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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

Buurtgroep Wijk C West
2312300 facebook: Buurtgroep-
Wijk-C-West-Utrecht

Comité Behoud Lucas Bolwerk 
www.lucasbolwerk.nl

Klankbordgroep Werven

Pandhof van de Dom
www.pandhofvandedom.nl, 
siesjonkman@hotmail.com

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 

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]

Interessante websites

© Sjaak Ramakers

De Binnenstadskrant is een onaf-
hankelijke uitgave op initiatief van 
bewonersgroepen, verschijnt vijf 
keer per jaar en wordt gratis verspreid 
in de Binnenstad

Coördinator
Dick Franssen

Redactie

Correctie
Marijke Brunt, Marieke van Osch, 
Moniek Westendorp

Fotografie coördinator
Sjaak Ramakers

Fotografie

Website
Website: Binnenstadskrantutrecht.nl 
Pippi Kragtwijk en Elaine Vis

Facebook
https://www.facebook.com/Binnen-
stadskrant/ 

Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte

Druk: Badoux
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.000
Deadline volgend nummer maandag 
24 december. 
Verspreiding vanaf 18 januari 2019

Adres redactie:
Achter Sint Pieter 84, 3512 HT
tel. [030] 23 14 555
redactie@Binnenstadskrant.nl

Abonnement:
Abonnement: € 15 per jaar.
Naam en adres opgeven bij de redactie en 
het geld overmaken op ING-bankrekening 
NL71INGB0000245122 ten name van 
Binnenstadskrant, Utrecht onder vermel-
ding van ‘abonnement’

De Binnenstadskrant wordt financieel 
mogelijk gemaakt door: 
• gemeente Utrecht
• wijkraad Binnenstad
• Bartholomeus Gasthuis
• particuliere giften

Dag dokter(s)
Je woont in een stad omdat je er werkt, of omdat je houdt 
van stedelijk leven, of omdat je er familie en vrienden hebt, 
of omdat je het van huis uit gewend bent. Maar nooit 
gehoord van iemand die in een stad woont omdat het er zo 
gezond is. 
Als je erg bezorgd bent over je gezondheid, last hebt van 
COPD of je leven tot het uiterste wilt rekken, dan kun je 
beter verhuizen naar een plek waar de lucht minder vervuild 
is. Een Waddeneiland misschien? Of de kust van Zuidwest-
Portugal? De lucht daar schijnt van zowat middeleeuwse 
kwaliteit te zijn. 
Moet de Binnenstad ernstig afgeraden worden? Er zijn nog 
plekken die niet of nauwelijks aan Europese normen vol-
doen, maar verbetering is er wél. Superschoon zal de lucht 
hier niet worden, zelfs niet als alle benzine- en dieselauto’s 
naar de buitenwijken verbannen zijn. En superstil ook niet. 
En toch, in vrijwel elk bouwplan van de laatste tijd staat dat 
je eigenlijk nergens zo gezond kunt wonen als in Utrecht. 
De gemeente maakt er zelfs een speerpunt van in het com-
municatiebeleid: een groene, gezonde stad. Healthy Urban 
Living, zo heet het in de taal van het stadhuis. 

Marijke Brunt, 
Charles Crombach,
Marianne Coopmans 
Bert Determeijer, 
Dick Franssen, 
Richard den Hartog,
Tessa Heerschop, 
Oeke Kruythof, 
Nico van Laar, 

Ben Nijssen, 
Henk Oldenziel, 
Anne Pols, 
Onno Reichwein,
Anna Sterk  
Harry Thewessem, 
Ton Verweij, 
Elaine Vis, 
Erik van Wijk

Gerard Arninkhof,
Cor Daat,
Jesse Pouw,
Saar Rypkema,
Sjaak Ramakers,

Patrick van der Sande,
Mienk Verhoeven
Marlène Willemsen

www.wijkraadbinnenstad.nl
https://denuk.nl/ [De Nieuwe Utrechtse Krant, nieuwe nieuwssite]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron] 
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

De Urban Health begint in het Beurskwartier (achter de 
Croeselaan) en verspreidt zich dan verder, bijvoorbeeld rich-
ting Merwedekanaalzone. 

Met gebruikmaking van zogenaamde big data, dat wil 
zeggen met computerprogramma’s, berekenen de moderne 
bouwers hoe woningen de meeste zon kunnen vangen, 
enzovoort. Ze vinden dat een grote sprong voorwaarts. Maar 
als je op de ouderwetse manier, namelijk met de hand, het 
aantal wooneenheden per hectare becijfert, dan zie wat hun 
‘compacte bouwen’ in werkelijkheid betekent, namelijk dat 
er per bewoner slechts een piepklein stukje groen overblijft. 
Dan kun je beter in het ruim opgezette Overvecht zitten. 
Ondanks het vele groen zijn veel mensen daar trouwens niet 
zo gezond. Het is een natuurwet: hoe hoger opgeleid, hoe 
gezonder. Kijk maar in de deftige NRC bij de overlijdensad-
vertenties. Nu pas leggen de lezers van de jaargangen 1920-
1929 het hoofd in de schoot. 

De eenvoudigste manier om de gezondheid van de hele 
Utrechtse bevolking op te krikken is bijna uitsluitend bouwen 
voor de hogere inkomens. De gemeente laat dat met liefde 
over aan de projectontwikkelaars. •

Dick Franssen

Innercitypaper… 
toch maar niet
Het was nepnieuws, de aankondiging in het vorige nummer 
dat we voortaan in het Engels zouden verschijnen. Nee, de 
Binnenstadskrant wordt niet de Innercitypaper. We houden 
het op het Nederlands. Talenwonder Frans Timmermans 
hoeft zijn campagne als Spitzenkandidat niet te onderbre-
ken om ons te helpen met het Engels. ‘Stupid Quarter’ gaat 
ons echt te ver. ‘Domkwartier’ is al erg genoeg.
Het stukje uit nummer 5 was bedoeld als satire, met als 
aanleiding de naamsverandering van De Uithof, maar niet 
alle lezers vatten het zo op. Sommige mensen dachten dat 
we werkelijk onze moedertaal zouden verzaken. Ze waren 
daarover zo ontdaan dat ze ons schreven. ‘Als jullie in het 
Engels verschijnen dan hoef ik de krant niet meer.’ 
Ze kunnen gerust zijn: de Binnenstadskrant is de gemeente-
raad niet, die om enkele ondernemers te plezieren op initia-
tief van wethouder Klaas Verschuure (D66) de stadswijk 
De Uithof omdoopte in Utrecht Science Park. 

Wij blijven De Uithof schrijven, net als Uithoflijn, al kunnen we 
ons voorstellen dat de gemeente die naam zo snel mogelijk 
wil uitwissen. Zoveel miljoenen gemeenschapsgeld die door 
onsamenhangend management zijn weggespoeld… daaraan 
wil je liever niet steeds herinnerd worden. •

Binnenstadsbewoners die klaagden dat ze vrijwel nergens meer 
gewoon een pakje boter of een pond gehakt konden kopen, 
hebben daartoe langzamerhand helemaal geen reden meer. De 
Goey Koot in de Nobelstraat, Plus en AH in de Voorstraat, de 
AH in HC en de Twijnstraat en de AH to Go in de Blue Building 
hebben gezelschap gekregen van Boon’s Supermarkt bij het 
stadhuis, een Coöp onder station Leidsche Rijn, een Super op 
de hoek Mariastraat/Mariaplaats en een Albert Heijn op het 
Stationsplein. AH zit ook in de hal van het Centraal Station. 
Binnenkort komen er nog een grote foodmarkt onder de bieb 
op de Neude en een forse Jumbo in voormalig V&D bij. 

Volop supermarkten

Voor dagelijks nieuws uit de Binnenstad: 
https://nl-nl.facebook.com/binnenstadskrant/
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Overigens is de gezondheid van de Binnenstads-
bewoners in het algemeen redelijk. 84 procent 
ervaart zijn gezondheid als goed tot zeer goed; in 
de stad als geheel is dat 77 procent. De positieve 
score in de Binnenstad is begrijpelijk, omdat hier 
veel goed opgeleide jongvolwassenen wonen. 
De leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar springt 
eruit. Dat zijn dus niet alleen studenten, maar ook 
afgestudeerden en expats. Opvallend is het aandeel 
van westerse allochtonen, zoals Grieken, Spanjaar-
den en Italianen, constateert Jaap van der Laan, 
huisarts bij het Gezondheidscentrum Binnenstad 
op de Van Asch van Wijckskade. ‘Alle landen waar 
het slecht gaat met de werkgelegenheid, zijn hier 
goed vertegenwoordigd. Er lijkt een braindrain 
vanuit Zuid-Europa gaande. Het gaat ook wel om 
mensen die in Amsterdam werken, maar daar geen 
woonruimte kunnen vinden.’
Huidziektes (eczeem) en aandoeningen van de 
luchtwegen staan met stip bovenaan op de lijst van 
klachten van de bewoners. ‘Maar dat is al jaren zo’, 
weet Van der Laan. ‘Het is hier al iets verbeterd, 
omdat de gemeente gelukkig de oude diesels uit 
de Binnenstad weert.’

Slaapproblemen
Opvallend is de hoge score van psychische klach-
ten: depressie, angst en vooral slapeloosheid. 

Utrecht mag dan tegenwoordig een leuke gezellige stad zijn, het is niet allemaal rozengeur. Het 
alcoholgebruik ligt bij de Binnenstadsbewoners hoog, er zijn nogal wat psychische problemen, 
er is veel eenzaamheid en het aantal geslachtsziekten stijgt. Het zijn de uitkomsten van een on-
derzoek van medewerkers van het UMC Utrecht Julius Centrum voor gezondheidswetenschap-
pen en eerstelijnsgeneeskunde. De resultaten zijn begin november besproken met de huisartsen 
in de Binnenstad en vertegenwoordigers van gemeente, welzijnswerk, buurtteams en GGZ. 

Het is bekend dat steden als een magneet werken 
op psychiatrische patiënten. Van der Laan: 
‘De grote steden zijn anoniemer en daardoor voor 
veel mensen veiliger.’ Ook zijn hier meer voorzie-
ningen. Bovendien is het al jaren rijksbeleid om 
psychiatrische patiënten niet meer ‘op te sluiten’ in 
grote instellingen in de bossen, maar ze geïnte-
greerd in de samenleving te laten wonen. Dat gaat 
niet altijd vlekkeloos.’
Opmerkelijk is dat bijna vier procent van de vol-
wassenen, en in iets mindere mate de jeugd, in de 
Binnenstad slaapproblemen heeft. In Utrecht-Oost, 
dat op veel punten eenzelfde beeld vertoont als de 
Binnenstad, is daarvan geen sprake. Een heldere 
verklaring voor dit verschil is er nog niet. Zou het te 
maken kunnen hebben met het oprukken van het 
horecavertier? 
Overigens leidt overmatig alcoholgebruik ook 
tot slaapproblemen. Bij liefst 34 procent van de 
Binnenstadsbewoners is sprake van overmatig 
alcoholgebruik; in Utrecht-Oost kijkt 33 procent 
te diep in het glaasje. In de rest van de stad is dat 
slechts 22 procent.

