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Colofon

Adressen

Giften:
Financiële steun van bewoners, 

bedrijven en instellingen is van 

harte welkom op ING bank-

rekening NL71INGB0000245122 

ten name van Binnenstadskrant, 

Utrecht, onder vermelding van 

‘gift’.

Bewonersgroepen

Beheergroep NV-
Huistuin en omgeving 
[Brandstraat, Zwaansteeg, 
Jacobsgasthuissteeg en 
gedeeltes van de Springweg, 
Haverstraat en 
Oudegracht] tel. 2367315

Bewonersgroep 
Vrouw Jutten
Tel. 06-51604659

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

Buurthuis In de 3 Krone
Oudegracht 227, 3511 NJ 
www.inde3krone.nl

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

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.binnenstadskrantutrecht.nl 
www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.nieuws030.nl [met veel opinie en columns over de stad]
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]www.  
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Interessante websites

St Maarten, voor de voormalige Martinuskerk op de Oudegracht © Saar Rypkema

Buitenkunst
Jacqueline van Eimeren

Ik mis V&D. Niet de winkel, maar het restaurant op de 
bovenste verdieping. Waar anders kon je zo mooi over de 
stad uitkijken? 
Vanaf de Domtoren natuurlijk, maar eerst 465 traptreden 
en dan nog niet eens een kop koffie…
En ik zal niet de enige zijn die La Place mist, want het zat 
daar altijd bomvol. De tafeltjes aan het raam waren steevast 
bezet. De kunst was dus om snel in te schatten wie van 
de bezoekers zijn plek aan het raam het eerst zou verlaten 
en je vervolgens strategisch op te stellen. Maar omdat de 
meeste mensen daar vooral voor het uitzicht kwamen, was 
daar geen peil op te trekken. Zelf kon ik daar ook gerust 
uren blijven zitten met een kopje koffie en een chocomel. 
Samen met mijn dochter ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ doen. 
Dan hou je het wel even vol, want er was nogal veel te 
zien, namelijk de hele stad, en hoe helderder buiten, hoe 
meer. 
Daar wees ik mijn dochter voor het eerst op de UFO op het 
dak van De Inktpot. Het leukste openbare kunstwerk in de Bin-
nenstad, vind ik, al komt de grote theepot nu ook in de buurt.
Toen de UFO net nieuw was, vroeg iemand me een keer 
serieus of het ‘een echte’ was. Het was een volwassen per-
soon die bij z’n volle verstand was (nou ja, aan dat laatste 
twijfelde ik vanaf dat moment wel een beetje). Ja, kunst 
kan erg leuk zijn.
In de Domstraat zag ik een deftige Aziatische op hoge 
hakken met een gilletje een halve meter de lucht in sprin-
gen toen nét op het moment dat ze over de richel stapte 
die de Romeinse castellummuur markeert, het groene licht 
aanfloepte en er sissend waternevel omhoog kwam. Dat 
moet een onuitwisbare indruk gemaakt hebben, in ieder 
geval op mij. 

Van de 1382 bezwaren tegen een bekeuring voor 
de milieuzone (stand 10 maart) heeft justitie er 260 
versnipperd. Het AD/UN kon beschikken over deze 
cijfers dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid 
van Bestuur.  De gemeente heeft in deze gevallen niet 
voldoende kunnen aantonen dat de bekeurden konden 
weten dat ze ‘verboden gebied’ binnenreden. •

De Binnenstadskrant is een onaf-
hankelijke uitgave op initiatief van 
bewonersgroepen, verschijnt vijf keer 
per jaar en wordt gratis verspreid in 
de Binnenstad. 
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De Binnenstad is rijkelijk bedeeld met kunst-
werken in allerlei vormen en maten, maar is 
er nog plaats voor iets vernieuwends? 

Alleen binnen de singels staan er op straat meer 
dan zestig kunstwerken. De stad heeft kunst 
altijd al hoog in het vaandel staan. Na de Tweede 
Wereldoorlog kregen veel kunstenaars gemeente-
lijke opdrachten. Hiervoor was een speciaal fonds 
in het leven geroepen, het Fonds Stadsverfraaiing. 
Vaak waren het autonome traditionele beelden en 
sculpturen in brons of steen, die een mooi plekje 
kregen op een hoek, pleintje of in een plantsoen. 
Op zichzelf mooi en passend in de omgeving, maar 
je wordt er niet altijd echt ‘warm’ van en ze hebben 
ook soms weinig te maken met de plaats waar ze 
staan. Sommige Binnenstadsbewoners zijn zo aan 
de beelden gewend dat ze die niet meer opmerken. 

Vernieuwing?
Er staan in de Binnenstad ook meer gedurfde, 
eigentijdse en opvallende kunstwerken. Wat dacht 
u bijvoorbeeld van het 24 meter hoge roze ‘been’, 
bij het gerechtsgebouw? Wél opvallend, maar niet 
iedereen is hier even gelukkig mee.  
Soms komen kunstwerken voort uit een kunst-
manifestatie. Dit was bijvoorbeeld het geval met 
‘Nachtregels-Night Lines’ (1991) van toenmalig 
Centraal Museumdirecteur Sjarel Ex; ’Evening Time 
Is Reading Time’ is nog te zien in de Korte Smeestraat 
(zie Binnenstadskrant 2016-1), evenals ‘Van wie zijn 
deze vleugels?’, de lichtinstallatie van Ilya Kabakov 
op de zijgevel van het Louis Hartlopercomplex. 

Veel beelden op straat, maar zien we ze nog? 

‘Van wie zijn deze vleugels?’ heet dit lichtkunstwerk op 
de zijgevel van Louis Hartlooper © Ton Verweij

Ton Verweij

Kunstwerken die je fantasie prikkelen (of je blote benen), 
dat zijn toch de leukste. Over smaak valt niet te twisten, 
maar als kunst bedoeld is om de stad te verfraaien, dan 
had ik liever gehad dat er wat prachtige oude gebouwen 
waren blijven staan. De theepot verfraait Hoog Catharijne, 
maar had de oude stationswijk er nog gestaan, dan was 
die theepot niet nodig geweest om de boel een beetje op 
te leuken. 
Maar… dan had ik ook nooit bij V&D van het uitzicht kun-
nen genieten. •

Meer willen weten over een 
kunstwerk?

Aan ‘Panorama 2000’, ook georganiseerd door Ex 
(1999) hebben wij de UFO op de Inktpot hebben 
overgehouden (zie bladzijde 5). En dan hebben wij 
natuurlijk ook nog de enorme, zeven meter hoge 
(en inmiddels tijdelijk verplaatste) ‘Celestial Teapot’ 
van Lily van der Stokker op Hoog Catharijne en de 
lichtinstallatie ‘Burn the Village/Feel the warmth’ 
van Nathan Coley, ook op Hoog Catharijne. Beide 
bleven over van de kunstmanifestatie ‘Call off the 
Mall’ (2013). Het zijn allemaal wat ‘brutalere’ kunst-
werken, soms ook met de nodige discussie tot stand 
gekomen, maar ze blijven wel hangen en zijn ook 
vaak populair zijn bij de bevolking. Ook het ‘Trajec-
tem Lumen’ is een eigentijdse vorm om het publiek 
in contact te brengen met kunst; deze wandeling 
langs achttien lichtkunstwerken laat de Binnenstad 
zien vanuit een nieuw perspectief. 

Vol = Vol?
Vroeger is er wel discussie geweest of de Binnenstad 
niet te vol staat met beelden. Bijna zeventig jaar 
Stadsverfraaiingsfonds en de Percentageregeling 
hebben geleid tot een grote dichtheid van kunst in 
de Binnenstad; er is geen plein of plantsoen, of er 
staat wel iets. Maar misschien wordt het tijd om wat 
oudere en minder in het hart gesloten kunstwerken 
in de Binnenstad geleidelijk te vervangen door wat 
meer eigentijdse kunst. Ook zou een soort roula-
tiesysteem kunnen worden bedacht, waardoor de 
kunst meer aandacht krijgt.                                   
Veel kunst in de Binnenstad is in het verleden gere-
aliseerd zonder participatie van de omwonenden. 
Dat zou natuurlijk beter kunnen. Wellicht is het te 

Daar zijn ze weer, de dieselslurpende 
Mercedessen die in Utrecht en 

Rotterdam de Binnenstad niet meer in mogen. Op de stoffige 
wegen van Gambia, een straatarm, zeer corrupt ‘vakantie-
paradijs’ in West-Afrika, zie je ze volop, afkomstig uit landen 
als Duitsland, België en Nederland, overgespoten in geel met 
een paar bruine strepen, de kleuren van de ‘wilde’ taxi’s. De 
chauffeurs rijden rond op zoek naar passagiers, die ze voor een 
euro een heel eind meenemen. Het profiel van de banden is 
weggesleten, geen voorruit is zonder grote barsten en sterren. 
In sommige auto’s kijk je binnen tegen het metalen casco, 
alsof je in een röntgenfoto zit. Vering is verleden tijd, waar-
schuwingslampjes op het dashboard branden verontrustend. 
De vragen die je vooral bezighouden zijn: doen de remmen en 
het stuur het nog? Maar behalve angst is er toch ook enige 
trots. Bij het ontbijt krijgen we Hollandse boter (in minipakjes 
met een rood-wit-blauw vlaggetje erop). In de supermarkt zien 
we een uitgebreid assortiment likeuren van Bols en De Kuyper. 
En er is een aardige kans dat onze taxi ook uit Nederland komt. 
Als exportland staan we ons mannetje. •

Weerzien in 
de tropen  

Dick Franssen

vernieuwen Vredenburgplein een mooie kans om 
dit te veranderen. Deze plaats vraagt om de visie 
van een gerenommeerde landschapskunstenaar die 
ervaring heeft in het uitwerken van opdrachten met 
de betrokkenen. En om het helemaal up-to-date 
te maken, zouden de nieuwe media ook een rol 
kunnen spelen. Wie weet… •

Meer willen weten over een kunstwerk? Zoom via 

http://utrecht.kunstwacht.nl/ in op plattegrond en 

klik op een kunstwerk. Informatie is ook wan-

delend te vinden op de app ‘Beelden in de stad 

Utrecht’. Een gelijknamig boek is verkrijgbaar bij 

de boekhandel à € 24,95.

Bacchus, op het Janskerkhof bij de studentensociëteit
 © Ton Verweij

Deel bekeuringen 
milieuzone versnipperd
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Rookworsten en suikerbieten

Naast de ingang van de parkeer-
garage Springweg staat een gro-
te met beeldhouwwerk versierde 
‘blinde’ poort tegen de gevel. 
Ondanks zijn indrukwekkende 
afmetingen is het geen bekend 
kunstwerk. Autoparkeerders 
komen er langs en verder ligt hij 
uit de loop. Maar het loont om 
de poort van dichtbij te bekijken. 
Want waar elders vind je in steen 
gehakte rookworsten en suiker-
bieten?

Behalve worsten en bieten zijn 
er boeren afgebeeld die spitten, 
zaaien, oogsten en melken, boeren 
met een varken en een schaap, en 
bovenin de poort een groot reliëf 
met een man en een vrouw die een 
boom vasthouden. Het ligt niet voor 
de hand om een parkeergarage te 
versieren met afbeeldingen van de 
landbouw. Dat klopt. De poort leidt 
een tweede leven. 

Een merkwaardig voorbeeld van hergebruik © Job de Jong 

Ornamenten van Raiffeisenbank
Oorspronkelijk omlijstte hij de 
ingang van het hoofdkantoor van 
de Coöperatieve Raiffeisenbank, dat 
in 1957 in de St. Jacobsstraat werd 
geopend. De tufstenen reliëfs van 
Gerarda Rueter geven het werkge-
bied van de boerenleenbank weer. 
De man en de vrouw met de boom 
verbeelden de coöperatiegedachte. 
Bedrijven en overheden pasten in 
die tijd vaak royaal kunst toe in een 
nieuw gebouw. Op het dak van het 
kantoor, recht boven de ingang, 
prijkten ook nog twee beelden van 
de beeldhouwer Albert Termote, 
‘De Voorzichtigheid’ en ‘De Be-
trouwbaarheid’ – begrippen in het 
bankwezen.
Toen de Raiffeisenbank, inmiddels 
Rabobank, in 1983 verhuisde naar 
het glazen paleis op de Croeselaan, 
werd het pand in de St. Jacobsstraat 
verkocht en gesloopt. De ornamen-
ten van de poort en de beelden 

Noodlanding op de Inktpot
Charles Crombach 

Bladerunner is zijn favoriete film, zegt de kunste-
naar. En hij vindt de Inktpot helemaal passen in 
de sfeer van Batman, Gotham City en een stad 
als Chicago. Zo’n zwarte kolos die zich dreigend 
op de achtergrond van de stad aftekent. Daar 
wilde hij iets aan toevoegen. 
Toen het ruimteschip in 2000 op de torenrand 
geparkeerd werd straalde er licht uit de gaten 
aan de onderkant en wolkte er zelfs rook uit. 
Er was ook sprake van een knipperlicht en een 

gebogen luik stond open. In de loop van de tijd 
doofden de lichten, maar het luik bleef nog jaren 
open staan - als op een verlaten filmset.
‘Dat waren van die theaterlichten’, legt Ruygrok 
uit, ‘en ook de rook kwam uit een machine die 
normaal op het toneel gebruikt wordt. Je kunt 
denken aan buitenaardse wezens die motorpech 
krijgen en een noodlanding moeten maken. En 
bij dat open luik kun je fantaseren dat ze de weg 
terug niet meer hebben kunnen vinden.’    

www.binnenstadskrant.nl

Marijke Brunt

© Sjaak Ramakers

van Termote werden ‘beschikbaar 
gesteld voor herplaatsing’.

Verzachting van nare aanblik
Inmiddels was in de jaren zeventig 
op instigatie van winkeliers een 
parkeergarage verrezen midden 
in de fijnmazige middeleeuwse 
bebouwing tussen Springweg en 
Oudegracht. Het lompe gebouw 
deed pijn aan de ogen. Toen de 
Raiffeisenpoort beschikbaar kwam, 
was de keuze gauw gemaakt. Om 
de nare aanblik van de parkeergara-
ge te verzachten en als herinnering 
aan de ooit doorlopende Strosteeg 
werd de poort, nu ‘blind’ - want 
zonder doorgang - opgebouwd 
tegen de grindbetonnen gevel. De 
Voorzichtigheid en De Betrouwbaar-
heid kwamen erboven op het dak 
te staan. Een hele verbetering, ook 
al hebben een parkeergarage en de 
landbouw niets met elkaar.
De twee beelden hielden het niet 
lang vol op het dak. In 2008 werden 
ze weggehaald. Er zaten scheuren 
in en er zouden brokken steen naar 

De Haas denkt na, ondanks de 
drukte om hem heen

Henk Oldenziel

De Neude lijkt niet echt een 
plaats om te overpeinzen, naast 
de busbaan en ongeveer de druk-
ste fietsroute van Nederland. Het 
strand, een bergtop of, dichterbij, 
een rustig plekje langs de gracht 
liggen meer voor de hand. Maar 
de denkende haas moet het 
ermee doen.

