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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 e.o.
2367315

Bewonersgroep 
Vrouw Jutten 
[Warendorffterrein] 
06 51604659

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
ronald-kampman@ziggo.nl

Bewonersoverleg 
Nieuwstraat [BON]
www.langenieuwstraatutrecht.nl

Buurtcomité Twijnstraat 
en omstreken 
www.twijnsite.nl

Buurtpreventiegroep 
WijkC-west
2328076

Comité Behoud Lucas Bolwerk 
www.lucasbolwerk.nl

Klankbordgroep Werven

Pandhof van de Dom
Kikkersloot 18, 3993TK Houten

Pandhof Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl 

Stichting Behoud Lepelenburg 
lepelenburg@planet.nl 

Stichting Leefbare 
Breedstraatbuurt
www.leefbarebreedstraatbuurt.nl 

Klankborgroep werven
robinvanessen@outlook.com

Vereniging Grachtstegen
www.burodesteeg.nl 

WijkC -komitee
www.wijkc.nlOverig

Bartholomeus Gasthuis
www.bartholomeusgasthuis.nl

Buurthuis in de 3 Krone
www.inde3krone.nl

Buurtteam Binnenstad
www.buurtteamsutrecht.nl/
buurtteam-Binnenstad 
Doenja Dienstverlening
www.doenjadienstverlening.nl/
Binnenstad 

Wijkagenten Binnenstad
Tel. 0900-8844 
[Politie spoed: 112] 

Wijkbureau Binnenstad 
[gemeente Utrecht]
www.utrecht.nl/Binnenstad 
2869860, Binnenstad@utrecht.nl 

Wijkraad Binnenstad
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
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Zaligverklaring
Bij al die Maria’s in het Catharijneconvent, van ex-
treem zedig tot tamelijk uitdagend, vraag je je af wat 
ze aantrekt als ze uit de hemel afdaalt voor een korte 
verschijning op aarde. Van de altijd diepgelovige meisjes 
en jonge vrouwen aan wie ze zich vertoont, hoor je er 
weinig over. Ze zijn waarschijnlijk te opgewonden om 
goed te letten op haar kleding. 
Dat ze altijd vrouwen uitkiest, zullen feministes in haar 
prijzen. Zou ze dat niet doen, dan zaten er in de hemel 
uitsluitend zalig verklaarde mannen, Maria en moeder 
Theresa uitgezonderd. Theresa is trouwens duidelijk een 
vergissing, want weliswaar deed ze goede werken, ze 
was ook een engerd, die zelfs stervende patiënten geen 
pijnstillers gaf. Lijden moesten ze, net als Jezus aan het 
kruis. 
Op weg naar huis kom ik langs de gelukkig nu ook zalig 
verklaarde paus Adrianus. Zoals hij erbij staat in zijn 
armoedige plunje op die aanstellerige sokkel zou je niet 
denken dat het nog zo goed met hem afgelopen is.
Overigens zijn zaligverklaringen niet het monopolie van 
de kerk van Rome. Ook het seculiere gemeentebestuur 
van Utrecht doet eraan. En het aparte is dat de stad geen 
mensen zalig verklaart, maar dingen, om precies te zijn 
elektrische auto’s. Zodra een eigenaar zich meldt, plaatst 
de gemeente zo dicht mogelijk bij zijn huis voor tiendui-
zend euro gemeenschapsgeld een grijs altaartje met twee 
contactdozen. Gewone auto’s worden van de parkeer-
plaatsen verdreven. 
Dankzij twee miljard rijkssubsidie konden ondernemers 
de afgelopen jaren een enorme Mitsubishi of een over-
gedimensioneerde Fisker kopen voor de prijs van een Fiat 
Panda. Ze zaten voor een dubbeltje op de eerste rang. 
Sommigen maakten van dat dubbeltje onmiddellijk een 
kwartje door de auto met dikke winst te verkopen in het 
buitenland.
De gedachte van de gemeente is dat elektrische auto’s 
niet of nauwelijks vervuilen. Maar de stroom die ze 
gebruiken komt voor een deel uit kolencentrales, en 
weliswaar maken de motoren weinig lawaai, de banden 
produceren net zoveel herrie en fijnstof als de banden 
van gewone auto’s.
De gemeente biedt sinds februari alle bewoners van de 
Binnenstad met een parkeervergunning voor negentig 
euro een plaats in een parkeergarage aan, wat voor 
mij te duur is. Maar evengoed, hoe meer auto’s van de 
straat, hoe beter. Dat geldt ook voor elektrische auto’s. 

(De Maria-tentoonstelling duurt tot 21 augustus.) •
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Huis en hart 
Ik zat op een stoel en ik keek uit het raam. Het regende. 
Het was maandag. Het was vakantie.
Dochter lag onderuitgezakt op de bank op haar telefoon 
te kijken hoe klasgenoten en vriendinnen deze vakantie 
doorbrachten. Natuurlijk heel wat spectaculairder dan 
haar bankhang-vakantie.
Ik wist dat het geen zin had haar te proberen van die bank 
af te krijgen. Iets leuks, ‘iets leuks’ te verzinnen. Misschien 
is dat nog wel het moeilijkste van het moederschap. Altijd 
maar ‘iets leuks’ te moeten verzinnen. Soms word ik zo 
moe van dat iets leuks. Maar het tegenovergestelde heb ik 
ook wel eens geprobeerd en dat werkt ook niet.
Goed. Ik verzon iets leuks. We gingen naar de film. Thank 
God voor wonen in de Binnenstad waar ‘het leuks’ eigen-
lijk altijd om de hoek zit. Want het regende nog steeds.
Ach, we maakten er maar meteen een bedevaartstocht 
van want we wilden ook nog een ode aan Dick Bruna 
brengen, en we hadden nog een bosje rode tulpen voor 
Nijntje klaarliggen. Dus met ons bosje rode tulpen door 
de regen langs het Nijntjepleintje naar Rembrandt, een 
andere nationale held. Nou, als dat niet leuk is…
Of het de trieste aanblik van de koude stenen Nijntje 
was, gehuld in bloemenkransen (‘Nu lijkt het net of 
Nijntje dood is!’, treurde dochter) of de film (‘Demain 
tout commence’), eenmaal weer thuis bleek er iets niet in 
orde. Het was mijn hart. Het bonsde te hard. 
Heb je vakantie, zit je rustig op de bank, dan wil je niet 
‘hoort wie klopt daar’ denken. Dus op naar het ziekenhuis. 
Maar toen de taxi de straat uitreed en de hoek omsloeg, 
reden we rechtstreeks het zwarte gat in. Lag het aan mij 
of was echt overal het licht uitgegaan? Mijn hart deed 
het niet goed en nu reden we in een zwarte taxi door 
een gitzwarte stad. Dit om de spanning op te voeren in 
een toch al spannende film. Maar dit was geen film. Dit 
was mijn leven. Leven, hoopte ik inderdaad. 
‘Dat heb ik weer. Krijg ik een keer last van mijn hart, valt 
de stroom uit,’ dacht ik donker. Maar het viel allemaal 
mee. Ik mocht snel weer naar huis. Waar het licht was, 
waar het hart was. Dat klopte. 
En morgen zou het allemaal beginnen. •

Jacqueline van Eimeren Dick Franssen

Arjan Biemans, 
Marijke Brunt, 
Charles Crombach, 
Bert Determeijer, 
Jacq van Eimeren, 
Dick Franssen, 
Richard den Hartog, 
Oeke Kruythof, 
Nico van Laar, 
Ben Nijssen, 

Henk Oldenziel, 
Marieke van Osch, 
Anne Pols, 
Onno Reichwein, 
Eddy Stolk, 
Harry Thewessem, 
Ton Verweij, 
Elaine Vis, 
Erik van Wijk

Gerard Arninkhof, 
Humphrey Daniels,  
Job de Jong, 
Rop van der Lingen, 
Kateleine Passchier, 

Sjaak Ramakers
Saar Rypkema,  
Ton Verweij

www.binnenstadskrantutrecht.nl



3

De circulaire (Binnen)stad 

Op dit moment hebben wij nog grotendeels te 
maken met een zogenaamde lineaire economie: we 
gooien een product na gebruik weg. Denk hierbij aan 
plastic producten, kleding, huishoudelijke apparaten, 
gebouwen enz. Dit is een proces met een begin 
en een einde, waarbij de natuurlijke grondstoffen 
steeds schaarser worden en de afvalberg groter. Een 
circulaire economie is niets meer en niets minder dan 
een kringloopeconomie. In zo’n economie worden 
materialen hergebruikt en grondstoffen gebruikt die 
weer aangroeien (zoals hout). Het verbruik van fos-
siele brandstoffen moet zo laag mogelijk blijven. Ook 
worden de afvalproductie en de CO2-uitstoot zoveel 
mogelijk beperkt. 
Men onderkent bij de circulaire economie twee 
kringlopen: de biologische en de technische kring-
loop. In de biologische kringloop zijn de grondstoffen 
‘hergroeibaar’. Deze producten kunnen na gebruik 
gewoon weer terug naar de natuur. Producten in 
de technische kringloop worden zo gemaakt dat ze 
lang meegaan en na gebruik eenvoudig gereclycled 
kunnen worden. 

Nieuwe denkstijl
Deze circulaire economie als nieuw economisch 

model is een langzaam proces en vraagt van ons 
een heel nieuwe denkstijl. Ze is meer dan alleen het 
sluiten van kringlopen. Zij verbindt mensen en breekt 
met de beweging waarbij de afstand tussen produ-
cent en consument steeds groter wordt. Om dit te 
bereiken is het nodig dat informatie en kennis in de 
stedelijke samenleving wordt uitgewisseld in sociale 
structuren, waardoor wij van elkaar leren hoe dit het 
beste kan. Dit principe leidt tot een beter milieu, een 
gezondere samenleving en een duurzame economie. 
En het levert ook nog extra werkgelegenheid op.

Stationsgebied
De gemeente wil, samen met zeven andere gemeen-
ten, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven in 
2050 volledig circulair zijn. Het is de bedoeling dat 
dan onze economie helemaal op herbruikbare grond-
stoffen draait en dat er geen afval meer is. Zo heeft 
wethouder Kees Geldof onlangs een ‘betonconve-
nant’ getekend met regionale aannemers, slopers 
en betonproducenten. Hiermee beloven de partijen 
om vrijkomend beton uit wegen en gebouwen te 
gebruiken in nieuw beton. Er wordt zo bespaard 
op cement en de winning van zand en grind en 
dat vermindert de CO2-uitstoot. De doelstelling is 

In 2050 wil Utrecht als snelst groeiende stad van Nederland volledig ‘circulair’ zijn. 
In een circulaire stad wordt ‘slim’ omgegaan met grondstoffen, energie, water en voedsel. 
Met ‘slim’ wordt het streven bedoeld om grondstoffen en materialen te hergebruiken om 
op die manier uitputting te voorkomen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. 
Afval is niet langer afval maar opnieuw grondstof. 

Ton Verweij

Eindelijk gerechtigheid

Zes jaar hebben omwonenden van de sociëteit De 
Vereeniging moeten knokken om het voor elkaar te 
krijgen dat een nieuwe tuin van de sociëteit (op de 
plaats van een verrotte kegelbaan) niet onbeperkt 
mag worden gebruik als uitloop van feestelijke par-
tijen en bijeenkomsten. Het kostte de omwonenden 
ongeveer tien mille aan advocatenkosten. 
Uiteindelijk is het nu ongeveer zo geregeld als het 
in het begin door de buurt was voorgesteld: op één 
vaste en twee flexibele avonden per week mag de 
tuin worden gebruikt tot ’s avonds half elf. Op de an-
dere avonden moeten de deuren en de ramen dicht 
blijven. Het conflict, waarbij de bewoners niet alleen 
de sociëteit maar ook de gemeente tegenover zich 
vonden, is uitgevochten bij de Raad van State. 
De sociëteit heeft, door zich onwrikbaar op te stellen, 
jaren vertraging bij het realiseren van de plannen 
opgelopen. De buurt gaat proberen de advocaten-
kosten te verhalen op de gemeente. Meer informatie 
emmavandendool@planet.nl •

Over en uit
Het is over met de Van Sypesteijnkade. Van het laatste stukje oude bebouwing in het Stationsgebied rest 
straks alleen nog rijksmonument nummer 25, dat ingepast wordt in de negentig meter hoge woontoren die 
NS Poort hier bouwt. Er komen 270 kleine huur-appartementen in het zogenaamde middeldure segment. 
Eind 2018 moet het gebouw klaar zijn. •  © Job de Jong

om dertig procent aan CO2-reductie te bereiken in 
2020. In het Stationsgebied wordt op dit moment 
een circulair gebouw gerealiseerd bij de voormalige 
Knoopkazerne (zie pagina 4). Daarnaast is het gebied 
rondom het station een zogenaamd ‘living lab’, waar 
men ervaringen uitwisselt met betrekking tot het slim 
ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte 
en waar hergebruik van materialen en grondstoffen 
centraal staat. •



gangspunten in veel transformatieprojecten. Ze leiden 
wèl tot een zeer energiezuinig gebouw. Peter Eitjes 
van het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Maar we hebben niet 
de pretentie van een circulair gebouw, zoals door de 
gemeente verwoord.’ 

Paviljoen.
Naast het kantoor, bij de opgang naar de Moreelse-
brug, komt een nieuw paviljoen met twee bouwlagen. 
Het is een ontwerp van architectenbureau Cepezed 
waarin de principes van het circulair bouwen wat 
fundamenteler zijn toegepast. Menno Rubbens, die de 
bouwer R-Creators adviseert: ‘Het gaat hier om een 
gebouw, dat na ongeveer vijftien jaar gebruik weer 
kan worden gedemonteerd en elders weer kan wor-
den opgebouwd. Het is een tijdelijke invulling van een 
plek die in de toekomst verder wordt ontwikkeld.’
Gekozen is voor een licht gebouw. Er is nauwelijks 
sprake van een fundering; prefab betonnen balken 
worden op de aangebrachte grondverbetering gelegd. 
Daarop komen de stalen kolommen die over vijftien 
jaar zo weer kunnen worden gedemonteerd. Voor 
de vloer op de begane grond is voor bestrating in het 
zand gekozen. De lichte verdiepingsvloeren worden 
van hout en zijn ook weer goed te hergebruiken. De 
gevel bestaat uit houtskeletbouwelementen met aan 
de buitenkant een extra laag glaspanelen. 

Geprefabriceerd
Rubbens: ‘Onderzocht wordt of de oude gevel van de 
Knoopkazerne kan worden hergebruikt als een eerste 
beschermende buitengevel. Daarachter ligt dan de ei-
genlijke wind- en waterdichte gevel van hout en glas.’ 
Er komt passieve zonne-energie middels zoninstraling 
en zonnepanelen. De meeste bouwelementen worden 
geprefabriceerd in de fabriek, zodat er op de bouw-
plaats zelf weinig afval ontstaat. Door de materiaal-
keuze is er sprake van een onderhoudsarm gebouw. 
Verder is er nog veel onduidelijk aangezien de 
exploitant nog niet bekend is. Het is de bedoeling dat 
het paviljoen deels een horecabestemming krijgt. Ook 
zouden er werkplekken in worden ondergebracht. En 
dat op een mooie plek aan het eind (of begin?) van de 
Moreelsebrug. •

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt de 
voormalige Knoopkazerne verbouwd tot een modern 
rijkskantoor. Het wordt volgens de gemeente een 
modern, duurzaam en circulair gebouw (‘circulair: 
alle materialen worden hergebruikt, gebouwen en 
producten worden innovatief ontworpen, er is geen 
afval meer’). 

‘Beetje een modewoord’
De gemeente gaat er in haar voorlichting prat op dat 
dit een van de eerste echte circulaire bouwprojecten 
in het land is, maar dat valt voor het hoofdgebouw 
nogal mee. Menno Rubbens, adviseur circulair bou-
wen van Cepezedprojects: ‘Het is inderdaad allemaal 
betrekkelijk en circulair bouwen is een beetje een 
modewoord. Iedereen die iets hergebruikt noemt het 
gelijk circulair. Blijft natuurlijk dat door deze transfor-
matie wel de levensduur wordt verlengd en doordat 

de bestaande betonnen constructie zo veel mogelijk 
wordt behouden wordt er maar weinig gesloopt.’