Condoomgebruik
Ondanks al die gezelligheid kampt 35 procent van 
de bewoners met eenzaamheid; ook in Utrecht-
Oost. Ze hebben geen mensen in hun omgeving 

Bert Determeijer

met wie ze over hun problemen kunnen praten. 
‘Dat hangt samen met de steeds verdergaande 
individualisering’, zegt Van der Laan. ‘Het aantrek-
kelijke van een stad is dat je niet zo op je vingers 
wordt gekeken. Maar dat heeft een keerzijde.’
En dan heeft alle gezelligheid ook nog een ander 
venijnig staartje. Het aantal geslachtsziekten neemt 
toe. In de Binnenstad heeft vijf procent van de 
ondervraagden last van die naweeën; in Utrecht-
Oost en de rest van de stad is dat ‘slechts’ drie 
procent. Van der Laan: ‘De jeugd wordt slordiger 
in condoomgebruik. Ze denken: als ik iets oploop, 
kan de dokter dat wel oplossen. We overwegen nu 
om samen met de studentenverenigingen een pre-
ventieprogramma te ontwikkelen. Maar eigenlijk 
is dat een zaak van de GGD. Voor ons is dat een 
taakverzwaring en we doen al veel aan preventie 
op het gebied van diabetes, hart- en vaatziekten, 
longproblemen en eenzaamheid. We kunnen niet 
alles aanpakken.’ • 

Niet alleen rozengeur

Huisarts Jaap van der Laan: Meer slaapproblemen in de Binnenstad © Gerard Arninkhof

Omgevingsvisie 
onderweg
Voor 2021 moet er voor de Binnenstad 
een zogenaamde omgevingsvisie ont-
wikkeld zijn. Dan namelijk treedt de wet 
Omgevingsvisie in werking. De bedoeling 
van die wet is om regels voor ruimtelijke 
projecten te bundelen om het op die ma-
nier eenvoudiger te maken om projecten 
te starten. 

Op de valreep van 2018 is er voor de omge-
vingsvisie Binnenstad een externe procesmana-
ger aangetrokken: Frans Werter van Buro De 
Steeg. Werter maakte al eens in de negentiger 
jaren samen met de bewoners een toekomst-
visie voor de Binnenstad en onlangs nog een 
visie voor de Kanaalstraat..  

Utrecht heeft te maken met drie typen visies: 
De Koers (beleid voor lange termijn), Thema-
tisch Beleid (beleid over specifieke thema’s) 
en Gebiedsbeleid (voor deelgebieden binnen 
de gemeente). Als koers voor de lange termijn 
koos de gemeente al voor ‘gezonde groei’. 
Daarover is geen inspraak meer over mogelijk. 
Wat betreft de deelgebieden zijn er al (deels) 
visies opgesteld voor Vleuten en De Meern, 
Merwedekanaalzone en Beurskwartier en 
Lombokplein.

Voor de Binnenstad komt er een groep, samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van diverse 
belangengroepen, die het proces bewaakt.. 
Rond maart moet er een een plan zijn voor de 
te behandelen thema’s en voor de inhoudelijke 
discussies. De informatie wordt dit jaar opge-
haald en in 2020 tot een visie verwerkt. 

Zowel de wijkraad als de actiegroep Binnen-
stad 030 heeft benadrukt dat het opstellen van 
een aparte visie voor de horecaontwikkeling 
noodzakelijk is. De actiegroep heeft zelfs ge-
steld haar deelname daarvan te laten afhangen 
en dat dit tevens geldt voor de ontwikkelingen 
op het gebied van omzetten en splitsen van 
panden. •

Ben Nijssen



Kersten en Van Manen wijzen naar het Moreelse-
park en omgeving waarvoor zij een visie ontwik-
kelen onder de werktitel De Tuinen van Moreelse. 
Het gaat om een rechthoek vanaf het Rechtbank-
plein tot aan Hoog Catharijne. Kerngebied zou 
de ruimte moeten zijn tussen het Inktpotgebouw 
en de Catharijnesingel, nu een verwaarloosd stuk 
groen met hier en daar een blok bakstenen. In de 
omgeving staan een aantal karakteristieke grote 
kantoorgebouwen. 

Lunchpauze
‘Met het water weer terug in de singel is dit 
gebied rijk aan potentie. Het grossiert in verborgen 
plaatsen die veel beter benut kunnen worden. We 
willen wandelpaden en rustplekken ontwikkelen, 
een betere zichtverbinding met de Catharijne-
singel creëren. De bestaande cultuurhistorie krijgt 
in die omgeving een nieuwe, sterkere plaats. 
Het kantoorpersoneel moet in de stad tijdens de 
lunchpauze een frisse neus kunnen halen, wande-
lend, of zittend op het terras van een romantische 
kiosk.’

‘Utrecht kan veel groener en daarmee gezon-
der worden. Het verbazende is dat je die ver-
betering kunt bereiken met relatief bescheiden 
ingrepen. Het gaat om innovatieve, creatieve 
ideeën. En multidisciplinair samenwerken.’

We praten met Paul Kersten en Willemijn van 
Manen, twee landschapsarchitecten van bureau 
OKRA, een internationaal werkend bedrijf met 
ruim dertig medewerkers. Ze zijn betrokken bij 
diverse ontwikkelingen die Utrecht duurzamer en 
klimaatbestendiger moeten maken. ‘We zijn vooral 
gericht op klimaatadaptatie van historische bin-
nensteden. Daar moet je voorzichtig te werk gaan 
met respect voor de grote rijkdom aan erfgoed. 
We zijn niet vies van ‘ongevraagd advies’ en willen 
graag meedenken over slimme, kleinschalige 
oplossingen. Hoe houden we de stad droog, hoe 
creëer je meer groen zonder de recreatiedruk op 
te voeren? Kortom: hoe faciliteer je gezond wonen 
en werken? We willen een gereedschapskist 
samenstellen voor het ontwikkelen van toekomst-
bestendige binnensteden, waar ook ter wereld.’
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Erik van Wijk en Charles Crombach

Gezonder is niet zo moeilijk

Woonoverlast 
aanpakken

Woonoverlast moet per Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) in Utrecht 
worden verboden, vindt de Utrechtse 
Stichting tegen Geluidshinder. In twee-
honderd gemeenten staat woonoverlast 
al in de APV, maar in Utrecht nog niet. 

Met woonoverlast wordt niet alleen ge-
luidshinder bedoeld, maar ook schelden, 
schreeuwen, intimidatie en agressie, rotzooi 
maken, met spullen en fietsen gooien, stank- 
en (hout)rookoverlast, dealen, ongedierte, 
hinderlijke huisdieren enz.
In juli 2017 is met grote meerderheid in de 
Eerste en de Tweede Kamer de Wet 
Aanpak Woonoverlast aangenomen, die de 
burgemeester de mogelijkheid geeft maat-
regelen te nemen die minder ver gaan dan 
huisuitzetting. Maar daartoe moet er wel 
eerst een verbod op woonoverlast opgenomen 
worden in de APV.
Minder vergaande maatregelen kunnen be-
staan uit gedragsaanwijzingen, zoals beper-
ken van het aantal bezoekers, instellen van 
een tijdsgrens waarna het stil moet zijn, een 
grens aan hoe hard de tv en de muziek mag 
staan, aanbrengen van geluidwerende vloe-
risolatie, buren niet meer agressief benaderen, 
enz..

Een petitie staat op https://petities.nl/
petitions/invoering-wet-aanpak-woon-
overlastaso-wet-in-utrecht?locale=nl. 
Als er meer dan 250 geldige ondertekenaars 
zijn moet de gemeenteraad een besluit nemen 
over al dan niet opnemen van woonoverlast in 
de APV. •

Paul Kersten laat kaarten zien waarop de hoogte-
verschillen in de Binnenstad zijn ingetekend.
Dat zijn er nogal wat! De Lange Nieuwstraat 
verloopt bijvoorbeeld van 6 meter boven NAP bij 
het Domplein naar 1 meter boven NAP bij het 
Centraal Museum. ‘Je zou zichtbaar water kunnen 
laten stromen om iedereen bewust te maken van 
de kwetsbaarheid van de lagergelegen gebieden.’ 
Die kwetsbaarheid geldt ook voor de Voorstraat 
en de Breedstraat, de Springweg, het Moreelse-
park en Wijk C. 

Plensbuien
‘De gemeente zou ondergronds trapsgewijs 
waterbassins kunnen bouwen om bij plensbuien 
overtollig water op te vangen. Dat kan later weer 
dienen om bij droogte bomen te laven. En om in 
tijden van hitte voor de nodige verkoeling te zor-
gen. De stad wordt er niet alleen gezonder maar 
ook aantrekkelijker van.’
Zo ziet OKRA ook mogelijkheden voor toekomst-
bestendige verbeteringen rond de Maliebaan. 
Dat gebied zou van een verkeersader met veel 
parkeerplaatsen in een aantrekkelijk park kunnen 
worden omgetoverd. Werktitel: Wadibaan. ‘Daar 
kan het oppervlaktewater geborgd worden in 
elegante stroompjes en vijvers.’ •

De laatste tijd hoor ik 
regelmatig het geluid 
over de Oudegracht 
klinken. Ik krijg er een 
onrustig gevoel van en 
loop snel naar het raam. 
Welke boom is er nu 
weer aan de beurt? 
Je weet het niet. Het 
voelt als een loterij. 
Ieder moment zou het 
kunnen gebeuren, kan 
de boom voor jouw huis 
zomaar ineens weg zijn.

Eind november 2018 
was het inderdaad zover. 
De kettingzaag klonk 
dichterbij dan ooit. Het 
was nog vroeg. Ik zag de 
hoogwerker al door het 
raam tussen de takken 
toen ik de kamer in 
kwam. Ik wist genoeg. De 
witte paardenkastanje met 
boomnummer 2209097, 
geplant in 1920. Hij gaat 
er aan. Op woeste wijze 
werden enorme takken 
van de boom gezaagd. Dit 
is geen snoeien, dit is   
slopen.

Ik liep naar beneden en sprak een van de zagers aan. Hij vertelde dat tijdens de werkzaamheden aan de 
werf de wortels zwaar beschadigd zijn geraakt. De boom is scheef gaan staan en heeft scheuren getrok-
ken in de aanhechting van werf en werfkelder. Steen en bomen. Het gaat niet goed samen. 
Toch heb ik het gevoel dat de gemeente hier niet vrijuit gaat. Ik heb ze bezig gezien. Met grof geweld 
gaan de platen van de damwandconstructie de grond in, dwars door de wortels heen vaak. Het huis 
trilde en de boom verzakte. Geen aankondiging of uitleg naar de omwonenden toe. De Oudegracht 
voorgoed veranderd. •                                                                                                              Eddy Stolk

Het geluid van de kettingzaag

 © Marlène Willemsen
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Verbeter de Catharijnesingel 

Europese norm, aldus gemeentewoordvoerder 
Koopmans. 
Ben Slijkhuis van de Utrechtse Luchtwachters: ‘Die 
gemiddelden zeggen weinig over pieken waarin 
veel mensen aan hogere concentraties bloot-
gesteld worden. Op windstille, warme zomerse 
dagen kan in spitstijden veel uitlaatgas onder het 
bladerdak van de Singel blijven hangen. Dan kan 
je daar beter niet joggen. Dat ene moment dat 
je achter een brommer fietst, krijg je zeer giftige 
uitstoot.’ 
Steeds meer fietsers en voetgangers moeten 
de Catharijnesingel met meer motorvoertuigen 
delen. De noord-zuid fietsroute langs Rijnkade en 
door Zocherplantsoen wordt naar de Catharijne-
singel verlegd. En een toenemend aantal fietsers 
tussen oost en west kruist de Catharijnesingel. Ze 
moeten zich door de spoortunnel persen bij de 
Van Sijpesteijnkade of twee kilometer verderop 
bij de Bleekstraat, tenzij ze met fiets aan de hand 

De Catharijnesingel is een belangrijke verbindings-
route en bestemming. Ze verbindt verkeer uit alle 
windrichtingen en vormt, net als het spoor, een 
grens tussen oude en nieuwe Binnenstad. Aan de 
ene kant staan statige kantoren en huizenrijen, 
oostelijk stroomt de Singel, noordelijk kroont 
Hoog-Catharijne. 
Waar de kortste snelweg van Nederland (twaalf 
stroken) lag, bevindt zich nu een smalle spelonk-
achtige tunnel, waaronder auto’s in file wachten 
voor parkeer- en bevoorradingsafslagen. Hoe vies 
precies? Onbekend. Het meetpunt vlakbij is al vier 
jaar buiten bedrijf. 