Het standbeeld ‘Thinker on a rock’ 
van de inmiddels overleden Britse 
kunstenaar Barry Flanagan, prijkt 
sinds 2002 op de Neude. De komst 
van het kunstwerk was in die tijd 
verre van onomstreden. In zijn op-
dracht om het plein te herinrichten 
had een architectenbureau eind jaren 
negentig bedacht om aan het begin 
van de Voorstraat een beeldend 
kunstwerk van internationale allure 
op een sokkel te zetten. Er werd een 
referendum georganiseerd waarin het 
beeld ruimschoots (83% van de 4000 
stemmen) won van twee abstracte 
kunstwerken.
Het beeld, dat een tijdje in het Cen-
traal Museum had gestaan, kreeg al 

beneden kunnen vallen. Sindsdien 
staan ze opgeslagen bij de gemeen-
te. Fred Nuwenhuis van de gemeen-
telijke Werkgroep Directe Voorzie-
ningen die historische elementen 
terugbrengt in de openbare ruimte, 
wil beide beelden weer een plaats 
geven en wel in de Pastoor van Nue-
nenhof, vlakbij hun oorspronkelijke 
plaats in de Jacobsstraat en veilig 
op de grond. Dat zou mooi zijn. Het 
vraagt wel nog veel voorbereiding, 
ook de bewoners worden nog inge-
schakeld.

De gebeeldhouwde poort op de 
parkeergarage vraagt overigens ook 
aandacht. Een scheve Pyke Kochlan-
taarn staat er droevig en misplaatst 
voor. Naast de poort wordt de gevel 
ontsierd door een enorm spandoek 
dat je toeschreeuwt dat je geen 
waardevolle spullen in je auto moet 
laten liggen, en maar liefst drie 
knotsgrote borden laten weten dat 
dit een parkeergarage/parking is. De 
poort verdient beter. •

snel de bijnaam: ‘De Haas’, als bewijs 
van erkenning door de Utrechters. 
Genegeerd wordt hij sindsdien niet: 
met Pasen krijgt hij wel eens een 
mandje eieren aan de arm, en in de 
winter een sjaal. 
De haas kan je in vele metaforen ge-
bruiken: ‘Angsthaas’ zullen negatie-
velingen zeggen. Of een belediging 
voor de Franse kunstenaar Rodin, 
op wiens ‘Denker’ (‘le Penseur’) het 
beeld geïnspireerd is. Maar aan de 
andere kant staat het denkende 
dier, met zijn kin leunend op de vuist 
van zijn voorpoot, symbool voor de 
universiteitsstad die Utrecht is.
En zoals Utrecht van tegenstellingen 
houdt, heeft de Haas zicht op de 
tweezijdigheid van de stad: op de 
Neudeflat en de busbaan, en op de 
Domtoren die ruim boven de gevels 
van de kroegen op de Neude uit-
steekt. Voor wie het beeld niet mooi 
vindt, heeft de dichter Ingmar Heytze 
namens de Haas nog een boodschap: 
‘Raast u maar aan mij voorbij, dan 
blijf ik alles overpeinzen wat u inder-
haast vergeet.’ •

Beeldend kunstenaar Marc Ruygrok slaagde er in een vliegende schotel te laten landen op 
het gebouw van NS-dochter ProRail. Dat was ter gelegenheid van het kunstproject Panora-
ma 2000. De meeste Utrechters kennen het gebouw als de Inktpot of Hoofdgebouw (HGB) 3 
van de Spoorwegen - een donker mausoleum opgemetseld uit ontelbare bakstenen. Vertica-
le spleten dienen als ramen waarachter overdag talloze mensen aan het werk zijn. Wie voor 
de hoofdingang staat en naar boven kijkt ziet een ruimteschip dat gevaarlijk scheef staat en 
ieder moment van de torenrand af kan schuiven. Maar van de stationskant is te zien dat de 
ufo verankerd is in een stalen raamwerk dat op zijn beurt aan de toren bevestigd is.

Lichtscenario’s
De kunstenaar die bij de Afsluitdijk in Den Oever 
woont is regelmatig in Utrecht te vinden. Zijn 
grootvader is de befaamde Albert Termote, 
schepper van zowel het ruiterbeeld van Sint Wil-
librordus (1942) op het Janskerkhof als van Sint 
Martinus te paard (1948) op de Oudegracht. 
Termotes kleinzoon is regelmatig in Utrecht 
opgetreden als jurylid en adviseur van kunstplan-
nen. Recent nog bij de lichtprojecten van Lumen 
Trajectum.
Tegenwoordig is Marc Ruygrok vooral de ontwer-
per van monumentale werken die bestaan uit 
letters, woorden of hele teksten zoals gedichten, 
meestal aangestuurd door geavanceerde compu-
terprogramma’s . Zijn ideeën komen tot stand in 
relatie met de gebouwde omgeving. De beelden 
worden zo onderdeel van de architectuur. Maar er 
moet liefst nog iets extra’s gebeuren: zo drijft zijn 
scheve ufo de spot met de blokvormige Inktpot 
waarin alleen horizontalen en verticalen bestaan. 
   
Ruygroks beeld op de Inktpot heet officieel ZO-
VER - zoiets als: hier zijn we en verder gaan we 
niet. De totstandkoming van de ufo had destijds 
heel wat voeten in de aarde en dreigde zelfs 
afgeblazen te worden. Er was krachtig verzet van 
Monumentenzorg en de Welstandscommissie 
keurde het project aanvankelijk af. Uiteindelijk 
kwam het toch nog goed en ProRail heeft het 
werk vervolgens aangekocht. De toenmalige 
directeur van het bedrijf was geweldig enthou-
siast over het ontwerp, vertelt Ruygrok. ‘Jaren 
later toen het gebouw van ProRail helemaal 
gerenoveerd werd, hebben ze ook de ufo naar 
beneden gehaald. De schotel kan in twee helften 
worden afgevoerd en opgeslagen. Hij heeft een 
diameter van elf meter en is gemaakt van alumi-
niumplaat van een centimeter dik. Binnen houdt 
een staketsel de boel stevig bij elkaar. Het ruim-
teschip is naderhand weer netjes teruggeplaatst 
maar het luik was dicht en van de lichtinstallatie 
was sowieso niet veel meer over.’ 

Restauratiebeurt
De kunstenaar vindt het tijd worden om de 
schotel een restauratiebeurt te geven en verder 
te verbeteren: ‘Daar zou ook een lichtprogramma 
bij passen. Met de technologie van nu is immers 
veel meer mogelijk dan toen. Kijk wat er in de 
Binnenstad van Utrecht intussen allemaal met 
licht tot stand is gebracht.’ 
Ruygrok heeft met de Inktpot in ieder geval het 
mooiste, grootste en stevigste voetstuk voor 
een beeld veroverd. Als we na afloop van het 
gesprek richting Pausdam lopen waar zijn auto 
staat, is het buiten donker geworden. De Dom 
wijst net zes uur aan en de klok begint te slaan. 
Marc Ruygrok richt zijn blik geestdriftig naar 
de bovenetage van de toren waar witte sterren 
knipperen en wolkachtige lichtstructuren langs 
het plafond draaien. •
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 Anne Pols

Kerkorganiste uit Korea

Standbeelden laten zien dat Utrecht niet alleen een rijke traditie 
heeft van geloof(strijd), handel en wetenschap, maar dat ook de 
(volks)cultuur bloeit. Wie komen we zoal tegen in de Binnenstad? 

Theo Van de Vathorst: gewoon doorgaan

Van zijn hand zijn onder andere de Marktvrouw 
(1976) op de Vismarkt, het aardige beeldje 
Agnes van Leeuwenberg op de binnenplaats van 
het Bartholomeus Gasthuis (1992), de bronzen 
deuren van de Domkerk met Sint Maarten(1996), 
portretten van Paul Verbist en Wim Sonneveld 

(1990) in de Stadsschouwburg en van Willem 
Pijper (1982) in TivoliVredenburg. Verder nam hij 
ook diverse gedenkstenen voor zijn rekening. Ook 
maakte hij het imposante borstbeeld van Anton 
Geesink, een leeftijdsgenoot. Dankzij een actie 
van Wijk C- bewoonster Corrie Huiding, staat 

Willibrord (Janskerkhof, 1947) kreeg 
van Albert Termote een ingeval-
len gezicht met hoge borstelige 
wenkbrauwen. In zijn rechterhand 
houdt hij een kerkje vast, terwijl hij 
met de linker zijn Friese knol richting 
Domkerk leidt. 
Het opschrift WILLIBRORD 
APOSTEL DER NEDERLANDEN, 
en het –  in zijn tijd nog niet be-
staande – Friese paard, staat voor 
zijn missie de Friezen te kerstenen. 
De jaartallen 739–1939 op de sokkel 
duiden op het initiatief van katholie-
ken om de ‘founding father’ op zijn 
twaalfhonderdste sterfdatum met een 
standbeeld te eren. Utrecht presen-
teert zich hier als religieus centrum 
vanaf de vroege middeleeuwen. 

Kluizenares Alyt Ponciaens (Ja-
cobskerkhof, 2012) wordt door Dick 
Aerts en Amiran Djanashvili geknield 
in haar cel met gebedsboek afge-

beeld. Boven haar luikje dat uitkijkt 
op de buitenwereld staat INFERNO. 
Als je vanaf de buitenkant de cel 
inkijkt, dan lees je daar PARADISO. 
Tot haar overlijden rond 1492 
zonderde Alyt zich dertig jaar af van 
de wereld. Maar hier wordt contact 
gezocht: een op een kerkbank ge-
klommen jongetje strekt zijn armen 
naar het luikje uit, terwijl Alyt haar 
hoofd in zijn richting draait. Door 
deze verhalende compositie plaatsen 
de kunstenaars de vrome geloofsbe-
leving van de late middeleeuwen in 
een sociaal verband. 

Hugo Wstinc (Pandhof, 1915) 
is hier door Jan Eloy Brom, telg uit 
de bekende Utrechtse edelsmid-
familie, afgebeeld terwijl de 
kanunnik het rechtsboek van de 
Dom (1342) schrijft. Hier wordt 
verwezen naar Utrecht als katholieke 
bestuursmacht. 

Onno Reichwein

Utrecht uitgelegd in standbeelden 
van stadsgenoten

Nieuwste aanwinst is Adrianus VI 
(Pausdam, 2016) van Anno Dijkstra. 
Anders dan abusievelijk vermeld in 
de vorige krant was Adrianus, de 
enige Nederlandse paus – zoon van 
een Utrechtse scheepstimmerman 
– net een jaar en twee weken in 
functie, toen hij september 1523 
overleed. De reformatie, die leidde 
tot opheffing van Utrechts aartsbis-
dom in 1580, vormde tijdens zijn 
pausschap al een bedreiging. De 
wiggen onder het beeld, volgens 
Dijkstra symbool voor ‘bevragen van 
herdenking’, kunnen ook gezien 
worden als teken van wankelende 
katholieke macht. 

Verzetsvrouw Trijn van Leemput 
(Zandbrug, 1955) krijgt van Pieter 
d’Hont pikhouweel, baksteen en 
miniatuurversie van Vredenburg als 
toebehoren. Over Trijn staat meer op 
bladzijde 8.

Het bollige Marktvrouwtje (Zout-
markt – bij de Vismarkt - , 1976) 
van Theo van de Vathorst, bekostigd 
door V&D, verwijst naar de bloei-
ende, vaak door vrouwen gedreven 
handel op de Utrechtse bruggen van 
voor de komst van het (recentelijk 
failliete) warenhuis. 

Professor J.C. Donders (Janskerk-
hof, 1921) is door Toon Depuis afge-
beeld als geleerde die op eenzame 
hoogte voor zich uit tuurt richting 
zijn oogkliniek in de Begijnhof, de 

Elke dag in zijn atelier © Sjaak Ramakers

Anton sinds 23 maart bij de Jacobikerk, waar hij 
beter tot zijn recht komt. 

Humor
Van de Vathorst is niet bang is om nieuwe ma-
terialen en technieken toe te passen. Zijn oeuvre 
bestaat voor een groot deel uit stenen, bronzen en 
terracotta beelden, maar hij werkt ook met bijvoor-
beeld Corten(roestig)-staal en ledverlichting. 
Hij studeerde aan de Rijksacademie in Amsterdam 
en ontwikkelde zich verder als beeldhouwer met 
een stipendium van de gemeente Utrecht. Gaan-
deweg kreeg hij meer opdrachten. Hij probeert 
altijd iets van humor en menselijke emotie in zijn 
werk te leggen of een interactie te bewerkstel-
ligen tussen beeld en beschouwer. Dat lukt niet 
altijd: beweegbare kikkers in een kantoorgebouw 
kwamen nooit van hun plaats. Kenmerkend voor 
zijn werk is de uitbeelding van menselijke figuren 
in ronde, gedrongen figuren. Hij maakt ook 
portretten en kleinplastiek, en is een veelgevraagd 
penning-ontwerper. 
Hij vindt goed onderhoud van kunst in de open-
bare ruimte belangrijk, maar het mankeert er 
nogal eens aan. Eén onderhouds/poetsbeurt per 
jaar is volgens hem voor brons gewoon noodza-
kelijk. 
Op de vraag op welk werk hij het meest trots is, 
krijg je geen direct antwoord: ‘Het kan altijd nóg 
beter en je blijft jezelf ontwikkelen. Het digitale 
tijdperk is aan Theo niet voorbij gegaan: met 
zijn iPad-Pro maakt hij aan zijn werktafel teke-
ningen die regelmatig gepubliceerd worden in 
‘nieuws030.nl’ en op zijn eigen website. •

voorloper van het latere Ooglijders-
gasthuis (1895). De oogarts (1818-
1889) is afgebeeld in toga, met 
professorale baard en leerboek in de 
hand. Linksonder zoeken blinden op 
de tast hun weg, terwijl rechtsonder 
blijmoedige werkers het licht aan-
schouwen. Het beeld staat voor het 
‘alziende’ negentiende-eeuwse genie 
en Utrecht als universiteitsstad.

De Schuiftrompettist (Bruntenhof, 
1979) van Hans Bayens verwijst naar 
het titelverhaal van C.C.S. Crone’s 
verzamelbundel De Schuiftrompet. 
Het romanpersonage Willem Dunges 
moet na ontslag zijn instrument bij 
de personeelsfanfare inleveren. Hij 
omklemt de trompet onder zijn rui-
me jas en kijkt schuw voor zich uit, 
de blik van ‘de ander’ vermijdend. 
Er staat: ’…EN HOE VERDER HIJ 
GING, DES TE LANGER WAS ZIJN 
TERUGWEG...’. Het oeuvre van 
Kees Crone (1914 – 1951), ‘chro-
niqueur’ van de zorgen en angsten 
van de Utrechter in crisistijd, wordt 
suggestief en treffend verbeeld. 