Minder lampen
De oorspronkelijke gesloten gevel met verspringin-
gen wordt glad getrokken en van veel glas voorzien. 
Hierdoor wordt het gebouw compacter, wat materiaal 
en onderhoud bespaart. De toegevoegde materialen 
hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsarm. 
Ook is er door het vele glas veel daglichttoetreding 
in het gebouw en zijn er minder lampen nodig. De 
binnenwanden zijn bij gewijzigd gebruik eenvoudig 
aan te passen en dat geldt ook voor de installaties, die 
niet op het dak staan maar in de voormalige kelder. 
Hierdoor is het hele dak beschikbaar voor zonnepane-
len en kan het gebouw eventueel later extra verdiepin-
gen krijgen. Dit zijn echter allemaal geen spectaculaire 
maatregelen, maar eenvoudige ‘duurzaamheids’-uit-

De Knoop, niet circulair, maar wel veel mooier dan eerst 

© Rop van der Lingen

Zelfs als het vriest staat de winkeldeur open

Een test op 17 januari: het vriest en op de Oudegracht 
tussen de Potterstraat en het stadhuis staat 85 procent 
open. Alleen Hema, Nespresso, Broese en de biblio-
theek hebben de deuren gesloten. 
In de Lange Elizabethstraat staat 90 procent open. De 
Steenweg is zuiniger met 75 procent. 
De Choorstraat is het milieuvriendelijkst met bijna de 
helft dichte deuren. Enkele weken later is het beeld 
hetzelfde. Gemiddeld staat bijna tachtig procent van 
de winkeldeuren open.
De uitzonderingspositie van de Choorstraat heeft een 
verklaring, vertelt J. Wolswijk, van Mutsaers Mannen-
mode. ‘Wij hebben hier veel gespecialiseerde winkels. 
Wij krijgen meer gericht volk en die mensen komen 
toch wel binnen. Dit zijn geen winkels die het voor 

Na de jaarwisseling wordt het rustig in de winkelstraten. Er is even minder geld, het is vaak 
koud en soms zelfs guur, dus alleen fanatieke shoppers vertonen zich. Iedere middenstander 
weet dat. En toch staan op die koude dagen bijna alle winkeldeuren wagenwijd open. Om die 
sporadische klant te vangen.

hun klandizie nodig hebben dat de mensen de hele 
dag in en uit moeten kunnen lopen.’
Buurman Erich de Gilde, al 36 jaar gespecialiseerd in 
leer en suède, denkt er net zo over. ‘Je stookt voor de 
buitenlucht en daar heb ik geen zin in. Met dit weer 
komen de klanten toch wel binnen. Wij willen hier 
anders zijn dan de rest van de Binnenstad en dat trekt 
een speciaal publiek.’ Maar als niet zo koud is zet De 
Gilde zijn deur open. ‘Je hoort meer de geluiden van 
de straat. Dat vind ik mooi.’

Warenhuizen als Hema en de Bijenkorf zijn onderhevig 
aan milieuregels, waardoor ze geen open entree heb-
ben. Kleinere zaken kunnen vaak hun gang gaan. Als 
de investering in automatische deuren en luchtgordijn 
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‘De Knoop’ straks circulair?
Ton Verweij

De gemeente Utrecht timmert in haar voorlichting behoorlijk aan de weg met één van de vier 
Nederlandse zogenaamde circulaire voorbeeldprojecten: het rijkskantoor De Knoop op de Croese-
laan. Bij nadere beschouwing blijkt het slimme en het innovatieve van de verbouwing nogal tegen 
te vallen. Het nieuwe paviljoen, dat er naast komt scoort beter als circulair gebouw.

niet binnen vijf jaar kan worden terugverdiend, gaat 
de ondernemer vrijuit.
Open deuren zijn nodig om voldoende klanten te trek-
ken, luidt de redenering. Er is geen onderzoek bekend 
dat die stelling ondersteunt. In Amsterdam, Leuven 
en Antwerpen bleek uit onderzoek dat winkels met 
dichte deuren geen lagere omzet draaien, 30 procent 
minder stookkosten hebben en minder winkeldief-
stal. Dieven houden niet van dichte deuren. Maar bij 
bestaande bouw wordt de investering pas na dertien 
jaar terugverdiend. 
Ook in Overijssel zijn in december 2016 vier gemeen-
ten, waaronder Staphorst, in actie gekomen voor 
dichte winkeldeuren. In een tijd van energiebesparing 
kunnen gesloten deuren ook een positieve uitstraling 
hebben, zo is de redenering.
Een troost in de verspilling is dat alleen de binnenge-
lokte kopers voor de stookkosten opdraaien. Niette-
min staan de open deuren haaks op het streven van 
de stad om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te 

Bert Determeijer
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Het uitgangspunt bij het ‘nieuwe inzamelen’ is dat de 
gemeente plastic, papier en groente/tuinafval afzon-
derlijk komt ophalen en dat de bewoners restafval en 
glas naar ondergrondse containers brengen. 
De bezwaren in bijvoorbeeld de Vogelenbuurt zijn on-
der andere dat veel mensen thuis geen plaats hebben 
voor de drie kliko’s waarin ze het plastic, het papier en 
de groente-en tuinafval moeten bewaren. 
Door afval te scheiden worden waardevolle grond-
stoffen behouden en blijft er minder restafval over, 
vertellen Harry Straatman en Glenn Veira van de 
gemeente. Het restafval gaat naar de vuilverbranding 
in Rijnmond. Scheiden is goed voor het milieu en 
bespaart op de kosten van de verbranding. Bovendien 
betekent ondergronds inzamelen dat er minder vuil op 
straat terecht komt. De ervaringen in Hoogh Boulandt 
en Wijk C, waar de ondergrondse containers sinds een 
jaar staan, zijn positief; er staat weinig afval naast de 
containers op straat. Containers voor papier leveren 
wat dit betreft het vaakst problemen op. Dit komt 
nogal eens doordat karton niet opgevouwen wordt en 
de container snel vol zit. 

Lepelenburg
Er zijn geen plannen om dit naar andere buurten 
in de Binnenstad uit te breiden. Door de complexe 
ondergrondse structuur zijn daar moeilijk plaatsen 
voor ondergrondse containers te vinden. Nergens in 
de Binnenstad wordt gescheiden afval in kliko’s thuis 
ingezameld. Vroeger gebeurde dat wel. Toen reed er 
een keer per week een vuilnisauto door de stad om 
groente/fruit/tuin (GFT)-afval op te halen. Maar het 

aanbod was zo gering dat de service is gestaakt. Wel 
wordt papier en karton al heel lang apart opgehaald.
Er zijn in de Binnenstad negen afvalstations waar je 
gescheiden afval kunt brengen. Met de zogeheten 
PBP (plastic, blik, pakken)-containers wordt per week 
250 m3 ingezameld; met de papiercontainers 165 m3, 
met glas 100 m3 en met textiel (slechts 3 containers) 
60 m3. Het station met verreweg het meeste afval 
staat op het Lepelenburg. De twee PBP-containers hier 
worden 7x per week geleegd, de twee papiercontai-
ners 5x p/w, de textielcontainer 2x p/w en de twee 
glascontainers 2x p/w. Vuilniswagens halen in de Bin-
nenstad per maand 500 ton restafval op, plus 56 ton 
papier. De Stroomboot, een elektrische vrachtboot, 
verzamelt per maand ook nog eens 500 ton restafval. 

Groen en bruin glas
Van het totale afval dat er in de stad wordt ge-
produceerd staat het afval van huishoudens op de 
derde plaats met 14% en hiervan wordt zo’n 49% 
gerecycled. Het meeste afval (40%) is afkomstig van 
de bouw, maar hiervan wordt wel 92% gerecycled. 
Op de tweede plaats komt de industrie met 24%, 
waarvan 80% wordt gerecycled. Als je de recycle-per-
centages vergelijkt, dan mag dat van de huishoudens 
nog wel verbeterd worden.
Met containers op meer plaatsen zou het voor 
bewoners makkelijker zijn het afval gescheiden in te 
leveren. Maar in de Binnenstad is daarbij niet alleen de 
ondergrondse structuur een probleem, maar ook de 
bereikbaarheid met zware en lange vrachtwagens om 
de containers te legen. Overigens zijn niet alle mensen 
overtuigd van het nut van het gescheiden inleveren, 
onder andere ook door veranderende wijzen van in-
zamelen, waardoor het lijkt of alles later toch weer bij 
elkaar wordt gegooid. Tegenwoordig worden bruin en 
groen glas samen ingezameld omdat het weinige brui-
ne glas (3%) de kwaliteit van groen glas niet aantast. 
In de vrachtwagens zitten compartimenten waarin 
de verschillende soorten glas worden gestort. Veel 
mensen vinden het maar raar dat je bij het plastic ook 

blik en drankenpakken mag doen. 
Harry Straatman en Glenn Veira: ‘De verklaring is dat 
je deze drie soorten makkelijk van elkaar kunt schei-
den en dat ze elkaars kwaliteit niet aantasten.’ 

Vergoeding
Het plastic wordt na inzameling verder gesorteerd. 
Bijvoorbeeld in PET (onder andere flesjes) waarvan 
weer hoogwaardige materialen kunnen worden 
gemaakt en in PE en PP die als grondstof dienen voor 
straatmeubilair zoals bermpaaltjes. Een deel van het 
plastic kan niet opnieuw gebruikt worden en eindigt 
als brandstof. 
Straatman en Veira: ‘Plastic van huishoudens levert 
jammer genoeg niet veel geld meer op, omdat nieuwe 
grondstoffen soms goedkoper zijn. De overheid en 
de verpakkingsindustrie hebben wel afgesproken dat 
deze industrie verantwoordelijk is voor de kosten van 
haar eigen afval. De gemeenten ontvangen hierdoor 
een vergoeding voor het inzamelen van gebruikte 
verpakkingen (ook voor het zwerfvuil!). Voor de 
verpakkingsindustrie staat hier tegenover dat ze voor 
minder producten statiegeld hoeft te vragen.’•

Helft huishoudafval gerecycled
Terwijl in wijken rond de Binnenstad bewoners 
ageren tegen wat de gemeente ‘het nieuwe 
inzamelen‘ noemt, blijft het in de Binnenstad 
zelf volkomen rustig. Oorzaak kan zijn dat 
‘het nieuwe inzamelen’ er tot twee buurten 
beperkt blijft, namelijk tot Wijk C en Hoogh 
Boulandt. Verder zal het wegens ruimtegebrek 
waarschijnlijk niet komen. 

Ben Nijssen

zijn. In november 2016 heeft gemeenteraadslid Eva 
van Esch van de Partij voor de Dieren bij het college 
van B&W aangedrongen op meer actie jegens de win-
keliers. Zij had ontdekt dat zo’n tweehonderd winkels 
nu al krachtens de Wet Milieubeheer zouden kunnen 
worden aangepakt. ‘We proberen in deze stad een 
ambitieus klimaat- en energiebeleid uit te voeren en 
dan word je aan de andere kant ingehaald door de 
realiteit dat in de wintermaanden deuren van winkels 
wagenwijd open blijven staan’, zegt Van Esch. 

Oplossing in 2050?
Wethouder Lot van Hooijdonk beloofde de kwestie 
nog eens onder de aandacht van de winkeliers te 
brengen, maar vroeg ook om genade. De prioriteit 
ligt bij de grote vervuilers en daar heeft de gemeente 
al genoeg mee te stellen. ‘We hebben inmiddels 
achthonderd bedrijven gehad in de handhaving. Er 
zijn er ongeveer negenduizend. Om die orde van 
grootte gaat het’, aldus Van Hooijdonk. ‘We doen 
er een paar honderd per jaar. Je kiest steeds waar je 
de meeste impact haalt. Dat zijn dan toch vaak de 
grotere jongens.’ Er is dus een kans dat het vraagstuk 
in 2050 is opgelost.• Het is niet bewezen dat winkels dankzij open deuren meer klanten krijgen © Gerard Arninkhof

Buurtbewoonster Anna op het Lepelenburg 
© Kateleine Passchier
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Honderden onzichtbare zonnepanelen 

We praten met Henk Jansen, senior adviseur 
Erfgoed van de gemeente. Hij vertelt dat er al 
veel vierkante meter zonnepaneel op de daken 
van het centrum staat - meer dan menigeen 
denkt. Utrecht scoort heel goed op dit punt. 
De meeste van die panelen krijg je echter vanaf 
de straat niet in beeld omdat ze op monumenten 
alleen daar gelegd mogen worden waar ze aan 
het publieke oog onttrokken zijn. En er gelden 
nog meer beperkingen: panelen zijn evenmin 
toegestaan op daken met bijzondere vormen, 
patronen of gemaakt van bijzondere materialen. 
Ook is ‘de rangschikking en de kleurstelling’ van 
de panelen aan beoordeling onderhevig (gemeen-
telijke richtlijnen 2013). Esthetisch scoren zonne-
panelen niet bijster hoog. Veel mensen vinden de 
donker glanzende platen foeilelijk. 

Zo hadden we het nog nooit bekeken, maar al die eeuwenoude kerkgebouwen in de 
Binnenstad zijn een schitterend voorbeeld van duurzaamheid. Zo gaat de Janskerk al dui-
zend jaar mee zonder dat daar heel veel aan veranderd is behalve het installeren van een 
verwarmingssysteem. Die kerken functioneren nog steeds. En dat geldt ook voor heel wat 
andere panden in de Binnenstad. 

Charles Crombach en Erik van Wijk

Opbrengst niet hoog
Over tien jaar zal de toepasbaarheid en het ren-
dement al weer een stuk beter zijn, voorspelt 
Jansen. Panelen op monumenten moeten ‘reversi-
bel’ zijn, dat wil zeggen dat je ze op zo’n manier 
kunt verwijderen dat de oorspronkelijke dakbe-
dekking intact blijft. 
Het zonnepaneel in zijn huidige vorm is dus tijde-
lijk, terwijl het monument juist zolang mogelijk 
mee moet gaan. 
Of met zonne-energie wel de grote winst voor 
duurzaamheid te behalen valt is de vraag. Zelfs 
in het geval van een naoorlogs gebouw als het 
Beatrixgebouw op het Jaarbeursplein levert een 
dak vol zonnepanelen (1400 stuks) slechts een 
klein deel van de energiebehoefte. ‘De collega’s 
van Milieu zeggen dan: ‘toch doen’ en daar is 
veel voor te zeggen’, aldus Jansen. Voor gebou-

‘Onzichtbaar’, maar ze zijn er wel © Sjaak Ramakers

wen met veel verdiepingen is de opbrengst per 
vierkante meter nuttig oppervlak per definitie 
niet hoog. En in de Binnenstad staan relatief veel 
hoge gebouwen. 
In elk project zullen erfgoedbelangen tegen 
duurzaam gebruik van energie en materiaal afge-
wogen moeten worden. Dat is niet eenvoudig en 
vergt heel wat kennis en rekenwerk. 

Opgewarmd water
Net als de energietechnologie staat ook de bouw-
techniek niet stil. In oude ramen is dubbelglas 
meestal niet mogelijk zonder flinke aanpassingen, 
maar voorzetramen aan de binnenkant zijn een 
prima alternatief. In Paushuize leverden die zelfs 
meer besparing op dan dubbelglas. 
Bij erfgoed zal de aandacht in de eerste plaats 
uitgaan naar de doelmatigheid van het energie-
gebruik en niet direct naar de eigen productie 
van energie. ‘We kijken eerst naar de omgeving, 
dan naar het gebouw zelf en het gebruik ervan’, 
aldus Henk Jansen. ‘Vervolgens naar de instal-
laties en dan naar de details als dak, muren, 
vloeren, ramen etc. als het gaat om kansen voor 
isolatie. Alleen al het goed instellen van installa-
ties kan flinke besparingen opleveren. Verder is 
warmtekoude-opslag een besparingstechniek die 
meer en meer wordt toegepast: koud water uit 
de bodem wordt in de zomer voor de koeling van 
de gebouwen gebruikt. Het aldus opgewarmde 
water wordt ondergronds opgeslagen om in de 
winter weer opgepompt te worden voor verwar-
ming. 

Omzien in tevredenheid
Als geslaagd voorbeeld van duurzame ontwikke-
lingen in de Binnenstad noemt Henk Jansen als 
eerste het Driftcluster, de groep monumentale 
universiteitsgebouwen op de Drift. Jansen ziet 
tevreden terug op een project waarin de samen-
werking soepel verliep en de duurzaamheid hoog 
in het vaandel stond. De universiteit is gewend 
aan grote (ver)bouwprojecten in zowel de Uithof 
als de Binnenstad en kan de investeringen goed 
aan. 

