergunning en het melden 
van overlast gaan voortaan sneller 
digitaal. Via ‘Mijn Loket’ kunnen 
inwoners volgen hoe het staat met 
hun melding of aanvraag. 

Een ander onderdeel van ‘Mijn loket’ 
is ‘Mijn gegevens’. Hierin zien inwo-
ners welke persoonlijke gegevens de 
gemeente van hen heeft. Ook kan 
online een afspraak bij de gemeente 
worden ingepland voor een bezoek 
aan de balie, waardoor er weinig of 
geen wachttijd is bij het afhalen van 
bijvoorbeeld een rijbewijs. Daarnaast 
reageert de gemeente actief op 
vragen die via social media gesteld 
worden. Utrecht werd onlangs 
uitgeroepen tot meest interactieve 
gemeente op social media ;-) •

Ondernemersfonds Utrecht is er voor 
alle ondernemers.

Utrecht kent sinds 1 januari 2012 een ondernemersfonds. Het fonds is er op 
verzoek van een groot deel van het georganiseerde bedrijfsleven. 

Ondernemersfonds Utrecht staat voor samenwerking & synergie
Ondernemersfonds Utrecht is een middel om collectieve initiatieven en 
investeringen te financieren. Het fonds levert een bijdrage aan de vestigings-
kwaliteit van Utrecht. Meer samenwerking, verbanden en relaties tussen 
lokale ondernemers, sectoren en profit, not for profit en nonprofit, verhoogt 
de betrokkenheid en verantwoordelijkheid en versterkt daarmee de 
(economische) structuur van Utrecht. 

Kijk voor meer informatie op: www.ondernemersfondsutrecht.nl •
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Niet uitsluitend 
digitaal  

In elke wijk een 
bibliotheek

‘Lees maar’ doet mij natuurlijk onmiddellijk 
denken aan de discussies over de Bieb++ op het 
Smakkelaarsveld. Een prachtig gebouw op een nu 
troosteloze plek, met een moderne centrale bibli-
otheek, filmzalen van ’t Hoogt, 240 starterswo-
ningen en een fietsenstalling. Helaas is door een 
tegenstem van CDA-raadslid Cees Bos dit plan 
afgeschoten. Tot de besluitvorming was het CDA 
naast de PvdA de enige partij die zich vanaf het 
begin consequent heeft ingezet voor de komst 
van deze belangrijke voorziening op het Smakke-
laarsveld. Daarmee is het de vraag of het lukt een 
ander publiek toegankelijk gebouw op deze plek 
te krijgen en de miljoenen die de bouw op had 
kunnen leveren terug te verdienen. Met het aan-
nemen van het plan zou namelijk een grote stap 
gezet zijn naar het terugbrengen van het water 
in de Catharijnesingel en zou de inpassing van de 
toekomstige tramlijn in een groene en aantrekke-
lijke omgeving mogelijk gemaakt worden.
Blijft de vraag hoe de centrale bibliotheek in de 
Binnenstad nu wel aan een passende huisvesting 
komt. Veel suggesties zijn genoemd, de komende 
maanden zal duidelijk worden welke haalbaar en 
levensvatbaar is.

Behoefte blijft
Voor de PvdA blijft duidelijk staan dat er behoefte 
is aan een moderne centrale bibliotheek in de 
Binnenstad. Om het lezen van boeken te blijven 

Niet op je handen zitten

Toegang tot bibliotheken is de belangrijkste 
voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede 
leesvaardigheid, schrijft een toonaangevende 
Amerikaans hoogleraar. 
En dan schiet je als GroenLinks de Bieb++ af. 
Het faciliteren van goede bibliotheekvoorzienin-
gen is een essentiële taak van de gemeente. Dat 
geldt ook voor een centrale bibliotheek. Daarom 
zijn we als GroenLinks niet op onze handen gaan 
zitten na de stemming over de Bieb++. We lieten 
een onderzoek doen naar alternatieve locaties 
voor een nieuwe bibliotheek. Maar niet enkel de 
politiek en specialisten moeten betrokken worden 
in deze zoektocht, ook de Utrechter moet een 
duidelijke stem krijgen, zeiden wij in december. 
Prompt stroomde onze mailbox vol met ideeën. 
Het oude postkantoor werd tot onze vreugde het 
vaakst genoemd. En dus was dat voor ons reden 
om actief in gesprek te gaan met ontwikkelaar 
ASR, waarin we spraken over een bibliotheek in 
combinatie met een Literair Hotel en een Literair 
Grand Café; als je dan een nieuwe bieb maakt, 
laat die bibliotheek dan ook als geheel passen in 
de 21e eeuw. 