Herman Berkien (Tolsteegbarrière , 
2005), volkszanger van ‘Utereg me 
stadsjie en me kluppie’ (1942-2005) 
is vlak na zijn verscheiden door Frans 
Stelling vereeuwigd, ‘Houterig’, in te 
krappe jas, met microfoon en typisch 
jaren zeventig brilmontuur.

Anton Geesink (sinds 23 maart op 
het Jacobskerkhof, voor de kerk, 
1999), de massieve wijk-C judocory-
fee (1934-2010) is door Theo van de 
Vathorst in een even robuuste buste 
gevat. •

De schuiftrompettist © Sjaak Ramakers

Willibrord © Saar Rypkema

Biru
Ton Verweij

Bijna elke dag kom ik hem wel tegen, de bronzen 
chowchow Biru van Joop Hekman. Daar, aan het 
begin van de Nieuwegracht, bij de Servaasbrug, 
houdt de hond trouw de wacht, zoals hij dat in-
dertijd in levende lijve ook deed op de stoep van 
zijn baasjes Joop en Rie Hekman, die op de hoek 
van de Agnietenstraat woonden. Joop is twee 
jaar geleden overleden, maar Rie woont er nog 
steeds en kan het door Joop vervaardigde beeld 
vanuit haar markante huis zo zien staan. 
Biru lag alle dagen lekker lui op de stoep bij 
hun voordeur. De hele buurt kende de hond; 
de laatste in de chowchow-dynastie van de 
Hekmans. Volgens Rie Hekman was Biru een 
bijzonder eigenwijs en dominant exemplaar. Hek-
man verbeeldde Biru in een beeld in Enschede. 
Een delegatie uit Utrecht die daar kwam kijken 
in verband met een selectie voor een kunstop-
dracht, was verbaasd daar de Utrechtse hond aan 
te treffen. Biru hoorde toch echt in Utrecht thuis! 
Omwonenden en betrokkenen pleitten voor ook 
een bronzen Biru in Utrecht, met succes. Een 
tweede afgietsel kwam te staan schuin tegenover 

het huis van zijn baasjes. Daar zit hij nu al weer 
bijna twintig jaar en hij is helemaal opgenomen 
in de wandel- of hardlooproute van vele Binnen-
stadsbewoners. Kinderen aaien hem en gaan 
er mee op de foto. Regelmatig liggen er bloe-
men en laatst zelfs een bloemenkransje op zijn 

Elke wandelaar en jogger op de singel komt langs de chowchow Biru © Ton Verweij

kop. Vermoeide runners ontspannen tegen zijn 
robuuste lijf. Het kunstwerk wordt gebruikt, en 
dat was wat Hekman wilde. Geen verheven kunst 
op een voetstuk, maar gewoon met zijn poten op 
de straat. •

Beeldhouwer Theo van de Vathorst (1934) werkt nog dagelijks in zijn riante atelier in de 
Geertestraat, waarboven hij en zijn vrouw Marja sinds 2000 wonen. In de Binnenstad 
heeft hij nogal wat werk staan, trouwens ook elders in Utrecht. 

Ton Verweij

nicodielen
Getypte tekst
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Gedenkkunst: van helden tot Holocaust
Onno Reichwein

Manenburg is een bolwerk uit omstreeks 1550. Het 
waren roerige tijden. Keizer Karel V liet daarom ter 
verdediging van de stad enkele bolwerken bouwen. 
Van daaruit kon met kanonnen op de vijand 
worden geschoten. De kruitdampen werden via 
een open binnenplaats afgevoerd. De bolwerken 
werden in de negentiende eeuw nutteloos maar 
raakten niet echt in verval. Dikke muren! 

‘Stadsbeeldhouwer’
In 1941 nam de beeldhouwer Pieter d’Hont 
Manenburg in gebruik om een groot beeld te 
maken. Na de bevrijding kreeg de binnenplaats 
een glazen dak. D’Hont bleef er vijftig jaar werken. 
Hij werd wel de stadsbeeldhouwer genoemd. Van 
zijn hand is onder meer de beeldengroep in de 
geveldriehoek van het stadhuis, met figuren die het 
gezag, de gerechtigheid, de waarheid, het beleid 
en het geloof voorstellen. De beeldhouwer Arie 
Teeuwisse werkte enige tijd met hem samen op het 
atelier. 

Onbestemde periode
Na het overlijden van d’Hont in 1997 maakte het 
atelier een onbestemde periode door. De woning-

De beeldhouwers van Atelier Manenburg
Marijke Brunt

Achterin de doorgang tussen de twee huizen van de Wijde Doelen valt de grote deur niet 
op. Maar als hij opengaat, weet je niet wat je ziet. Je komt in een donker portaal onder 
een hoog gewelf, van waaruit links en rechts een brede gang naar boven leidt. Rechtuit 
een gang naar een enorme binnenplaats. Licht stroomt door een glazen dak. Welkom in 
Atelier Manenburg, een unieke werkplaats van beeldhouwers. Het 75-jarig bestaan is aan-
leiding voor een feestelijke tentoonstelling van hun werk. 

bouwcorporatie Mitros, die het gemeentelijke 
woningbezit had overgenomen, wilde het atelier 
verkopen. Maar dat plan strandde gelukkig. Mitros 
bleef eigenaar, een stichting ging het Atelier 
Manenburg beheren, en Paulus Reinhard werd 
de volgende ‘bewoner’. Zijn beelden zijn geab-
straheerd, maar altijd herkenbaar en ook in klein 
formaat steeds monumentaal. Bezoekers van Tivoli/
Vredenburg zullen zijn portret van de componist 
Bartók kennen bij de ingang van de grote zaal.
De volgende beeldhouwers betrokken met zijn 
drieën het atelier. Peter Hoogerwerf maakt vooral 
kleine bronzen vrouwenfiguren die levensvreug-
de uitdrukken. Hij vertrok na enkele jaren, zodat 
Atelier Manenburg tegenwoordig de werkplaats is 
van Dick Aerts en Amiran Djanashvili. Djanashvili 
maakt ingetogen beelden, veel in klein formaat, 
maar van hem is ook het grote Joods Monument 
Utrecht bij het Spoorwegmuseum. Het werk van 
Aerts is losser, lichtvoetiger.

Van alle beeldhouwers is werk te zien op de ten-
toonstelling ‘75 jaar Atelier Manenburg’, Wijde 
Doelen 27, geopend van 25 maart t/m 3 april dage-
lijks tussen 12 – 17 uur. •

De twee huidige gebruikers aan het werk in Manenburg, links Dick Aerts, rechts Amiran Djanashvili © Saar Rypkema

Van der Veen werd gevormd door de Amsterdam-
se School, net als Corinnee Franzén-Heslenfeld, 
maakster van het ‘Verzetsmonument’ op het 
Domplein (1949) en het ‘Monument voor gevallen 
spoorwegpersoneel’ (Willem Valk, ook 1949), dat 
de rechthoekige vorm van de Inktpot weerspiegelt. 
De beeldhouwers hebben hun stenen beelden mooi 
ingepast in de omgeving. Typisch voor de Amster-
damse School zijn bovenmenselijke verhoudingen 
en afmetingen: verheven op sokkels kijken forse 
gestalten, met ontblote bovenlijven, gezwollen 
spierbundels, hoge jukbeenderen en wilskrachtige 
kinnen fier voor zich uit. Deze ‘heldhaftige gezwol-
len stijl’ weerspiegelt het naoorlogse geschiedbeeld 
dat Nederlanders in oorlogstijd goed of fout, held 
of schurk waren. Wrang is dat terugkijkend vanaf 
onze tijd deze beelden in vormentaal meer op hun 
nationaalsocialistische tegenhangers lijken dan de 
makers voor lief gehad hebben. 

Fragiel brons
Met Pieter d’Honts Anne Frank beeldje voor de 
Janskerk krijgt Utrecht in 1960 het eerste joods 
gedenkmonument. De beeldhouwer maakt zich los 
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van zijn beïnvloeding door de Amsterdamse School 
door het brons los van zijn omgeving te plaatsen. 
Met trouwe regelmaat brengen Utrechters de 
eenzame Anne bloemetjes. 
Bijna een halve eeuw later komen plaatselijke 
drama’s in beeld. In 2004 maakt Channa Cassuto 
‘Ontluikend leven wreed geknakt’, een evenknie 
van Anne, ter nagedachtenis van de meer dan 
zeventig weeskinderen die uit het Centraal Israë-
litisch Weeshuis op de Nieuwegracht 92 wegge-
voerd zijn. Het fragiele brons stelt een meisje voor 
dat wegrent naar Jeruzalem - waar zij nooit zal 
aankomen – kijkend naar een vlinder – symbool 
van vrijheid. Het beeldje is zichtbaar vanaf de 
Magdalenastraat, bij de ingang van het joodsli-
beraal centrum MerkAz achter het voormalige 
weeshuis. 
Als je vandaar naar de Maliebrug loopt, zie je aan 
de overkant links op het plein voor het voormali-
ge Maliestation (sinds 1954 Spoorwegmuseum) 
het eind 2015 ingehuldigde Holocaustmonument 
‘Sjofar’. Vanuit het Maliestation werden 1600 
joden uit Utrecht en omgeving weggevoerd naar 
Westerbork. Slechts 361 overleefden. De 1239 

namen van de omgekomenen staan gegraveerd 
in een gedenkmuur van Jeruzalemsteen. De 
Georgisch-joodse beeldhouwer Amiran Djanashvili 
heeft een brons gesmeed van tien biddende joodse 
mannen (een Minjan geheten) met daarboven 
een grote ramshoorn (Sjofar), volgens oud-
testamentische symboliek de hoop van de wereld.

Vrouwen
De gedenkbeelden weerspiegelen een geschied-
beeld dat verschuift van nadruk op heldhaftig 
verzet naar gelijkstellen van de oorlog met Joden-
vervolging: Van helden in steen naar slachtoffers in 
brons. In haar recente afscheidsrede als directeur 
van het NIOD bepleit Marjan Schwegman meer 
aandacht voor de eigen en belangrijke rol van 
vrouwen in het verzet. Maar in Utrecht, waar vrou-
wen heel actief waren, is die rol al vroeg verbeeld: 
het ‘Verzetsmonument’ is een beeld van een fiere 
vrouw gehouwen door een vrouw, en het Spoor-
monument verbeeldt de complementaire rollen van 
beide seksen in verzet. Hopelijk zal ook deze lente 
de naam Truus weer in narcissen in de berm van 
de Catharijnesingel geschreven staan – narcissen 
geplant door onze stadgenoot Tommie Hendriks als 
eerbetoon aan de Utrechtse verzetsstrijdster Truus 
van Lier. •

 De beeldengroep op de Leidseveertunnel, door de auteur van het artikel op deze pagina met terugwerkende 
kracht tot verzetsmonument verklaard © Dick Franssen Te koop: gevangenis inclusief wolvin

Kunstenaar Suzanne Willems ontwierp het beeld in 
2001 in opdracht van de toenmalige Rijksgebou-
wendienst. ‘Ik heb gekozen voor een wolvin, een 
vrouwtje. In de penitentiaire inrichting zaten voor-
namelijk mannelijke gevangenen en ook de cipiers 
waren meestal man. De wolvin is wit, de kleur van 
de onschuld. Geen sokkel, ik heb wel een verhoging 
laten aanbrengen. Een vloerplaat onder het gras 
zorgt dat het beeld niet zal verzakken. De boom 
waar de wolvin onder ligt hoort er overigens ook bij. 
In de tijd van de Germanen sprak men recht onder 
een eikenboom’.
Willems: ‘De gevangenis werd rond 2000 voor 
miljoenen verbouwd. Er waren drie kunstenaars 
die een schetsontwerp mochten maken. Ik kreeg 
de opdracht een monumentaal werk te realiseren 
voor 70.000 gulden. De adviescommissie van de 
Rijksgebouwendienst opteerde voor een beeld in 
het gebouw, maar de toenmalige directeur van de 
gevangenis wilde gewoon een mooi groot beeld op 
het plein, het liefst figuratief zodat iedereen het zou 
begrijpen. Dat was mijn geluk, want de adviseurs 
waren in die tijd meer voor ingewikkelde abstracte 
en conceptuele beelden. Het is in stukken gebakken, 
zulke grote keramieken beelden kun je moeilijk bak-
ken in een keer. Kinderen kunnen er best aan zitten. 
Keramiek is heel hard. Maar het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat je er op gaat zitten’. 

Goede handen
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft inmiddels de eerste 
stappen gezet voor een openbare verkoop van het 
pand, waarschijnlijk met inbegrip van het voorterrein 
met de wolvin. Suzanne Willems :’Ik begreep dat ze 
zorg dragen dat het beeld in goede handen komt. 
Het kan ook zijn dat ze het voorterrein loskoppelen. 
In dat geval neemt de gemeente de zorg voor de 
wolvin over’.  www.suzannewillems.nl •

De wolvin blijft, hoe dan ook © Sjaak Ramakers

Het als bekroning voor het nieuwe Leideveerspoorviaduct ontworpen beeld van Gerrit van 
der Veen zou het laatste van zijn hand zijn: hij ging in verzet tegen de Kultuurkamer en de 
Jodenvervolging en werd in 1944 gefusilleerd. Door dit aangrijpende levensverhaal, kan 
ik ‘De Eendracht van het land’ (1940) niet anders zien dan als belichaming van heldhaftig 
verzet: de uitgebeelde mansfiguur, die met gespierde armen, zwaard in de hand, de vrouws-
figuren aan weerszijden beschermt, valt samen met de kunstenaar-verzetsheld. 