Niet joggen
Over de twee kilometer Catharijnesingel van 
Paardenveld tot Tolsteegbrug, zorgen dagelijks 
tien- tot veertienduizend motorvoertuigen voor 
een stikstofdioxide-concentratie in de lucht van 
38 tot 40,5 µg/m3 (jaargemiddelde). Onder de 

Ondanks de herinrichting van het Stationsgebied en ondanks de gezondheids- en leefbaar-
heidsambities van de gemeente is de Catharijnesingel nog steeds één van de drukste, lawaaie-
rigste en smerigste autowegen van de Binnenstad. 

 © Saar Rypkema

de Moreelsebrug op gaan. Het college-akkoord 
voorziet in een nieuw tunneltje bij de Nicolaas 
Beetsstraat, halverwege de Catharijnesingel. De 
kruising bij de Bartholomeus-voetgangersbrug zal 
dan nog drukker worden. Hoe te voorkomen dat 
weggebruikers elkaar in de wielen rijden?

Alleen bestemmingsverkeer
De gemeente wil van de Catharijnesingel een 
30km zone maken en doorgaand verkeer weren, 
aldus woordvoerder Koopmans, die daaraan 
toevoegt: ‘Er is nog geen studie gemaakt naar de 
mogelijkheden. De effecten wat betreft milieu/
leefbaarheid zijn dus ook nog niet in beeld te 
brengen.’ Terwijl de Croeselaan inmiddels een 
30km bestemmingsweg is met brede groene mid-
denberm, en de Maliesingel een 30km fietsstraat 
waar elkaar passerende auto’s ruimte delen met 
fietsers, heeft de gemeente voor de Catharijne-
singel dus nog geen studie verricht. 
Als de gemeente gaat onderzoeken hoe door-
gaand verkeer kan worden geweerd, dan ligt een 
‘knip’ aan beide rijrichtingen van de Catharijnesin-
gel voor de hand. Alleen bestemmingsverkeer kan 
er dan nog in, voor leveranties en parkeren. Een 
andere mogelijkheid is een‘knijp’, waarbij door-
gaand verkeer door een scala van maatregelen ont-
moedigd wordt. Bij dat laatste is het de vraag of 
de Catharijnesingel zo autoluw wordt dat auto’s, 
voetgangers en wielrijders zonder te veel ongemak 
of gevaar de schaarse ruimte kunnen delen. 
Peter van Bekkum van de Fietsersbond: ‘Als de ge-
meente hier een autoluwe 30km zone maakt, dan 
horen alle stoplichten te verdwijnen en kunnen 
overbodige invoegstroken groen worden.’ Voor de 
Fietsersbond heeft herinrichting van de Catharij-
nesingel prioriteit, inclusief nieuw tunneltje. Van 
Bekkum: ‘We kunnen niet wachten.’
Sluit je zintuigen af voor het uitzinnige autover-
keer. Stel je een schone, stille, statige Catharijne-
singel voor. Terwijl de wind door de bomen waait, 
wandel of fiets je, tussen spiegelend water en 
monumentale huizenrijen van noord naar zuid en 
steek je gemakkelijk en veilig door van oude naar 
nieuwe Binnenstad. Waar blijft dat plan voor de 
verbeterde Catharijnesingel? •

Leeuwenbergh 
weer concertzaal

De Leeuwenbergh op het Servaasbolwerk 
wordt een centrum voor kamermuziek. De 
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel, die 
het gebouw gekocht heeft van een particu-
liere stichting, maakt in de loop van dit jaar 
de precieze plannen bekend.

De Leeuwenbergh functioneerde tijdens de 
reconstructie van het muziekcentrum als 
kleine zaal van Vredenburg. De voormalige 
kerk was voor dat doel grondig verbouwd.
Na de opening van TivoliVredenburg was er 
nog slechts incidenteel wat te doen. De par-
ticuliere stichting, voornamelijk bestaande 
uit bewoners van de Binnenstad, was al een 
tijd op zoek naar een koper. De verkoopprijs 
is niet bekend gemaakt. •

Onno Reichwein

  Autolampen op de Catharijnesingel © Jesse Pouw
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Er snerpt een fluitje en meteen daarna het com-
mando Go!! Go!! Go!!. Bereidwillig zet de groep 
zich in beweging. Sommigen op marathonsnelheid, 
anderen kiezen voor een rustig drafje. Er vormen zich 
druk pratende paren. Na een rondje om het grasveld 
onderaan de Sterrenwacht klinkt weer een fluitje. 
Meteen gaat iedereen over op wandelpas, hijgt uit. 
Tot even later weer een fluitje klinkt. 
Vlak daarvoor nog, bij de hond van Hekman aan het 
eind van de Nieuwegracht, stond de groep in een 
kring heel ingespannen te huppen. Zwarte leggings, 
paarse, gele, rode jacks, een paar blote knieën. Piet 
Callaars heeft de professionele leiding: ‘Zo gaat hun 
hartslag omhoog. Het is een echt vaste groep met 
heel verschillende niveaus. We begonnen vijftien 

jaar geleden, sommigen doen al vanaf de begintijd 
mee. Iedereen heeft zijn eigen tempo. De meesten 
zijn recreatieve lopers, maar er zijn ook een paar 
halve-marathonlopers bij.’ 

Het valt op dat de groep vooral uit vrouwen bestaat. 
Callaars: ‘Dat is niet zo gek. Vrouwen zijn bij de 
groep omdat ze het én goed – je blijft er fit en ge-
zond bij - én gezellig vinden. Mannen hebben meer 

Marijke Brunt

Fit en gezond in het park
Het Zocherpark is geliefd bij joggers. ‘s Ochtends vroeg al en ’s avonds laat nog kan je ze tegen-
komen, hollend of duwend tegen een boom om de kuiten te rekken. Maar op zaterdagochtend 
is het helemaal prijs. Het is koud en grijs als om half tien een stuk of vijfentwintig vrouwen en 
mannen zich op het gras van het Lepelenburg verzamelen voor hun wekelijkse looptraining.

 
© Gerard Arninkhof

iets met gadgets, armbandjes. Zij maken zich druk 
over hun hartslag, tempo, calorieverbruik en noem 
maar op, kijken met GPS hoever ze al zijn gelopen. Ik 
heb aan een stopwatch genoeg.’
Piet Callaars bepaalt de route: ‘Het Zocherpark is 
vaste prik voor ons. Maar soms gaan we ook een 
stukje over straat, bijvoorbeeld via Karel V of naar de 
Maliebaan. Bij onze training in het park verplaatsten 
we ons steeds. We zijn niet langer dan zes minuten 
op één plaats. Dus echt overlast geven we niet. Het 
Zocherpark is ook lang zo druk niet met groepen 
sporters als bijvoorbeeld het Griftpark, en het leuke 
van de Binnenstad is dat we ook van elkaar dingen 
horen over de historie.’ Na afloop loopt de groep  
rustig pratend naar het huis van een van de deelne-
mers. Een paar keer per jaar drinken ze samen koffie. 
Piet Callaars tovert kannen koffie tevoorschijn en 
deelt dikke plakken cake uit. •

Er komt geen tweede leven voor het wijk-
akkoord dat woningbouwverenigingen, de 
gemeente en welzijnsorganisaties negen jaar 
geleden sloten. Eén van de hoofddoel-
stellingen was dat er ook voor minder draag-
krachtige ouderen mogelijkheden zouden 
komen om in de Binnenstad te blijven wonen. 
Woningen ‘levensloopbestendig’ maken, dat 
was het slagwoord.

Wijkakkooord 2

Alvast een kandidaat voor het woord van het jaar 
2019: plintenmanager. Aagje Loef, projectleider van 
het Beurskwartier, vertelde de wijkraad wat de func-
tie inhoudt: ervoor zorgen dat op het niveau van de 
begane grond (het plint-niveau) de wijk aangenaam 
wordt. In de ‘plinten’ komen, zo zei ze, functies die 
aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld kunstenaarsruimte, 
koffiewinkel, restaurantje, fietsenmaker. De plinten-
manager moet lokale ondernemers in die plinten 
trekken. De nieuwe woonblokken worden op die 
manier sociaal en levendig. Je loopt hier dus niet eng 
in je eentje, ook ‘s avonds niet. Ook zal de openbare 
ruimte er aantrekkelijk ingericht worden 
Het Beursgebied wordt autovrij. Auto’s komen niet 
verder dan Van Zijstweg en Graadt van Roggenweg. 

Plintenmanager
Dick Franssen

De bewoners van die drieduizend woningen moeten 
hun auto parkeren aan de overkant van het Merwede-
kanaal. Er komen wel ondergrondse parkeergarages 
onder de blokken, maar daar mogen alleen elektri-
sche deelauto’s staan. •

In antwoord op vragen van GroenLinks naar aanlei-
ding van een artikel in de Binnenstadskrant schrijven 
B&W dat het wijkakkoord opgegaan in het ‘sturend 
uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg’. 

B&W erkennen dat er in de Binnenstad weinig voor 
minder draagkrachtige ouderen is gerealiseerd. Maar 
er is hoop: Op het Kruisvaartkade (in de buurt van 
de Rabobank, op de grens van het Stationsgebied, 
volgens de gemeentelijke wijkindeling nog net 
Binnenstad) komen tot en met volgend jaar nog 120 
sociale huurwoningen. In het programma van eisen 
van het bouwplan staat dat rekening moet worden 
gehouden met levensloopbestendig bouwen.
 
Ook in het Beursgebied en op het Lombokplein 
(nu nog Westplein) zal een deel van de nieuwbouw 
uit sociale woningen bestaan. •

Wandelaar in het park: ‘Die groep sporters? Leuk 

toch! Ik moet ook in vorm blijven. Ik ben een lan-

ge-afstand wandelaar, elk jaar duizenden kilometers. 

Als ik ’s zaterdags brood ga halen bij de bakker neem 

ik een heel grote wandeling door het park.’

Mevrouw met hondje in het park: ‘Die sporters? 

Dat vindt ik maar niks, zo’n grote groep. Soms word 

je bijna opzij gelopen. Apart rennen, dat vind ik 

prima. Ik heb niets tegen rennen. Maar het zijn hier 

wandelpaden.’ 
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In de Andreashof woont sinds 2007 het gezin 
Dorsman; Robert, Sandra en hun zonen Laurens 
Ari (11) en Anne Kees (8). Moeder ligt ten tijde 
van het interview en de fotosessie met een fikse 
griep in bed. Robert is vertaler uit het Engels 
en Afrikaans en is docent Engels op een hbo in 
Utrecht. Hij vertaalde o.a. het proza van de schrijf-
ster Antje Krog en ook haar poëzie, dit samen 
met een collega. Sandra is kunstenares en heeft 
daarnaast een baan. In de woonkamer hangt haar 
werk naast mooie kaarten van Utrecht. 