Frisse blik
De verantwoordelijke wethouder bibliotheken 
blijft ondertussen wel op zijn handen zitten. Hij 
lijkt er na het afschieten van zijn Bieb++ geen 
zin meer in te hebben. Op schriftelijke vragen 
van GroenLinks om stevig werk te maken van 
alternatieven, krijgen we moeizaam antwoord: na 
de verkiezingen, is het mantra. 
Laten we hopen dat een nieuwe wethouder met 
een frisse blik mee kan helpen om een volwaar-
dige bibliotheek neer te zetten die past in de 
21e eeuw op een locatie die de Utrechters graag 
willen. Het postkantoor zou prachtig zijn: een ge-
bouw met een hele grote toegang. En was dat nu 
niet juist zo belangrijk voor de leesvaardigheid? 
Het Smakkelaarsveld was in onze ogen financieel 
onverantwoord. En dan was er ook nog het risico 
dat de wijkbibliotheken in een eventueel tekort 
zouden worden meegezogen. En juist de wijk-
bibliotheken zijn een belangrijke toegangspoort 
voor kinderen tot boeken. 

Chiel Rottier (inmiddels ex-) Raadslid voor 
GroenLinks. •

Politiek Politiek

Halvering van de collectie en de bibliothecaris 
weg uit de bieb in Vleuten, om een minimale be-
zuiniging te halen. Maar wel 2,7 miljoen per jaar 
extra voor de megabieb + gemeentelijk filmhuis 
op het Smakkelaarsveld. Voor de SP in 2011 en 
2012 aanleiding voor een actie samen met de 
Vleutenaren.
Dit om maar aan te geven dat we buurtbibliothe-
ken van grote waarde vinden om te behouden. 
Voor scholen om lezen bij kinderen te stimuleren, 
voor ouderen om de geest scherp te houden. 
Voor iedereen, omdat lezen nou eenmaal een 
groot goed is.
De behoefte aan buurtbibliotheken wordt niet 
minder. Sterker nog: de bezoekerscijfers stijgen 
nog steeds, ondanks de opkomst van internet en 
het elektronische boek. Voor de SP zijn bibliothe-
ken een basisvoorziening en hoort er in iedere 
Utrechtse wijk een te zijn. In onze tegenbegroting 
hebben we dan ook geld vrijgemaakt voor een 
vestiging in Oost. •

Doodzonde dat 
‘Smakkelaars-
veld’ niet door-
gaat

bevorderen, maar ook om mensen in staat te stel-
len alle nieuwe kennis te ontsluiten. Als dat kan 
in een mooi gebouw dat aangepast is aan alle 
eisen van de tijd dan is dat winst.
Want hoewel het leesgedrag van generaties 
telkens verschilt: er blijft gelezen worden. Er blijft 
behoefte aan het kunnen vinden van informatie 
bij vragen die je hebt. Als dat kan in een geschikt 
gebouw aangepast aan de eisen van de tijd, dan 
is een centrale bibliotheek levensvatbaar.
De bibliotheek (inclusief de dertien wijkvestigin-
gen) is sinds 2013 verzelfstandigd, maar de PvdA 
vindt dat de gemeente desondanks een verant-
woordelijkheid houdt om de centrale bibliotheek 
aan passende huisvesting te helpen. Door mee te 
zoeken, door te helpen met de financiën die al 
voor een verhuizing en verbouwing opzij gezet 
zijn en door ook Filmhuis ‘t Hoogt te helpen aan 
andere huisvesting. Als dat dan niet lukt in één 
gebouw met de bibliotheek, dan maar apart. 
Utrecht verdient volgens ons een goede plek 
om arthouse films te kunnen vertonen naast de 
mogelijkheden die er zijn bij Springhaver en Louis 
Hartloopercomplex.
Het is formatietijd. Ik ben benieuwd hoe de 
modernisering van de bibliotheek een plaats 
krijgt in de plannen voor de komende vier jaar. 
Maar net zo benieuwd hoe de nieuwe coalitie 
straks werk maakt van veiligheid, de bereikbaar-
heid van de Binnenstad, veiligheid in de Breed-
straatbuurt en daarbuiten, wel of geen prostitutie 
in de Hardebollenstraat etc.
Ik neem in elk geval afscheid van de raad, dit is 
mijn laatste stukje. Op deze plaats mag u een 
ander PvdA-raadslid verwachten.