Andere succesvolle voorbeelden zijn de HKU-
gebouwen bij het Janskerkhof waar honderd 
zonnepanelen geïnstalleerd werden en de tot 
appartementen verbouwde oude school ‘Maria in 
den Wijngaard’ in de Nieuwekamp (56 panelen). 
Maar ook het Ubica-project op de Ganzenmarkt, 
jarenlang kraakpand en nu een hotel met een 
restaurant en café, geldt als zeer geslaagd. Het 
verbouwde huis Brigittenstraat 20 is een wat 
kleinschaliger voorbeeld van duurzaamheid.
Het is duidelijk: bij monumentaal beheer moet je 
per geval zoeken naar de balans tussen ener-
giebesparing, bouwtechnische mogelijkheden 
en betaalbare investeringen. De bijdrage van de 
opgewekte zonne-energie per vierkante meter 
oppervlak zal gemiddeld genomen beperkt zijn. 
Maar net zo zwaar telt de duurzaamheid van de 
energie die van buiten aangevoerd wordt: stads-
verwarming, windmolens en groene elektriciteit 
uit de centrale. •



Wethouder Jeroen Kreijkamp van Economie en 
Stadspromotie (D66) benadrukt dat zijn belangrijk-
ste taak is de economie van heel Utrecht te laten 
groeien. Vervolgens legt hij uit dat meer boetiekho-
tels in de Binnenstad betekent dat de grote hotels 
daarbuiten moeten, dat integratie van horeca in 
winkels beter is dan verruiming van openingstijden, 
en dat tourbussen over de busbaan beter is dan 
auto’s. Hij erkent logistieke belasting door hotels, 
maar daar wordt aan gewerkt, net zoals er overleg 
gevoerd wordt met de wijkraad Binnenstad over er-
varen overlast. Belangen worden volgens Kreijkamp 
evenwichtig afgewogen. 

Liefst op de fiets
Worden er grenzen gesteld aan de door deregu-
lering veroorzaakte groei van het toerisme? Nee, 

zegt Kreijkamp, die liever spreekt over faciliteren 
van gewenste ontwikkelingen, dan het woord 
deregulering te gebruiken. Faciliteren van zakelijk 
en cultuurtoerisme, omdat dat meer oplevert en 
minder overlast veroorzaakt dan enkel dag- en 
uitgaanstoerisme. Spreiding is een belangrijk mid-

Binnenstad, bewoners en milieu toeristisch vermarkt
Onno Reichwein 

‘In Utrecht word je niet overspoeld door de 
toeristen, maar stap je net als een local ge-
woon op je fiets, in de sloep of ga je wande-
lend door de Binnenstad’, aldus de nota Per-
spectief Toerisme 2020. Daarin wordt onder 
het motto ‘Live like a local’ ingezet op een 
‘schaalsprong’ van tien procent meer toeris-
ten. Noodzakelijke voorwaarden zijn ‘[…] 
aantrekkelijke voorzieningen voor sloepen 
op een zichtbare locatie voor waterrecrea-
tie in het centrum én meer mogelijkheden 
voor op  en uitstaphaltes voor bussen van 
touroperators.’ Er komen meer kleine hotels 
in de Binnenstad, winkels mogen horeca-
functies erbij nemen en tourbussen krijgen 
ontheffing op de busbaan. Is het toeristisch 
beleid zo duurzaam als de gemeente voor-
staat? 

Gezond in beweging zijn met 50-plussers en tege-
lijkertijd genieten van de mooie singels en grachten. 
Dat kan vanaf dit voorjaar in een roeiboot samen met 
René van der Male, bewoner van Wijk C. Zolang je 
vitaal genoeg bent om in de boot te stappen, ben je 
van harte welkom. De deelnemers roeien of wrikken 
(rechtopstaand met de roeispaan heen en weer gaan) 
met twee, vier of zes personen tegelijkertijd.
De stichting kocht speciaal voor dit project een stalen 
vlet van een scoutinggroep. Van der Male leerde in zijn 

Roeien in een vlet
Ben Nijssen

jongensjaren varen met zo’n vlet bij het Zeekadetkorps 
Rotterdam.
De roeitochten duren ongeveer twee uur, inclusief 
pauzes. Heb je het roeien of wrikken nog niet onder 
de knie, geen bezwaar: je leert het al doende. Voor-
lopig zijn de tochten op donderdag. Gestart wordt bij 
buurthuis In de 3 Krone aan de werf op de Oude-
gracht. Aanmelden minstens één dag van tevoren per 
e-mail (rvandermale@kpnplanet.nl) of telefonisch (030 
231 31 97). •

del om druk te verlichten: grote hotels en festivals 
elders in de stad waar daar ruimte voor is, en vooral 
toeristen verleiden niet alleen de Dom te bekijken 
maar ook, liefst op de fiets, andere bezienswaardig-
heden in stad en regio te bezoeken. De wethouder 
somt een reeks projecten op, van milieuzone tot 
Stationsgebied, waaruit blijkt dat Utrecht duurzaam 
bezig is. Gevraagd naar voorbeelden van gericht 
duurzaam toeristisch beleid, verwijst Kreijkamp 
naar Utrecht Marketing, de organisatie die door de 
gemeente belast is met de uitvoering. Bij uitblijven 
van antwoord op mijn e-mail, ben ik gaan zoeken 
in het ‘Ambitiedocument’ van Utrecht Marketing. 
‘Healthy Urban Boost’, ‘Circulaire Economie’, ‘Life 
Sciences’, ‘Groen, Gezond en Slim’ - onder een 
veelheid aan termen wordt Utrecht als de duurza-
me kennisstad bij uitstek gepromoot. Wereldwijd 
wordt geworven om congressen over deze thema’s 
naar de stad te halen.

Ambassadeurs
Conclusie: duurzaamheid toeristisch vermarkten 
is iets anders dan een duurzaam toeristisch beleid 
waarbij milieu, bewoners en ondernemers op de 
langere termijn baat hebben bij de ontwikkelingen. 
Circulair economisch betekent dat in de ontwerp-
fase van toeristisch product en beleid afval en 
andere overlast uitgesloten wordt. En dat betekent 
dat bewoners van begin tot eind in het proces 
betrokken moeten worden. 
Met het ‘Live like a local’ motto ‘brandmerkt’ de 
gemeente Binnenstadbewoners tot toeristische 
bezienswaardigheid. Utrecht Marketing prijst 
bewoners aan als de beste ambassadeurs voor 
toeristische promotie, maar in het uitgebreide 
netwerk van publiek/private partners dat deze orga-
nisatie vertegenwoordigt, hebben ze geen plaats. 
Duurzaam idee: duurzaamheid, eerst doen, dan 
vermarkten.

Karen Salden, woordvoerder van de wethouder, 
wil graag dat we iets aan de tekst toevoegen. 
We voldoen met liefde aan haar verzoek.
Dit schrijft ze: ‘Zoals gezegd: We vinden het be-
langrijk dat het toerisme moet blijven passen bij het 
karakter van de stad en het moet voor bewoners zo 
min mogelijk overlast geven. Niet voor niets richten 
we ons sinds 2015 in het toeristisch beleid op ‘Live 
like a local’. ‘Live like a local’ is dus geen voorop-
gezette campagne, maar een levensgevoel en een 
authentiek toeristisch motto. Alles wat organisaties 
zoals Utrecht Marketing doen om toeristische be-
zoekers te trekken, wordt ondernomen vanuit die 
gedachte. Hoe te leven als een local? En dus niet 
de local als bezienswaardigheid.’•
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Live like a local © Onno Reichwein

Voedselverspilling onnodig
Ton Verweij

Het schijnt dat 35 procent van de voedselproductie 
op de afvalberg terecht komt. Er zijn restaurants die 
hier iets aan doen. Zij halen onverkochte producten, 
zoals groente en fruit met een schoonheidsfoutje, oud 
brood of overgebleven porties vlees, op bij de plaatse-
lijke supermarkt en maken daar vervolgens gerechten 
van. Wat daar weer van overblijft wordt omgezet in 

biogas. Een voorbeeld van een dergelijk restaurant is 
Instock op de Vleutenseweg. Hoewel veel restaurants 
in de Binnenstad zeggen dat zij duurzaam bezig zijn 
en zo veel mogelijk lokale producten gebruiken, is het 
concept van Instock hier nog niet waargenomen. Tijd 
voor een omslag? De app ‘Get Chef’s ‘ wijst gebrui-
kers waar je overtollige maaltijden van restaurants kan 
ophalen. •

Ga voor het dagelijkse nieuws over de Binnenstad 
naar www.facebook.com/Binnenstadskrant.nl 
Elke dag nieuwe berichten, foto’s en zo nu en dan een 
filmpje. Steeds meer bezoekers. •

www.facebook.com/Binnenstadskrant.nl

♥ Facebook



Paviljoen pOp: puntdakje in groene oase 
Elaine Vis

Het gebouwtje kostte 98.000 euro. De gemeente 
betaalde een kwart, de rest kwam van fondsen en 
particulieren.
Architecte Doris Nielen: ‘De opdracht van Stichting 
Maanzaad was om een duurzaam, demontabel 
paviljoentje te ontwerpen. Wij gebruikten niet de 
term circulair, terwijl het voor een deel natuurlijk 
wel circulair is.’
Een gelast skelet (niet circulair, maar wel duurzaam) 
staat stevig vastgeschroefd op betonplaten. Twee 
stalen trekbanden onder de vloer houden alles nog 

In het Stationsgebied tussen Binnenstad en Lombok, te midden van het razende verkeer, 
is een kleine oase met als eyecatcher het kleine Paviljoen pOp, een tijdelijk gebouwtje met 
puntdak. Het is bedoeld om na vijf jaar, voorjaar 2018, weer te verdwijnen en elders te 
gebruiken. 

eens extra op zijn plaats. Houten multiplexbekleding 
is geschroefd aan binnen- en buitenkant. Duurzame 
isolatie ertussen en hoogwaardig dubbelglas zorgen 
voor reductie van stookkosten. 
Er is gebruikgemaakt van tweedehands deuren en 
ramen. Een paar elementen werden nieuw vervaar-
digd, omdat het paviljoen ook echt mooi moest zijn. 
Het dak springt in het oog. Er ligt zwart EPDM, 
een rubberen vel dat uiteindelijk goed afgebroken 
kan worden. Rondom de zonnepanelen zijn ruim 
2200 witte, turquoise en lichtblauwe keramieken 
dakpannetjes in de vorm van een komma gelijmd. 

Ze zijn allemaal door buurtbewoners met de hand 
gemaakt. 
Samen met zestig vrijwilligers en buurtbewoners 
is het gebied met paviljoen ontwikkeld en wordt 
het in stand gehouden. De inkomsten komen uit 
verhuur van de ruimte. Er kunnen veertig mensen 
terecht. Intervisiegesprekken, werkoverleg van 
ambtenaren, vergaderingen, concerten, repaircafé 
en buurtbijeenkomsten, alles is er mogelijk. 
Marij Nielen is de moeder van de architecte en de 
drijvende en initiërende kracht achter Stichting 
Maanzaad. Marij: ‘Als vormgever van de openbare 
ruimte wilde ik met het Westplein iets doen omdat 
het lastig was om naar de Binnenstad te komen. 
Een ambtenaar zei op een dag dat in dit gebied 
tijdelijk veel ruimte vrijkomt. Ik zei toen: ‘Nou, dan 
bouwt Maanzaad daar alvast een huisje, om iden-
titeit aan het gebied te geven. Als je gaat tuinieren 
heb je een huisje nodig.’

Jonge honden
Het paviljoentje werd bedacht op een doorgaande 
route waar honderden fietsen langskwamen. Maar 
de situatie op het Westplein verandert constant. 
Opeens stond Paviljoen pOp niet meer langs die 
route, maar op een groen eiland tussen de wegen. 
Marij: ’Onze termijn is over anderhalf jaar afgelo-
pen. Het is goed om plaats te maken voor nieuwe 
jonge honden die experimenteren met de kennis 
van deze tijd en die een wat forser initiatief neer-
zetten. Iets professioneler, niet alleen werken met 
vrijwilligers. Samen met de gemeente zullen wij een 
uitdagende oproep doen voor iets tijdelijks met een 
knipoog naar de toekomst.’
Dochter Doris, de architecte: ‘Als straks het pavil-
joen ergens anders staat, dan wil ik nog wel iets 
kleins aanpassen, zoals bij de ventilatie. Nu hebben 
wij ventilatieroosters, maar je kunt tegenwoordig 
ook instellen dat pas als de CO2-concentratie in 
de ruimte toeneemt de ventilatie zich opent. Het is 
mooi als een architect betrokken kan blijven. Door 
het gebruik van het paviljoen weten we nu precies 
wat er nog beter kan.’ Zie voor meer informatie: 
www.maanzaad.nl. •

Architect Paulus van Vliet, die een kleine negen jaar 
geleden bij een aantal kleine verbouwingen de ba-
lustrade herstelde en aanvulde, is er zeer gepikeerd 
over. Volgens hem is het een ‘kul-argument’. Als 
kleuren aangepast worden dan gaat het meestal 
andersom: binnen volgt buiten. 
Zoals Van Vliet in 2008 in de Binnenstadskrant 
vertelde, heeft hij een grote speurtocht in gang 
gezet naar de kleur die Dudok destijds gebruikte. 
Hij schakelde daarbij allerlei deskundigen in en liet 
onderzoek doen door het Instituut Collectie Neder-
land. Met zekerheid is uiteindelijk bepaald wat de 
oorspronkelijke kleur was. En die is toen ook op alle 
balustrades en hekwerken toegepast.

Auteursrecht
De architect van de laatste restauratie liet ook een 
kleurenonderzoek uitvoeren en kwam tot een 
ander resultaat en dus zit er nu een andere kleur 
groen op. Van Vliet, die bekendstaat als een zeer 
zorgvuldige restauratie-architect, vindt dat Dudok 
en hij daardoor ernstig worden tekortgedaan. Hij 
beschouwt de gang van zaken zelfs als een aantas-
ting van het auteursrecht. 

De afgelopen anderhalf jaar stelde Van Vliet alles in 
het werk om de gemeente en de architect van de 
laatste renovatie te doordringen van het belang van 
de juiste kleur. Antwoorden op zijn oproepen ble-
ven lang uit of kwamen helemaal niet. Een overleg 
in januari 2016 leverde ook niets op. De gemeente 
zou ‘mogelijk’ een nieuw onderzoek doen. Daarop 
wordt nog gewacht. Van Vliet vindt de gang van 
zaken erg stroperig en vreest dat van uitstel wel-
eens afstel zou kunnen komen. •

Kleur Schouwburg klopt niet
De ijzeren hekwerken en balustrades van de 
Stadsschouwburg zijn bij de renovatie van 
vorig jaar niet in de oorspronkelijke kleur 
groen overgeschilderd. Dit zou zijn gebeurd 
omdat de nu gekozen tint beter zou passen 
bij het interieur.

 Straks staat het huisje ergens anders © Rop van der Lingen
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Theedrinken in 
geheime tuin

Robert-Paul Caron, de nieuwe eigenaar van de 
‘geheime’ tuin tussen Plompetorengracht, Van Asch 
van Wijckskade en Begijnestraat, en van een aantal 
panden daaromheen, is met zijn buren en de ge-
meente in overleg over zijn plannen. Van Van Asch 
van Wijckskade 29 en 29A staat de bestemming 
trouwens al vast. Nummer 29 verbouwt hij tot vijf 
appartementen en in nummer 29A (de voormalige 
Citroëngarage) komen een koffiebranderij van The 
Village, met kleine horeca, en daarboven vier appar-
tementen. Midden in de tuin wil hij een theeschen-
kerij bouwen waarmee hij het onderhoud van de 
tuin wil terugverdienen. De tuin wordt semi-open-
baar en gaat ’s avonds dicht. Caron denkt verder 
aan ‘een paar appartementen’ in de hoek van de 
tuin die niet grenst aan bebouwing. De historische 
muur die daar staat, wil hij in het plan opnemen. • 
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UB-plein © Karin ter Horst

Peukenplaag bij UB 
Bert Determeijer

Jaarlijks deponeren Nederlanders volgens 
deskundigen zo’n miljard peuken in de 
openbare ruimte. Een flink deel daarvan 
belandt op het binnenplein van de Uni-
versiteitsbibliotheek achter de Wittevrou-
wenstraat. Wie daar naar binnen gaat, 
wandelt eerst over een tapijt van peuken. 
‘Het is ook ons een doorn in het oog’, 
erkent Arjan Grooters, communicatie-
adviseur van de UB.

Sinds het roken binnen wordt bestreden, rukken 
buiten de straatpeuken op. ‘Rokers zijn blijkbaar niet 
geneigd op de juiste plek afscheid te nemen van hun 
peuk’, aldus Grooters. 
In december heeft de UB in de buitenruimte van het 
Driftcluster vijf peukentegels gelegd, drie op het plein 
en twee in de tuinen. Er waren al een rookabri in de 
tuin sinds 2015, en speciale asbakjes (peukendopers) 
naast de vuilnisbakken. Ook wordt het plein met 
regelmaat door de schoonmaakdienst geveegd. ‘Het 
heeft een beperkt effect’, zegt Grooters met gevoel 
voor understatement. 
Rokende studenten blijken hardleers; dat roept toch 
vragen op over hun (sociale) IQ. Studeren is stressen. 
‘In de tentamenperiode is het extreem. Maar dan heb-
ben we ook veel meer bezoek in de bibliotheek.’ 
Grooters verwacht weinig heil van borden met ver-
zoeken of andere campagnes. ‘Gedragsverandering 
blijkt extreem moeilijk. Als we een bord plaatsen, zal 
dat geen effect hebben. Dit is een maatschappelijke 
kwestie.’