Auto weggedaan
Robert Dorsman vertelt: ‘ik ben destijds met te-
genzin uit de Mgr. v.d. Weteringstraat vertrokken. 
Ik was gehecht aan de Maliebaan, het Oorsprong-
park, maar als je een gezin sticht zijn andere keu-

Anna Sterk

Rustiger dan op het platteland

Ze woonden er al een tijdje toen de mogelijkheid zich voordeed hun huis te kopen. Geen moment 
twijfelden ze. ‘Ja, dat kon ook niet anders als je eigen familie zegt: ‘het is hier rustiger slapen dan 
bij ons op het platteland, je zus toevoegt: ‘wat een lusthof, wat een paradijs’ en wandelaars je 
aanspreken met: ‘wat woont u hier toch mooi’. 

zes noodzakelijk. Het bleek een lot uit de loterij. 
Met onze buren hebben we goed contact. Met 
vier van hen zijn zonnepanelen aangelegd. In de 
hof is het heerlijk rustig, er is nauwelijks geluids-
overlast en het is groen. In de zomer genieten 
we in onze mooie achtertuin van de liturgie in de 
Orthodoxe kerk, wanneer de ramen openstaan. 
De auto is de deur uit, want alles is heel dichtbij; 
het station, de bibliotheek, de kindercolleges op 
de universiteit en de winkels. In de beginperiode 
woonden er meer kinderen in de directe omgeving 
en was de zandbak in trek. Nu spelen onze zonen 
niet alleen in de hof maar ook aan de singel en 
vissen ze op rivierkreeftjes met hun vriendjes’. De 
jongens verheugen zich op de terugkeer van het 
water in de singel, want er zijn plannen voor de 
aanschaf van een bootje.’ 

Minder CO2
Huize Dorsman is niet groot, maar toch hebben 
alle vier na een kleine aanpassing een eigen kamer. 
Op de vraag wat ze het fijnst in hun kamer vinden 
zegt Laurens Ari: ‘ik geniet van het uitzicht vanuit 
mijn kamer, ik kan helemaal tot Kinepolis kijken. 
En in onze binnentuin is minder CO2 dan langs de 
singel die we oversteken als we naar de Punten-
burgschool gaan. Dan ruiken we de uitlaatgassen’. 
Anne Kees vult aan: ‘ik vind de Japanse kers voor 
ons huis erg mooi, wanneer die in bloei staat’. 
De Andreashof, die eerst een bielzentuin had, is in 
2011 opnieuw ingericht in samenspraak met de 
bewoners en wordt ook door hen onderhouden. 
Anne Kees helpt mee met verpotten en zaaien. 
Het bronzen beeld ‘Een uil’ ter herinnering aan 
de in 2010 overleden medebewoner schilder Dolf 
Zwerver, krijgt in de winter soms gezelschap van 
een sneeuwpop. 
Voor een ‘heitje voor een karweitje’ wordt ook de 
hof sneeuwvrij gemaakt. •

Links: Robert Dorsman, midden: Laurens Ari, rechts: Anne Kees Dorsman © Saar Rypkema

Scherper toezicht 
Lepelenburg

Een extra toezichthouder, de wijkboa, ziet er samen 
met de politie op toe dat de overlast in het park 
Lepelenburg vermindert. Het park was in toenemende 
mate een verblijfplaats voor verslaafden en dealers.
De overlastplegers kunnen eerst een verblijfsontzeg-
ging krijgen voor een etmaal, daarna voor een maand 
en vervolgens voor twee maanden. Politie, toezicht-
houders en maatschappelijke organisaties proberen te 
voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat, dat 
wil zeggen dat de overlast zich verplaatst. •  

Bus 2 weer aan stadskant

Bij het Centraal Station zijn vanaf 9 december 
tijdelijk drie busstations in plaats van twee. Vanaf 
het nieuwe busstation, onder het in aanbouw 
zijnde Zuidgebouw bij het Moreelsepark, vertrekken 
de bussen 2, 3, 18 en 28. Uiteindelijk blijven er bij 
Utrecht Centraal twee busstations over, één aan 
elke kant van het spoor. Het verlengde van het bus-
station aan de centrumkant wordt de vertrekplaats 
van de tram naar De Uithof. •  

900 jaar stadsrechten

Dit jaar begint de fondsenwerving voor de viering 
van negenhonderd jaar stadsrechten. In het duurste 
scenario van Utrecht Marketing kost het feest 18,5 
miljoen, in het goedkoopste 14,1 miljoen euro. 
Private partijen moeten voor de helft zorgen. 
De verjaardag is 2 juni 2022. Negenhonderd jaar 
daarvoor, in 1122 dus, gaf Hendrik V, keizer van het 
Duitse rijk, Utrecht stadsrechten. Vier jaar eerder viel 
Stavoren die eer te beurt. •  
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Tuurlijk is de fiets het handigste ver-
voermiddel in de Binnenstad. Schoon, 
goedkoop, makkelijk te parkeren. Maar 
je zult maar een lichamelijk gebrek 
hebben. Dan is ie waardeloos. Dan ben 
je blij dat er alternatieven zijn. En als je 
grote spullen te vervoeren hebt heb je 
er ook niks aan. Dan moet je wat anders 
verzinnen. Dat gebeurt ook. Dus rijdt er 
in de Binnenstad van alles rond. Onze 
fotograaf Gerard Arninkhof ging op zoek 

naar al dat afwijkend vervoer.

 

Met een mooie zwaai parkeert Martijn van 
Lindenberg zijn gehuurde bakfiets op de 
Oudegracht. Hij komt hem terugbrengen 
bij kringloopcentrum De ARM. Heeft net 
een bed opgehaald bij Ikea en thuis ge-
bracht. Voor zo’n klus is de bakfiets ideaal. 
En goedkoop ook nog. Dat is belangrijk 
voor een student. Een bestelbusje kost al 
gauw vijftig euro voor een halve dag, de 
bakfiets vijf euro voor het eerste uur en 
3,50 voor elk volgend uur. Of 15 euro voor 
een dagdeel. Koopje! Martijn blij.

Ik tref Ada Harskamp in de winkel Sjofar 
in de Korte Elisabethstraat, voor christe-
lijke boeken en cadeauartikelen. Ze staat 
te snuffelen tussen de ringen met een 
religieuze tekst. De Canta staat voor de 
deur. Dat kleine stukje de winkel in kan ze 
nog wel lopen. Ada lijdt al jaren aan de 
longziekte COPD. Ze heeft nog meer kwa-
len, maar is vol vertrouwen. ‘Er is er eentje 
die op me let,’ zegt ze en wijst naar boven.. 
Ze is 65 en is sinds haar 35ste aangewezen 
op aangepast vervoer. Eerst was het een 
scootmobiel. Maar daar was ze bijna mee 
verongelukt omdat haar vingers in een 
kramp schoten en ze het handvat niet op 
tijd los kon laten om te remmen. Toen werd 
het een Canta. ‘Die brengt me overal waar 
ik zijn moet. Behalve in Hoog Catharijne. 
Maar voor dat soort gevallen heb ik ook 
nog een rollator achterin liggen’.

‘Gewone’ bakfiets

Canta

Bij evenementenbureau Puur Utrecht zijn ze 
blij met de bakfiets die ze via Marktplaats 
op de kop hebben getikt (en natuurlijk in 
de eigen bedrijfskleuren hebben beschil-
derd). Want met én een kantoor op de 
hoek van de Oudegracht en de Korte 
Smeestraat én een vestiging verderop in 
een werfkelder is er veel transport heen 
en weer. Voor Steven van Koldenhoven, 
coördinator bij het bureau, is de bakfiets 
dan ook een prettige aanwinst. En ook nog 
goed voor de conditie. 

Bakfiets Puur Utrecht 

Afwijkend vervoer
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Sommige buren vinden het een hinderlijke 
sta-in-de-weg. Maar Rutger Bartelsman (26) 
is verknocht aan zijn gemotoriseerde drie-
wieler met laadvloer. Al was het maar omdat 
elk moertje en elk tandwieltje in de loop der 
jaren door zijn vingers is gegaan. Hij begon 
er aan te klussen toen hij veertien was. Hij 
heeft hem zelf helemaal opgebouwd met 
onderdelen die hij overal op de kop tikte. 
Het zadel is van een oude Harley, de motor 
van een gebruikte Honda etc. ‘Een ideaal 
vervoermiddel in de stad. Ik mag hem overal 
parkeren. En handig: een vriend is meubel-
maker. Wat hij maakt breng ik naar de klant.’

De segways van Wietse Schadenberg kun 
je overal in Nederland tegenkomen. Ook 
in Utrecht waar zijn bedrijf Segway Tour 
regelmatig rondritten organiseert. Hij moet 
het hebben van bedrijfsuitjes en andere 
evenementen. Het tweewielige zelf balance-
rende ding is populair. Wietse begon in 2010 
met 10 segways. Inmiddels heeft hij er bijna 
vijftig. Groepen die met een segway op stap 
willen krijgen eerst instructie. En er gaat altijd 
een gids mee. Soms is het Wietse zelf of zijn 
vriendin Monique.

Zelden zo’n opgewekt iemand in een scoot-
mobiel gezien : Willem Brandenburg heeft 
MS en is daarom al negen jaar aangewe-
zen op zijn voertuig. Maar hij lijdt er niet 
onder. Tijdens zijn regelmatige ritjes door de 
Binnenstad collecteert hij welgemoed voor 
een goed doel. Dat doet hij als voorzitter van 
de Scootmobiel Club Utrecht. Een kaart met 
legitimatie hangt om zijn nek. ‘Wij steunen 
vijf kleine kinderen die in een rolstoel zitten. 
Daar doen we leuke dingen voor. Uitstapjes 
naar de Efteling en zo. En dat kost geld.‘ 
Zijn club heeft 24 leden in Utrecht. En er zijn 
afdelingen in Den Haag en Amsterdam.

Motor-bakfiets

Segway

Scootmobiel



Dit jaar inventariseert Mitros wat er aan de wonin-
gen vanuit de pot voor onderhoud mogelijk is. Het 
rapport van de Energiebus wordt meegenomen, 
verzekerde Myrte van der Gugten, wijkconsulent van 
Mitros. De werkzaamheden zullen in 2020 beginnen. 
Het wooncomplex Vrouwjuttenhof is eind jaren 
zeventig gebouwd, naar een ontwerp van het bureau 
van C.L.Temminck Groll en Paulus van Vliet. Het is 
een monument van de stadsvernieuwing, maar het 
voldoet niet meer aan de huidige normen. Bewoners 
lieten onderzoek doen door de Energiebus van de 
Nederlandse Woonbond. De uitslag is alarmerend.
De woningen hebben energielabel E tot C, afhankelijk 
of het tussen-, hoekwoningen of maisonettes zijn. 

Bewoners Vrouwjuttenhof in actie voor energiebesparing 

De bewoners van de sociale huurwoningen in de Vrouwjuttenhof wachten niet meer af. 
Vorige maand hebben zij zelf een onderzoek naar energiebesparende maatregelen voor 
hun woningen laten doen. De uitkomsten zijn feestelijk aangeboden aan hun woning-
bouwcorporatie Mitros.

De luchtafzuiging in douches en wc’s werkt matig of 
nauwelijks. Schimmels vormen problemen voor de 
luchtwegen. De ramen aan de voor- en achterkant, 
nu vaak met enkel glas, zouden isolerend dubbel 
HR++ glas moeten krijgen. Het glas van voordeur en 
schuifpui is nu meestal beslagen, het is moeilijk op te 
stoken tegen deze tochtplekken.