Elaine Vis

nicodielen
Getypte tekst



4

Binnenstadskrant pagina 12

Ik en mijn hond(en)

Binky is een jack russell met 
de voor honden respectabele 
leeftijd van vijftien jaar. Klein 
maar dapper, vindt zijn baas 
Copier. Die is gepensioneerd en 
heeft de tijd om het lefgozertje 
drie keer per dag uit te laten. 
Door de week een kleine ronde 
langs de Catharijnesingel, ’s 
zondags een langere wan-
deling van minstens een uur. 
Toen Binky acht jaar geleden 
in huize Copier kwam, klikte 
het gelijk. En mevrouw Copier 
weet alles van honden. Zij had 
jarenlang een trimsalon op de 
Oudegracht. •

Het verhaal van Anita Bakers is klassiek. Ze kocht Jutter (inmiddels elf jaar) 
als speelkameraadje voor haar zoon. Maar die is inmiddels zó druk met 
z’n studie dat uitlaten en verzorging mede de taken van zijn ouders zijn 
geworden. Jutter is altijd vrolijk en laat zich gewillig molesteren door de 
kleinkinderen in de familie. •

Voor ze les gaat geven op de sportschool laat Kirsten haar twee hondjes 
uit op de werf langs de Oudegracht. Ze heeft Dushi (wit) en Indy (donker) 
nu zeven jaar. Voor de gezelligheid. Wat is er leuker dan twee vrolijk 
kwispelende hondjes als je thuiskomt? •

Teun is een vrolijk hondje dat veel gezelligheid geeft. Martha de Wit is 
dan ook blij dat ze het advies van haar zus opvolgde en vijf jaar geleden 
een hondje nam. Want Teun is niet alleen zélf een gezellige rakker. 
Via hem komt ze tijdens het uitlaten in contact met anderen in de wijk. 
En daar heeft ze goede vrienden en vriendinnen aan overgehouden. •

Toen Jaap van Laar (75) weduwnaar was geworden, wilde hij een hond 
om weer structuur en regelmaat in zijn leven te brengen. Hij maakte 
serieus werk van het kiezen van een geschikt exemplaar. Contacten met 
een hondenclub en lezen over honden leidden tot een weloverwogen 
beslissing: een cairnterriër. Mooi en een prettig karakter, dat gaf de door-
slag. Skibby en hij zijn al vier jaar onafscheidelijk. •

De hond van Carolien de Buck is écht bejaard: Humphrey is zestien jaar 
oud en vertoont al aardig wat ouderdomskwalen. Zo moet Carolien 
niet te snel lopen als ze hem aan de Catharijnesingel uitlaat. Maar on-
danks de extra zorg die hij nodig heeft, zou ze hem niet willen missen. 
Ze zijn al zes jaar dikke maatjes. •

Met een hond is het leven 
leuker en gezelliger, vinden 
veel bewoners van de Bin-
nenstad. Maar dan moet 
het wel een klein hondje 
zijn. Kleine hondjes hebben 
genoeg aan de plantsoenen 
langs de singels. En dus zie je 
ze overal in de stad: mensen 
met een klein hondje. Of 
twee hondjes. Gerard Arn-
inkhof zocht ze op. •

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof
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Ach, het ‘oude’ Burgerzaken in de Arthur 
van Schendelstraat. Welke Binnenstadsbe-
woner heeft er niet een nieuw paspoort 
of rijbewijs aangevraagd? Wie nu via het 
brandtrapje aan de zijkant naar binnen 
gluurt, ziet geen balies met ambtenaren, 
maar een grote, lege ruimte. 

Met de opening van het nieuwe stadskantoor in 
oktober 2014 verhuisden de ambtenaren van de 
gemeente uit vijftien panden naar het Stadspla-
teau. Twee van deze panden zijn eigendom van 
de gemeente, de overige werden gehuurd. Wat 
is er nu, anderhalf jaar later, in deze gebouwen 
gaande? Een focus op de Binnenstad.

Arthur van Schendelstraat 500 en 650
Het deel waar vroeger Burgerzaken was geves-
tigd (nr. 500), is gerenoveerd en wordt door de 

Ontruimde gemeentelocaties, anderhalf jaar later
Kirsty Westra

Binnenstadskrant pagina 14 Binnenstadskrant pagina 15

Een stukje Zeeland op het Smakkelaarsveld
Eddy Stolk

De in Zeeland wonende en werkende beeldend kunstenaar David van de Kop (1937-1994) 
bracht in 1987 een stukje Zeeland naar de Binnenstad. In de chaos van treinen, bussen, auto’s, 
bovenleidingen, wegen en gebouwen moest toen het nieuw in te richten Smakkelaarsveld 
een groen rustpunt worden. Mede door zijn vier sculpturen, ‘Zeelandschap’ geheten, zou men 
‘de landschappelijke ervaring ondergaan van zee, golven, schelpen, lucht en licht’.

De beelden zijn van keramiek. Het gekozen 
palet van blauwe, witte en gele glazuur en het 
rood van de gebakken klei zelf symboliseren de 
zee, het licht, de zon en de aarde. De enorme 
sculpturen werden toen het ontwerp af was 

in stukken gesneden, uitgehold om ze minder 
zwaar te maken, geglazuurd en afgebakken. 
Met de genummerde stukken werd daarna op 
locatie het kunstwerk als een grote puzzel weer 
in elkaar gezet.

Zee van fietsen
Nu bijna dertig jaar later is het even zoeken 
naar de beeldengroep daar in de bouwput van 
het Stationsgebied. Het hoogste en het dichtst 
bij het spoor geplaatste beeld is gedeeltelijk 
ingepakt. De houten krat moet het bescher-
men en het oogt wat treurig zo midden tussen 
de bouwmaterialen. Van het platte beeld met 
schelp en horizon is, vanwege de demping van 
wat ooit de Leidsche Veer was, nog maar een 
klein randje over; de rest van het werk heeft 
deze werkzaamheden niet overleefd. De andere 
twee beelden zijn opgegaan in een zee van 
fietsen.

Er is destijds wel de wens uitgesproken, in 
overleg met de erven van de kunstenaar en de 
adviescommissie voor beeldende kunst, dat de 
beelden behouden zouden blijven. Er is toen 
ook onderzoek gedaan naar hun conditie en 
gekeken naar de mogelijkheid ze te verplaatsen 
of tijdelijk op te slaan. 
Mathilde Heyns, Projectleider Cultuur bij de 
gemeente Utrecht, vertelt dat er op dit moment 
nog geen duidelijk plan ligt voor de inrichting 
van het Smakkelaarsveld. Wel is zeker dat de 
beelden een plek krijgen in de nieuwe inrichting. 
Ze zullen worden schoongemaakt en opgeknapt 
en hoogst waarschijnlijk blijven staan op de 
plaatsen waar ze nu staan. • 

eigenaar verhuurd als bedrijfsruimte. Het Nieuwe 
Kantoor (HNK) verhuurt een ander deel (nr. 650) 
als kantoorruimte. Beide gebouwen zijn slechts 
gedeeltelijk in gebruik.

Stadhuis – Korte Minrebroederstraat 2
Het stadhuis is eigendom van de gemeente en 
is nog steeds de vergaderplaats van de gemeen-
teraad. Ook kan men hier trouwen en vinden er 
culturele activiteiten plaats. Architectuurcentrum 
Aorta en Toerisme Utrecht huren een deel van 
het gebouw. Verder biedt het onderdak aan het 
Utrechts Documentatie Systeem (UDS) en aan de 
gemeentelijke afdeling Archeologie en bouwhis-
torie (net als het UDS overgekomen uit het Pand-
huis).inmiddels verkochte Pandhuis.

Neudeflat – Vinkenburgstraat 26
De meningen over het uiterlijk van dit pand blij-

Gevonden! © Sjaak Ramakers

De publieke tribune in de raadszaal was tot de laat-
ste plaats gevuld met bewoners en ondernemers 
tijdens een hoorzitting over de mogelijke terug-
keer van de prostitutie in de Hardebollenstraat. 
Sprekers uit de buurt, zoals Hilda Bonsink en Arie 
Doeser, gaven met allerlei argumenten aan dat die 
terugkeer catastrofaal zou zijn. Luid applaus werd 
hun deel. Bernard Tomlow, advocaat van vergun-
ningaanvrager Freya, verwekte beroering met zijn 
uitspraak dat voor jonge kinderen prostitutie niets 
bijzonders is, omdat ze vóór schooltijd al op inter-
net naar porno kijken. Volgens hem krijgt het hele 
gebied een positieve impuls van heropening van de 
peeskamertjes. 
Burgemeester Van Zanen, die voor 1 april een be-
sluit neemt over de vergunningaanvraag, luisterde 
in maart in De Kargadoor naar de bezwaren van de 
buurtbewoners. De partij die bij het besluit aan het 
kortste eind trekt, gaat ongetwijfeld in beroep. •

Ontknoping nadert voor Breedstraatbuurt

© Dick Franssen

ven verdeeld. Op het moment staat de Neudeflat 
in de steigers vanwege de verbouwing tot star-
tersappartementen.

Staffhorstgebouw - Vredenburg 40
Dit rijksmonument uit 1857 is sinds 2009 eigen-
dom van de gemeente. Het pand staat leeg, op 
een paar tijdelijke huurders na. Zo worden er nu 
meditatiecursussen gegeven.

Sint Jacobsstraat 16
De grote, rode letters boven de deur geven het 
duidelijk aan: hier zit tegenwoordig vergadercen-
trum De Brug.

Sint Jacobsstraat 300
Ook voor dit pand is een nieuwe bestemming 
gevonden. Sinds vorig jaar zit hier de Kamer van 
Koophandel. •

Smakkelaarsveld, ‘s werelds grootste fietsenstalling
Ben Nijssen

Het Smakkelaarsveld zal nog wat langer ’s werelds grootste fietsenstalling blijven. In de loop 
van dit jaar zou een eerste gedeelte van stalling onder het stationsplein Binnenstadzijde open-
gaan. Om logistieke redenen is dit uitgesteld tot midden 2017. Dan komt er meteen een groter 
gedeelte in gebruik.

De planning van de bouwwerkzaamheden aan 
de Binnenstadzijde van het station is een ge-
compliceerd proces doordat er zoveel tegelijker-
tijd gebeurt, het gebied bereikbaar moet blijven 
en de fietsen een plek moeten hebben. Er wordt 
van alles tegelijkertijd gebouwd: de enorme fiet-
senstalling, het zogenaamde Noordgebouw, het 
stationsplein als verbinding tussen het nieuwe 
Hoog Catharijne en de nieuwe stationshal, een 
HOV-baan, een nieuwe fietsroute via de Sijpe-
steijntunnel, een nieuw tram- en busstation met 
Kiss & Ride, het Zuidgebouw en de Moreelse-
brug (Rabobrug). Het is dan ook niet zo vreemd 
dat de planning kan veranderen. De wens is er 

wel om zo snel mogelijk een einde te maken 
aan de chaotische situatie op het Smakkelaars-
veld. Anderzijds is de druk afgenomen door het 
niet doorgaan van de Bieb++.

Meer armslag
De bouw van de stalling werd bemoeilijkt 
doordat de bussen nu nog dwars door de 
fietsenstalling-in-aanbouw rijden. Binnenkort 
gaan ze de nieuwe overkapte verbinding tussen 
Smakkelaarsveld en busstation volgen (voor 
zover nodig, want in juli verhuizen de meeste 
bussen naar de Jaarbeurszijde). De bouwers van 
de fietsenstalling krijgen dan meer armslag.

Een van de belangrijkste redenen om een deel 
van de fietsenstalling nog niet dit jaar te ope-
nen, is de bereikbaarheid van de verdiepingen. 
Die moet via hellingbanen gaan verlopen, maar 
het zou dit jaar alleen nog via trappen kunnen. 
Dit is niet voor iedereen goed te doen. Opening 
in 2017 geeft wat dit betreft minder problemen. 
In de tussentijd neemt de behoefte aan stal-
lingsplekken alleen maar toe. Er is nog ruimte 
tussen de HOV-baan en het spoor. Deze kan pas 
goed benut worden wanneer het fietspad van-
uit de tunnel wordt verlegd. Wanneer de bussen 
de HOV-baan geheel kunnen gebruiken, kan 
het fietspad vanuit de Sijpesteijntunnel onder 
de HOV-baan door worden aangelegd. Een vrij 
aanzienlijke uitbreiding van het aantal stallings-
plaatsen is dan mogelijk.
Het zal nog wel een paar jaar duren voordat 
we in het park op het Smakkelaarsveld kunnen 
zonnebaden. •

Voorlopig niemand op terras bij Speck en Stelios
Marijke Brunt

Bewoners van het appartementencomplex 
op het Ledig Erf hebben van de rechter ge-
lijk gekregen in hun bezwaren tegen de la-
waaioverlast van de terrassen van hun on-
derburen, de twee grote restaurants Speck 
en Stelios. De terrassen zijn gesloten totdat 
er een deugdelijke vergunning is.

Het bestemmingsplan staat geen terrassen 
toe op het Ledig Erf. Maar de gemeente kan 
besluiten om ervan af te wijken. Dat deed de 
gemeente toen de eigenaar Interkoop Properties 
B.V. begin 2014 een omgevingsvergunning aan-
vroeg, voorzien van een vereist rapport over het 

te verwachten lawaai. De gemeente verleende 
de vergunning, zij het voor kleinere terrassen. 
De terrassen gingen in 2015 open, tot een uur 
’s nachts. 
Vanaf het begin hebben bewoners bezwaar 
gemaakt wegens de lawaaioverlast. Ze zijn niet 
tegen terrassen, maar wel binnen de perken en 
niet tot zo laat. Volgens hen rammelde het ge-
luidsrapport en werden de wettelijke geluidsni-
veaus overschreden. 
In werkelijkheid zaten er bijna twee keer zo veel 
mensen op de terrassen als waar het geluidsrap-
port vanuit ging. 
De rechter heeft de gemeente opgedragen een 

nieuw geluidsonderzoek te laten doen en daar-
bij uit te gaan van de juiste bezettingsgraad van 
de terrassen. Ook het verkeerslawaai moet wor-
den meegeteld. 

Binnen een half jaar moet de gemeente, met het 
nieuwe geluidsrapport in de hand, een nieuw 
besluit nemen over de vergunning. Dat besluit 
doorloopt vervolgens de bezwarenprocedure, 
met vaste termijnen voor bezwaar en beroep 
(duurt maanden). De bewoners van het Ledig Erf 
zullen op het vinkentouw zitten. Als wettelijke 
geluidniveaus weer dreigen te worden over-
schreden, zullen zij weer naar de rechter gaan. •

Bekijk de video op 
www.binnenstads-
krantutrecht.nl



Spoorbrug

Levert zijn voorstel iets op? Nee, want probleem 
zit hem niet in het management, maar in het ge-
bouw. Dat zit zo hopeloos in elkaar, is zo vreselijk 
onpraktisch en bovendien zo overdreven groot 
dat van een gezonde exploitatie nooit sprake zal 
zijn. Het bovenste deel is een labyrint van gangen, 
halletjes, trappen en liften. Je weet al heel snel niet 
meer of je nog goed zit.
Het doolhof kon ontstaan als gevolg van de 
hoogmoed van de achtereenvolgende colleges van 
B&W en van de Projectorganisatie Stationsgebied. 
Zij meenden dat ze voldoende kennis van zaken 
hadden om samen met de architect een helder, 
tot de laatste meters bruikbaar muziekpaleis te 
bouwen. Een door de dagelijkse praktijk geknede 
theaterdirecteur hadden ze er niet bij nodig. Pas 
toen TivoliVredenburg bijna voltooid was, werd er 
iemand benoemd.
 
Bad van geluid
Zo’n directeur had, als hij vanaf het begin bij het 
proces was betrokken, vijf zalen absoluut te veel 
gevonden. Hij zou zich ook hebben verzet tegen 
verkoop aan het toenmalige Corio van een flink 
stuk van de grond van het ‘oude’ Muziekcentrum. 
Op die plek staat nu de westkant van het winkel- 
en appartementengebouw De Vredenburg. De 
grondtransactie betekende dat voor het nieuwe 
muziekpaleis zó weinig ruimte overbleef dat er 
niets anders op zat dan zalen stapelen.