Verenigingsverband
Maar er is hoop. Jarenlang werd de stoep van de 
aanpalende studentenvereniging UVSV op de Drift 

ontsierd door een laag peuken. Nu is het op de Drift 
voor de liefhebber van monumentale schoonheid 
een feest (mede dankzij het fietsparkeerverbod). De 
oplossing was simpel. ‘We instrueren onze leden dat 
ze hun peuken niet moeten laten rondslingeren’, 
verklaart UVSV-praeses Vera Dubois. ‘En we vragen 
onze schoonmakers om ook de voorkant schoon te 
maken.’
Misschien zijn studenten in verenigingsverband 
gemakkelijker in het gareel te houden. Ook bij Veritas 
op de Kromme Nieuwegracht oogt het plaveisel 
aangenaam. Het blijkt een kwestie van beleid. Sinds 
jaren, na overleg met omwonenden, heeft Veritas 
een grachtwacht. Een functionaris van de vereniging 

controleert elke avond met grote regelmaat of de ro-
kers buiten geen overlast geven. Na elf uur zijn roken 
en hangen op de gracht taboe, zegt praeses Floris 
Foekens. Er is immers ook een rookhol binnenshuis. 
‘En de volgende ochtend vraagt onze beheerder een 
ploegje eerstejaars om de peuken op de gracht op te 
ruimen.’ •

Ander energielabel voor 
nieuwe bieb dankzij HR++glas 

Bert Determeijer

Het is niet het spectaculairste onderdeel van de verbouwing van het postkantoor op de 
Neude. Maar misschien wel het ingrijpendste, opdat het spektakel in stand blijft. De glas-
kap over de exotische hal krijgt HR++glas, zodat de energieverspilling verleden tijd is.

Voor menig geïnteresseerde ondernemer was het 
een kopzorg. Wat te doen met die hal, want je 
stookt je blauw. Het heeft enkele jaren geduurd, 
voordat eigenaar ASR-Vastgoed met de Gemeente-
bibliotheek een akkoord bereikte. Nu er zekerheid 
is, kan de zaak op de schop.
Ook alle ramen in de gevel van het reusachtige 
rijksmonument krijgen isolerend HR++glas en er 
komt aan de buitenkant zonwering, zodat minder 
installaties voor de klimaatbeheersing nodig zijn. 
Het streven is dat het gebouw een energielabel B 
krijgt, terwijl de status nu D/E is, legt ASR-woord-
voerder D. Wentholt uit. 

Geen kunststof
ASR put ervaring uit de verbouwing van haar 
hoofdkantoor in Rijnsweerd, het AMEV-gebouw. 
Dat werd volledig gestript en is nu een geprezen 

toonbeeld van een duurzaam kantoor. Wentholt: 
‘Het bestond volledig uit beton. Dat hebben we 
gebruikt voor de aanleg van fietspaden.’
Zo drastisch zal het niet gaan met de creatie van 
architect J. Crouwel jr op de Neude. Hier bestaat 
het sloopmateriaal eerder uit natuurstenen tegels 
en geglazuurde bakstenen, dus die krijgen gemak-
kelijk een nieuwe bestemming. De nieuwbouw aan 
de Oudegracht krijgt hout, keramisch en gebakken 
materiaal, maar geen kunststof.
Het gebouw krijgt drie ingangen, waardoor de 
gevels meer variatie krijgen en de relatie met de 
omgeving verbetert. ASR noemt ook dit als een 
voorbeeld van duurzaam; in ieder geval is het 
aangenaam.
De verbouwing begint voor de zomer. Oplevering 
in 2018 is het streven, meldt Wentholt. ‘We kiezen 
voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid.’ •

Droomwens vervuld: 
Park Paardenveld

Bewoners van Wijk C en Pijlsweerd hebben er 
jarenlang van gedroomd en nu is het er: Park 
Paardenveld langs de oevers van de singel. En 
er komt ook nog een mooie fontein bij. Om-
wonenden Brigit Mak (Wijk C) en Ronald Trum 
(Pijlsweerd) maakten zich sterk voor deze fon-
tein. Het park is nog lang niet af, maar vooral 
tijdens lunchtijd zijn er al veel wandelaars. Ook 
honden (en hun baasjes) kunnen er hun plezier 
niet op. Op 31 maart verricht Kees Geldof, 
wethouder Binnenstad en Openbare ruimte en 
groen, de officiële opening. 

De gemeente heeft besloten dat middenin het park 
tijdelijk een BBQ-restaurant komt van horeca-uitba-
ter Sidney Rubens. Een BBQ-restaurant, midden in 
de milieuzone, hoeveel oude dieselauto’s zouden 
daarvoor kunnen blijven rijden? De omwonenden, 
die zich tot nu toe terughoudend hebben opge-
steld, willen zich niet bij voorbaat negatief opstel-
len, maar zullen de ontwikkelingen wel nauwlet-
tend volgen. Het park moet attractief blijven voor 
bezoekers die gewoon op een bankje willen zitten, 
en niet op een caféterras. De aangekondigde eva-
luatie na het eerste seizoen moet dit uitwijzen. Een 
goed alternatief zou dan een horecagelegenheid in 
de leegstaande begane grond van de parkeergarage 
kunnen zijn. Intussen gaan omwonenden door met 
de verdere ontwikkeling van het park en de oevers 
langs de singel. Nog voor de opening worden er 
drie volwassen lindes geplant. Wat later volgen nog 
vijf watercipressen. •

Ben Nijssen
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Aardgas? Wat is dat ook weer? 
Marijke Brunt

De gemeente gaat met Eneco, Stedin (netbe-
heerder), woningbouwcorporaties en Energie-U 
(energieorganisatie van bewoners) aan de slag op 
weg naar een aardgasvrije stad. Er liggen al stapels 
rapporten. Eerst analyses, dan kijken wat nodig 
is en daarna de uitvoering – al doende lerend. 
Samenwerking met bedrijven, banken, bewoners, 
bouwbedrijven en wie al niet is ook de bedoeling. 
Maar een concrete tijdsplanning is er nog niet. 
Het uitgangspunt voor een aardgasloos Utrecht 
is dat het energieverbruik van woningen zo laag 
mogelijk wordt. Het liefst worden woningen zelf-
voorzienend (‘energieneutraal’, ‘nul op de meter’) 
door maximale isolatie en zelf opgewekte stroom 
(zonnecellen). 
In Overvecht loopt een eerste proef met flatwonin-
gen van Mitros die energieneutraal zijn gemaakt. 
En in Leidsche Rijn hebben zo’n vijftigduizend huis-
houdens al geen gasaansluiting meer. Zij gebruiken 
stadswarmte.
Met woningbouwcorporaties kunnen afspraken 
worden gemaakt over energiemaatregelen als groot 
onderhoud aan de orde is. Maar in de Binnenstad 
wordt het moeilijker. Maximale isolatie van oude, 
allemaal verschillende huizen is heel kostbaar en 
zonnecellen kunnen niet op elk monumentendak. 
Daarom vindt de gemeente vooralsnog ‘nul op de 
meter’ niet overal haalbaar. Voor die huizen denkt 
de gemeente aan groene stadsverwarming – de 

We hebben ruim dertig jaar de tijd. Dat lijkt heel lang, maar de omslag die moet worden 
gemaakt is ingrijpend en ingewikkeld. In 2050 gebruikt Nederland geen aardgas meer 
voor koken, stoken en warm water. Stoppen is een van de maatregelen die nodig zijn 
tegen de opwarming van de aarde door broeikasgas. De eerste stappen in Utrecht worden 
gezet, maar wat het in de praktijk betekent voor bewoners en ondernemers in de Binnen-
stad is nog onbekend.

buizen liggen er al – of moderne zuinige elektrische 
verwarming. Er is in elk geval steeds maatwerk no-
dig, per buurt, per straat en zo nodig per woning, 
en alles steeds in overleg met de bewoners.

Alternatieven 
Over de stadsverwarming is overigens niet iedereen 
onverdeeld enthousiast. Momenteel draait de stads-
verwarming op de restwarmte van de gasgestookte 
elektrische centrale van Eneco aan het Amster-
dam-Rijnkanaal. Voor een groene stadsverwarming 
wil Eneco een nieuwe centrale bouwen die met 
biomassa wordt gestookt, en wel met snoeihout. 
Eneco heeft al een milieuvergunning, maar er zijn 
vragen over luchtvervuiling en veel extra vrachtver-
keer. En zal er genoeg aanvoer van dat snoeihout 
zijn? 
Uit milieu-oogpunt kan alleen hout worden 
verstookt dat echt nergens anders geschikt voor 
is. Stadsverwarming op snoeihout kan alleen een 
tijdelijke minst slechte oplossing zijn totdat echt álle 
woningen energieneutraal zijn.
Wél goede verwachtingen zijn er in elk geval van 
de stroom uit zonnecellen, die steeds goedkoper en 
efficiënter worden. Dat geldt ook voor de warm-
tepompen die aardwarmte of buitenluchtwarmte 
opvangen voor de verwarming van woningen. De 
elektriciteit voor de pomp moet dan natuurlijk zo 

duurzaam mogelijk worden opgewekt, bij voorkeur 
met zonnecellen op of rond de woning. In de zomer 
is er veel zonnestroom beschikbaar voor warmte-
opslag onder de grond zodat seizoenen kunnen 
worden overbrugd.

Wie betaalt?
Maar hoe wordt de omslag van aardgas naar 
duurzaam koken en stoken eigenlijk betaald? Per 
woning zullen de kosten verschillen. In Leeuwarden 
kostte het energieneutraal maken van een jaren 
vijftig-wijk tussen de dertig- en veertigduizend 
euro per woning. De kosten zullen bij oude huizen 
beduidend hoger zijn. Natuurlijk, je hebt daarna 
lagere woonlasten omdat je geen hoge energiere-
keningen meer krijgt, maar de investering moet wel 
worden betaald. In de jaren zestig ging Nederland 
in krap tien jaar over op aardgas. Alle gaskachels 
en gastoestellen werden omgebouwd voor dit gas 
– overigens een peulenschilletje vergeleken bij de 
omslag die ons nu te wachten staat. Toen betaalden 
de gemeenten de ombouw. Nu zijn er althans voor-
lopig alleen wat subsidiemogelijkheden. •

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) 
zei blij te zijn toen hij op 8 maart in Utrecht 
de Green Deal ondertekende samen met 
tientallen gemeenten, provincies en bedrijven. 
Met hun handtekeningen beloofden zij hard 
aan het werk te gaan voor een aardgasloze 
samenleving. Maar de minister zweeg in alle 
talen over de wijziging van de Gaswet die 
daarvoor hard nodig is en die de Tweede Ka-
mer ook al heeft gevraagd. Beheerders van het 
aardgasnet zijn nu nog wettelijk verplicht om 
alle nieuwbouwwoningen aan te sluiten als 
eigenaren het vragen, behalve als er stadsver-
warming is. De minister moet die verplichting 
uit de wet halen. Maar Kamp liet zijn beurt 
voorbijgaan. •

Kamp zwijgt over 
wetswijziging

Persepolis, de legendarische jazz-werfkelder op de 
Oudegracht, herleeft op 23 april voor één middag, 
met een optreden van artiesten die er rond 1960 
ook speelden. Van kwart voor twee tot half drie 
is er een sessie van oudgedienden Ack van Rooy-
en (bugel), Rein de Graaff (piano), Han Bennink 
(drums) en de wat jongere Ernst Glerum (bas). Later 
speelt een octet met onder anderen Mary Oliver (vi-
ool), Michael Moore (altsax en klarinet) en wederom 
Han Bennink.
Persepolis was een initiatief van Oudegrachtbewo-
ner Jaap van de Klomp. Hij slaagde er als tiener en 
begin twintiger in grote namen als Sonny Rollins 
naar Utrecht te krijgen. De kelder van destijds is niet 
beschikbaar. De lokatie nu is Oudegracht 230 aan 
de werf (In De Ruimte).De middag is onderdeel van 
de Culturele Zondag, die in het teken staat van de 
jaren 1950-1975.
Op de foto: een optreden in Persepolis van het 
Staffan Abeleen Quintet in de jaren vijftig. •

Persepolis één middag terug
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Tweedehands is trendy  

‘Al deze winkels trekken een publiek dat in musea 
en cultuur is geïnteresseerd’, zegt Han Ruyters, 
eigenaar van het enige Nederlandse prentkaar-
tenantiquariaat ‘Groeten Uit’. ‘Heel ander publiek 
dan de mensen die naar het gebied rond de Hema 
gaan.’ Ruyters heeft klanten uit heel Nederland 
en zelfs uit het buitenland: ‘Amerikanen die een 
bezoek inplannen in hun Europatrip.’ Krijgt hij een 
nieuwe partij oude prentkaarten binnen, dan tipt 
hij vaste klanten. 

Verkoopsucces
Voor ‘Groeten Uit’ is extra winkelend publiek 
gunstig. ‘De etalage is mijn verkoopsucces. Men-
sen blijven staan. Niet lang geleden had ik oude 
provinciale kaarten, voorzien van het wapen in 
art deco. Een blikvanger, ze waren snel verkocht.’ 
Toch wordt de omzet niet gemaakt in het pand 
op de Oudegracht 284, waar Han Ruyters nu al 
23 jaar gevestigd is. ‘Ik ben vaak te vinden op 
beurzen, daar verkoop ik het meeste.’
Lang niet van elk publiek profiteert zijn zaak: ‘Er 
komen hier ook Japanners voorbij, vanwege het 
Nijntje Museum. Die hebben geen belangstelling.’ 
Ook het jonge zomerse publiek uit Zuid-Europa 
levert hem geen omzet. Bang dat Utrecht net zo 
dichtslibt als Amsterdam is hij niet: ‘Amsterdam-
mers ergeren zich mateloos aan alle toeristen. 
Maar hier is het niet extreem druk.’ 

Concentratie werkt goed
‘Het is goed dat er meer ondernemers met oude 
spulletjes bij elkaar zitten. Zo pak je de mensen 
mee die naar musea gaan, publiek met een iets 
ruimere portemonnee’, zegt Alexandra de Haard 

van Antiek & Curiosa op Oudegracht 314. Twee 
dagen in de week beheert ze haar deel in de 
winkel die haar compagnon Jean-Paul Simon 
ruim twee jaar geleden startte; voor die tijd had 
hij een zaak in de J.P. Coenstraat. De andere 
twee dagen is ze actief in het collectief van De 
Oude Pijpenlade op nummer 199. ‘Daar ko-
men meer studenten, dus daar verkoop ik ook 
goedkopere dingen.’ Met alle nieuwe winkeltjes 
in ‘vintage’ is de omzet in de Pijpenlade er niet 
minder op geworden: ‘Mensen nemen de route 
over de gracht. En de upgrade van de Twijnstraat 
speelt ook een rol. Dat is een mooie straat, met 
een goed niveau van winkels.’ 
Alexandra noemt het ‘leuk werk, met leuke klan-
ten’. ‘Ik zit al dertig jaar in het vak en ik verbaas 
me nog steeds over wat ik vind. Bij het opruimen 
van een huis, op markten, op veilingen. Verras-
send, dat is het.’ •

 © Gerard Arninkhof
Anne Pols

Op de zuidelijke Oudegracht bekijkt een 
verzorgd geklede vrouw de etalage met 
moderne sieraden. Aan haar arm een tasje 
van de Bijenkorf. De antiquair ernaast is 
nog gesloten; wie iets uit de etalage wil, 
kan een mobiel nummer bellen. De vrouw 
wandelt richting Twijnstraat, om na enkele 
meters te stoppen bij de volgende etalage 
vol oude spullen. 