Sytse Koopmans • 
 

Als thema voor deze Binnenstadskrant kregen we 
‘lezen’ mee. Voor de kiezers was er, met al die 
verkiezingsprogramma’s, een hoop te lezen. 
De gemeente probeerde met internetsites 
als KiesKompas en StemWijzer daarbij hulp te 
bieden. 

Toch zijn die niet voor iedereen makkelijk te 
gebruiken. Niet iedereen is even digitaal ‘lees-
vaardig’. Steeds meer organisaties communiceren 
alleen nog maar via websites of e-mail. 
Ook de gemeente gebruikt steeds minder papier 
voor de communicatie met inwoners. 
De ChristenUnie vindt dat de gemeenteberichten 
voor iedereen leesbaar moeten zijn. 
Daarom vroegen we - met succes - om aanpas-
sing van de gemeentelijke website aan de eisen 
van Drempelvrij, dus ook toegankelijk voor 
mensen met een visuele handicap. 
Ook blijft het mogelijk om gemeentelijke berich-
ten op papier geprint te krijgen bij de bibliotheek 
en het wijkbureau. Want digitaal is weliswaar 
handig voor veel mensen, maar de overheid moet 
er zijn voor alle mensen.

Jan Wijmenga •

Niet lang geleden was het grote debat over de 
‘Bieb + +’ in de gemeenteraad. Voorstel was om 
voor zo’n 80 miljoen euro een gigantisch paleis 
neer te zetten op het Smakkelaarsveld met daarin 
een bibliotheek, een soort gemeentebioscoop 
en een grand café en dit alles op de kosten van 
de Utrechter. Dit plan heeft de VVD gelukkig van 
tafel gekregen, en momenteel zitten we in het 
proces om een nieuw, meer bescheiden plan voor 
een goede bibliotheek in het centrum te heb-
ben. Hierbij moeten we vooral ook kijken naar 
wat er is en vandaar uit kijken wat er beter kan. 
Geen mega-projecten, maar gewoon kijken naar 
wat de burgers in de Binnenstad willen hebben, 
gewoon lokaal bij u om de hoek dus!

De VVD vindt een bibliotheek bij u in de buurt 
van groot belang. Immers, ouders gaan met 
hun kinderen het liefst om de hoek naar de 
bibliotheek. Dit is dan ook de reden dat de VVD 
zich hard heeft gemaakt tijdens de afgelopen 
raadsperiode voor het behoud van de bibliotheek 
in Vleuten. Mede dankzij de VVD hebben D66, 
PvdA en Groen Links niet hun hele bezuinigings-
plan erdoor gekregen, waardoor bewoners van 
Vleuten nog steeds een lokale bieb hebben, maar 
als het aan de VVD ligt draaien we alsnog de rare 
bezuiniging op die bibliotheek terug. •

Bibliotheek 
in de wijk

Op bladzijde 9 staat een foto van de enorme bouwput achter de 
schutting op het Vredenburg. Op deze pagina het vervolg: hoe 
het er straks uitziet. Wij fotografeerden daartoe de maquette 
die Corio tentoonstelt in de bezoekersruimte van de Project-
organisatie Stationsgebied in het voormalige Staffhorst. Rechts 
een stukje van het winkel- en woongebouw De Vredenburg, en 
achter de door Corio in militair gelid opgestelde marktkramen 
het entreegebouw. © Job de Jong. •

Het vervolg

Einde aan de snackbaroverlast

Begin dit jaar stelde het CDA (met PvdA en VVD) 
schriftelijke vragen over nachtsluiting van snack-
bars die overlast geven. Vooral op donderdag en 
in het weekend hebben bewoners last van lawaai 
en rotzooi, door bezorgscooters en bezoekers van 
snackbars die tot laat open zijn. Dat maakt de 
Binnenstad niet leefbaarder. Hoog tijd voor een 
oplossing, dachten wij. We willen voor snackbars 
die overlast geven daarom een nachtsluiting. Het 
college gaf in zijn antwoorden aan zich zorgen te 
maken. Daar heeft niemand iets aan als er weinig 
gebeurt om het overlast terug te dringen! Het 
CDA wil dat de gemeente meer doet tegen deze 
overlast. Binnenstadsbewoners hebben ook recht 
op rust. Nu winkels ook elke zondag open zijn, 
is deze rust al verder beperkt. Als bewoners ook 