Fantastische studiezaal
Een paar dagen voor de opening van Tivoli-
Vredenburg was er een rondleiding voor de media. 
Het was kort nadat de bibliotheek op het Smak-
kelaarsveld was afgeblazen. Een van de rondlei-
ders was de hoofdarchitect van het muziekpaleis, 
Herman Hertzberger. Hoe het zo kwam, of wat de 
aanleiding was, ik weet het niet, maar Hertzberger 
nam mij voortdurend terzijde om me te wijzen op 
mogelijkheden om de bibliotheek te laten inwo-
nen in TivoliVredenburg. Er was, zo liet hij zien, 
een heleboel ruimte die nauwelijks een functie 
had. Met de bibliotheek erbij zou er bovendien de 
hele dag leven zijn. Al wandelend kwamen we in 
de prachtige, speciaal voor jazzconcerten gebouw-
de zaal. ‘Stel dat het niet zo’n vaart loopt met 
de jazz’, mijmerde hij, ‘dan kun je hier toch een 
fantastische studiezaal van maken.’
Ik ben vast niet de enige met wie Hertzberger hier-
over sprak. Er is niets mee gedaan. De gemeente 
en belegger ASR zaten in hun maag met het leeg-
staande postkantoor. De politiek had bibliotheek-
directeur Van Vlimmeren, die op het Smakkelaars-
veld onderuit was gegaan, beloofd dat hij hoe dan 
ook weg mocht van de Stadhuisbrug. En zo is er 
dan nu een oplossing voor het postkantoor, blijft 
TivoliVredenburg een zorgenreus en staan mis-
schien straks – behalve het V&D-pand in HC – ook 
de bovenverdiepingen van het oude V&D-gebouw 
op de Stadhuisbrug leeg. •
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Utrecht is hot, het toerisme groeit en dat 
zien huiseigenaren ook. Er komen steeds 
meer B&B’s. Regelgeving én toezicht op het 
gebied van veiligheid zijn er niet. De hotel-
branche vindt dat maar raar. 

Het centrum telt nu zo’n zestig B&B’s en dit aantal 
groeit gestaag. Wie een B&B wil beginnen, heeft 
in Utrecht (nog) alle ruimte, zolang men zich maar 
aan de eisen van het Bouwbesluit houdt en het 
gebruik niet in strijd is met het bestemmingsplan. 
Een B&B is een soort bedrijf aan huis, iets dat ook 
onder de bestemming ‘wonen’ valt. In Utrecht is 
de limiet twee kamers en/of vijf personen. De bu-
ren van een B&B hoeven zich dus geen zorgen te 
maken dat er grote vrijgezellenfeesten of andere 
bacchanalen zullen plaatsvinden.
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B&B: Big Business
Richard den Hartog

Nog even en bewoners van de Binnenstad kunnen 
vraag naar en aanbod van ‘buurthulp’ kwijt op een 
speciale website. Anderhalf jaar nadat de Wijkraad 
er een enquête over hield, krijgt Buurthulp nu 
contouren. Hulp bij tuinonderhoud, klusjes in huis, 
boodschappen, hond uitlaten: menigeen is ermee 
geholpen, en er zijn buren die het willen doen. 
Dat laatste bleek uit het onderzoek ‘Zelfred-
zaamheid en hulpbehoefte’, dat I&O Research in 
Nieuwegein in de herfst van 2014 uitvoerde in 
opdracht van de Wijkraad Binnenstad. Belang-
rijkste vraag was daarna: hoe komen bewoners 
met elkaar in contact? Er waren al websites in 
de lucht, maar die bleken voor de Binnenstad 
nauwelijks aansprekend. Daarom is nu de keus 
gevallen op een eigen website. En wel in een vorm 
die in andere wijken al naar volle tevredenheid 
functioneert: wijkconnect.com. Met opbouwwerk 
Doenja, buurtteam Binnenstad, Bartholomeus 
Gasthuis, buurthuis In de 3 Krone en de Wijkraad 
als partners wordt nu aan de invulling van de web-
site gewerkt. Ook met het project ‘SAMEN in de 
Binnenstad’ bestaat nauw contact: dat werkt aan 
een ontmoetingspunt voor senioren. 

Buurthulp beperkt zich echter bepaald niet tot 
senioren. Ook een alleenwonende dertigjarige 
die met een gipsvlucht naar huis komt, heeft baat 
bij het netwerk. Daarom krijgt het ‘prikbord’ een 
centrale functie op de website. Ook aan buurt-
bewoners zonder internet is trouwens gedacht: 
zij krijgen tijdens de inloop-woensdagmiddagen 
in buurthuis In de 3 Krone hulp van vrijwilligers bij 
het op de site zetten van hun aanbod en vraag. •

Zorgenreus TivoliVredenburg
 Dick Franssen

Buurthulp krijgt 
contouren 

Vrijwilligers geven In de 
3 Krone weer toekomst 

‘Zonder vrijwilligers, de parels van ons buurt-
huis, zouden we zover niet zijn gekomen’, aldus 
Wilma den Boon, zelf vrijwilliger en dagvoor-
zitter van de speciale ‘Kroonjuwelen-borrel’ 
voor vrijwilligers en donateurs. Na ruim twee 
jaar zelfbeheer leeft het buurthuis als nooit 
tevoren. Jaren van onzekerheid gingen hieraan 
vooraf. Actieve Binnenstadsbewoners, de parels, 
hebben hun schouders eronder gezet. Dat heeft 
geleid tot de oprichting van een buurthuis in 
zelfbeheer, stichting In de 3 Krone, genoemd 
naar de gevelsteen van het monumentale pand 
aan de Oudegracht 227.
Ook u bent welkom. Groei mee met het huis 
van de buurt. U kunt actief deelnemen door zelf 
activiteiten op te zetten of deel te nemen aan 
activiteiten, vrijwilliger te worden (vele handen 
maken licht werk), kroonjuweel = donateur te 
worden of uw wensen uit te spreken in een 
kleine enquête.
Ga dan naar de website www.inde3krone.nl of 
kom op woensdagmiddag naar ons Open Huis 
(van 15.00 tot 17.00 uur). •

Lea van Someren, bestuurslid   

De proef met het meldpunt overlastsnackbars@
utrecht.nl gaat in ieder geval tot na de zomerpe-
riode door. Naar verwachting zal in de zomer-
periode het aantal horeca-gerelateerde klachten 
het grootst zijn. 
Het meldpunt werd ingesteld om een duidelijk 
beeld te krijgen van de mate van overlast, de 
tijdstippen, de locaties en de veroorzakende 
snackbars. Tussen 1 juli en eind december 
2015 werden van negen bewoners in totaal 21 
meldingen over vijf ondernemingen ontvangen. 
Bij één bedrijf bleken de meldingen van drie 
bewoners terecht en werd er geverbaliseerd. Bij 
de andere zestien meldingen van zes bewoners 
werd voor een andere oplossing gekozen.
Melders krijgen een terugmelding en de betrok-
ken ondernemer zal worden geïnformeerd en/
of /aangesproken. Zo nodig zal er op bepaalde 
locaties vaker worden gesurveilleerd. Geef in de 
melding aan om wat voor overlast het gaat en 
waar en wanneer. Liefst ook met uw naam en 
adres in verband met eventuele vragen. Indien 
overlast zich in die mate voordoet dat directe ac-
tie noodzakelijk is, bel dan de politie op nummer 
0900 8844. •

Meldpunt overlast 
snackbars blijft nog

www.binnenstadskrant.nl

Regelgeving op dit gebied is er nauwelijks, omdat 
de ontwikkeling voor de gemeente nieuw is. 
‘Zelfs aan de basisveiligheidsregels hoeft niet te 
worden voldaan, laat staan dat er toeristenbelas-
ting betaald hoeft te worden. Dus wel de lusten, 
maar niet de lasten’, zegt Leo Hollman, directeur 
van Grand Hotel Karel V.
Al in maart 2015 heeft de gemeenteraad wet-
houder Kreijkamp opdracht gegeven om met 
Airbnb in gesprek te gaan over de heffing van 
toeristenbelasting. Dat gesprek heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Utrecht trekt nu samen op met 
de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Zakcentje
Met het verhuren van woonruimte in de eigen 
woning kan men een aardig zakcentje verdienen. 

De prijzen in de Binnenstad liggen tussen de 70 en 
150 euro per nacht. Maar het aanbieden van een 
zelfstandige woning in zijn geheel als B&B is níét 
toegestaan. In dat geval onttrekt men woonruimte 
aan de woningmarkt en hiervoor moet de eige-
naar de gemeente financieel compenseren. 
Dit geldt alleen voor woningen met een waarde 
tot € 305.000.

Ook wie slechts een verdiepinkje wil verhuren, 
moet oppassen. Niet alleen de gemeente, maar 
ook de hypotheekverstrekker en verzekeraar moe-
ten instemmen met de verhuur. Verhuren zonder 
hun toestemming kan verstrekkende gevolgen 
hebben in geval van schade aan de buurpanden 
van een B&B. •

Muziek tussen boeken
Bert Determeijer

Intiemer kan nauwelijks. Een keer per maand gaan 
bij antiquariaat Aleph aan de Vismarkt na sluitings-
tijd de boeken en cd-kasten aan de kant om ruimte 
te maken voor een muzikaal optreden. Bijvoorbeeld 
jazz, pop of klassiek. Op 11 februari was het de 
beurt aan de groep Omikron van de drummer Nikos 
Tsilojannis en de saxofonisten/elektronici Alexis 
Drossos (l) en Henk Spies (r). Drossos blies ook een 
partijtje op een bewerkte verwarmingsbuis. De 
winkel biedt niet overmatig veel ruimte, maar dat is 
geen enkel bezwaar. Dankzij de boekenverzameling 
is de akoestiek opperbest. 
De volgende concerten zijn op 25 april (Broska en 
Mango) en 15 mei (Marbles&Stones). Entree 5 euro, 
aanvang 9 uur. •

De prijzen in de Binnenstad liggen tussen de 70 en 
150 euro per nacht. Maar het aanbieden van een 
zelfstandige woning in zijn geheel als B&B is níét 
toegestaan. In dat geval onttrekt men woonruimte 
aan de woningmarkt en hiervoor moet de eige-
naar de gemeente financieel compenseren. 
Dit geldt alleen voor woningen met een waarde 
tot € 305.000.

Ook wie slechts een verdiepinkje wil verhuren, 
moet oppassen. Niet alleen de gemeente, maar 
ook de hypotheekverstrekker en verzekeraar moe-
ten instemmen met de verhuur. Verhuren zonder 
hun toestemming kan verstrekkende gevolgen 
hebben in geval van schade aan de buurpanden 
van een B&B. •

Muziek tussen boeken

Muziek tussen boekenCrowdfunding in recordtijd
Marijke Brunt

Dankzij geslaagde crowdfunding komt er in de 
Binnenstad het nieuwe restaurant Syr dat Utrechte-
naren met nieuwkomers uit Syrië wil verbinden. Een 
restaurant met de smaken, geuren en gastvrijheid 
uit Syrië en met een cultureel programma.
Syr is een initiatief van Gijs Werschkull, eigenaar van 
restaurant Gys in de Voorstraat. Hij verzamelde een 
team van jonge en bevlogen stadgenoten die hun 
deskundigheid inzetten en in korte tijd een door-
timmerd plan maakten. In het restaurant – biologi-
sche gerechten; zeventig stoelen – zullen Syrische 
vluchtelingen werk vinden. De winst gaat via een 
stichting naar organisaties die vluchtelingen onder-
steunen bij studie en zelfstandig ondernemerschap.

© Ton van Leeuwen

Een belangrijke stap was het bijeenbrengen van het 
startkapitaal van € 160.000. Om zoveel mogelijk 
mensen bij Syr te betrekken, werd gekozen voor 
crowdfunding. In negentien dagen storten onge-
veer vijfhonderd sympathisanten 165.000 euro. Ze 
krijgen – als Syr een succes wordt -  - het ingelegde 
geld na drie jaar terug met een rendement van in 
totaal negen procent. Syr vroeg geen geld van de 
gemeente, maar wethouder Kreijkamp van Eco-
nomische Zaken zegde bij de start van de crowd-
funding eind februari in elk geval een persoonlijke 
investering toe. De crowdfunding zou duren tot  21 
april, maar half maart was er al genoeg. •

Ingezonden

Dick Franssen heeft zijn herinnering aan de 
spoorbrug in Zwolle (Binnenstadskrant janu-
ari). Ik heb die aan een spoorbrug die ooit 
bestond tussen de Bolstraat en de 1e Korte 
Baanstraat.
Toen ik in 1930 werd geboren in de Eikstraat, 
een zijstraat van de Oudwijkerdwarsstraat, 
was deze brug de snelste verbinding voor 
voetgangers tussen mijn wijk en de Binnen-
stad.
Ook ik heb daar van de lucht van rook en 
stoom genoten, maar ook was het de kunst 
om een aardkluit in de schoorsteen van een 
passerende locomotief te laten vallen. We 
hadden geen idee of dat wel zo goed was 
voor de locomotief.
Dezelfde brug heb ik in en na de oorlog 
gebruikt om naar de St. Willibrordusmulo op 
de Nieuwegracht te gaan.
Kort daarna is de brug wegens bouwvallig-
heid gesloopt. •

 B.J.(Ben) Ket, Kruisstraat 76, 3581 GK

Anne Pols

Omdat TivoliVredenburg nog steeds te grote verliezen lijdt, wil raadslid Cees Bos van Stads-
belang de leiding van het muziektheater vervangen. De bijl kan hem niet bot genoeg zijn.

Ingezonden

Meisje op kermispaard 

 Op de Stadhuisbrug staat dit vrolijke beeld van 
Pieter ‘d Hont uit 1986 © Saar Rypkema

Ben Nyssen
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Voetgangers en fietsers zitten elkaar 
op sommige plaatsen in de weg

Het ziet er naar uit dat het de komende jaren 
veel drukker wordt in de oude Binnenstad. De 
verwachting is dat het aantal dagjesmensen en 
andere toeristen sterk zal groeien. Ook is een stij-
ging te verwachten van het bezoek van bewoners 
van de buitenwijken. Zij komen af op de nieuwe 
winkels rond het Vredenburg, op de spectaculaire 
bibliotheek in het postkantoor, op de vergrote 
Bijenkorf, op de verleidelijke terrasjes. 
Net als veel bewoners van de Binnenstad gebrui-
ken deze bezoekers vaak de fiets. Zij willen hem 
het liefst vlak bij hun bestemming neerzetten. Op 
een aantal plaatsen waar nu gefietst en gewan-
deld wordt ontstaan problemen. Voetgangers en 
fietsers botsen, soms letterlijk. Omdat bezoekers 
vaak niet weten dat er, bijvoorbeeld op de Vis-

markt, ook gefietst mag worden, geeft dat aan-
leiding voor ergernis, soms zelfs ruzie.
Op veel plaatsen in het winkelgebied is er te wei-
nig, of geen mogelijkheid om je fiets fatsoenlijk 
neer te zetten. Er wordt hard gewerkt om het 
aantal stallingen uit te breiden. Gezien de grote 
hoeveelheid fietsen die zomaar ergens wordt 
neergezet, moet er nog veel gebeuren om die 
overlast een halt toe te roepen.