 Stroperig
‘Het is een stroperig proces en lastig communiceren 
met de Mitros over onderhoud’, zegt Dorien Faber 
bewoonster en actief in de klankbordgroep van de 
Vrouwjuttenhof. ‘Maar wij willen positief het gesprek 
ingaan. En laten zien dat ook huurders van sociale 

woningbouw in verduurzaming zijn geïnteresseerd’, 
vult de voorzitter van de klankbordgroep Jelmer 
Oosthoek aan. 
Oosthoek: ‘Er is al zo vaak gevraagd om de vochtpro-
bleem en de mechanische ventilatie aan te pakken, 
maar het werkt totaal niet door miscommunicatie. 
Komt er een monteur die denkt dat je het motortje 
wil laten vervangen, maar dat is het niet. De kanalen 
zijn bij enkele bewoners, die er al meer dan dertig 
jaar wonen, nog nooit schoongemaakt. Bij mij is het 
nu gebeurd, maar de ventilatie werkt nog steeds niet 
goed’. De veertig jaar oude installaties van de af-
zuiging op het dak zijn verouderd. Ze moeten om de 
vijftien jaar vervangen worden. Als er gekookt wordt, 
zetten bewoners nu hun schuifpui open om de damp 
kwijt te raken. 
Oosthoek wijst op een artikel uit 2010 in het blad van 
de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Daarin beloofde 
Mitros de huizen te gaan verbeteren. •

Elaine Vis
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Zie hier het snel oprukkende concept van ‘shared 
space’ oftewel in gewoon Nederlands ‘gedeelde 
ruimte’ in de praktijk. Het Domplein is zeker een fraai 
plein geworden: mooi bestraat, geen verkeersbor-
den, weinig auto’s. Maar onderschat de negatieve 
effecten niet.  

Menige kennis of vriend in mijn netwerk zegt de 
Binnenstad te mijden, bang om te voet of op de fiets 
aangereden te worden. Sommigen is het maar net 
gelukt om de dans te ontspringen. ‘Wie heeft shared 
space bedacht?’, vraagt een van hen zich af. 

Anarchie op het Domplein 

Je hoeft maar een uurtje of zo op het Domplein te vertoeven en je ziet stressmomenten, 
vooral op drukke dagen. Fietsers die al slalommend om de voetgangers hun weg zoeken, 
voetgangers die van schrik opzij springen, een koerier van Thuis Bezorgd die onverstoorbaar 
dwars door een groepje toeristen rijdt op een scootertje. Een elektrische scooter dat wel, 
maar je hoort hem niet aankomen. 

Marianne Coopmans

Bewoners Dorien Faber en Jelmer Oosthoek wijzen de gebreken van hun huizen aan © Saar Rypkema

Het antwoord: verkeersdeskundige Hans Monderman 
(1945 – 2008) uit het Friese Ureterp. Zijn idee is dat 
de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in een 
bepaald gebied, voetgangers, fietsers en (zelfs) auto’s 
groter wordt, omdat men meer rekening houdt met 
elkaar en voorzichtiger is. Voordeel zou zijn dat het 
op deze manier inrichten van de openbare ruimte 
uitnodigt tot sociaal gedrag. Er zijn ook negatieve 
kanten aan het concept, zo wordt erkend. Ouderen 
en mensen met een beperking – risicogroepen zoals 
dat wordt genoemd - hebben problemen met het 
goed inschatten van complexe en drukke situaties. 

In Utrecht, waar naast het Domplein ook de Zadel-
straat en delen van de Ouderacht als gedeelde ruim-
te zijn ingericht, begint dit nadeel te overheersen. 

Oplossing
Dat bleek ook op een bijeenkomst enkele weken 
geleden, georganiseerd door ouderenorganisaties 
Adviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad 
Utrecht, over ‘leeftijdsvriendelijke’ wijken. een breed 
thema dat onder meer gaat over toegankelijke 
woningen en veilige woonomgevingen. Maar het 
noemen van ‘shared space’ bracht de gemoede-
ren danig in beweging. ‘Survival of the fittest’, zo 
verwoordde een deelnemer zijn ervaring. Meerdere 
aanwezige raadsleden erkenden het probleem en 
zegden toe om het op te pakken. Een oplossing is 
wellicht om plannen voor het opnieuw inrichten van 
de openbare ruimte eerst te toetsen bij verschillende 
groepen verkeersdeelnemers, zoals voetgangers met 
een rollator of buggy. Bijvoorbeeld met de – inmid-
dels verdwenen – wijkschouw. •
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Op 10 december werd Ekkel (1974) eigenaar voor 
1,8 miljoen euro en prompt trad een ploeg bouw-
vakkers aan; volgens een wijkbewoner ruim twintig 
man. Binnen een week werd het rijksmonument 
verbouwd, zonder vergunning. Bij navraag ter plekke 
bleek niemand enige toelichting te kunnen geven. 
‘Je moet bij de gemeente zijn’, zei de meest spraak-
zame bouwvakker. Dat bleek te kloppen.
De gemeente was inmiddels op de hoogte, maar 
toen had een bouwstop al geen zin meer, want het 
werk was klaar, aldus een woordvoerder. Er is onder 
meer een monumentale trap gesloopt. De gemeente 
beraadt zich nu op een dwangsom. Het pand moet 
in oorspronkelijke staat worden hersteld. Maar de 
eigenaar kan ook een aanvraag indienen om te 
onderzoeken of de verbouwing alsnog achteraf 
vergund kan worden.

Goudhaan houdt huis 
Bert Determeijer

De poort naar de tuin is zwaar gehavend en moet nog worden afgewerkt. Het was nu eenmaal 
een haastklus, want Jeroen Ekkel wilde per se zijn nieuwe woning voor de kerst betrekken. 
Zijn hartstocht is begrijpelijk voor dit befaamde Zocherpand aan de Van Asch van Wijckskade. 
Gedurende enige tijd was deze fraaie stadsvilla van landschapsarchitect J.D. Zocher de duurste 
woning die binnen de singels te koop stond. Het complex was destijds (rond 1840) de bekroning 
van het door Zocher ontworpen singelplantsoen.

North Sea Jazzfestival
Een blik bouwvakkers opentrekken in de overspan-
nen bouwmarkt is een prestatie die Ekkel is toe-
vertrouwd. Sinds exact een jaar, daags voor Kerst, 
is hij CEO bij de Utrechtse zakelijke dienstverlener 
Future Groep, na een lange carrière in de wereld 
van het in- en uitbesteden en consultancy. Door 
het blad Management Team was hij al uitgeroepen 
tot Goudhaan van 2014, een lijst van de honderd 
meestbelovende jonge managers in Nederland. Kort 
daarna strandde hij pardoes als COO bij het detache-
ringsbedrijf Brunel. 
Future wordt zijn doorbraak. Met het oog daarop 
sponsorde Future afgelopen jaar het North Sea Fes-
tival, waar Ekkel in zijn paviljoen met zijn financiers 
talloze jazzrelaties ontving. Dus werd het tijd voor de 
Van Asch van Wijckskade. Het pand was in 2015 nog 

Een ‘digitale tool‘ gaat een grote rol spelen bij 
de vraag hoeveel evenementen er elk jaar op een 
bepaalde plaats mogen zijn. De gemeente ontwik-
kelt de tool in samenspraak met omwonenden, 
horeca, wijkraden, buurtgroepen en andere be-
langhebbenden. De tool, die vooral gezien moet 
worden als een leidraad, wordt gebruiksvriendelijk 
en dynamisch, aldus Michel Winkelman en Pascal 
Spijkerman, die zich bij de gemeente bezighouden 
met ‘vrijetijdseconomie’. 
In de eerste reeks gesprekken zal het gaan over 
Domplein, Griftpark, Lucasbolwerk, Lepelenburg 
en Maliebaanblad (rotonde tegenover Lepelen-
burg). 
Daarna komen onder meer Vredenburg, Neude, 
plein achter stadhuis en Moreelsepark aan de 
beurt. •

Leidraad voor 
evenementen

Het monumentale pand van Zocher aan de Van Asch van Wijckskade © Cor Daat

Bezwaar tegen horeca heeft succes
De Raad van State heeft het bezwaar gegrond verklaard dat bewoners in 2016 bij de gemeente 
maakten tegen nieuwe horeca op Voor Clarenburg 10, direct grenzend aan hun huis. Het college 
van B&W had zich volgens de Raad van State zonder enige onderbouwing op het standpunt ge-
steld dat bewoners geen overlast zouden ervaren van nieuwe horeca (categorie ‘D2’ – lunchroom, 
koffiehuis e.d.) in een winkelpand, terwijl horeca toch al allerlei problemen geeft in deze buurt.

De Raad van State is van mening dat het college 
geen afdoende belangenafweging heeft gemaakt. 
Het heeft geen oog gehad voor het feit dat het 
plaatsje achter het huis van de bezwaarmakers 
grenst aan de ruimte waar het afval van de horeca-
gelegenheid zou komen. Ook bleef overlast door 
bakken en braden buiten beschouwing. 
B&W gaven zich bij de belangenafweging evenmin 
rekenschap van de actuele situatie in het deelgebied, 
terwijl dit volgens het ‘beleidskader horeca’ wél 
moet gebeuren. 

De Raad van State stelt dat de enkele verwijzing in 
de vergunning van B&W naar de mogelijkheid om 
achteraf de regels te handhaven, niet aan te merken 
is als voldoende belangenafweging. 

Advokatenkosten
Bij een eerdere zaak tegen uitbreiding van additionele 
horeca van sociëteit De Vereniging op het binnen-
terrein achter de woonhuizen op het Voor en Achter 
Clarenburg en de Mariastraat sprak de Raad van State 
zich ook al uit tegen het ongemotiveerd

Dick Franssen

veronachtzamen van noodzakelijke bepalingen om 
overlast te voorkomen. De gemeente werd toen 
opgedragen het bestemmingsplan hierop aan te 
passen en alsnog een goede regeling te treffen. 
Pas na vele jaren en hoog oplopende advocaten-
kosten voor beide partijen, kwam deze regeling 
en een voorschrift op maat met duidelijke afspra-
ken tot stand. Ook hier had het college door de 
omgeving van de nieuwe horeca afdoende in 
ogenschouw te nemen op overlastrisico, bewoners 
en ondernemers veel ellende kunnen besparen.

Conclusie: B&W zijn snel met het afgeven van 
vergunningen voor horeca en even snel met het 
ongegrond verklaren van bezwaren. Voor bewo-
ners kan het zinvol zijn het hoger op te zoeken bij 
de Raad van State. •

grondig gerenoveerd en zat goed in de verf, maar 
dat stemde Ekkel niet tevreden.  