’s nachts niet kunnen rekenen op rust, blijft er 
weinig over.
Binnenkort wil het CDA een raadsinformatie 
houden over de overlast door snackbars. Deze 
raadsinformatie is open voor insprekers, bewo-
ners, betrokkenen. Zo kunt u aan de politiek 
laten horen wat er speelt en welke oplossingen 
u ziet. Wilt u daarbij zijn? Stuur ons een mail: 
cda@utrecht.nl. 
Op het moment dat u dit leest zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen voorbij. Veiligheid en het 
terugdringen van overlast in de Binnenstad blijven 
voor het CDA hoog op de agenda staan, onge-
acht de uitslag van de verkiezingen. In de nieuwe 
raadsperiode hopen we dat we weer op de input 
voor Binnenstadbewoners mogen rekenen! •

Coalitie zou verder kunnen

De drie coalitiepartijen hebben na de verkiezingen nog steeds een zeer royale meerder-
heid van 27 (was 28) raadszetels en kunnen dus samen verder, maar of ze dat doen is de 
vraag. De laatste tijd boterde het niet tussen GroenLinks en D66. Dat ging zelfs zo ver dat 
D66-voorman Klaas Verschuure na de voor zijn partij dramatisch verlopen stemming over de 
Bibliotheek++  Chiel Rottier van GroenLinks geen hand wilde geven. Gaat de huidige coalitie 
door, dan wordt de wethoudersverdeling waarschijnlijk drie D66, twee  GroenLinks en één 
PvdA. Ideologisch dichter bij elkaar is een combinatie D66, VVD, PvdA en CDA (26 zetels), 
met drie wethouders voor D66 en voor de kleinere partijen ieder één. • 
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Stil gereedschap

De zesentwintig letters
van het alfabet
zij zijn het stil gereedschap
dat ik altijd bij mij draag
dat ik oproep
en tewerkstel
bij het smeden
van mijn woorden –

schakels
vol cadans en melodie
als door een vuurgloed heen
een keten
die ontreddering begrenst
op afstand houdt
en tenslotte dodelijk
bezweert –

stil gereedschap
woord voor woord
doorlopend word jij
tot bevrijding
grenzeloos –

Prostituant voor dichte ramen 
Oeke Kruythof

Dick Franssen

De gemeente en het waterschap zijn er nog niet 
in geslaagd de prostitutie-monopolist Wegra 
geheel uit te roken. Op 15 maart had de vloot 
van Wegra uit de Vecht verdwenen moeten 
zijn, maar de verlaten boten lagen er op die dag 
nog allemaal. Er was geen enkele beweging te 
zien die wees op naderend vertrek. Vrijwel alle 
dichtgeplankte ramen zijn bespoten met de tekst 
‘Abusievelijk gesloten’, om en om in rode en 
zwarte letters. 
De stilte op het Zandpad en in de Hardebollen-
straat zou wel eens kunnen voortduren tot het 
einde van de juridische procedures die Wegra 
heeft aangespannen. Oud-burgemeester Wolfsen 
sloot de raamprostitutie in Utrecht afgelopen 
zomer op grond van een dik niet-openbaar 
politiedossier over vrouwenhandel en andere 
misstanden. Na overleg met de gemeente besloot 
het waterschap vervolgens op basis van datzelfde 
dossier de ligvergunningen van Wegra tussentijds 
te beëindigen. Wegra bestrijdt de beschuldigin-
gen, en vindt het optreden van gemeente en 
waterschap onrechtmatig. Over de voortgang van 
de procedures hebben B&W de gemeenteraad in 
vertrouwen op de hoogte gesteld. Wegra geeft 
de Binnenstadskrant geen informatie. 