Convenant
Al jaren wordt er gepraat over de uitbreiding van 
het voetgangersgebied. Op het lijstje staan o.a. 
de Vismarkt, de Oudegracht oostzijde tussen 
Potterstraat en Stadhuisbrug, Donkere en Lichte 
Gaard en ’t Wed.

Er is een convenant opgesteld tussen de gemeen-
te en het Centrum Management Utrecht (CMU). 
Eén van de onderwerpen is de fietsers- en voet-
gangersproblematiek.

Er is slechts weinig aandacht besteed aan de be-
langen van de bewoners van de Binnenstad.
De gemeente gaat binnenkort een stadsgesprek 
organiseren over fietsen. Met name zal het dan 
gaan over het fietsen naar en in de Binnenstad.
Ik roep u allen op dat stadsgesprek te benutten 
om uw mening kenbaar te maken.
Houd de gemeentelijk agenda in de gaten. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad. 

Gezicht naar de stad, 
zorg in de rug

‘Samen Binnenstad’ 
van start

In navolging van Hoograven 
wordt ook in andere wijken, 
waaronder de Binnenstad, ge-
bouwd aan een sociaal wijknet-
werk voor ouderen. Samen Bin-
nenstad is een sociaal netwerk 
met als doel oudere buurtbe-
woners (65+) te ondersteunen. 
Een netwerk van sociaal contact 
ontstaat niet altijd vanzelf.

Het Samen-netwerk drijft op de 
kracht van senioren, de buurt en 
sociale partners in de wijk. Het net-
werk wil senioren de mogelijkheid 
geven een eigen netwerk te creëren, 
vast te houden of uit te breiden. 
Daardoor kunnen ouderen langer 
zelfstandig en prettig in hun eigen 
wijk blijven wonen. Inmiddels heeft 

er een eerste bijeenkomst plaats 
gehad om te kijken hoe de vindbaar-
heid en doorverwijzing van informa-
tie en activiteiten kan verbeteren. 
Alle wijkbewoners kunnen meedoen 
aan Samen Binnenstad . Zo kunnen 
jongere wijkbewoners bijvoorbeeld 
voor een oudere in de straat boeken 
uit de bibliotheek meenemen. Een 
oudere kan zijn jarenlange erva-
ring eens delen met een klussende 
buurman. Het idee is dat bewoners 
er op een fijne en vanzelfsprekende 
manier voor elkaar zijn.
DOENJA Dienstverlening is een 
van de ondersteuners van Samen 
Binnenstad. Meer informatie? 
Mail ons via Binnenstad@doenja-
dienstverlening.nl of kijk op www.
facebook.com/samenBinnenstad. •

Speeltuin De Kleine Dom heeft begin dit jaar bezoek gehad van een groep 
internationale studenten van de studie Social Work. De studenten bezoch-
ten de Kleine Dom in het kader van de week van Internationaal sociaal 
werk. Ze gingen onder anderen met Lykele in gesprek over de inhoud van 
het werk in hun landen van herkomst. Het was erg leuk en leerzaam om 
te horen hoe het in Duitsland, Schotland en Zweden gaat in speeltuin- en 
welzijnswerk. De welzijnswerkers in spe vonden het ook erg interessant om 
te horen hoe het er bij ons aan toe gaat.•

Internationaal bezoek voor
De Kleine Dom

Westkant Stationsgebied moet smoel krijgen

Wie uitgekeken is op de bouwactiviteiten bij 
Hoog Catharijne kan zijn hart ophalen aan 
de andere kant van het station. Het Jaar-
beursplein is al een bouwput, maar dat is 
nog maar het begin. Hier komt een nieuwe 
Binnenstad. Van het station via het Jaarbeur-
sterrein tot aan het Merwedekanaal moet 
een aantrekkelijk nieuw stadscentrum ont-
staan. Maar hoe organiseer je ‘gezelligheid’?

Dit jaar moet de structuurvisie voor de westkant 
van het Stationsgebied vastgesteld worden. 
‘Gezelligheid’ op straatniveau wordt de groot-
ste uitdaging. De nu al geplande bebouwing is 
in het algemeen hoogbouw, tot wel negentig 
meter hoog. Dit maakt het des te belangrijker 
om het straatniveau aantrekkelijk te maken. Al 
gauw wordt dan aan ‘leuke’ winkels en horeca 
gedacht. Maar wat betreft winkels zit de ont-
wikkeling niet mee. Winkelketens gaan failliet. 
Een helemaal nieuw gebied zal minder aan-
trekkelijk voor starters zijn. Dat geldt ook voor 
de horeca. Het aantal horecavestigingen in het 
oude centrum lijkt op een maximum te zijn 
beland. Alleen nieuwe publiekstrekkers zullen 
bezoekers naar de andere kant van het station 
lokken. De grote trekkers in het Jaarbeursgebied 
moeten de nieuwe Jaarbeurshallen en de mega-
bioscoop worden. 
De nieuwe Jaarbeurshallen komen aan het Mer-
wedekanaal te liggen en krijgen ook nieuwe 
functies, niet alleen beurzen. De Jaarbeurs wil 
het gebied rond de hallen aantrekkelijk, groen 
maken. Dat is een cultuuromslag. 

Boulevardgebied
Van het Jaarbeursplein naar het Merwedekanaal 
komt een overdekte ‘centrumboulevard’ voor 

voetgangers. Ze lopen op deze ‘boulevard’ van 
het station naar de Jaarbeurshallen en het casi-
no, en van de parkeerplaatsen aan de overkant 
van het Merwedekanaal naar de megabioscoop. 
Dit jaar wordt begonnen met deze boulevard. 
Maar het zal nog wel even duren voordat dit 
een aantrekkelijke route is, want de boulevard 
loopt voorlopig door bouwlocaties. Als over-
brugging wordt een tijdelijk groengebied tussen 
het Jaarbeursplein en de bioscoop aangelegd. 
Later komt daar een toren van negentig meter 
met een Amrath-hotel en daarboven woningen. 

De gemeente zegt de lat hoog te leggen (‘stre-
ven naar een hoog ambitieniveau’) voor de nieu-
we Binnenstad daar achter het station. Gespro-
ken wordt van openbare ruimte die aantrekkelijk 
is voor bewoners, kantoormedewerkers en pas-
santen. Het moet er vooral autoluw en gezellig 
worden. Het volgende staat er te gebeuren:
De Croeselaan wordt groener. Het Jaarbeurs-
plein wordt na het gereedkomen van de on-
dergrondse parkeergarage een evenementen/
verblijfsplein. Het Beatrixgebouw krijgt een aan-
trekkelijker uitstraling. Verder komt er een extra 
voetgangersgebied op +1 niveau, het Forum. 
Daar wandel je van de Sijpesteijnkade naar de 
Rabobank, met toegang tot station, stadskan-
toor en toekomstige gebouwen. Onder het Fo-
rum zullen de bussen en expeditieverkeer rijden.
Momenteel zijn de volgende bouwprojecten 
bekend: Een woongebouw van negentig meter 
hoog op de Sijpesteijnkade (ontwikkelaar NS). 
Het kantoorgebouw vóór het Stadskantoor, al 
goeddeels afgebroken, maakt plaats voor een 
kantoortoren (WTC).
De rest het oorspronkelijke kantorencomplex 
tegenover het NH-hotel wordt waarschijnlijk ook 

afgebroken; in ieder geval vertrekt de Algemene 
Onderwijs Bond (AOB) naar de St. Jacobsstraat, 
naar het oude pand van de Kamer van Koop-
handel. 
De Knoopkazerne staat al tijden leeg; de laag-
bouw wordt momenteel afgebroken en hier-
voor komt hoogbouw in de plaats. Een van de 
toekomstige gebruikers is de afdeling van de 
Belastingdienst die nu in de Arthur van Schen-
delstraat zit. Justitie betrekt het leegkomende 
gebouw, waardoor daar een echt Rechtbank-
kwartier ontstaat.

Westplein
Voor het Westpleingebied is nog geen bebou-
wing gepland. Maar ook hier blijkt al (in de 
nieuwbouw bij de moskee) dat winkelruimtes 
moeilijk te vullen zijn. De intensiteit van het 
verkeer tussen Graadt van Roggenweg en Daal-
setunnel zal hier bepalend worden voor het 
verblijfsklimaat, zeker nu de autotunnel onder 
het Westplein van de baan is. Het lijkt er op dat 
de ondernemers in de Binnenstad succes krijgen 
met hun pleidooi voor een optimale bereikbaar-
heid van de oude Binnenstad per auto. Gevolg is 
dat wellicht meer dan 15.000 auto’s per etmaal 
het Westplein zullen passeren. Dit aantal wordt 
zeker bereikt als de bezoekers van de Binnen-
stad niet bereid zullen zijn om hun auto al bij 
het Merwedekanaal te parkeren. De bewoners 
van Lombok dringen erop aan om niet te wach-
ten tot de visie op het Westplein klaar is. Nu 
al zou, door het stroomlijnen van het verkeer, 
asfalt verwijderd kunnen worden en daarvoor in 
de plaats groen kunnen komen. •

Ben Nijssen, lid Wijkraad

Veilig en beschut wonen in hartje stad? 
Dat kan! Het Bartholomeus Gasthuis verhuurt 
een aantal prachtige servicewoningen en -ap-
partementen. Hier kunt u  geheel zelfstandig 
wonen, maar wel in de wetenschap dat u 
zorg kunt ontvangen als dat (even) nodig is.

Wonen in een appartement van het Bartholomeus 
Gasthuis betekent dat u veel werkzaamheden uit 
handen genomen worden. Want met het ouder 
worden kunnen het dagelijks gezond koken, de 
was, de verzorging of het huis- en tuinonderhoud 
een last worden. Daarnaast betekent het dat u – 
indien gewenst of nodig – meerdere vormen van 
begeleiding en/of zorg kunt krijgen. Er is 24 uur 
per dag een zorgteam aanwezig, waardoor u in 
nood direct een beroep op hen kunt doen.
 De serviceappartementen zijn ‘levensloopge-
schikt’, wat wil zeggen dat u er tot op hoge leef-
tijd zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u fysie-
ke handicaps of chronische ziekten heeft of krijgt.
De serviceappartementen zijn gelegen op de beste 
plekken in het hoofdgebouw of rondom de tuin 
van het Gasthuis. De appartementen hebben een 
eigen voordeur, minimaal twee kamers en in de 
meeste gevallen een terras of balkon. 
Een stijlvolle inrichting van de openbare ruimten 
omlijst het gevoel van welbehagen en geborgen-
heid. Het gebouw voldoet aan zeer strenge brand- 
en veiligheidsvoorschriften en er is 24 uur per dag 
videobewaking in de openbare ruimten. 

 
Nooit te vroeg
Misschien lijkt het nog ver weg, maar het is goed 
om tijdig te anticiperen op het ouder worden. Hoe 
wilt ú oud worden? En waar wilt ú  dan wonen? 
Het antwoord op deze vragen is soms -letterlijk en 
figuurlijk- dichterbij dan u denkt! 
Op zeer korte termijn komen er twee appartemen-
ten beschikbaar. Maak vrijblijvend een afspraak 
met een van onze zorgbemiddelaars. Zij nemen 
graag de tijd om u verder te informeren over alle 
woonmogelijkheden. •

Contact Telefoon: 030- 239 31 58, e-mail: 
zorgbemiddelaar@bartholomeusgasthuis.nl
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur. 

Bekijk de video op 
www.binnenstads-
krantutrecht.nl
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    Koningsdag en vrijmarkt

Het is een traditie in Utrecht: de 
vrijmarkt, waarbij bewoners op 
Koningsnacht en -dag allerlei (twee-
dehands)spullen te koop zetten op 
de stoep. Om de veiligheid in het 
vrijmarktgebied verder te verbeteren, 
voert de gemeente dit jaar een aantal 
wijzigingen door voor de standplaat-
sen voor commerciële bakwagens 
(denk aan patatkramen). Houd voor 
deze wijzigingen vanaf april de web-
site www.utrecht.nl/koningsdag in de 
gaten. Ieder jaar zijn er zo’n 300.000 
mensen, verdeeld over twee dagen, 

Illustratie: Mark Reijntjes

Wijkbureau Binnenstad 

Eind vorig jaar stelde de gemeente 
bij de begroting voor 2016 ook 
het Wijkactieprogramma 2016 
(WAP) voor de Binnenstad vast. 

In dat WAP leest u over de belang-
rijkste projecten die de gemeente en 
andere partijen in 2016 in de Binnen-
stad uitvoeren om bij te dragen aan 

het bereiken van de drie wijkambities 
voor de wijk:
• investeren in een kwalitatief
 hoogwaardige en gastvrije open-
 bare ruimte;
• voortzetten van de veiligheids-
 aanpak in de Binnenstad;
• reguleren van het verkeer en
 handhaven op overlast in de
 openbare ruimte.

U vindt het WAP op http://www.
utrecht.nl/wijken-en-participatie/
wijkambities-en-wijkactieprogram-
mas/. Op deze drie gemeentelijke 
pagina’s leest u over een selectie uit 
de onderwerpen die in dat WAP aan 
de orde komen.
We beginnen nu met de voorberei-
dingen voor het maken van het WAP 
2017. Hebt u ideeën over welke 
onderwerpen (binnen de drie wijk-
ambities!) in het WAP 2017 of 2018 
kunnen komen? Mail die dan naar 
binnenstad@utrecht.nl. •

Wijkactieprogramma 2016 en 2017

In de Binnenstad verbetert de 
gemeente de kwaliteit van de 
woonomgeving onder andere 
door ondergrondse containers 
voor restafval te plaatsen. 
Daarmee verdwijnen de zakken 
van de straat, en de traditionele 
huis-aan-huisinzameling. Bewo-
ners en bedrijven kunnen name-
lijk op elk gewenst moment hun 
afval kwijt in de container. 