Plattegrond
Gevraagd waarom hij zo vrijpostig is omgesprongen 
met een rijksmonument, reageert Ekkel aanvankelijk 
verbaasd. ‘Ik zie niet direct wat het probleem is.’ Met 
die poort is het inderdaad fout gegaan, erkent hij. 
‘Die ging kapot. Die was heel slecht.’
Over de status van de trap is Ekkel heel zeker. ‘Dat 
was geen monument.’Maar de nieuwe eigenaar zegt 
de resultaten van de gemeentelijke inspectie nog niet 
te kennen. In ieder geval was er bij hem geen sprake 
van kwade wil. ‘Ik heb dit niet gekocht om het slor-
dig te doen.’ Dat is inderdaad niet gebruikelijk. 
Had u zich niet eerst moeten verdiepen in de situa-
tie? Er zijn toch deskundigen? 
Ekkel denkt lang na. ‘Als ik dit had geweten, had 
ik dit niet gedaan. Maar ik zal alsnog een aanvraag 
indienen. Hier wil ik het bij laten, want ik ben druk. 
Ik ben aan het verhuizen.’
De volgende dag, Eerste Kerstdag, is Ekkel te vinden 
in de Utrechtse Binnenstad met een plattegrond in 
zijn hand, tevreden genietend van de monumentale 
schoonheid. •
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De Actiegroep vindt dat het roer om moet, en stelt 
onder meer: ‘De gemeente mikt op een stijging van 
het aantal bewoners van 17.000 nu naar 28.000 in 
2040. Projectontwikkelaars en investeringsfondsen 
krijgen ruim baan om de historische huizenvoorraad 
te verbouwen tot hotels of te splitsen in kleine appar-
tementjes, veelal voor tijdelijke bewoning tegen zeer 

Actiegroep Binnenstad 030: ‘Roer moet om’
Een horecastop, een verbod voor vrachtauto’s langer dan acht meter, ontmoediging van het 
massatoerisme, geen splitsingen meer van monumenten en woonhuizen in kleine apparte-
menten en terugdringing van airbnb en shortstay, zie hier enkele punten uit ‘Een visie voor 
2023’ van de Actiegroep Binnenstad 030. Over het ‘waarom’ van de visie zegt de Actiegroep 
dit: ‘Utrecht groeit en bloeit. Vooral de recreatiefunctie nam de laatste twintig jaar spectacu-
lair toe. Er worden fikse private winsten gemaakt tegen forse publieke kosten. De Binnenstad 
is een paradijs voor consumenten en recreanten, ten koste van het leef- en woonklimaat, de 
economische en sociale diversiteit, de rust en de schoonheid.’

hoge huren. Hoogwaardige banen worden verdron-
gen door (vaak slecht betaalde) banen in horeca en 
retail. De Binnenstad is zo steeds afhankelijker van 
twee zeer conjunctuurgevoelige sectoren.’ 
‘De Binnenstad is de afgelopen decennia veel leuker 
en levendiger geworden, maar het is doorgeslagen. 
84% van de horecavergunningen en de meeste win-

kels van Utrecht liggen in dit kleine stukje stad. 
Mede door gebrek aan toezicht en handhaving heeft 
de grote horecadichtheid tot gevolg dat een klein 
aantal mensen tot midden in de nacht herrie en 
rotzooi maakt. De nadelen van de bezoekerseco-
nomie in de Binnenstad zijn structureel en blijven 
toenemen. Met steeds meer bezoekers wordt de 
Binnenstad uiteindelijk onaantrekkelijk omdat het 
toenemende bezoek de kern van de bekoorlijkheid 
van de Binnenstad aantast: schoonheid, afwisseling 
en stilte. Zonder ingrijpen barst de Binnenstad uit 
zijn voegen. •

De Actiegroep overhandigt de visie op 30 januari 
aan de wethouder Binnenstad, Anke Klein. 
Je kunt laten zien dat je deze visie ondersteunt 
door het ondertekenen van een petitie op 
www.petities.nl. Zoek op ‘Hou het gezellig’.

De meeste festivals zijn voor speciale doelgroepen. 
Uit een ander onderzoek in het verleden bleek dat 
ze, op enkele uitzonderingen na, vooral bezocht 
worden door bewoners en niet zozeer door mensen 
van buitenaf.  
Het merkonderzoek werpt nu de vraag op hoe de 
stad in de toekomst met evenementen en festivals 
wil omgaan. Wil Utrecht inzetten op grote festivals 
of juist de kleinschaligheid voortzetten? Ook over 
spreiding in tijd en ruimte moet worden nagedacht.
Stichting Utrecht Marketing wil de concurrentie-
kracht van de stad versterken, onder meer door ‘het 
succesverhaal van Utrecht overtuigend te vertellen, 
in Nederland en daarbuiten’. In dat verhaal wordt 
Utrecht een creatieve, slimme, talentvolle en vooral 
ook gezonde stad (de gezondste van Nederland) 
genoemd. ‘Bij alles wat we doen stellen we de 
vraag: draagt dit bij aan de gezondheid voor de stad 
en haar inwoners? Want een gezonde stad is een 
gelukkige stad.’ 

Scherper gezicht
De kernvraag bij dit eerste merkenonderzoek was: 
Hoe kijken bewoners, nationale en internationale 
bezoekers naar Utrecht? Deze zogenaamde nulme-
ting is de basis voor advies aan de gemeente en voor 
meer onderzoek. Er werkten 1400 respondenten aan 
mee, onder wie tweehonderd representatief geachte 
bewoners. ‘De uitkomsten geven richting aan de 
strategische keuzes die wij maken om Utrecht een 
scherper gezicht te geven, waardoor bezoekers en 
bewoners de stad op een positieve wijze beleven’, 
zegt Joost de Vries, projectleider van het onderzoek.
‘Het is belangrijk dat je over de beleving van Utrecht 
niet alleen vanuit je buikgevoel dingen roept, maar 
ook vanuit data die kloppen. Misschien is het moge-

lijk een dergelijk onderzoek volgend jaar op wijkni-
veau te doen. Wij willen weten hoe wij het beste 
de discussie met bewoners kunnen voeren over de 
beleving van horeca, festivals en andere thema’s die 
gevoelig liggen. Maar dan wel een discussie, waar-
bij data ook een belangrijke rol spelen’. 
Uit het merkonderzoek blijkt volgens De Vries dat 
Utrecht lokaal en landelijk wordt herkend als groene 
stad waar gezondheid centraal staat. 

Elaine VisGevoelige thema’s 
Nationaal staat Utrecht bekend als stad om 
leuk te winkelen, niet zozeer als culturele 
stad. Maar voor bewoners is het zeker een 
stad vol cultuur. Bezoekers associëren Utrecht 
niet als stad met veel festivals, blijkt uit 
het eerste ‘merkonderzoek’ van Utrecht 
Marketing, uitgevoerd door Blauw Research 
uit Rotterdam.

 Projectleider Joost de Vries: ‘Straks de wijken in’ © Sjaak Ramakers

Dit beleid -Healthy Urban Living- werd een paar jaar 
terug ingezet. Het wordt nu vooral toegepast in de 
vastgoedontwikkeling, met name in de stadsver-
nieuwing rond het station.
De Vries: ‘In nieuwe en bestaande campagnes kan 
je de gezond stedelijke waarden zichtbaar maken. 
Denk aan foto’s met veel bomen, groene parken en 
actief fietsende mensen’. •
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‘Herstart’ start rumoerig

Omwonenden van Nieuwegracht 92 spraken 
afgelopen zomer alle vertrouwen uit in de plannen 
van het Leger des Heils om met subsidie van de 
gemeente de dak- en thuislozenopvang te verplaat-
sen van de Catharijnesteeg naar de Nieuwegracht. 
De sfeer op de bijeenkomst waarop de bedoelingen 
werden uitgelegd was blijmoedig. 
Begin december was het zover. Na een interne 
verbouwing betrokken de bezoekers van het Catha-
rijnehuis hun nieuwe, fraaie onderkomen. Maar de 
verwachting van de omwonenden dat ze er weinig 
van zouden merken is niet uitgekomen. Met enige 
regelmatig zijn er incidenten. Een mooi glas in lood-
raam sneuvelde snel. De politie kwam al meermalen 
langs. Volgens de omwonenden doen de hulpver-
leners van Nieuwegracht 92 hun best om overlast 
te voorkomen. Als rondhangende thuislozen bij 
bewoners in de vensterbank gaan zitten worden zij 
onmiddellijk door iemand van het Leger des Heils 
weggestuurd. De opzet van de nieuwe opvang, die 
Herstart heet, is dat de bezoekers na verloop van 
tijd zich op de een of andere manier weer nuttig 
maken in de maatschappij. Weigeren ze om ook 
maar iets te doen dan zijn ze niet meer welkom. In 
het Catharijnehuis bestond die voorwaarde niet. •

Hoeveel pijn heeft u op een schaal van 1 tot 10? 
© Sjaak Ramakers

Weer een theater minder

‘Door de tarieven voor vergunninghouders in de 
drukste gebieden te verhogen houden we de stad 
bereikbaar en leefbaar’, schrijft de gemeente in een 
‘nieuwsbrief’, waarin voor de zone A1 (het grootste 
deel van de Binnenstad) een verhoging wordt aan-
gekondigd van 70 euro naar 85 euro per kwartaal. 
Waarom die verhoging van vijftien procent bijdraagt 
aan het bereikbaar en leefbaar houden van de stad 
meldt de nieuwsbrief niet. Ook Amsterdam zegt 
dat dankzij parkeertarieven de stad bereikbaar en 
leefbaar blijft, maar heeft het dan over parkeren in 
het algemeen. In de duurste zone kost straatparke-
ren daar altijd ietsje meer dan in Utrecht, waar het 
tarief op 1 januari van 4,71 euro naar 5,35 ging. 
Dat hoge Utrechtse tarief moet bezoekers stimule-
ren hun auto in een parkeergarage te zetten. In de 
meeste garages is ruimte in overvloed. •  

Duistere taal parkeertarief

Oude Mercedes

Het Utrechtse parkeerbeleid heeft onmiskenbaar 
effect, ervoer Youri, zoon van een geitenboer in 
Frankrijk. Na jaren op een berg wilde hij iets meer 
van de wereld zien. Hij belandde in de Binnenstad 
en het beviel hem. Er was werk, er waren vrienden. 
In zijn enthousiasme kocht hij een oude Mercedes 
voor romantische tochten. Het was een buitenkans, 
want om wonderbaarlijke redenen waren die diesels 
hier spotgoedkoop. Het plezier was van korte duur. 
In de Binnenstad mag hij met zijn auto niet komen 
en ook in de rest van de stad blijven de parkeerta-
rieven almaar stijgen. Dus staat zijn auto nu voort-
aan in afwachting van een incidenteel plezierritje 
geparkeerd bij de geiten op die berg in Frankrijk. •  

’Genoeg horeca’

Er hoeft in het centrum geen horeca meer bij, vindt 
de horeca zelf. De groei is de laatste jaren te hard 
gegaan. In korte tijd kwamen er vijftig zaken bij. Er 
is te veel, en te veel van hetzelfde; de concurrentie 
is moordend. In het nieuwe Hoog Catharijne zijn de 
eerste faillissementen al een feit. Koninklijke Horeca 
Nederland hield onder haar leden een enquête, met 
als uitkomst dat 79 procent van de ondervraagden 
het wel genoeg vindt. •  

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen 

over de Binnenstad? Dan bent u bij het wijkbureau 

Binnenstad aan het juiste adres. U kunt altijd langs-

komen. Maak dan bij voorkeur een afspraak. 

De contactgegevens zijn: 

E-mail: Binnenstad@utrecht.nl Telefoon: 14 030

Website: www.utrecht.nl/Binnenstad

Twitter: @WBBinnenstad en @GemeenteUtrecht 

De bezoekgegevens zijn: Wijkbureau Binnenstad

Stadskantoor, 5e verdieping Stadsplateau 1, 

3521 AZ Utrecht

Wijkbureau Binnenstad 

Spreekuur wijkwethouder Anke Klein

Wijkwethouder Anke Klein houdt iedere maand spreekuur. 

U bent dan welkom met vragen en ideeën die te maken heb-

ben met de wijk Binnenstad. De eerste mogelijkheid is: 

- Woensdag 6 maart (inloop): 17.00 -18.00 uur – Locatie: 

Salon van Weleer, Oudegracht 290 (werfkelder)

- Woensdag 3 april (aanmelden): 17.30 uur

Het spreekuur is op een locatie in de Binnenstad. 