Klaagden bewoners jaren geleden over ‘verAR-
Ming’ van het zuidelijk deel van de Oudegracht, 
nu is ‘vintage’ er trendy. En de ARM professi-
onaliseert. Ze heeft het Keurmerk Kringloop-
bedrijven van de BKN, de branchevereniging 
voor kringloop die mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt helpt en onverkoopbare goederen 
recyclet. De omzet stijgt, ook bij de BKN als ge-
heel. ‘Ja joh, 5 euro bij de ARM’, reageert een 
buurtgenoot op een compliment over een trui. 
In de ‘Modemeter’ in DUIC van februari zegt 
Gerrit van Oosten dat hij zijn kleding vooral 
koopt ‘bij vintagewinkels zoals Emmaus en Epi-
sode’. Studente Anniek geeft op haar weblog 
glowofbeauty.nl een lijst van ‘favo vintagewin-
kels’; van de twaalf die ze noemt, zitten er acht 
op het zuidelijk deel van de Oudegracht. •

Niks verARMing 

Wolvenbuurt wil verkeer beteugelen  

De Wolvenbuurt is onderdeel van het Universiteits-
kwartier. Horeca neemt daar razendsnel toe. In de 
slechts zeventig meter lange Wittevrouwenstraat 
kwamen er het laatste jaar vier nieuwe gelegen-
heden bij. En het lijkt alsof ook de coffeeshop 
meer bezoekers heeft dan vier jaar terug. De 
clientèle blijft regelmatig in groepen hangen voor 
de deur. Soms rijden ze rondjes in auto’s door de 
Wolvenbuurt, totdat de bijrijder zijn hash heeft 
gescoord en in de auto kan springen.

Elaine Vis 

Toen twee jaar geleden de voormalige gevangenis (nu ‘Wolvenburg’) een tijdelijke invul-
ling kreeg, had dat grote invloed op de verkeersbewegingen in de omgeving. De buurt, 
in de oksel van een historisch bolwerk, werd ontdekt door bezoekers van evenementen. 
Nog wat extra studentenhuisvesting erbij en airbnb’s en het is logisch om van een sterk 
veranderende leefomgeving te spreken.

Een buurtbewoner bedacht Drugs & Ride; parkeer-
vakken voor kortparkeerders voor de shops. Wie 
weet wordt het meegenomen in het verbeterplan 
voor de Wittevrouwenstraat-Voorstraat dat nu in 
de maak is..

Brug over singel
Bewonersvereniging Wolvenbuurt bewaakt de 
leefbaarheid in de buurt. Veel bewoners onder-
vinden problemen van de toenemende (verkeers)

drukte. Vandaar dat de vereniging een Verkeers-
plan Wolvenbuurt heeft geformuleerd nadat 
de bewoners in het wijkje hun ideeën kenbaar 
maakten. Speerpunten: Wolvenstraat en -plein, 
Molenstraat, Ridderschapsstraat en Plompetoren-
gracht (oostzijde) worden woonerf. Belangrijk punt 
is welke aanvoerroute er na de nieuwe bestem-
ming voor het gevangenisterrein komt. 
Eind maart vergadert de klankbordgroep met ver-
tegenwoordigers van de buurt, Stadsdorp Wolven-
burg en met namens de gemeente Ruud Hilhorst, 
stedebouwkundig projectleider. Ook de Wijkraad is 
uitgenodigd. Een eventuele fiets- en voetgangers-
brug over singel richting Grifthoekgarage komt 
ook aan de orde. •
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Weggooien vind ik zonde… 
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Mariëlle Sas heeft géén kringloopwinkel, benadrukt ze. Bij haar hangen mooie spullen. Merkkleding. Haar systeem is 
heel simpel: je brengt kleding bij SecondSas. Mariëlle verkoopt ze en van die opbrengst gaat een percentage naar de 
brenger. Al 14 jaar heeft ze haar winkel op de werf van de Oudegracht. Ze kwam op het idee voor haar winkel toen ze 
bij de televisie werkte. Daar hingen ze na allerlei shows en andere programma’s de gebruikte kostuums in rekken waar 
niemand er verder naar omkeek. Mariëlle heeft inmiddels meer dan 1500 relaties, van Groningen tot in België, die regel-
matig wat komen brengen. Vaak mensen die als ze hun opbrengst ophalen die gelijk weer bij haar besteden. •

De winkel van Kadir Calisir zit op een mooie plek: bijna 
naast de Jacobikerk. Een tiental fietsen staat vóór de zaak 
uitgestald. Gebruikte. En heel betaalbaar. ‘Waarom zou je 
een nieuwe fiets kopen als je een goede gebruikte kunt 
krijgen?’ zegt Kadir. Behalve de verkoop doet hij ook aan 
onderhoud en reparaties. Kadir is 23 jaar en komt uit 
Turkije. Hij nam de zaak een jaar geleden over van zijn 
schoonvader die het nu rustiger aan doet. •

Natuurlijk kun je alles waar je op uitgekeken 
bent, in de vuilnisbak gooien of bij het grof-
vuil zetten. Maar als het nou spullen zijn die 
nog prima voldoen? Die niet kapot te krijgen 
zijn? Weggooien vind ik zonde, denken 
steeds meer mensen in zo’n geval. Daar kan 
een ander nog veel plezier van hebben.
Zoveel mogelijk hergebruiken dus. 
In de Binnenstad heb je allerlei initiatieven 
op dit vlak. Fotograaf Gerard Arninkhof nam 
een kijkje.



De fotograaf vraagt aan een willekeurige klant bij Episode 
of hij haar mag fotograferen. Blijkt het een Pools foto-
model te zijn. Sylwia Stolarczyk poseert dus moeiteloos 
terwijl ze een bontjas past. Ze woont in Amsterdam 
en belandde bij toeval in de winkel op de Oudegracht. 
Episode is een bedrijf dat wereldwijd afgedankte kleding 
opkoopt, selecteert, wast en zo nodig opknapt. Dan komt 
het in een van de vele winkels te hangen. Internationale 
recycling dus. Voor honderd euro neemt Sylwia hem mee. 
‘Een koopje. En ja, het is bont. Maar door een gebruikte 
bontjas te kopen hoeft er één dier minder gedood te 
worden.’•

Als hij voor z’n werk in Utrecht is, gaat Hans Verhorst altijd 
even langs bij Plato. Om daar te snuffelen tussen de twee-
dehands platen. Want thuis staat een moderne uitvoering 
van wat vroeger een koffergrammofoon heette. Daar mu-
ziek op draaien doet hem weer denken aan lang geleden 
toen je als jongere nog een draaitafel had, een versterker 
en boxen.. Plato in de Voorstraat speelt in op die behoefte 
met een speciale afdeling voor gebruikte geluidsdragers, 
een populair hoekje in de winkel. En beluisteren vóór de 
koop mag altijd, ook bij de tweedehandsjes. •

1313

Paul van den Hoven van antiquariaat Aleph is een 
opgewekte man. Maar de zaken gaan belabberd. Toen 
de winkel in tweedehands boeken dertig jaar geleden 
begon op de Vismarkt, was het grootste probleem: hoe 
komen we aan boeken. Dat is ruimschoots opgelost. Er is 
een voorraad van 40.000. Het probleem waar de winkel 
nú mee kampt is: hoe komen we aan klanten. ‘Mensen 
lezen nauwelijks nog, lijkt het. Het overschot aan boeken 
is gigantisch,’ zegt hij. De redding komt van de verkoop 
via de website. Daardoor kan de winkel nog voortbestaan. 
Hoelang nog?•
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De tot nu toe uitgevoerde restauratie van de 
kademuren heeft geleid tot relatief veel instabiele 
bomen. Hiervan is er een aantal gekapt en is de 
rest sterk gesnoeid. De restauraties zijn enige tijd 
op een laag pitje gezet om te onderzoeken wat 
de oorzaak van de instabiliteit is. Onderzoek wees 
uit dat er nogal wat is misgegaan bij de bescher-
ming van de bomen. Een nieuwe opdracht moest 
uitwijzen hoe de restauratie zo kan dat er minder 
bomen zullen verdwijnen.
Het resultaat van dit onderzoek is al te zien op 
rak 1 (begin van de Oudegracht, bij de Zand-
brug). Meer dan een maand is men bezig geweest 
om delen van de kademuur uit te boren. Op dit 
moment worden er stalen buizen in de grond 
geboord. Deze techniek wordt wel omschreven 
als de buispaal-techniek. In vergelijking met de 
damwand-techniek is dit veel bewerkelijker en dus 
duurder. Groot voordeel is dat de wortels van de 
bomen veel minder worden aangetast omdat er 
minder grond wordt weggehaald en de wortels 
minder bloot komen te liggen. 

Kapvergunningen
Uit mededelingen van de gemeente blijkt nu dat 
deze techniek op alle stukken waar de werf smal 
is zal worden toegepast, bijvoorbeeld op alle nog 
te restaureren stukken Nieuwegracht en op de 
Oudegracht rak 9 en stukken van rak 11. Het is 
niet duidelijk wat deze nieuwe aanpak betekent 
voor bomen waarvoor de gemeente al een kap-
vergunning heeft aangevraagd. 
Doordat de buispaal-techniek tijdrovender is, 
moest de planning ook aangepast worden. 
Om toch zoveel mogelijk binnen de planning te 
blijven, gaat men ook in het vaarseizoen door 
met de werkzaamheden in de Nieuwegracht. 
De bewoners en bedrijven op rak 1 hebben te 
horen gekregen dat de werkzaamheden zullen 
uitlopen tot eind juni en daarna moet er nog 
bestraat worden. •

Andere techniek redt meer bomen op werven
Ben Nijssen

De gemeente past een nieuwe, kostbaardere 
methode toe om bij de restauratie van de 
werven oude bomen te redden. Het hele 
project pakt daardoor aanmerkelijk duurder 
uit.

Voor de reparatie van kapotgevaren stukjes gerestaureerde kademuur wordt een andere steen gebruikt © Ton Verweij

Rond middernacht besluiten m’n vriendin en ik naar 
nog één aflevering van een serie te kijken. En dan 
klinkt er een doffe tik en is het donker. De gsm ligt 
binnen handbereik en daarmee zoeken we de zak-
lamp die altijd in de kast ligt. In de stoppenkast lijkt 
alles in orde. We wonen op de tweede verdieping 
van een groot grachtenpand, met beneden een 
winkel. In de hal op de begane grond zit de hoofd-
schakelaar. Ook op de trap en in de hal doet het 
licht het niet. Het is stil in huis; onze medebewoners 
schijnen niets in de gaten te hebben. 
Met de hoofdschakelaar lijkt niets mis te zijn. Dan 
ontdekken we dat ook het licht in de winkel uit is. 
Buiten is de gracht donker en verlaten.  

En dan is het donker  Wat een  duisternis. Indrukwekkend. 
 Aan de overkant zie ik een smeulend licht-
 puntje snel voorbij glijden. De rokende 
fietser voert geen licht en verdwijnt weer snel in het 
donker. In de verte horen we stemmen: zenuwach-
tig gelach en bedrukt gepraat. De duistere Bin-
nenstad geeft ons een vreemd gevoel, een beetje 
onrustig, maar tegelijk ook overvalt me een lichte 
meligheid. 
Weer boven halen we wat kaarsen te voorschijn. 
Mijn vriendin gaat voor het raam zitten met haar 
gsm om op Facebook te zoeken naar berichten over 
dit voorval. Ik kijk naar buiten over de gracht en zie 
in de verte de contouren van de Dom. Het lijkt een 
soort kinderlijke spanning die ons wakker houdt 
en het roept een gevoel op dat we nog even willen 
ervaren voordat we naar bed gaan. •

Eddy Stolk

Kwartieren 
Met genoegen las ik uw artikel over de feeestver-
lichting in de Binnenstad. Ik vind ‘de kwartieren’ 
een afgang. Pal buiten het centrum trof ik een 
bovenschrift ‘Maliekwartier’ aan. Kent u in Utrecht 
de Malie? Verder is er nauwelijks een grens te 
zien tussen Stadhuiskwartier en Domkwartier – zo 
klein zijn die allebei. En wat nog ergerlijker is: op 
minstens één plek waar de straat wat smaller is viel 
te lezen:
  DOM
  KWARTIER
Heel dom, inderdaad, als je er geen afbreekstreepje 
bij plaatst … •

Jac Fuchs, Universiteitskwartier(?)

Ingezonden
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De keuze van Koos
Dick Franssen

Hij woonde op allerlei adressen in binnen- en bui-
tenland, en kwam twintig jaar geleden naar wat hij 
noemt ‘de mooiste Binnenstad van de wereld’. De 
Binnenstad van Delft staat op nummer 2. 
’s Morgens schrijft hij, daarna maakt hij zijn ronde 
over de Oudegracht. Hij neemt ook weleens zijn 
filmcamera mee, om opnamen te maken voor de 
kunstfilm waaraan hij werkt. 
Nolst Trenité is zijn hele leven al kunstenaar. Hij leeft 
van een erfenis. Op een kantoor zou hij niet kunnen 
aarden. ‘Dat soort structuren vind ik te beperkend. 
De diensttijd was wel het uiterste wat ik kon op-
brengen.’
Volgens mensen die hem vaak op de Oudegracht 
zien, moet hij in de loop van de jaren daar wel een 
miljoen foto’s gemaakt hebben. Koos denkt dat 
dat getal zou kunnen kloppen. 
De Binnenstadskrant was benieuwd naar zijn foto’s, 
en vroeg hem een keuze voor ons te maken. Hij 
koos vier zomerse taferelen. Ze passen bij zijn aard. 
Koos ziet er altijd vrolijk en vriendelijk uit. •

Koos Nolst Trenité heet de altijd in smette-
loos wit geklede man, die dagelijks in beide 
richtingen in een vrij langzaam tempo de hele 
Oudegracht afloopt, zijn Panasonic Lumix 
FZ1000-fotocamera in de hand of aan zijn 
schouder. Op zijn visitekaartje staat dat hij 
dichter en filosoof is, maar hij voelt zich in de 
eerste plaats filmer en fotograaf. Hij draagt 
sinds 1990 wit omdat het, zo zegt hij, ‘de 
uitdrukking is van mijn geestelijke verbinding 
met de mensen, en zo voelen ze me ook aan’.

Wilma Duitscher: Wonen aan de voorkant © Saar Rypkema

© Sjaak Ramakers

 

 © Koos Nolst Trenité
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Aanraders
Samenstelling Marijke Brunt 

ANNE POLS

Dick Bruna: Nijntje in het museum.
Mercis Publishing, (1997) 2016, € 6,95
Met als hoogtepunt de op Matisse geïnspireerde 
wand met konijntjes laat Bruna kinderen en 
volwassenen kijken naar moderne kunst. •

Kees Visser: De Twijnstraat. 
Duizend jaar winkelstraat.
Gusto, 2005 (alleen tweedehands)
Inmiddels alweer nostalgie, deze blik in de sinds 
eeuwen steeds veranderende Twijnstraat. • 

Nachtregels/Nightlines. 
Centraal Museum, 1991 (alleen tweedehands)
Catalogus van lichtprojecten die het Centraal 
Museum binnen en buiten zijn muren toonde. 
Hier en daar zijn er in de Binnenstad nog enkele 
van te zien. • 
 

BEN NIJSSEN

Thea Beckman: De val van de 
Vredeborch.
Lemniscaat, 1988, € 16,95
Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Geschiedkun-
dige roman over de familie van Trijn van Leemput. 
Speelt zich af tussen 1548 en 1577. Trijn als aan-
voerster van de Utrechtse vrouwen breekt kasteel 
Vredeborch af. Trijn woonde op de Oudegracht bij 
de Zandbrug en Thea Beckman in de Waterstraat. •
 
Angeliek de Jonge en Kees Visser: 
De Singel van Utrecht. 
Een wandeling.
Gusto, 2008 (alleen tweedehands) 
Er wordt een beeld geschept van de singel in 2008 
aan de hand van verhalen van bezoekers, park-
beheerders, omwonenden en andere belangstel-
lenden. Heel veel mooie foto’s! •

Kees Visser: Dertig jaar stadsontwik-
keling in Utrecht, 1970-2000. 
Zo’n onbeschrijflijke stad.
Matrijs, 2001 (alleen tweedehands)
Als hoofd van de Dienst Stadsontwikkeling maakte 
Visser de ontwikkelingen zelf van nabij mee. 
Hij werd geïnspireerd door ‘2000 jaar Utrecht’ van 
Rein Blijstra (1969). Tussen 1970 en 2000 is er 
veel gebeurd in de stad en gelukkig ook veel niet 
doorgegaan. •

BERT DETERMEIJER

Wouter Paap: Literair leven in Utrecht 
tussen de beide wereldoorlogen. 
Bruna, 1970 (alleen tweedehands) 
Utrecht had tijdens het interbellum een bruisend 
literair leven. Misschien was het de saaiheid van de 
stad die zoveel talent aantrok. Muziekjournalist en 
componist Wouter Paap doet bloemrijk verslag uit 
eigen waarneming. •

Op 25 maart begint de Boekenweek. Medewerkers van de Binnenstadskrant maakten hun 
persoonlijke keuze uit de vele boeken over Utrecht. De helft is te koop in de boekwinkel, de 
overige zijn alleen nog tweedehands verkrijgbaar. 