De container opent met een toe-
gangspas, waardoor ongewenst 
gebruik niet mogelijk is. In Wijk C 
en Hooch Boulandt werkt de onder-
grondse inzameling al.
Bij de invoering kwam aan het licht, 
dat in beide buurten woningen 
staan met meer huishoudens dan 
bekend was bij de gemeente. Hier-
door ontving niet elk huishouden 
een toegangspas. Daarnaast werd 
duidelijk dat diverse bedrijven geen 
afvalcontract hebben en hun afval 

Minder vuilniszakken op straat

op straat zetten in de tijd dat de 
zakken worden opgehaald. De 
gemeente pakt dit de komende 
maanden aan.
Een ander aandachtspunt voor 
vuilnisinzameling is dat we streven 
naar het afvoeren van meer afval 
per boot door de Oudegracht. Dit is 
belangrijk voor het in stand houden 
van de historische werfkelders aan 
de Oudegracht. Naast de grote 
toeristische waarde is dit gebied 
ook economisch van belang voor 
de stad. Daarom bekijken we de 
mogelijkheid de dagelijkse ritten van 
vuilniswagens te vervangen door 
vuilnisboten. Niet alleen om de werf-
kelders te ontzien, maar ook voor 
een schonere stad in het algemeen.
Daarnaast zoekt de gemeente naar 
een alternatieve plek voor een kring-
looppunt op de Tolsteegbarrière. Het 
huidige kringlooppunt belemmert 
de looproute tussen Twijnstraat en 
Ledig Erf. •

in de binnenstad aanwezig. Dat 
geeft een hoop gezelligheid, maar 
het vergt ook geduld en begrip van 
bewoners.
Het is erg belangrijk dat wegen be-
reikbaar blijven voor de hulpdiensten. 
Daarom vraagt de gemeente Utrecht 
ieder jaar bewoners om medewer-
king. Want uw hulp is hard nodig 
voor een veilig en feestelijk verloop 
van Koningsdag. Het Twitter-account 
@GemeenteUtrecht is 26 april tot 
2.00 uur en 27 april tot 20.00 uur 
beschikbaar voor uw vragen. •

Kwaliteit openbare ruimte
Ambitie 1

Herinrichting Ooster- en Westerkade

De gemeente wil de Ooster- en 
Westerkade opnieuw inrichten. 
Doel is de aantrekkelijkheid van 
beide kades te verbeteren voor 
omwonenden en bezoekers.

De herinrichting is een logische 
volgende stap na de opening van de 
parkeergarage Vaartsche Rijn, en de 
toekomstige ingebruikname van station 
Vaartsche Rijn en de Uithoflijn. Ook in 
de ruimere omgeving spelen ontwikke-
lingen, zoals in Rotsoord en Ledig Erf, 
die zorgen voor veel nieuwe gebruikers 
te voet of op de fiets, die de noodzaak 
voor een herinrichting versterken.

Voordat het plan wordt gemaakt, 
hoort de gemeente graag de mening 
van bewoners van het gebied. Dit 
gebeurde tijdens een bijeenkomst op 
29 februari, voor bewoners, onder-
nemers en andere belanghebbenden, 
rond de Oosterkade en Westerkade. 
De gemeente gebruikt de ideeën uit 
dit gesprek voor het opstellen van een 
inrichtingsplan. Het is de bedoeling 
de herinrichting zo spoedig mogelijk 
na de opening van station Vaartsche 
Rijn te realiseren. Meer informatie is te 
vinden op www.utrecht.nl/binnenstad, 
onder Nieuws doorklikken naar dit 
onderwerp. •

Creatief ‘schoon’

Op de hoek van Zadelstraat-Choorstraat kun je tegenwoordig even uitrusten 
op een bankje in de zon. En het is er aangenaam toeven nu het ‘bankstel’ 
zorgt dat er geen vuilniszakken meer liggen. Dit bankstel staat hier op 
proef: het is een test of dit een goed middel is om ‘vuil dumpen’ op deze 
plek tegen te gaan. Bij de herinrichting van de Zadelstraat, die inmiddels is 
gestart, zoeken we naar een betere vorm van een bank rond de boom. •

Wijkbureau Binnenstad Veiligheid
Ambitie 2

Publiek-private samenwerking: 
sleutel tot succes
Politie, gemeente, horecaondernemers 
en beveiligers hebben intensief con-
tact met elkaar. Jarenlang bouwden 
zij aan onderling vertrouwen. Sinds 
een paar jaar is dat vertrouwen er 
en dat zorgt voor een goede samen-
werking. Van de politie is het speciale 
UIT-team al een aantal jaar actief 
tijdens de uitgaansnachten. UIT staat 
voor Uitgaans Interventie Team. Dit 
team onderhoudt korte lijnen met de 
beveiligers en met cameratoezicht. 
Portiers melden dreigende situaties 
direct bij het UIT-team. De politie kan 
er dan snel bij zijn om de situatie te 
beëindigen voordat het escaleert. Op 
die manier voorkomen we uitgaans-
geweld zoveel mogelijk.
Er is een speciale horeca-app, waar-
mee horeca en beveiligers toegang 
tot belangrijke informatie hebben 
over uitgaansonderwerpen, zoals 
het tegengaan van agressie, diefstal, 
drugs en wapens. Ook kan de 
wijkagent horeca-pushberichten over 
actualiteiten plaatsen. In 2016 draaien 
we een proef met het plaatsen van 
foto’s van mensen met een Collectie-
ve Horeca Ontzegging in de app.
Een ander mooi voorbeeld van de 
goede samenwerking tussen de 
publieke en private partijen is de grote 
ontruimingsoefeningen door het UIT-
team, die begin dit jaar plaatsvonden 

bij een studentendiscotheek en een 
horecagelegenheid in Utrecht. Door 
dit soort oefeningen begrijpen agen-
ten, horecabeveiligers en studenten 
elkaar steeds beter.
Nieuw is de samenwerking met 
studenten(verenigingen), de grootste 
groep in het uitgaansleven.

Uitgaan in Utrecht voelt veilig
Elke drie jaar meten we de veiligheids-
beleving onder uitgaanspubliek en 
ondernemers. In 2015 voelde 91% 
van het uitgaanspubliek en 97% van 
de horecaondernemers zich zelden of 
nooit onveilig. Inzet van het nieuwe 
convenant is deze cijfers vasthouden 
en zo mogelijk verder verbeteren. 
Horecaondernemers geven aan dat 
vooral rommel op straat een reden 
is van overlast. In dit convenant zijn 
dan ook afspraken gemaakt om ge-
zamenlijk de openbare ruimte schoon 
en aantrekkelijk te houden. Bovendien 
blijft de gemeente investeren in 
(mobiele) plasgelegenheden in de 
openbare ruimte. Ook wordt het 
‘Panel Deurbeleid’ voortgezet. Het 
panel toetst het deurbeleid van de 
horeca en behandelt klachten over al 
dan niet onterechte weigering.
Wilt u weten welke afspraken alle-
maal in het Convenant Veilig Uitgaan 
2016-2021 staan? U kunt het conve-
nant downloaden op www.utrecht.nl/
veiliguitgaan. •

Utrecht tekent voor Veilig Uitgaan

Mensen moeten veilig kunnen uitgaan. Daarom ondertekenden 
gemeente Utrecht, politie, Openbaar Ministerie (OM), Veiligheids-
regio Utrecht (VRU) en Koninklijke Horeca Nederland-afdeling 
Utrecht op 1 februari het Convenant Veilig Uitgaan 2016-2021. 
Samen (blijven) werken aan een veilig uitgaansklimaat is het 
uitgangspunt bij dit vernieuwde convenant. In het convenant staat 
wat de verschillende partijen doen om uitgaansgeweld te voor-
komen en - als het toch gebeurt - zo snel mogelijk aan te pakken. 

Is er bij u thuis al eens inge-
broken? Bent u beroofd op 
straat of kent u mensen die dit 
overkomen is? Dan weet u hoe 
ingrijpend dat is. 

In het Donkere Dagen Offensief 
gaan politie en gemeente de strijd 
aan tegen heling onder het motto: 
Stop Heling! Gemeente en politie 
zitten de daders op de huid met 
extra toezicht en controles. Elk jaar 
als de donkere dagen aanbreken, 
geven wij u tips om uw woning en 
woonomgeving veiliger te maken. 
Wij vragen u ook om 1-1-2 te bellen 
bij verdachte situaties. Dieven azen 
vooral op waardevolle spullen, 

Hebt u vragen, ideeën, plannen en 
onderwerpen over de binnenstad of 
over zaken die in uw buurt spe-
len? Dan bent u bij het wijkbureau 
Binnenstad aan het juiste adres. U 
kunt altijd langskomen. Maak dan 
bij voorkeur een afspraak. Of u kunt 
zich aanmelden voor een gesprek 
met wijkwethouder Kees Geldof.

Wijkspreekuur wijkwethouder 
Kees Geldof
De eerstvolgende wijkspreekuren 
zijn op de dinsdagen 19 april, 24 
mei en 28 juni 2016, van 17.00 tot 
18.00 uur. Het spreekuur is bij het 
wijkbureau Binnenstad. Aanmelden 
hiervoor kan tot uiterlijk één week 
van tevoren, bij voorkeur per 
e-mail: binnenstad@utrecht.nl of 
telefonisch 030 – 286 00 00.

Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor, 5de verdieping 
Stadsplateau 1, 3521 AZ, 
Telefoon 030 - 286 00 00 
E-mail binnenstad@utrecht.nl 
Website www.utrecht.nl/
binnenstad. Via Twitter volgt u snel 
en eenvoudig de informatie van het 
wijkbureau: @WBBinnenstad. 
En u volgt de gemeente via 
@GemeenteUtrecht.

Wijkbureau Binnenstad 
en spreekuur wijkwethouder
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Politiek

Bent u al naar Hacking Habitat geweest? Tot en met 
juni is deze tentoonstelling geopend in de voor-
malige gevangenis Wolvenplein. Meer dan tachtig 
kunstenaars en dertig wetenschappers, sprekers en 
auteurs laten er hun licht schijnen over de rol van 
technologie in ons leven. Hoe ver reikt de controle 
van hightechnetwerken over onze samenleving? Bij 
de opening, eind februari, zet kunstenaar Dries Ver-
hoeven bedelende gettoblasters in de Binnenstad 
neer. Een vervreemdend en ongemakkelijk beeld, 
maar waarom? Komt dat door het schoteltje met 
muntgeld voor het apparaat? Door de ketting die 
het beeld hufterproof moet maken? Is een handige 
bedelaar even koffie halen en heeft hij zijn getto-
blaster neergezet om geen inkomsten te verliezen? 
Het beeld verrast, zaait verwarring en zet aan tot 
nadenken. Waarom geef je een zwerver wel geld en 
zijn gettoblaster niet? Hoe meer je erover nadenkt, 
hoe meer het schuurt. En dat is de taak van kunst.
 
Laagdrempelig
Utrecht kent een omvangrijke collectie buitenbeel-
den. Soms op verrassende, onverwachte plekken, 
soms zo vertrouwd dat ze nauwelijks meer opvallen 
in het straatbeeld. D66 hecht veel waarde aan 
beeldende kunst in de openbare ruimte, omdat ze 
de meest laagdrempelige en toegankelijke cul-
tuuruiting van de stad is. De beelden laten je anders 
kijken naar de stad, naar je eigen leefomgeving. 
En het is juist die directe relatie met de omgeving 
en het publiek wat deze kunst zo bijzonder maakt. 
Wie goed kijkt ziet meer, zowel in de politiek als in 
de buitenlucht. Wandel dus eens wat vaker door de 
stad en ga op zoek naar verborgen kunst: te vinden 
op een gevelsteen, op de hoek van de straat, op 
pleinen, in parken.
Aait u ook stiekem in het voorbijgaan het zittende, 
bronzen hondje in het Zocherpark? De muze aan 
de gevel van de Stadsschouwburg Utrecht lijkt 
nog steeds tijdloos te juichen – al sinds 1941! Mijn 
persoonlijke favoriet is Thinker on a Rock van Barry 
Flanagan op de Neude. Een denkende haas midden 
in de stad. De klassieke, verstilde Rodin-houding 
zorgt voor rust en contemplatie op een druk plein. 
Je kunt hem ook missen onderweg van A naar B. 
Wandel eens wat vaker rond, kijk om je heen en 
sta wat langer stil bij wat je ziet. Alles kom je tegen, 
oud, modern of hedendaags : de kunst ligt letterlijk 
op straat. Voor wie het wil zien. • 

 Aline Knip, raadslid

Kunst ligt op 
straat

Utrecht kiest voor voetganger

Eerst inventariseert de gemeente wie 
in de stad zich bezighoudt met de si-
tuatie van voetgangers en over welke 
onderwerpen zij nadenken. Bijvoor-
beeld over de kwaliteit van voorzienin-
gen voor voetgangers in de stad.

Ideeënpunt
Wilt u meteen uw ideeën melden? 
Of hebt u een mening over de 
kwaliteit van bepaalde voorzieningen 
voor voetgangers? Dan kunt u nu al 
terecht bij het ‘voetgangersideeën-

punt’. Misschien ligt er bij u in de 
buurt een voetpad-met-hindernissen: 
prullenbakken of reclameborden die 
in de weg staan. Of hebt u een plan 
bedacht om de verkeersveiligheid te 
verbeteren? Ga dan op internet naar 
www.utrecht.nl/voetganger. Daar 
vindt u het actieplan en kunt u ideeën 
aanmelden voor verbetering van de 
situatie voor voetgangers in Utrecht.

Stadsgesprek
In mei staat een ‘stadsgesprek 

voetganger’ op het programma. We 
willen zo veel mogelijk mensen uit de 
stad vragen mee te praten over het 
verbeteren van de situatie voor voet-
gangers in de Utrechtse binnenstad. 
Is het bijvoorbeeld een goed idee om 
het voetgangersgebied uit te breiden? 
Hoe kunnen we de positie van de 
voetganger in de binnenstad verder 
nog verbeteren? En welke ideeën zijn 
er ingediend? Op www.utrecht.nl/
voetganger vindt u binnenkort meer 
informatie hierover. •

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Wijkbureau Binnenstad Verkeer en handhaving
Ambitie 3

Utrecht besteedt de komende vier jaar veel aandacht aan ‘de 
voetganger’. Daarmee bedoelen we dat de gemeente de positie van 
voetgangers wil verbeteren. Lopen is namelijk de meest onderschatte 
manier van verplaatsen. En lopen is het meest duurzaam, in vergelijking 
met alle andere manieren van vervoer. Vooral in een compacte, groeien-
de stad als Utrecht is wandelen een belangrijke keuze. We willen lopen 
aantrekkelijker maken en méér mensen in beweging krijgen. Enkele 
concrete maatregelen daarvoor staan in het Actieplan Voetganger.
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Handhaving fietsparkeren en 
opruimacties weesfietsen

De gemeente houdt in 2016 zes opruimacties van weesfietsen in de 
binnenstad. Twee keer in het stationsgebied, twee keer in het winkel- 
en uitgaansgebied en twee keer in de woonbuurten.