Aanmelden voor het spreekuur op afspraak kan tot uiterlijk 

tien dagen van tevoren. Voor het inloopspreekuur vinden 

we het prettig als u aangeeft dat u komt. Liefst per e-mail: 

Binnenstad@utrecht.nl of telefonisch op 14 030. •

Dag dokter(s) 2

Met een serie speciale voorstellingen en de verkoop 
voor een habbekrats van barkrukken, lampen, 
bloempotten, dvd’s, etc. nam filmtheater ’t Hoogt 
afscheid van de Binnenstad. De eigenaar van het 
complex, het Utrechts Monumentenfonds, gaat het 
complex verbouwen tot appartementen. Alleen het 
Kruideniersmuseum mag blijven. Volgens zowel het 
Monumentenfonds als ’t Hoogt was het filmtheater 
op. Dat kan zo zijn, maar niettemin verliest de Bin-
nenstad een belangrijk theater en een aantrekkelijk 
theatercafé, ook al liep het er niet elke dag storm. 
Na de sluiting van Rasa is het een nieuwe aderla-
ting. Daartegenover staat dat de nieuwe eigenaar 
van het NV-huis zo nu en dan iets wil organiseren in 
de grote zaal van het vroegere Tivoli op de Oude-
gracht. ’t Hoogt vertoont dit jaar incidenteel films in 
theaters in de buitenwijken. Het vestigt zich daarna 
in een pand in het Werkspoorgebied. 
Enige tijd was er sprake van dat ’t Hoogt zou ver-
kassen naar het City Theater in de Voorstraat, dat 
een kwijnend bestaan leidt. De huidige exploitant 
Kinepolis heeft echter bedongen dat de eigenaar 
van het pand, de firma Wolff, bij een eventueel 
vertrek van Kinepolis het theater tot 2024 niet als 
bioscoop mag laten gebruiken. •  

De gemeente verwacht dat midden dit jaar, als het 
tweede deel van de giga-fietsenstalling onder het 
stationsplein klaar is, het tekort aan stallingsruimte 
in het Stationsgebied voorlopig is opgelost. 
Op het ogenblik is stalling de eerste 24 uur gratis. 
Daarna moet worden betaald. De vraag is of alle 
bezitters van oude fietsen – en dat zijn er nogal wat 
– zullen besluiten een abonnement te nemen. 
De kosten daarvan overtreffen al snel de waarde 
van hun rammelkasten. Dat zou kunnen betekenen 
dat nogal wat mensen blijven zoeken naar een 
plekje voor hun fiets buiten de stallingen. 
Dat die kans niet denkbeeldig is zie je bijvoorbeeld 
bij het station Vaartsche Rijn. Hoewel daar nog 
volop plaats is in de stalling staan er tientallen, 
meest oudere fietsen vastgelegd aan de reling van 
de Westerkade. •  

Fietsenprobleem opgelost?

Omwonenden van Nieuwegracht 92 spraken 
afgelopen zomer alle vertrouwen uit in de plannen 
van het Leger des Heils om met subsidie van de 
gemeente de dak- en thuislozenopvang te verplaat-
sen van de Catharijnesteeg naar de Nieuwegracht. 
De sfeer op de bijeenkomst waarop de bedoelingen 
werden uitgelegd was blijmoedig. 
Begin december was het zover. Na een interne 
verbouwing betrokken de bezoekers van het Catha-
rijnehuis hun nieuwe, fraaie onderkomen. Maar de 
verwachting van de omwonenden dat ze er weinig 
van zouden merken is niet uitgekomen. Met enige 
regelmatig zijn er incidenten. Een mooi glas in lood-
raam sneuvelde snel. De politie kwam al meermalen 
langs. Volgens de omwonenden doen de hulpver-
leners van Nieuwegracht 92 hun best om overlast 
te voorkomen. Als rondhangende thuislozen bij 
bewoners in de vensterbank gaan zitten worden zij 
onmiddellijk door iemand van het Leger des Heils 
weggestuurd. De opzet van de nieuwe opvang, die 
Herstart heet, is dat de bezoekers na verloop van 
tijd zich op de een of andere manier weer nuttig 
maken in de maatschappij. Weigeren ze om ook 
maar iets te doen dan zijn ze niet meer welkom. In 
het Catharijnehuis bestond die voorwaarde niet. •

AED in Vaartsebuurt

Dankzij een bijdrage uit het initiatievenfonds 
beschikken de bewoners van de Vaartsebuurt over 
een AED, dat is een automatische externe defibrila-
tor. Daarmee kan het hartritme bij een hartstilstand 
weer hersteld worden. Iedereen kan het apparaat 
bedienen want het vertelt precies wat je moet doen. 
Maar het is toch beter om het te leren en te oefenen 
tijdens een reanimatiecursus. •  
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In de vorige Binnenstadskrant besteedde ik aandacht aan de toekomst van de wijkraden. 
In het Coalitieakkoord van het gemeentebestuur staat immers dat het college de wijk-
participatie wil vernieuwen en daarbij ook de rol van wijkraden wil betrekken. Men wil 
inzetten op nieuwe vormen van participatie met meer stad- en buurtgesprekken. Hierop 
vooruitlopend wordt het budget van de wijkraden gekort omdat de wijkraadpleging door 
de wijkraden zou kunnen vervallen.

Einde aan airbnb Twijnstraat

De eigenaar van een huis in de Twijnstraat, 
waarvan de huurder de woning stelselmatig 
geheel of gedeeltelijk onderverhuurde als 
airbnb, heeft na een kort geding weer de 
beschikking over zijn pand gekregen. De 
huurder is vertrokken, na betaling van 7.500 
euro schadevergoeding. De eigenaar heeft 
inmiddels een nieuwe huurder gevonden die 
het huis zelf bewoont. •

www.wijkraadbinnenstad.nlWaarom een wijkraad?

Deze situatie was voor het dagelijks bestuur van de 
wijkraden Noord-Oost en Leidsche Rijn aanleiding om 
af te treden. De wijkraad Binnenstad vindt het echter 
van belang om de werkzaamheden voort te zetten en 
volwaardig een bijdrage te leveren aan de discussie 
over participatie en de toekomst van de wijkraden. 
De wijkraad heeft immers een belangrijke rol bij het 
waarborgen van participatie: zowel aan de voorkant 
(hoe worden bewoners betrokken bij de totstandko-
ming van nieuw beleid?) als aan de achterkant (wat is 
er gebeurd met de inbreng van bewoners?). 
We denken ook na over een nieuwe vorm voor de 
wijkraadpleging met een intensiever contact met 
buurtbewoners. Wonen in de Binnenstad is voor ons 
een belangrijk thema; de wijkraad is hierbij comple-
mentair aan buurtgroepen, vanwege de overkoepe-
lende rol ten opzichte van de buurten en de aanslui-
ting op het bredere beleid.
 
Hieronder ga ik in op de stand van zaken van twee 
voorbeelden van acties die de wijkraad ondernam.
 
Proefproject Mariaplaats
 De wijkraad heeft het afgelopen jaar besloten drie 
proefprojecten te starten waarin bewoners de initië-
rende partij zijn.
Het proefproject Mariaplaats is op enthousiaste wijze 
opgepakt door de dames van de Pandhof Sinte Marie, 
veelal wonend nabij de Pandhof. Het zijn tuiniersters 
en ze onderhouden al sinds jaar en dag de mooie 
bloementuin met vier klassieke plantvakken, grenzend 
aan de kloostergang uit de twaalfde eeuw. Van deze 
rustige plek, zo tussen de Dom en Centraal Station, 
genieten vele Utrechters en bezoekers aan de stad. 
 

De aanleiding om in actie te komen ligt in de wille-
keurige wijze waarop de gemeente de plannen voor 
de Mariaplaats en Mariahoek in 2017 heeft afgerond. 
Het is gewoon niet af. Er zijn ruime boomkransen 
met zitplaatsen gerealiseerd, de parkeerplaatsen zijn 
grotendeels opgeheven en er is opnieuw bestraat, 
maar er was geen mogelijkheid om ook het Pand-
hofplein aan te pakken. Daarnaast ergert de Pand-
hofgroep zich aan een aantal jammerlijke missers, de 
doorgang tussen de Mariahoek en het Pandhofplein, 
en de rommelige aansluiting van de Mariaplaats op 
de (binnenkort) te openen Catharijnesingel met een 
nieuwe brug.
 
De status van proefproject heeft de Pandhofgroep 
de gelegenheid geboden naar eigen idee een plan te 
laten ontwerpen voor het Pandhofplein, met een fraai 
waterwerk erin. 
Dat wordt echt leuk, stromend water en een tap-
punt om flesjes te vullen! Ook wordt een nieuw 
verlichtingsplan bedacht waardoor de oude prachtige 
gebouwen en de kloostergang beter tot hun recht 
komen. De Pandhofgroep gaat daarnaast haar kennis 
inzetten om plantadviezen op te stellen voor de gehele 
Mariaplaats. Gedacht wordt aan specifieke Mariaplan-
ten in blauwe en witte kleuren. 
 
Wat gebeurde er inmiddels?
·    Er zijn twee professionele ontwerpen gemaakt 
 voor het Pandhofplein en voor het waterwerk.
·    Er is een aanvraag ingediend bij het initiatieven-
 fonds van de gemeente om de plannen te 
 realiseren. 
·    Er is een eerste rondgang gemaakt om aangren-
 zende instellingen te informeren over de plannen

 en hen te vragen adhesie te betuigen: 
 het Conservatorium, de Oud Katholieke Kerk, 
 de Aalmoezenierskamer, maar ook de Spar en 
 de VVV. 
·    Ook andere omwonenden, bedrijven en instel-
 lingen zullen de komende tijd bezocht worden
 door de Pandhofdames.
·    Omdat het een openbaar gebied betreft, is de
 gemeente nu bezig te bezien of er gelden zijn
 om dit alles te realiseren. Bovendien is een toets
 op veiligheid en beheer belangrijk.
 
2019 wordt een belangrijk jaar voor de Pandhof Sinte 
Marie en de Mariaplaats. Dan zal zichtbaar worden 
dat er gewerkt wordt om dit stuk oud Utrecht echt áf 
te maken!

Uit het raam hangen
De Binnenstad jaren zeventig: in een smalle straat 
praatte men door het open raam op de eerste verdie-
ping met de overbuurvrouwen. Vervlogen tijden? Nee, 
want met een burenapp houden we elkaar in mijn 
huidige straat op de hoogte. De facebookpagina van 
de Binnenstadskrant zorgt regelmatig voor nieuwtjes. 
En inmiddels hangen 350 ‘buren’ op WijkConnect 
virtueel uit het raam, een flinke groei in 2018, maar er 
kunnen er nog meer bij. 

Wijkconnect.com/utrecht/Binnenstad komt voort 
uit een initiatief van de Wijkraad Binnenstad. De 
raad zocht eind 2014 naar een mogelijkheid om de 
bewoners van de Binnenstad nauwer met elkaar in 
contact te brengen. Steun kwam al snel van Bartholo-
meus Gasthuis, het Buurtteam, buurthuis Inde3Krone 
en Doenja (nu Dock). Ook zij willen buren de kans 
bieden elkaar een handje te helpen, mocht dat nodig 
zijn. Burenhulp, zogezegd: elkaar eens iets uitlenen, 
planten water geven in de vakantie, bij een griepje 
wat boodschappen langsbrengen. Voorzichtig komen 
zulke contacten nu soms via het Prikbord op WijkCon-
nect tot stand. Minstens zo belangrijk zijn echter de 
aankondigingen in de Agenda: steeds meer buurtini-
tiatieven weten deze rubriek te vinden. Tip dus voor 
organisatoren en bezoekers: maak van dit medium 
gebruik. Alle ‘grote’ evenementen vindt iedereen toch 
wel, maar juist de kleinschalige bijeenkomsten vlak om 
de hoek maken onze buurt levendig. 
 