Drs R. Fruin: De oorlog van 1672. 
Wolters-Noordhoff, 1972 (alleen tweedehands)
Het Rampjaar ofwel het verraad van Utrecht. De 
Zeven Provinciën vochten voor hun bestaan, maar 
Utrecht weigerde Holland te beschermen. Op het 
nippertje werden de Franse troepen bij Woerden 
tegengehouden. Stevige kost in 300 pagina’s. •

Hans Buiter: Hoog Catharijne. 
De wording van het winkelhart van 
Nederland.
Matrijs, 1992 (alleen tweedehands)
Het gezapige Utrecht wilde zo graag meedoen 
in de grote wereld. Een geschiedenis van politieke 
dagdromerij, bestuurlijke onhandigheid en 
financiële touwtrekkerijen. •
 

CHARLES CROMBACH

Rob van Scheers: De Kleine Parade. 
Een verborgen geschiedenis van Utrecht. 
Meulenhoff, 2008 (alleen tweedehands)
Meer dan honderd verrassende kronieken waarin 
beroemdheden in onze stad figureren - van Descartes 
tot Prince, van Mussert tot Sonny Rollins. •

Edwin Maes: Soestbergen. 
Utrechts aardse paradijstuin.
SPOU, 2006 (alleen tweedehands)
De Eerste Algemene Begraafplaats, bekend van 
de rotonde van Zocher. Een wandeling langs 50 
graven van o.a. Rietveld, Nicolaas Beets en 21 van 
geallieerde piloten. Fraai vormgegeven met tal van 
zwartwit foto’s, tekeningen en plattegrond. •

Twan Geurts: De Nederlandse paus. 
Adrianus van Utrecht 1459-1523.
Balans, 2017, € 27,50
De enige plaatsbekleder van Petrus uit de Lage 
Landen die nu eindelijk een goed leesbare, zelfs 
spannende biografie gekregen heeft. Hij drukte 
zijn stempel op een revolutionaire periode van 
Europa maar overleed verguisd en werd spoedig 
vergeten. •

DICK FRANSSEN

W. Dubelaar, T.G. Nijland en 
H.J. Tolboom: Utrecht in steen. 
Historische bouwstenen in de Binnenstad.
Matrijs, i.s.m. TNO Bouw en Ondergrond, 
(2007) 2012, € 29,95
Klinkt wat saai, maar het is een goed leesbare, in-
formatieve stadsgids. Nooit geweten dat het hoek-
pand (met toren en stilstaande klok) op de hoek 
van het Janskerkhof en de Nobelstraat gebouwd is 
in Americana-stijl. •

R. Blijstra: 2000 jaar Utrecht.
Bruna, 1969 (alleen tweedehands)
Nog steeds onmisbaar standaardwerk over de 
bouwgeschiedenis van de stad. Rustig, om niet te 
zeggen ouderwets vormgegeven. •

Jaap Barentsen: Kernbeeld. 
Discussienota over de oude stad. 
Gemeente Utrecht, 1970 (zeldzaam)
Net vanuit uit de gemeente Wieringermeer aange-
komen als ambtenaar in Utrecht, moest Barentsen in 
zeer korte tijd van zijn wethouder een nota maken 
over de toekomst van de Binnenstad. Hij schreef 
(bijgestaan door zijn vrouw Wil en stedebouw-
kundige Kees Visser) een verhaal dat het beleid in 
Utrecht deed kantelen: doorbraken werden ge-
schrapt, oude structuren zoveel mogelijk hersteld. •

ELAINE VIS

W.G.van de Hulst: Allemaal Katjes. 
Serie in 3 delen voor onze kleinen. 
Illustraties W.G. van de Hulst Jr. 
Callenbach, ca. 1922 (alleen tweedehands)
Als schoolmeester in hart en nieren vertelt W.G. 
van de Hulst verhaaltjes met spannende gebeur-
tenissen uit de belevingswereld van kinderen. 
Utrecht komt op de achtergrond voor. 
Meer dan een miljoen kinderen zijn opgegroeid 
met deze mooi geïllustreerde boekjes. Duizenden 
Zondagschoolkinderen van de Hervormde en 
Protestantse kerken kregen in de decennia na de 
oorlog de W.G. van de Hulst boekjes met Kerst, 
samen met een servetje met tumtummetjes en een 
sinaasappel. • 

Luuk Huiskes en Ingmar Heytze: 
Poëzie in Utrechtse muren.
Lecturis, 2016, € 24,50
Vijfenveertig prachtige licht surrealistische foto’s 
van Huiskes, mat afgedrukt in stemmig gedempte 
tonen. Duizend maal kwam je langs deze muren, 
maar zo heb je het nog nooit gezien. Heytze rea-
geert met associatieve poëzie op elke foto. De stad 
is nooit meer dezelfde na dit boek. •

Dick Franssen: Razende Reporter.
Uitgave in eigen beheer, 2017 (verkrijgbaar bij 
Aleph, Bijleveld, Broese en Libris), €14,95
Verzamelbundel. Een halve eeuw verslaggeving in 
Utrecht en omgeving. In één uitgelichte zin weet 
Franssen de vinger op het absurde van de situatie 
te leggen. Bijna toevallig lijkt hij steeds weer de 
onderste steen boven te krijgen. Journalistiek die 
gewone mensen in hun dagelijks bestaan bijzonder 
maakt en beroemdheden gewoon menselijk. 
Een bundel vol herkenning met toch steeds weer 
nieuwe verrassende informatie opgebouwd uit 
schijnbare details. Zeker voor Utrechters een bundel 
die je in een keer wilt uitlezen. •

ERIK VAN WIJK

P. Krijnen en J. Krijnen-van der Sterre: 
Grolmans Utrecht. 
THOTH, 2008, € 24,90
Prachtige tekeningen van Anthony Grolman 
van Utrecht rond 1900. Met zeer veel gevoel en 
subtiliteit getekend. Romantisch en gelukkig nog 
steeds herkenbaar. Utrecht op zijn mooist! •
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‘s Ochtends op de Neude

De Neude is s’morgens niet op haar gezelligst. Overal staan vrachtwagens en bestelauto’s om de horeca te bevoorraden

© Rop van der Lingen

F. Crone: Utrecht 1942. 
Foto’s van Nico Jesse
De Prom, 2003 (alleen tweedehands)
Indrukwekkende foto’s van Utrecht in de macabere 
stilte van de oorlogsjaren. Alles gaat gewoon zijn 
gangetje, of toch niet? •

G. Jansen en N. van Dongen: 
Beeld van een buurt. 
Foto’s van De zeven steegjes
De Balie, 1991 (alleen tweedehands)
Hoe het volle leven zich op straat afspeelde. 
Armoede, maar ook solidariteit en plezier. •

HENK OLDENZIEL

R. E. de Bruijn e.a.: Een paradijs vol 
weelde. 
Geschiedenis van de stad Utrecht.
Matrijs, 2000, € 49,95
Een bijzonder helder en compleet overzicht van 
de geschiedenis van de stad Utrecht. Onmisbaar 
om de diverse verhalen uit de Domstad historische 
context te geven. •

Nettie Stoppelenburg: 
De Lantaarn spreekt. 
Vereniging Oud-Utrecht, 2013, € 10,-
Bundeling van de verhalen achter de ruim 400 
beeldhouwwerken onder de lantaarns van de 
Oude en Nieuwe Gracht. Aan de hand van de vijf 
wandelingen gaat er voor zowel geïnteresseerden 
als kenners een wereld open. •

LIES STRAUB

Thea Beckman: Stad in de storm.
Lemniscaat, 2005, € 17,95
Over twee kinderen in Utrecht tijdens de Franse 
bezetting in 1671. Het boek eindigt in 1674 met 
de orkaan die de Domkerk in puin blaast. •

MARIEKE VAN OSCH

Henk van Zuiden (samenstelling): 
Utrecht, de stad in gedichten.
Uitgeverij 521 (alleen tweedehands)
Omdat Utrecht zo mooi is dat je er soms lyrisch 
van wordt. •

Kees Volkers en Anton Rosmüller: 
Wandelen buiten de Binnenstad van 
Utrecht.
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95
Er gaat niets boven de Binnenstad, maar het is 
goed om de blik te verruimen, in het kader van 
‘ken uw stad’. En wandelen is fijn. •

Thea Beckman: Stad in de storm.
Lemniscaat,2005, € 17,95
De titel moet meer figuurlijk dan letterlijk worden 
opgevat, want de storm van 1674 neemt maar een 
klein deel van het boek in beslag. Toch is het een 
aanrader voor Utrechtse kinderen die geïnteres-
seerd zijn in de geschiedenis van hun stad. •

MARIJKE BRUNT

Inge Dekker e.a.: Zochergroen. 
Wandelen langs bijzondere bomen in het 
Utrechtse Singelgebied.
Milieucentrum Utrecht, 2009, € 7,50
Met deze zakgids wandel je langs de mammoet-
boom, de honingboom, de Turkse boomhazelaar 
en 47 andere bijzondere bomen in het singelpark. 
Ook wetenswaardigheden over geschiedenis, 
monumenten en wat leeft in het struikgewas. 
Handige plattegrondjes. •

R. E. de Bruijn e.a.: Een paradijs vol 
weelde. 
Geschiedenis van de stad Utrecht.
Matrijs, 2000, € 49,95
Uitgebreid naslagwerk over onze stadsgeschiedenis, 
van Romeinse nederzetting tot de aanleg van de 
sneltram. Als je iets opzoekt, loop je het risico 
afgeleid te worden door andere interessante 
passages - je blijft lezen. Mooi geïllustreerd. •

C.C.S. Crone: De schuiftrompet. 
Verzameld proza.
IJzer, € 18,50, (1947) 2012
Ontroerende verhalen. Crone maakt ‘gewone’ 
mensen onvergetelijk in precieze, treffende 
beschrijvingen. Het decor is Utrecht in de jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog. Citaten uit het 
boek zijn te lezen op gevels in de stad. •

NICO VAN LAAR

Jos de Meyere: Utrecht op Schilderijen. 
Zes eeuwen topografische voorstellingen 
van de stad Utrecht.
Kwadraat, 1988 (alleen tweedehands)
Heerlijk boek om in te bladeren en bij weg te 
dromen in de vele - soms gefantaseerde - geschil-
derde stadgezichten die Utrecht rijk is. •

H.J. van Lummel: De smidsgezel van 
Utrecht. 
Een verhaal voor jong en oud.
v/h Joh. De Liefde, 1865 (alleen tweedehands)
Een vertelling rond de opkomst van het protes-
tantisme in de Middeleeuwen, gesitueerd in een 
smederij op de hoek van de Smeestraat en de 
Oudegracht. Smullen. •

A. van Hulzen: Utrechtse kloosters en 
gasthuizen.
Bosch & Keuning, 1986 (alleen tweedehands)
De geschiedenis van Utrecht zou zonder de historie 
van de vele kerken, kloosters en gasthuizen onvol-
ledig zijn. Mooi naslagwerk. •

TON VERWEIJ

Jos Zijlstra en Victor Lansink: 
Utrecht Centraal. 
Het station in beeld, 1843-2016.  
WBOOKS, 2016, € 24,95
Een mooi fotoboek over de geschiedenis, inclusief 
nieuwbouw, van ons station. Met veel oude onbe-
kende foto’s en een voorwoord van Maarten van 
Rossum. •

Ida van Zijl: Rietveld in Utrecht.
Centraal Museum, 2001 (alleen tweedehands)
Een handig gidsje met een uitgebreid overzicht van 
alle in Utrecht gerealiseerde projecten van Rietveld 
en ruime aandacht voor het Rietveld-Schröderhuis. 
Veel foto’s en ook detailkaarten van de situatie van 
de projecten. •

Henny van der Eng en Fenna Riethof: 
111 plekken in Utrecht die je gezien 
moet hebben. 
TOTH, 2016, € 14,95
Een ontdekkingsreis langs 111 bijzondere en minder 
bekende plekken. Met 120 afbeeldingen in kleur. •
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Koninginnedag herleeft

Het bijzondere leven van 
koningin Juliana, vertelt 
door jhr. drs. P.A.C. Beelaerts 
van Blokland.

Jarenlang vierde Nederland Koninginnedag 
op 30 april. Deze datum deed zijn intrede bij 
de kroning van koningin Juliana op 6 sep-
tember 1948. Tweeëndertig jaar lang was ze 
koningin der Nederlanden en voor veel ou-
deren blijft ze altijd ‘onze koningin’. Onder 
de regering van Koning Willem-Alexander 
is de nationale feestdag verplaatst naar 27 
april. Toch blijft de 30e april een dag met een 
‘oranje’ tintje. 

Jonkheer drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland 
was onder meer burgermeester van Vianen en 
Amstelveen, minister van VROM en Kamerlid. 
Hij sloot zijn loopbaan af als commissaris van de 
Koningin van de provincie Utrecht van 1985 tot 
1997. In die functie maakte hij prinses Juliana van 
dichtbij mee. Op zondagmiddag 30 april houdt 
hij hierover een lezing in brasserie Zunte. Hij gaat 
in op het leven van Juliana en in het bijzonder de 
ontwikkeling van jonge prinses tot en met haar 
invulling van het koningschap. Zijn verhaal wordt 
aangekleed met unieke beelden uit zijn persoon-
lijke archief. 
Brasserie Zunte, Bartholomeus Gasthuis, zondag 
30 april om 15.00 uur, gratis. •

Nieuwe manager bij DOENJA Dienstverlening

DOENJA Dienstverlening heeft een nieuwe 
manager voor de gebieden ZuidWest en 
Binnenstad: Mounaim Abdelkhalki. Hij is 
de opvolger van Jan Buijze die na 23 jaar 
DOENJA heeft verlaten voor een uitdaging 
elders.

‘Ik ben Mounaim Abdelkhalki. Na mijn geboor-
te in een klein vissersdorp in Marokko ben ik 
op mijn 6de levensjaar door gezinshereniging 
samen met mijn moeder in Gouda terecht-
gekomen. Hier woon ik nog steeds met mijn 
vrouw en drie kinderen. Gedreven door veel 
dromen en waarden heb ik rond mijn 16de 
bewust de keus gemaakt om van welzijnswerk 
mijn werk te maken. De dromen hebben in de 
loop der tijd plaats gemaakt voor meer realis-
me, maar mijn drive om het leven van mensen 
een beetje mooier te maken is nog steeds erg 
groot. 

Met name om mensen (en processen) zo te 
ondersteunen en uit te dagen dat ze het beste 
uit zichzelf en anderen kunnen halen. Zodat 
iedereen - met ruimte voor eigen ontwikke-
ling - vanuit zijn of haar talenten waarde kan 
toevoegen en betekenis kan geven aan een 
nog betere wijk en organisatie. De afgelopen 
10 jaar heb ik vanuit deze drive gewerkt bij 
Stichting DOCK, Een brede welzijnsorganisatie 
die actief is in onder andere Rotterdam en 
Haarlem. In Haarlem heb ik de laatste jaren 
als manager leiding mogen geven aan twee 
multidisciplinaire stadsdeelteams en was ik 
inhoudelijk portefeuillehouder van de werk-
soorten Jeugd & Opvoeding en Participatie. 
Samen met mijn collega’s hebben we gewerkt 
aan versterking van het zelf-organiserend 
werken van de teams en het verder ontwik-
kelen en uitbreiden van de dienstverlening 
naar alle dynamische ontwikkelingen in het 
sociaal domein. Nu opent zich voor mij een 
nieuw hoofdstuk bij DOENJA. Ik heb altijd een 
warme binding met Utrecht gehad vanwege 
vrienden, studie en familie en kijk uit naar een 
mooie samenwerking met de stad en haar 
bewoners’. •

Mounaim Abdelkhalki

13 mei 1987: Prinses Juliana opent het gerenoveerde Bartholomeus Gasthuis. Iedere bewoner had vanaf toen een eigen 

kamer met kitchenette en douche 



Wijkbureau Binnenstad 

Een nieuw ‘Binnenhof’

Dankzij het inzicht van de bestuurders van onze stad, dat het belangrijk is om 
ruimte te geven aan initiatieven van haar bewoners, konden we in het kader 
van het wijkgroenplan onze wensen indienen. We hebben hoog ingezet: 

• gifvrij gekweekte planten, goed voor bijen, vlinders, vogels en andere beestjes;

• geurende bloemen en kruiden;

• een waterschaal met stromend water;

• moestuinbakken voor de kinderen;

• ronde vormen en een natuurlijke uitstraling;

• zelf een ecologisch werkende hovenier kiezen;

• een achter-uitgang voor de tuintjes van de Vrouwjuttenhof.

Samenwerking en contact
We vermoeden dat er wel eens flink 
gezucht is bij de gemeente maar we 
hebben geweldig samengewerkt en 
alles voor elkaar gekregen. Er wordt 
veel ruimte gegeven door de gemeen-

te wanneer je als buurt bereid 
bent om ook veel verant-

woording te nemen. 
Zelf hebben we bij 
een ecologische 
bloemenkweker 
stekken uitgegra-
ven en 30 kannen 
koffie gezet voor 

Wim de aannemer en zijn mannen 
die hier met zoveel plezier gewerkt 
hebben. Maar het meest genie-
ten we van het feit dat er zoveel 
meer contact is ontstaan tussen de 
bewoners. 