In 2015 haalden we in totaal 2.821 
weesfietsen in de binnenstad weg. 
Weesfietsen houden stallingsplekken 
bezet die hard nodig zijn. Ook wil de 
gemeente voorkomen dat fietsers - 
bij gebrek aan stallingsruimte - hun 
fiets neerzetten op gevaarlijke of 
hinderlijke plekken. We besteden 
speciale aandacht aan de plekken 
waar veel overlast is.
Daarnaast gaat de gemeente door 
met handhaving op gevaarlijk gestal-
de fietsen én op scooters en brom-
fietsen in de binnenstad. De hand-
having op scooters en bromfietsen is 
nieuw. Er zijn steeds meer scooters in 
de stad, die ook vaker voor overlast 
zorgen in de openbare ruimte. Voor 
scooters en bromfietsen gelden de-
zelfde parkeerregels als voor fietsers.

Breng oude (kapotte) fietsen naar 
het afvalscheidingsstation
Hebt u een oude, misschien kapotte, 
(brom)fiets die u niet meer gebruikt? 

Laat hem dan niet op straat (in de 
openbare ruimte) staan, maar breng 
hem weg naar een afvalscheidings-
station of kringloopbedrijf. Op 
deze manier kan iemand anders de 
stallingsplek weer gebruiken.

(brom)fiets weg na een 
opruimactie?
Is uw (brom)fiets na een opruimactie 
verdwenen? Dan kunt u deze tot 
enkele weken na het verwijderen 
ophalen bij het Gemeentelijk Fietsen-
depot. Op www.verlorenofgevon-
den.nl ziet u of uw (brom)fiets bij het 
depot staat. Staat hij daar niet, dan is 
uw (brom)fiets waarschijnlijk gesto-
len. Wij raden u aan dan aangifte te 
doen bij de politie.

Wilt u meer weten over de opruim-
acties, de planning en de parkeer-
regels die er zijn voor fietsen, 
scooters en bromfietsen? Kijk op 
www.utrecht.nl/fietsweg. • 

Aslastcontroles om werfkelders en 
wegennet te beschermen

Om te voorkomen dat werfkel-
ders, bruggen en wegen binnen 
de singels beschadigd worden 
door te zwaar beladen voertui-
gen, houdt de gemeente zeer 
regelmatig aslastcontroles in de 
binnenstad.

Hoe gaat dit in zijn werk? Bijna elke 
dag zijn er speciale aslastcontroles in 
de binnenstad, steeds in een ander 
gebied. Daarnaast vinden er ook 
controles plaats naar aanleiding van 
incidenten. Als handhavers op hun 
ronde een te zware vrachtauto zien, 
dan regelen zij met hun portofoon ter 
plekke een controle. Deze controle 

vindt plaats met behulp van weeg-
platen (zie foto). De zwaarste as van 
de vrachtauto bepaalt de hoogte 
van de boete. Als de overschrijding 
van de aslast 50% hoger is dan de 
aslastbeperking die geldt in de straat, 
dan bepaalt de Officier van Justitie 
het (extra hoge) boetebedrag.

In 2015 zijn er 82 bekeuringen 
uitgeschreven voor het overschrijden 
van de maximale aslast, waarvan 72 
met een overschrijding van meer dan 
50%. In 2014 waren dat nog 129 
bekeuringen, waarvan 118 met een 
overschrijding van meer dan 50%. •

Foto: Kees-Jan Bakker

Foto: Robert Oosterbroek

Een 
Utrechter in 
Rome

Sinds december 2015 heeft Utrecht er een mooi 
staaltje kunst in de openbare ruimte bij: een 
standbeeld van paus Adrianus VI. Paus Adrianus VI 
is de enige Utrechter én Nederlander die ooit paus 

De Binnenstad staat vol met standbeelden, schil-
deringen en monumenten. Samen vertellen zij het 
verhaal van de stad: over de belangrijke inwoners 
en gebeurtenissen uit het verleden. Eén van de be-
kendste namen uit het verleden kwam overigens 
niet uit Utrecht: Sint Martinus van Tours, schuts-
patroon van de stad. In november van dit jaar, 
gedenkt Utrecht de 1700e geboortedag van ‘onze’ 
Sint-Maarten. Dat zal uitgebreid gevierd worden.
Als Romeins veldheer staat hij al aan de Oude-
gracht (bij de Martinuskerk), maar het jubileum is 
een prachtige kans om in het hart van de stad zijn 
verhaal nogmaals te vertellen. Het verhaal over 
barmhartigheid en zorg voor de zwakkeren in de 
samenleving kan ook nu nog tot inspiratie dienen.
Bewoners rond het Vredenburg stelden eerder dit 
jaar voor een fontein op het Vredenburgplein neer 
te zetten. De dagen dat er geen markt staat, oogt 
het plein snel grauw en verlaten. Het CDA vindt 
het een mooi idee om het Vredenburg meer allure 
te geven en een monument in het midden zou een 
mooie aankleding en ontmoetingsplek zijn, maar 
ook andere plekken zoals het Smakkelaarsveld of 
aan de nieuw aangelegde Catharijnesingel zouden 
geschikt kunnen zijn. Het CDA ziet mogelijkheden 
voor een nieuw monument voor Sint Maarten: het 
onderzoeken waard. •

Beelden in 
de openbare 
ruimte

De laatste jaren kent Utrecht een toename van 
het aantal daklozen. Als er nu geen maatrege-
len worden genomen, nemen de problemen 
op den duur onbeheersbare proporties aan. Op 

Steeds meer 
daklozen

Kunst tegen 
verloedering

De SP was tegen de bouw van het Muziekpaleis, 
het Artplex en De Kade. Maar voor wie denkt dat 
de SP tegen kunst en cultuur is, heeft het mis. 
Want hoewel we niets zien in dure prestigepro-
jecten, zijn we zeker voor kunst en cultuur in álle 
wijken, niet alleen in de Binnenstad.
Kunst maakt een wijk aantrekkelijk en leefbaar. 
Een goed voorbeeld is Eiland8, een initiatief dat 
een somber stukje Kanaleneiland weer kleur heeft 
gegeven. Deze groep bestond uit creatieve tijde-
lijke bewoners, die samen met de vaste bewoners 
verscheidene projecten hebben uitgevoerd: van 
een moestuin tot het opknappen van de portiek-
flats. Wij denken dat dit een mooie en succesvolle 
manier is om kunst in de wijk te brengen om de 
wijk mooier en leefbaarder te maken. Er zijn vele 
voorbeelden dat als je woonomgeving zichtbaar 
verbetert, mensen gestimuleerd worden om dit 
in stand te houden. Kunst kan een manier zijn 
om verloedering tegen te gaan en mensen meer 
betrokken te krijgen bij hun wijk.

Om dit soort initiatieven mogelijk te maken is het 
nodig dat corporaties en gemeente hier achter 
gaan staan en meedenken. Uiteindelijk heeft 
iedereen er plezier van. Ook de buurman die niet 
van een kleurrijk geschilderd portiek of tuinieren 
houdt, zal blij zijn dat zijn wijk fijner wordt om in 
te wonen. •

Hilde Koelmans, raadslid

is geweest. Met zijn sobere levensstijl viel hij nogal 
uit de toon aan het pauselijke hof: de geestelij-
ken in Rome waren gewend aan een losbandig 
leven. Zijn hervormingen werden dan ook niet erg 
gewaardeerd. Omdat Adrianus VI al na een jaar 
overleed, had hij bovendien weinig kans om ze 
stevig door te voeren.
De huidige paus was onder de indruk van zijn 
Utrechtse voorganger: hij overwoog zelfs om zich 
Adrianus te noemen. Ook hij heeft een sobere 
levensstijl. Hij kookt liever zelf dan dat hij luxe 
diners laat verzorgen, en hij neemt liever de bus 
dan dat hij zich in een limousine laat vervoeren. 
Met zijn inzet voor de armen en zijn pleidooi om 
zorgvuldig om te gaan met deze wereld is hij een 
voorbeeld voor veel mensen. En door zijn interview 
met het Utrechtse Straatnieuws heeft hij zich – net 
als Adrianus VI – toch een beetje aan onze stad 
verbonden. Eindelijk een standbeeld voor ‘onze’ 
paus. Adrianus VI had het vast mooi gevonden 
dathij uitgerekend tijdens het leiderschap van Fran-
ciscus vereeuwigd is in zijn thuisstad. •

dit moment staan er vierhonderd mensen op 
de wachtlijst voor maatschappelijke opvang, 
onder wie minimaal dertig gezinnen. Buurtteams 
moeten deze gezinnen helpen; zij komen in actie 
na een vraag van de cliënt. Maar niet iedereen 
is in staat om een hulpvraag te formuleren. Het 
gevolg hiervan is dat een deel van de mensen die 
hulp nodig hebben, niet de juiste zorg krijgen. 
Hun problemen en in sommige gevallen die van 
hun gezinnen nemen toe. Onwenselijk voor de 
mensen. Bovendien zorgt dit gebrek aan zorg op 
termijn vaak voor meer maatschappelijke kosten 
en overlast.
Het blijkt niet eenvoudig om de gemeente in 
beweging te krijgen. Een terugtrekkende bewe-
ging uit de wijken, verantwoordelijkheden tussen 
organisaties afschuiven en het buurtteam als 
haarlemmerolie voor alle problemen. De aanpak 
van de dak- en thuislozenproblematiek kan een 
stuk effectiever en een stuk socialer. Dat is nodig 
om ervoor te zorgen dat een ieder de zorg krijgt 
die hij of zij nodig heeft.
Als u daklozen tegenkomt – ze komen immers 
vaak naar de Binnenstad – dan is het toch geen 
kunst om wat mededogen met hen te hebben? •
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De narcis
Jij staat alleen te bloeien
daar op de middenberm
uniek alleen
uitbundig triomfantelijk
tussen uitlaatgassen
en lawaai

niemand vertelt hoe
je daar gekomen bent
jij vertelt zèlf jouw verhaal:

wie volhardt
die blijft en overwint -

Oeke Kruythof

© Job de Jong

 
Vrolijk lichtpunt
‘Hé jongen, niet doen. Kom hier. Blijf ervan 
af.’
‘Maar pappa, ik kan erop. Ik wil spelen.’
‘Nee jongen, dat mag niet, het is geen 
speelgoed.’
‘Het is toch een klim…’

Het is een beeld in speelse vormen, 
ogenschijnlijk betekenisloos. 
Het is een menshoge opeenstapeling van 
grote, halfgevulde ballonnen, in elkaar 
gedeukt tot vormloze ruimtes.
Elke ruimte heeft een eigen, heldere kleur.
Het is een vrolijk lichtpunt in de 
somber-grijze omgeving van het station.

Harrie Thewessem

De kleinste rommelmarkt van Nederland

Een keurige houten tweedehands Davos-slee 
doet bij Hubertus (zeg maar Bep) van de Laar 
7,50 euro. Zo goedkoop vind je ze niet op 
Marktplaats. Voor een zogenoemde boven-
uitloop van een keukenkraan rekent hij twee 
euro. Bij Bep gaat alles voor bodemprijzen 
weg. Zelfs het collectors-item Chriet Titulaer 
‘Van Edison tot CD-Video’.

Hubertus van de Laar (81) bestiert samen met zijn 
zus Jopie (79; zij doet het textiel) de kleinste rom-
melmarkt van Nederland. Samen bezetten ze elke 
zaterdagochtend op het Jacobskerkhof drie kra-
men en dat is het dan. Het assortiment is beschei-
den; er is zelfs een apart kistje met fietstrappers, 
maar er zijn ook kistjes met oude pannen en met 
exemplaren van ‘Honderd jaar Zeister Mannen-
koor’. Van de Laar (‘Ik zit 65 jaar in de handel’) 
heeft de gouden tijd nog meegemaakt, dat in Wijk 
C ruim 150 kramen met meuk stonden. Het was 
een van de grootste rommelmarkten van Neder-
land. De geboortegolf ging op kamers; dus dat 
was kassa. Uw verslaggever heeft daar zijn houten 
pepermolen gescoord. ‘De mensen komen niet 
meer’, erkent Van de Laar. ‘ Ze kopen alles nieuw 
bij Ikea en na twee jaar gooien ze het weg. Als ik 
alles doorreken, verdien ik hier drie euro per uur.’
Triomfantelijk roept hij: ‘Ik ben met niets begon-
nen en ik eindig met niets. Dat doe jij mij niet na.’
Wat verkoopt het beste? 
‘He-le-maal NIETS’. Bep van de Laar blijft het her-
halen. Waarom hij dan toch doorgaat? Een verle-
gen lachje: ‘Elke keer denk je dat het beter wordt.’ 
Bep heeft steun aan zus Jopie en een groepje sup-
porters. Hangouderen. Oud-technisch-concierge 
Dirk van der Zeeuw (76) heeft zich gespecialiseerd 
in fietswielen. ‘Ik haal de slag eruit. We noemen 
het hier zelf de oude-lullen-markt’, verklapt hij. 
‘We staan hier voor de sociale contacten.’

Bert Determeijer

Aardappelschillen
Ad Broekman (67), zelf oud-marktman op het 
Waterlooplein en nu eigenaar van De Grammo-
phoonwinkel op de Oude Gracht, is ook altijd even 
van de partij. ‘Bep, je houdt er niet mee op, want 
dan zijn wij onze aanlegsteiger kwijt.’
Er zijn te veel concurrenten, analyseert Broekman. 
‘Je hebt nu al die kringloopwinkels. Vroeger had je 
in dit spul het alleenrecht. En spullen die vroeger 
duur waren, zijn nu goedkoop.’ 
En met de opening van de Utrechtse Bazaar in 
1981 zijn veel handelaren daarheen vertrokken. 
Lekker droog en veel aanloop. Niettemin verbaast 
het Broekman dat de markt zo weinig in trek is 
bij jonge ondernemers. ‘Ze willen tegenwoordig 
allemaal een winkel. Maar als het tegenvalt, zit je 
toch nog vast aan een huurcontract. Een markt is 
ideaal als je wil beginnen. Je begint iets op de gok 
en als het niet loopt, kun je zo ophouden.’ 
Jopie stopt de onverkochte kleren weer in een 
doos en weet het zeker: ‘Er is geen armoe meer in 
Nederland; er is alleen luxe armoe. Bij de voedsel-
bank krijgen ze alles gratis. Vroeger aten we aard-
appelschillen. Dát was armoe.’
Eigenlijk zou het een fluitje van een cent moeten 
zijn om hier een aantrekkelijke spullenmarkt te 
organiseren. Als de kramen er staan, komt het volk 
wel. Voor de liefhebbers is er dan een echt markt-
rondje: Vredenburg, Jacobskerkhof, Breedstraat en 
Janskerkhof. 

Er is nog een zweempje hoop. Over een paar 
maanden wordt het Vredenburg opgeknapt en 
moeten kramen daar tijdelijk wijken. Gemeen-
te en marktlui zijn nog druk aan het puzzelen, 
maar het zou zo maar eens kunnen dat er op het 
Jacobskerkhof wat kramen bij komen. Dan is er 
weer aanloop en kunnen Bep en Jopie van de Laar 
alsnog cashen. •

© Saskia Flesseman