Buren, meld je aan op wijkconnect.com/utrecht/Bin-
nenstad •

 Bas Savenije, voorzitter wijkraad Binnenstad

De wijkraad is ook betrokken bij de transformatie van het Moreelsepark en omgeving tot Moreelse Tuinen. Nog wat 
werk aan de winkel, zo te zien. © Patrick van der Sande
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In de donkere dagen voor de kerst kwamen ruim 80 van de 140 vrijwilligers van het Bartholo-
meus Gasthuis samen voor het jaarlijkse kerstdiner. Het is een groep bijzondere mensen. Van 
leden van het Klokkenluidersgilde en gidsen tot maatjes en dinerondersteuners, van begelei-
ders bij muzikale en creatieve activiteiten tot leden van de cliëntenraad. Een zaal vol mensen 
van alle leeftijden met vlijtige handen, soepele geesten en warme harten. Wat drijft hen? 

Een handje helpen in Bartholomeus

Onmisbaar zijn ze, de vrijwilligers. De een doet het 
om nuttig bezig te zijn, de ander vanuit een innerlijke 
bezieling. Of het nu gaat om het levend houden van 
de historie van het Gasthuis of om het mensen met 
dementie een fijn moment te bezorgen: vrijwilligers-
werk is mensenwerk. En wat veel mensen niet weten: 
je hoeft écht geen tijdrovende verplichting aan te 
gaan om zinvol bij te dragen. Al met twee uurtjes per 
week kun je structureel van betekenis zijn. 

Maatjes 
Voor de meeste ouderen zijn sociale contacten en 
een gevoel van welbevinden erg belangrijk voor hun 
‘kwaliteit van leven’. Kun je iets niet (meer) als gevolg 
van veroudering, bijvoorbeeld omdat je minder mobiel 
bent, dan wordt je wereld snel kleiner. Zoals: de vrij-
heid om even de stad in te gaan om ergens koffie te 
drinken of in je favoriete boekwinkel rond te neuzen. 
Een maatje kan helpen dat gevoel terug te vinden of, 
liever nog, vast te houden. Diverse zelfstandig wonen-
de bewoners in het Bartholomeus Gasthuis hebben 
een maatje die hen regelmatig bezoekt. Ook mensen 
die beschermd wonen vanwege dementie zijn enorm 

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern 
verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis 
in de Wijk. Utrechters kunnen er mee-
doen aan de activiteiten, of zij kunnen er 
beschut en veilig wonen met of zonder 
zorg. Ook voor de aller-kwetsbaarste 
ouderen is er plek.
Het Gasthuis heeft zorghotelkamers, 
serviceappartementen, een woonzorgcen-
trum en zes kleinschalige groepswonin-
gen met ieder acht tot tien appartemen-
ten voor psychogeriatrische cliënten. •

gebaat bij een maatje, bijvoorbeeld iemand die af en 
toe met hen wandelt, met hen naar muziek luistert 
of hen voorleest. Vrijwilligerscoördinator Marineke 
Monbredau: ‘We merken dat sommige vrijwilligers 
hier talent voor hebben. Zij putten voldoening uit een 
glimlach, een klein signaal waaruit blijkt dat iemand 
geniet als woorden niet langer vanzelfsprekend zijn 
in de communicatie. Leeftijd is hier minder belangrijk 
en zelfs ervaring met de ziekte is niet noodzakelijk. 
Het gaat om een stevige dosis geduld, met aandacht 
en respect naar iemand kunnen kijken en vooral: een 
klik.’ 

‘Groeien als mens’ 
Rolof Regouin, sinds twee jaar vrijwilliger bij de 
maaltijdondersteuning in een van de groepswonin-
gen voor mensen met dementie, vertelt tijdens het 
vrijwilligersdiner over zijn leerweg in het Gasthuis: 
‘Het mooiste en tegelijkertijd het moeilijkste is echt 
contact maken met iemand met dementie leren ‘zien’ 
of iemand zich prettig voelt of niet en of iemand 
‘bereikbaar’ is. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik vind 
het een kans om te leren ego en zelfbewustzijn uit te 

zetten en mee te bewegen de belevingswereld van 
de bewoner. Leer maar eens om geduld te hebben en 
om te accepteren dat iemand is zoals hij of zij is. Dat 
is makkelijk gezegd, maar je bent een heel leerproces 
verder voordat je je ernaar kunt gedragen. Als je die 
bereidheid hebt, brengt dit je veel als mens. Ik ervaar 
het als een geweldige rijkdom om voor ouderen met 
dementie te mogen zorgen.’ 

Doe mee
Marineke Monbredau: ‘We zijn altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Op onze website staan de actuele vacatu-
res. Op dit moment hebben we vooral behoefte aan 
maatjes voor mensen met dementie en aan dineron-
dersteuners in de groepswoningen voor mensen met 
dementie’ (een of meer dagen per week tussen 17.00 
en 19.30 uur, meehelpen = mee-eten!). Meer weten? 
Zie www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/vrijwil-
ligers, of mail naar: vrijwilligerscoordinator@bartholo-
meusgasthuis.nl. •

Doeja ging, DOCK gekomen 

De gemeente heeft vier instellingen geselecteerd die 
de komende zes jaar taken op het gebied van zorg 
en welzijn uitvoeren. Doenja is daar niet meer bij. 
De uitvoerende medewerkers die tot 31 december 
als sociaal makelaar bij onder meer Doenja werkten, 
zijn mee naar nieuwkomer DOCK. De organisa-
ties stichting Lokalis, stichting Buurtteams Sociaal 
Utrecht en Stichting U Centraal blijven actief in 
Utrecht. DOCK neemt het sociaal makelaarschap 
over van Doenja, Me’kaar, Vooruit, Welzaam en 
Wijk&CO. 
DOCK is al actief in Rotterdam, Amsterdam en 
Haarlem en kwam bij de selectie als beste uit de 
bus op punten als visie, methodische aanpak en 
daadkracht. Doenja bemoeide zich in de Binnenstad 
vooral met de speeltuin Achter de Dom. 
Het sociaal makelaarschap omvat het ondersteunen 
van initiatieven en ideeën van volwassenen en kin-
deren voor hun buurt, het versterken van de sociale 
samenhang in buurten en wijken door het stimule-
ren van ontmoeting en het leggen van contacten en 
bouwen van netwerken. Sociaal makelaars bevorde-
ren het ‘meedoen’ in de samenleving - bijvoorbeeld 
als vrijwilliger of deelnemer aan buurtactiviteiten 
- en het beheer van buurtcentra. •

© Mienk Verhoeven 
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Positief

Koude grauwte
zo zou ik deze dag willen noemen
om half vijf is het al donker
ook dat nog
maar ik ga mijzelf hierin niet verliezen
ik zoek een uitweg:
ik kijk naar mijn voeten
en ja, ik kan lopen
ik weet dat ik ogen heb
en ja, ik kan zien
ik heb een sleutel
dus kan ik ergens wonen
en zo ga ik nog even door
met dit ritueel
en besef weer eens goed
dat achter deze wolken
van oneindig eenkleurig grijs
de zon toch altijd werkelijk schijnt…

Oeke Kruythof

 
Uitstapje

Drie jaar geleden werd ik verliefd op een 
hofje en ging er wonen. Leven in een 
bescheiden huis en een kleine, stille 
wereld geeft rust. Het is een stabiel en 
overzichtelijk bestaan. Toch vraagt het 
regelmatig om het plezier van een uit-
stapje naar de drukke, mooie, dynamische 
Binnenstad.
Geheel tegengesteld aan wonen in een 
hofje is het wonen in de straten en aan 
de pleinen van de Binnenstad met hun 
uitdagende drukte, hun energieke en 
inspirerende uitstraling. Wie vandaaruit 
bij mij op bezoek komt, wordt overval-
len door de stilte van een besloten tuin. 
Het laten doordringen van deze ervaring 
geeft een vakantiegevoel. 
Het is genieten van een uitstapje. • 

Harrie Thewessem
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Opbouwen en weer afbreken

‘Wij maken de grootste fietsenstalling van Europa. 
Begin 2019 wordt het laatste deel opgeleverd. Dan 
zijn er 12.500 plaatsen. Ik bouw steigers, onder-
steuningssteigers en werksteigers. Ik bouw ze en 
breek ze af, haal ze weg en verplaats ze.
Een keer had ik haast. Ik zag een gat in de muur 
en dacht: dan kruip ik daardoorheen naar de plek 
waar ik moet zijn. Na een kwartier dwalen ben ik 
weer terug geklommen en via de normale werkin-
gang gegaan. Hoe moet je naar beneden en naar 
boven? Het deel in aanbouw is een heel spannen-
de gigaruimte.’Met een brede grijns: ‘Ik denk niet 
dat ik mijn fiets hier zou stallen. Mijn collega vond 
hem al vier keer pas de volgende dag terug.’ 

Kwart over zes beginnen
Tot de oplevering in februari werkt Jerrol veertig 
uur per week onder de grond in de stalling in wor-
ding. ‘Om kwart over zes, na een half bakje thee, 
ga ik aan het werk. Ik krijg een bouwtekening en 
dat moet dezelfde dag af. Tot vier uur is meestal 
een mannetje of vijftig aan het werk: betonvlech-
ters, timmermannen, metselaars, loodgieters. 
De meesten moeten al om vijf uur op; ze komen 
uit het hele land.’
Aannemer BAM komt op locatie regelmatig werk-
lieden tekort. Soms zijn er honderd man nodig. 
De klus is gigantisch. ‘Dertig mensen werken in de 

Elaine Vis

stalling voor BAM in vaste dienst. De rest zijn aan-
nemers met hun onderaannemers die ook weer 
hun personeel meebrengen. Diegene voor wie ik 
nu werk, heeft voor deze week drie uitzendkrach-
ten extra erbij ingehuurd.’

Harnas
Zoals overal in de bouw worden werklui tijdens 
een klus soms weggeroepen om ergens anders 
even een steiger neer te zetten, zodat bijvoorbeeld 
de elektricien verder kan. Bouwen vergt een flexi-
bele houding. Het moet maar net uitkomen hoe-
veel kranen er kunnen zijn en of de bouwmateri-
alen op tijd zijn geleverd. Als iets stagneert, loopt 
de planning voor het hele traject weer anders.
Anderhalf jaar geleden werkte Jerrol bij de onder-
steuningssteiger voor de overkapping met bollen 
boven het Stationsplein. Het was de grootste stei-
ger die ooit in Europa is gebouwd; 70.000 kubieke 
meter en 22 meter hoog.
‘Zoiets had ik nog nooit gezien, een megading. 
Ik moest hem afbreken. Heel interessant als je 
daaraan mee kan werken.
Voordat ik steigerbouwer werd, was ik stoffeerder, 
stuwadoor en heftruckchauffeur. Ik ben soepel en 
lenig en draag nu mijn harnas, dat is een klimgor-
del met beveiligingslijn. Als ik niet over de hoogte 
nadenk, dan vlieg ik er zo overheen.’ •

Aan de stadsvernieuwing in het Stationsgebied werken duizenden mensen met een tijdelijk 
contract. Een van hen is steigerbouwer Jerrol Maliepaard. Hij is zzp’er in de ketting onderaan-
nemers die bouwgroep BAM inhuurt.

 © Sjaak Ramakers