Eerste plantdag
Met stralend weer was vorig jaar 
de opening van de buurttuin en 
de eerste plantdag onder begelei-
ding van Rob, onze enthousiaste 
hovenier. Onze wijkwethouder Kees 
Geldof toonde als eerste grote kun-
digheid bij het aanleggen van onze 
kruidentuin. Toen werd duidelijk 

hoeveel talent we zelf hebben op de 
Eligenhof: groene vingers, muzikanten, 
zoete taartenbakkers, opruimers, koffie/
theeverzorgers, bezemvegers, spierballen 
en handige handen. •

Een verslag van Anita Bakers-Logtenberg en Maria de Groot van 
Initiatiefgroep Buurttuin Eligenhof

Bewoners Eligenhof tuinieren 
© Anita-Bakers-Logtenberg

‘Hier kom ik buren tegen die ik nog 
nooit eerder had gezien!’

‘Wat was het weer geslaagd hè, 
vanavond’ zegt Wilma terwijl ze 
de tafels afruimt. Wilma is een 
van de binnenstadsbewoners en 
vrijwilligers bij In de 3 Krone die 
met regelmaat een handje komt 
helpen als Resto VanHarte en In 
de 3 Krone een buurtdiner orga-
niseren aan de Oudegracht. 

Samenwerking
Een jaar of drie geleden klopte het 
bestuur van In de 3 Krone aan bij 
Resto VanHarte om een etentje 
te organiseren bij het bezoek van 
toenmalig wethouder Jongerius bij 
de Utrechtse Buurthuizen tijdens een 
ontmoeting van 9 Utrechtse ‘Buurt-
huizen in Zelfbeheer’. Dat smaakte 
naar meer, zo zijn de maandelijkse 
binnenstadsdiners ontstaan. Negen 
keer per jaar organiseren de vrijwilli-
gers van Resto en In de 3 Krone een 
diner met een eigen thema. Iedereen 
mag aanschuiven, na reservering. 
Want de diners zijn al snel uitver-
kocht. 

Resto VanHarte en In de 3 Krone organiseren 9 keer 
per jaar buurtdiner in de binnenstad 

Een groen en gezond schoolplein  

 Het schoolplein van de openbare 
dalton basisschool Pieterskerkhof, 
de oudste openbare school (gesticht 
in 1824) in de stad, onderging een 
groene metamorfose. 

Landschapsarchitect Paul van Eerd luister-
de naar alle wensen voor het schoolplein 
van de kinderen en leerkrachten van 
de basisschool en maakte een plan. 
Met hulp van het Initiatievenfonds, een 
bijdrage van het schoolbestuur en van 
de ouders realiseerden leerkrachten, 
kinderen en ouders het plan. 

Voor ieder wat wils
Het resultaat is een gezonde en groene 
speelomgeving voor de kinderen van 
de school. Ook de kinderen uit de 
buurt spelen er veel na schooltijd en 
in het weekend. Er is een amfitheater, 
een speelheuvel met wilgenhut, een 
beukentunnel en er zijn ontdekpaden. 
Om de grote bestaande bomen zijn 
houten vlonders getimmerd waarop 
je kunt zitten en die de boomwortels 
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 Iedereen helpt mee © Paul van Eerd

beschermen. Achter de pannakooi 
zijn wilgenballenvangers geplant en 
tegen de school aan liggen nu een 
aantal geveltuinen.

Handen uit de mouwen
Ouders en kinderen hielpen mee bij 
het werk, zo is het echt een plein 
door en voor de kinderen geworden. 
Ook was er een ‘natuurweek’: Alle 
leerlingen hebben onderzocht hoe ze 
hun omgeving groener en diervrien-
delijker kunnen maken. Dit varieerde 
van een natuurtocht van school naar 
De Kleine Dom, tot knutselen van 
natuurdoosjes tot een waar natuur-
museum en een campagne om 
binnenstadbewoners uit te dagen 
meer groen te planten. 
De natuurweek was samen met 
DOENJA dienstverlening, De Kleine 
Dom, het project Straatbeelden van 
Click F1 en Aorta georganiseerd. 
Ook een goed idee voor een 
initiatief? www.utrecht.nl/initiatief •

Mounaim Abdelkhalki

Wij hebben hem al, een nieuw binnenhof midden in het hart van 
Utrecht. Een oase in roerige tijden, althans zo ervaren wij het. 
We hebben geen premier, geen partijen maar wél enthousiaste buurt-
bewoners die gezamenlijk een mooie openbare binnentuin onder 
hun hoede genomen hebben.

Elkaar beter leren kennen
Verschillende activiteiten in het buurt-
huis krijgen een podium, van jong tot 
oud; zo zijn de kinderen van de Kinder-
KunstClub elk half jaar gastkoks en 
presenteren ze hun gemaakte kunstwer-
ken. Er is regelmatig live muziek, er zijn 
dansoptredens en dichters. Bezoekers 
worden uitgenodigd om ook zelf mee 
te doen, wat vaak tot grote hilariteit 
leidt. Maar er is ook ruimte voor een 
gesprek van mens tot mens, gewoon 
omdat je samen aan tafel zit en makkelijk 
met elkaar aan de praat raakt. En zo 
leren mensen hun buren weer wat beter 
kennen. En raak je weer meer thuis in je 
eigen wijk, de binnenstad! ‘Volgende keer 
weer?’ roept drijvende kracht Hennie als 
vrijwilliger Luuk (14) afscheid neemt. ‘Ja, 
volgende keer kom ik weer helpen, met 
Wilma’ lacht Luuk terug.

Reserveren
Kijk voor data, reserveren en thema’s 
op www.restovanharte.nl, facebook of 
twitter @RestoUtrecht of bel 0900-
9003030. •

Uit het initiatievenfonds

‘Mens worden aan de stad, de stad ver-
menselijken. Dat kunnen we samen, juist 
omdat we zo verschillend zijn. Moeten 
werkt niet, ont-moeten des te meer. 
Daarom zijn de hofjes in Utrecht en 
andere stille plekken zo weldadig. U bent 
van harte welkom, liever niet allemaal 
tegelijk, in ons vruchtbare ‘Binnenhof’.
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Pendelbus lijn 22

Wijkbureau Binnenstad 

Fietsen, fietsen en nog eens fietsen

Binnenstad
Stadhuis
Vredenburg
Wijk C/ Lange Koestraat
Zadelstraat
Vaartsche Rijn 
Laag Catharijne <nieuw>

Rondom Centraal Station, 
jaarbeurskant
Jaarbeursplein
Westplein
Van Sijpesteinkade

Rondom Centraal Station, 
centrumkant
Hoog Catharijne
Stationsplein
Willemsviaduct
Smakkelaarsveld 
De Oksel <nieuw>

Op www.utrecht.nl/fietsenstalling 
staan alle stallingen, ook de tijdelijke 
‘pop-up’ fietsenstallingen. 

Nieuwe fietsenstallingen, klaar 
voor gebruik: Laag Catharijne 
De fietsenstalling Laag Catharijne 
aan de Catharijnesingel heeft plek 
voor zo’n 300 fietsen (ook bak- en 
kratfietsen) en 30 brommers. 

Digitale verwijsborden verwijzen naar vrije 
plekken in fietsenstallingen © Willem Mes

Binnenstad Utrecht tijdelijk bereikbaar met pendelbus 

Vanaf zaterdag 4 februari startte U-OV een tijdelijke pendeldienst om 
de bereikbaarheid van het zuidelijke gedeelte van de Utrechtse binnen-
stad op orde te brengen. De pendelbus rijdt onder lijnnummer 22 en 
bedient reizigers in het centrum van de stad die door werkzaamheden 
aan het Domplein tijdelijk niet van lijn 2 gebruik kunnen maken. 

Route lijn 22 © U-ov

Op dit moment rijdt lijn 2 een lang-
durige omleiding. Lijn 22 rijdt ter 
ondersteuning van de vervallen haltes 
van lijn 2. Vanwege werkzaamheden 
op het Domplein kunnen de bussen 
op lijn 2 niet de gebruikelijke route 
rijden door het centrum van de stad 
en zijn zes haltes tijdelijk opgeheven. 

Route 
Over de route van lijn 22 is van tevoren 
overleg geweest met partijen in de 
directe omgeving en het Regionaal 

Overleg Consumentenorganisaties 
Openbaar Vervoer (ROCOV). Op 
lijn 22 rijden kleine bussen met 15 
zitplaatsen en een aantal staplaat-
sen. De bus rijdt elke 20 minuten 
op doordeweekse dagen tussen 
7.00-20.00 uur, op zaterdag tussen 
10.00-20.00 uur en op zon- en feest-
dagen tussen 11.00-20.00 uur. De 
pendeldienst rijdt in ieder geval tot 
en met vrijdag 14 april 2017. Moge-
lijk volgt daarna nog een verlenging. 
Via deze pendel is het ook mogelijk 

De eerste 24 uur is gratis voor fiet-
sers. Een prettige bijkomstigheid: 
de openingstijden zijn ruimer; op 
donderdag t/m zaterdag tot 4.00 
uur ’s nachts. Handig voor bijvoor-
beeld een bezoek aan TivoliVreden-
burg,

Alles wat u wilt weten over fietsen en waar u uw fiets kunt stallen

met een overstap te reizen van en naar 
het centrum op busstation Utrecht 
CS en Jaarbeurszijde. De gebruikelijke 
betaalmiddelen zijn van toepassing. 

De dienstregeling van deze 
tijdelijke pendellijn 22 staat op 
bit.ly/2kdj6l0. •

De Oksel
Tussen de Van Sijpesteijntunnel en 
de Leidseveertunnel ligt ‘de Oksel’, 
met 500 fietsenrekken. De rekken 
blijven staan totdat de grootste 
fietsenstalling ter wereld onder het 
stationsplein klaar is.

Nieuwe fietsenstallingen in 
aanbouw
Het kan u niet ontgaan zijn: Utrecht 
krijgt de grootste fietsenstalling ter 
wereld, precies onder het Stationsplein. 
Die wordt nu gebouwd en is in 2018 
helemaal klaar. Dan kunnen er 12.500 
fietsen veilig en comfortabel gestald 
worden. Dwars door de stalling loopt 
een doorgaand fietspad en fiets je van 
het Smakkelaarsveld linea recta naar de 
Moreelsebrug. In de tweede helft van 
2017 gaat het eerste deel open met 
plek voor ruim 7.500 fietsen. 
Daarnaast opent bij het busstation 
Jaarbeurszijde en de Moreelsebrug 
eind dit jaar ‘de Knoopstalling’, voor 
circa 3.200 fietsen. 

De nieuwe bewaakte stalling Laag Catha-
rijne ligt dichtbij het station én Vredenburg  

©CU2030

De nieuwe fietsenstalling ‘de Oksel’ 
bij Smakkelaarsveld heeft vaak nog vrije 

plekken ©CU2030

Makkelijk vrije plek zoeken in 
fietsenstalling 
Op zoek naar een veilige, droge en 
gratis plek voor uw fiets? Dan kunt 
u via digitale borden op straat én via 
een app snel zien in welke fietsenstal-
lingen nog vrije plekken zijn. Ook ziet 
u van een aantal stallingen hoeveel 
onder- en bovenplekken nog vrij zijn. 
De app ‘P-route fiets’ is te downloa-
den via de stores van Apple, Windows 
en Android. Meer info staat op www.
utrecht.nl/fiets.

Gemeente maakt fietsplekken vrij 
Er staan in de stad veel fietsen die niet 
meer gebruikt worden. De gemeente 
haalt regelmatig fietswrakken en ver-
waarloosde fietsen weg. Eerst komt er 
een blauw waarschuwingslabel om de 
fiets, zodat de eigenaar de fiets bin-
nen een paar weken mee kan nemen. 
Anders gaat de fiets naar het fietsde-
pot. Op deze manier komt er weer 
plek vrij in de rekken. Meer informatie 
over parkeerregels en fietsdepot staat 
op www.utrecht.nl/fietsweg. •

Veel Utrechters komen met de fiets naar de binnenstad en het station. 
Hartstikke makkelijk en gezond. Het parkeren van al die fietsen is 
soms lastig. Daarom zijn er flink wat fietsenstallingen om uw fiets veilig, 
droog en gratis te stallen. We zetten de voor u belangrijkste (bewaakte) 
fietsenstallingen op een rij. 
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Wijkbureau Binnenstad 

Laadpaal in de Binnenstad © Willem Mes

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen over de Binnenstad? 
Dan bent u bij het wijkbureau Binnenstad aan het juiste adres. U kunt altijd 
langskomen. Maak dan bij voorkeur een afspraak. 

De contactgegevens zijn:
E-mail: binnenstad@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/binnenstad
Twitter: @WBBinnenstad
Twitter Gemeente Utrecht: 
@GemeenteUtrecht

Kees Geldof © Anna van Kooij

Opladen van elektrische auto’s in 
de Binnenstad

U ziet ze inmiddels op allerlei plaatsen in de stad staan, de openbare laad-
palen waar elektrische auto’s kunnen ‘tanken’. Sinds 2011 zijn er in heel 
Utrecht al 350 laadpalen geplaatst, waarvan er 24 in de binnenstad staan. 

Kees Geldof is wijkwethouder 
voor de wijk Binnenstad. Hij is 
graag op de hoogte van wat er 
speelt in de Binnenstad. 

Wilt u een belangrijk onderwerp 
bespreken met de wijkwethouder? 
Het spreekuur is 1 keer per maand. 
De eerstvolgende mogelijkheden 
zijn: 
•  dinsdag 28 maart
 17.00 – 18.00 uur;
•  dinsdag 18 april 
 18.30 – 19.30 uur.

Het spreekuur is bij het Wijkbureau 
Binnenstad in het Stadskantoor, 
5e verdieping. 
Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 
één week van tevoren, bij voorkeur 
per e-mail: binnenstad@utrecht.nl 
of telefonisch op 14030. •

Wijkbureau Binnenstad

Wist u dat 

• er dit voorjaar vijf watercypressen, drie lindes en een pop-up restaurant
 komen in het Paardenveldpark? En een fontein in het water van de 
 Catharijnesingel bij het park?

• dé site voor vraag en aanbod in passend werk, opleidingen en activiteiten
 in uw buurt www.jekuntmeer.nl is?

• werkzaamheden en evenementen in Utrecht te vinden zijn op 
 www.live.andes.nl/utrechtltc. 

• u in de Plusgids Utrecht 2017 alle informatie kunt vinden over de vele
 voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën? 
 De gratis gids is verkrijgbaar bij de buurtteams, bibliotheek, woonzorg-
 centra, buurthuizen en de huisarts en online: www.ugids.nl.

• u via de site wijkconnect.com/utrecht/binnenstad gemakkelijk contact
 kunt maken met andere bewoners in uw wijk? Er is een agenda met
 activiteiten, een prikbord en nog veel meer.

• het twitteraccount van wijkbureau Binnenstad al ruim 4.000 volgers
 heeft? Zo houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws van de 
 Binnenstad. Volg ons ook via @wbbinnenstad!

• de wijkambities en het wijkactieprogramma van de Gemeente Utrecht
 voor de Binnenstad op internet te vinden zijn? Zoek op www.utrecht.nl
 via wijkambities en wijkactieprogramma. Onder het motto ‘Oud en Nieuw
 kwalitatief verbinden’ werken we aan een leefbare, levendige en veilige
 binnenstad.

• we graag van u horen over welke onderwerpen u wilt lezen in de
 Binnenstadskrant? Mail uw suggesties naar binnenstad@utrecht.nl.

Doe mee als testrijder elektrisch autorijden!

Wijkspreekuur wijkwethouder Kees Geldof

De bezoekgegevens zijn:
Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht •

De Gemeente Utrecht moedigt bewo-
ners aan om elektrisch te gaan rijden. 
Dit zorgt voor schoner en stiller verkeer 
in de stad. Voldoende laadpunten in de 
stad zijn belangrijk om elektrisch rijden 
tot een succes te maken. Met een goed 
verspreid netwerk van laadpalen kan 
iedereen makkelijk en dichtbij de auto 
opladen. Daarom probeert de ge-
meente binnen 250 meter loopafstand 
van iedere aanvrager een laadpaal te 
realiseren.