Nieuwe condities
Burgemeester Van Zanen (openbare orde) en 
wethouder Isabella (ruimtelijke ordening) doen 
intussen pogingen onder nieuwe condities de 
raamprostitutie in Utrecht weer op gang te bren-
gen, zoals de gemeenteraad graag wil. Hun aan-
pak lijkt erg op het plan dat (oud)burgemeester 
Wolfsen eind vorig jaar lanceerde, maar dat toen 

niet in stemming is gebracht. Het verschil is dat 
nu eerst bij de Marnixbrug op het Zandpad een 
tijdelijke voorziening komt voor 32 prostituees. 
Daarna wordt – tussen Zandpad en Einsteindreef – 
in zogenaamde portocabines de hele Utrechtse 
raamprostitutie (162 ramen) definitief geregeld. 
Het is de bedoeling dat de locatie Hardebollen-
straat dan verdwijnt. 
De Hardebollenstraat blijft in elk geval gesloten tot 
de tijdelijke voorziening bij de Marnixbrug open 
is. De gemeente voorziet namelijk problemen als 
de Hardebollenstraat een tijd lang de enige plek in 
Utrecht met raamprostitutie zou zijn. 

’Stuitend’
Het plan van Isabella en Van Zanen heeft nog 
weinig enthousiasme losgemaakt. De prostitutie-
wereld denkt dat het allemaal nog heel lang gaat 
duren, als het al van de grond komt. Om nieuwe 
gevallen van uitbuiting, vrouwenhandel en an-
dere misstanden te voorkomen zijn zoveel regels 
bedacht dat investeren in het project een riskant 
avontuur wordt. 
De gemeente heeft de afgelopen maanden be-
keken wat de meest geschikte plek in Utrecht is 
voor raamprostitutie. Allerlei terreinen passeerden 
de revue, en uiteindelijk bleek dat het nergens zo 
goed kan als bij het Zandpad. Bewoners van de 
‘krachtwijk’ Overvecht, die hoopten na de sluiting 
van de woonboten voorgoed van het prostitutie-
gedoe af te zijn, trekken de kwaliteit van het on-
derzoek sterk in twijfel. Ze vinden het bovendien 
‘stuitend’ dat de gemeente als argument om 
voor het Zandpad te kiezen aanvoert dat de om-
geving bekend is met het verschijnsel’. •

Geveltje gered

Het postmoderne geveltje Ganzenmarkt 6 komt op de gemeentelijke monumentenlijst. De projectontwikkelaar, die 
Ganzenmarkt 2, 4 en 6 gaat verbouwen, heeft zijn plannen aangepast.  Het geveltje met de afbrokkelende zuilen is een 
ontwerp van de Utrechtse architect Mart van Schijndel (1943 – 1999). Zijn weduwe Natascha Drabbe was de drijvende 
kracht achter een handtekeningenactie om het werk van haar man te redden. Het LOKV bestaat niet meer. •

© Sjaak Ramakers

Coördinator 
Zocherpark onmisbaar

Het zal toch niet gebeuren dat de parkcoör-

dinator van het Zocherpark verdwijnt? Wim 

Horst maakte acht jaar geleden zijn entree, een 

gouden greep. Nu dreigt zijn functie te worden 

wegbezuinigd. Dat zou een misser zijn. Horst 

heeft een dubbele rol. Hij is het aanspreekpunt 

voor zowel alle gemeentelijke bemoeienissen 

met het park langs de singels - van beheer en 

onderhoud tot evenementen en bestrijding 

van overlast – en houdt toezicht op gemaakte 

afspraken. Hij is ook het aanspreekpunt voor 

burgers die iets te melden, te vragen, of te 

bieden (vrijwilligerswerk, een te planten boom) 

‘hebben. Hij is dagelijks in het park te vinden 

dat hij uiteraard op zijn duimpje kent. In feite is 

Wim Horst voor alles wat het Zocherpark aan-

gaat de onmisbare schakel binnen de gemeente 

zelf en tussen de burgers en de gemeente. ‘

Acht jaar geleden was het park de dupe van 

langs elkaar heen werkende ambtelijke dien-

sten, waarbinnen burgers de weg niet konden 

vinden. Niet voor niets besloot (toen wethou-

der) Jan van Zanen tot aanstelling van een 

parkcoördinator. ‘

Natuurlijk, overal wordt bezui-

nigd, maar het Zocherpark is te 

mooi en te belangrijk voor de 

stad en voor de bewoners om te 

laten terugvallen naar het pre-

parkcoördinatie tijdperk. •