Wilt u een laadpaal in de buurt van 
uw woning?
Bij het beoordelen van een geschikte 
locatie kijken we naar een hele reeks 
belangen. Zo moet er voldoende loop-
ruimte overblijven op de stoep na plaat-

sing van de paal. Je kunt de paal ook 
niet neerzetten recht voor iemand zijn 
voordeur en je moet rekening houden 
met kabels en leidingen. Goed zoeken 
dus. Gelukkig lukt het bijna altijd om een 
geschikte locatie te vinden, binnen de 
gewenste 250 meter van de aanvrager 
met een elektrische auto. 

Meer weten? 
Op www.030laadpaal.nl vindt u informa-
tie over het aanvragen van een openbare 
laadpaal en de bestaande laadpalen in de 
stad. Heeft u nog vragen over de laadpa-
len in de stad of over elektrisch vervoer in 
het algemeen? Kijk dan op www.utrecht.
nl/elektrisch of stuur ons een mail via 
utrechtelektrisch@utrecht.nl! •

Wilt u elektrisch rijden uitproberen? Meld u dan voor 1 april aan als 
Testrijder. Natuur & Milieu en de Gemeente Utrecht bieden 20 Utrechtse 
testrijders de kans een jaar lang de gloednieuwe Volkswagen e-Golf te 
leasen. Daarbij is het de bedoeling dat zij hun auto zoveel mogelijk delen 
met andere Utrechters. Kijk op www.detestrijders.nl/utrecht. •

!
!
!
!

!
!
!

!

????????
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Bewoners: niet nog meer horeca

De wijkraad had de bewoners uitgeno-
digd voor de bijeenkomst op 7 maart 
om te overleggen over de nieuwe 
horeca-plannen van B&W. Zij komen 
neer op versoepeling en vervaging van 
de regelgeving: op meer plekken in de 
Binnenstad mag horeca, in restaurants 
wordt - in eerste instantie drie keer per 
jaar, maar als er geen klachten komen 
vaker- na het eten vermaak toegestaan 
met een DJ of een orkestje, winkels 
mogen ook aan de straatzijde tot 
veertig procent van de verkoopruimte 
ombouwen tot koffiebar met – als ze 
dat willen – een zitbank voor de deur. 
Cafés mogen onbeperkt evenementen 
organiseren. 
De aanwezigen - voor een groot deel 
bekende gezichten; mensen die al lang 
in de Binnenstad wonen - vinden dat de 
leefbaarheid nu al behoorlijk onder druk 
staat. Er is al erg veel horeca (iemand 
zei dat uit onderzoek blijkt dat het 
nergens in Nederland zoveel toename 
is als in de Binnenstad van Utrecht). Er 
is meer dan genoeg om te voorzien in 
de behoeften van de bewoners en van 
de bezoekers van de stad. Horeca geeft, 
ook al bedoelen de ondernemers het 
nog zo goed, altijd overlast, door geluid, 
geuren, drukte, bevoorrading, enz. 
In de kerk waren ook enkele horeca-on-
dernemers. Eén van hen zei dat Horeca 
Nederland ook grote vraagtekens zet 
bij verdere uitbreiding in de Binnenstad, 

Het was zonneklaar: de grote meerderheid van de aanwezigen in de 
stampvolle Lutherse kerk in de Hamburgerstraat wil niet dat er nog 
meer horeca in de Binnenstad komt. Bij de stemming over de stelling 
‘Geen uitbreiding, meer handhaving’ stak zeker driekwart van de 
bezoekers de hand op. 

vooral van additionele horeca in winkels. 
In veel buitenwijken daarentegen is op 
horeca-gebied niets te beleven. Het is 
goed als daar meer komt.

‘Gave nieuwe concepten’
Een week eerder was in het Wilde 
Westen, een zaal in Oog in Al, tijdens 
een raadsinformatiebijeenkomst (rib) 
over de horecanota de sfeer heel anders. 
Initiatiefnemers van de rib waren D66 en 
de VVD. De bedoeling van dergelijke bij-
eenkomsten is dat raadsleden alleen luis-
teren. Bij deze rib lag dat anders. Vooral 
Klaas Verschuure van D66 bemoeide 
zich nadrukkelijk met het gesprek. Hij 
bleek een uitgesproken voorstander van 
de nieuwe plannen. 
Ondernemers hadden het in het Wilde 
Westen over ‘gave nieuwe concepten 
die tof zijn’ en over ‘vernieuwende con-
cepten die in dialoog met omwonen-
den tot stand komen’. Vaak vielen de 
woorden maatwerk en gulden midden-
weg. Ook werd er gezegd dat je in een 
snel naar vierhonderdduizend inwoners 
groeiende gemeente de Binnenstad niet 
voor nieuwe horeca op slot kunt doen.
De wijkraad vergaderde 8 maart over de 
uitkomsten van de twee bijeenkomsten. 
Zij besloot de politieke partijen uit te 
nodigen voor overleg. ‘De politiek kan 
het signaal dat de bewoners hebben 
afgegeven niet negeren’. •

www.wijkraadbinnenstad.nl

© Sjaak Ramakers
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Politiek 

Niet overdrijven 

Een circulaire economie kan bij slimme toepassing 
Nederland en Utrecht verder helpen door zowel 
economische waardetoevoeging als door het mi-
nimaliseren van grondstoffenverbruik. Laat je een 
van beide principes los, dan verliest het begrip zijn 
betekenis. Een slecht doordachte kringloop is niet 
duurzaam, maar een economische cyclus die pas 
draait als er subsidie bij moet, is dat evenmin.
De VVD Utrecht is daarom kritisch over de rol van 
de gemeente bij het stimuleren van de circulaire 
economie. Een bescheiden rol is op zijn plaats.
De gemeente kan wel het goede voorbeeld geven 
door bij aanbesteding van eigen projecten de 
markt uit te dagen met financieel concurrerende 
circulaire oplossingen te komen.
Een voorbeeld daarvan zijn gebouwen. De Economic 
Board Utrecht ziet namelijk vooral kansen in de 
bouw: door gebouwen zo te maken dat ze niet 
gesloopt, maar volledig gedemonteerd kunnen 
worden, creëer je toekomstbestendige gebouwen 
waarin sloopafval geminimaliseerd wordt.
Het moet echter niet kunstmatig worden. Zo kan 
groot onderhoud aan historische gebouwen in de 
oude Binnenstad, zoals het stadhuis, juist vanwe-
ge het respect voor de historische materialen niet 
volledig circulair zijn. Dat zijn zaken die we moeten 
accepteren.
Maar het stellen van de vraag of iets circulair 
aangepakt kan worden is altijd de moeite waard. 
Dus bij deze: hoe circulair is de Binnenstadskrant 
binnenkort? Ben benieuwd naar het antwoord! •
 

Lex van Eijndhoven, raadslid  © Job de Jong

Aan alles komt een eind, dat is het goede van 
het kwade en het kwade van het goede, zei mijn 
grootvader altijd. Tegenwoordig lijkt er geen eind 
aan te komen, vooral niet aan de discussies over 
economie en duurzaamheid. Alsof je het ene voor 
het andere zou moeten inleveren. Gelukkig zijn er 
realistische voorstellen om onze aarde beter achter 
te laten voor volgende generaties.
Zo wil de PvdA dat producenten verantwoordelijk 
blijven voor hun producten na verkoop. Producten 
moeten zodanig worden samengesteld dat zij op 

termijn volledig biologisch afbreekbaar of recy-
clebaar zijn. Tja, dus moeten wij daar zelf ook 
wat voor doen in de stad. Vaker iets repareren of 
hergebruiken. Ik heb inmiddels een goede band 
met mijn schoenmaker en kledinghersteller. Als 
ik iets echt niet meer gebruik, maak ik er iemand 
anders blij mee of gaat het naar de kringloop. Dus 
dan komt er geen eind meer aan.

Waar ik liever wel een eind aan zie komen is iets 
heel anders: de kringloop van klachten bij de 
gemeente over de WMO en de jeugdhulp. De 
Nationale Ombudsman berichtte op 2 maart: 
‘Gemeenten hebben de klachtenregelingen bij 
problemen in onder meer de zorg en de jeugdhulp 
niet op orde. Te veel mensen worden van het kast-
je naar de muur gestuurd, omdat de verschillende 
instanties moeilijke gevallen naar elkaar doorschui-
ven. Burgers weten niet waar, wanneer en hoe ze 
hun problemen kunnen melden.’

Horendol
Sinds januari 2015 ging de uitvoering van de zorg, 
de jeugdhulp en de begeleiding naar werk over op 
de gemeenten. In die tijd kwamen er ruim 3100 
klachten binnen bij de Nationale Ombudsman, die 
ook Utrechtse klachten behandelt. 
De Ombudsman denkt bovendien dat lang niet 
iedereen die de verkeerde zorg krijgt een klacht in-
dient. De drempels zijn daarvoor te hoog, mensen 
zijn bang dat het indienen van een klacht ertoe 
kan leiden dat ze helemaal niets meer krijgen, of 
ze weten niet waar ze moeten zijn.
Dat is precies wat de PvdA vanuit de oppositie-
bankjes al drie jaar aan dit college vraagt: stel 
een betere klachtenregeling in. Voor mensen die 
slecht behandeld zijn door de verstrekker van 
een rolstoel, of voor mensen van wie de kinderen 
afhankelijk zijn van jeugdhulp. Het is niet altijd de 
schuld van de gemeente als er iets misgaat. Des te 
belangrijker is het om te weten of de instanties die 
we inschakelen hun werk goed doen. De klachten-
regeling zou tevens veel persoonlijker kunnen zijn. 
Ga met de burger terug aan de keukentafel als er 
zich problemen voordoen. 
Van het kastje en de muur worden sommige be-
woners horendol. Dus neem mensen serieus. Dan 
komt er wel een einde aan. •

Marleen Haage, raadslid

Betere klachten-
regeling

Verduurzaming kan 
niet snel genoeg gaan 

De overgang naar een circulaire economie kan 
voor D66 niet snel genoeg gaan. We moeten 
sneller naar een energieneutrale, en zelfs een 
klimaatneutrale stad. Waar in andere steden 
afvalscheiding achter de deur de norm is, wordt 
het huisvuil in onze Binnenstad nog gemengd 
opgehaald. Pakketdiensten rijden zelfs voor de 
kleinste pakketjes nog een hele ronde over de 
Oudegracht en het Domplein. En in de bouw 
wordt nog erg veel energie verbruikt bij de pro-
ductie van bouwmaterialen. Terwijl de oplossin-

gen beschikbaar zijn om dat anders te doen.
Gelukkig kent Utrecht ook veel successen. Het 
stimuleren van fietsgebruik zorgt voor een veel 
gezondere samenleving. Door oude diesels te 
weren uit de Binnenstad, zorgen we voor schone 
lucht. Elektrische boten in de gracht vervangen 
steeds meer de vieze diesels en de tweetakt-
motoren die er zo lang doorheen voeren. En 
steeds meer Utrechters kiezen voor deelauto’s 
en voor zonnepanelen op hun dak. Ook simpele 
voorbeelden als het delen van je boormachine of 
je tuingereedschap met de buren, vallen onder 
een circulaire economie. Het scheelt geld én 
grondstoffen, en je houdt er wellicht leuke nieuwe 
contacten aan over.
 
Keiharde eis
De Binnenstad is misschien het meest duurzaam 
gebouwde stukje Utrecht. Niet qua energiever-
bruik, wel qua gebruiksduur. Veel panden staan 
al eeuwenlang. Maar ook nieuwbouwprojecten 
kunnen bijdragen aan een duurzame en klimaat-
neutrale stad, door ‘circulair’ te bouwen. Dat be-
tekent dat je niet zomaar alles sloopt en afvoert, 
maar goed let op wat je nog kunt hergebruiken. 
Het betekent bovendien dat je er bij het bouwen 
al op let dat je het later weer uit elkaar kan halen 
zonder alles te vergruizen. De vooruitgang in de 
verduurzaming van de bouw gaat razendsnel.

In Londen is het al een keiharde eis dat alle 
woningprojecten van meer dan tien woningen 
CO2-neutraal ontwikkeld worden. Dat soort eisen 
zorgt voor een enorme innovatiegolf waar ook 
onze stad van kan profiteren. Er wordt al met 
circulair bouwen geëxperimenteerd in het Stations-
gebied. De gemeenteraad heeft, op initiatief van 
D66, al een motie aangenomen waarin circulair 
bouwen tot norm wordt verklaard. Wie daar niet 
aan kan of wil voldoen, vragen we om uit te leg-
gen waarom niet. Zo verduurzamen we de stad én 
de economie. •

 Aline Knip en Maarten Koning

Kan hij ook uit?

Deze lamp op de Nieuwegracht brandt dag en nacht. 
Moet dat eigenlijk?
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Lente: close-up
De lente heeft alom
de bomen weer voleindigd
de stammen dragen trots
de takken met het uitgevouwen blad –
wie kan het meervoud van
de duizendtallen tellen?

van dag tot dag heb ik
de knoppen goed bekeken
en om toch maar niets te missen
heb ik óók nog dagelijks hen
bewonderend getekend
lijn voor lijn
heel precies –

en zag
hoe van binnenuit
vanuit de stilte
onstuitbaar
het leven pure schoonheid schiep –

Oeke Kruythof

 
Persoonlijke 
ontdekkingstocht

‘Circulair.’ Ik begreep het niet, had er 
nog nooit van gehoord. Het duurde 
even voor ik me realiseerde hoe bijzon-
der dat is.
Na het intypen van het woord in Google 
werd mij meteen duidelijk dat ‘circulair’ 
een veelvoorkomend woord is. Het was 
voor mij een verrassende ontdekking.
Ik vond een enorme hoeveelheid websi-
tes met studies, projecten en informatie, 
van overheid en bedrijven. In een woor-
denboek staat als uitleg van het woord 
‘circulair’ dat een circulaire economie 
hetzelfde is als een kringloopeconomie. 
Een economie zonder afval, die draait 
om hergebruik. De woorden kringloop 
en hergebruik ken ik allang, maar golden 
lange tijd als alternatief en kleinschalig. 
Wat goed dat ze nu eindelijk modern en 
grootschalig worden.

Harrie Thewessem

Sinds 2000 werkt Gerben Ibelings in Café 
de Stad in de Lange Jufferstraat. Hij is daar 
bedrijfsleider, maar hij is ook muzikant. 
Beide bezigheden sluiten bijzonder goed aan 
bij zijn levensritme. 

Ibelings is echt een avond- en nachtmens. Hij 
begint pas echt te functioneren als de meeste 
mensen het wel weer mooi geweest vinden. Dat 
was vroeger al zo, toen hij als kind tot diep in de 
nacht onder de dekens naar de radio luisterde.
Hij woont met zijn vrouw in een mooi huis aan 
het water en zijn werk is daar niet meer dan tien 
minuten vandaan. Hij neemt niet altijd dezelfde 
route, maar laat het afhangen van een boodschap 
die hij onderweg moet doen of simpelweg van 
waar hij zin in heeft. Ibelings vertelt dat hij na 
jaren waarin de muziek centraal stond en de kroeg 

Nachtmens

© Saar Rypkema
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z’n bijbaan was, de zaken omkeerde. Met onder 
andere de bands Bad to the Bone en Tröckener 
Kecks was hij vaak van huis. Hij besefte dat dit 
uiteindelijk ten koste zou gaan van relaties en 
vriendschappen. Daarom maakte hij de keus om 
meer in de kroeg te werken en minder te spelen. 
Sinds 2004 is hij drummer van de Bintangs en met 
deze band wordt er aanmerkelijk minder gespeeld, 
maar wèl op niveau. 
Hij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in de 
kroeg. Het zijn vaak lange diensten, maar na al die 
tijd bevalt het hem nog steeds erg goed. Hij kwam 
in Café de Stad terecht in de tijd dat hij nog een 
aanvullende uitkering had met sollicitatieplicht. 
Toen hij ‘s nachts met de nodige biertjes in zijn 
kraag in de kroeg zat, vroeg de eigenaar of hij er 
wilde werken. Hij zei ‘ja’ en de volgende ochtend 
besefte hij dat hij een baan had. •

Eddy Stolk

Geldof lanceert site Binnenstadskrant
De website van de Binnenstadskrant is nu ‘officieel’ 
dankzij wethouder Kees Geldof. De site bestaat al 
geruime tijd, maar was nog steeds in ontwikkeling. 
Het is nu eindelijk zover dat hij officieel kon worden 
gelanceerd. Geldof deed dat op 17 maart tijdens 
een kleine feestelijke bijeenkomst. Hij toverde op de 
site het bericht te voorschijn dat u nu leest.
www.Binnenstadskrantutrecht.nl is vooral bedoeld 
om Binnenstadsbewoners op de hoogte te houden 
van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de periode 
tussen de verschijning van twee nummers van de 
papieren krant. Belangrijk is ook de archieffunctie. 
Voor het dagelijks nieuws is er sinds enige tijd ook 
de facebookpagina www.facebook.com/Binnen-
stadskrant. • 


