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Burgemeester Jan van Zanen krijgt van de lezers van AD/
UN een 7,5. Van de Binnenstandskrant kan hij een 8 
krijgen als hij, samen met de rest van het college, met de 
hoed in de hand naar de Croeselaan gaat om excuses te 
maken aan bewoners die voor de tweede keer in ongeveer 
twintig jaar hun huizen zien wegbestemd. De eerste keer 
zou sloop nodig zijn in verband met verwachte geluidshin-
der van de Jaarbeurs, ditmaal gaat het om het verkrijgen 
van uitzicht op een nieuw park vanaf de Moreelsebrug. 
Misschien is de sloop uit stedenbouwkundig opzicht te 
verdedigen, maar vanuit menselijk opzicht zeker niet. Dus, 
zeg dat het je spijt, en geef de plannenmakers de opdracht 
iets beters te verzinnen. (Zie ook bladzijde 15) •

Een 8 voor Van Zanen? 

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
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 
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.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Interessante websites

Voorpagina: Sjaak Ramakers ongeveer vijfenzestig jaar geleden © Job de Jong 

Verademing
Fietsen en lopen in de Binnenstad is vaak een hachelijke 
onderneming. Maar toen ik na een dagje Amsterdam 
weer voet op eigen bodem zette slaakte ik een zucht van 
verlichting. De rust en ruimte waren een verademing na 
die toeristische chaos. Het aloude gerinkel van de trams 
werd bijna overstemd door het nieuwe grote-stadsgeluid: 
rollende wieltjes over straatstenen. 

Lopend vanaf de Dam zochten mijn dochter en ik een 
uitweg uit deze rolkoffertjeshel door een afslag te pakken 
naar de leuke grachtjes daarachter. Om daar te komen 
moesten we eerst een levensgevaarlijk kruispunt nemen. 
Aan de overkant stond midden op de stoep een brede 
motoragent. Godzijdank houdt hij deze puinhoop nog 
een beetje in de gaten, dacht ik nog naïef. 
Toen het stoplicht op groen sprong waagden wij schichtig 
de oversteek. Laverend langs een enorme auto midden 
op het zebrapad, en wegduikend voor diverse andere 
wegmisbruikers, behaalden we nog net op tijd veilig de 
overkant, in de tien seconden die daar blijkbaar voor 
stonden; het voetgangerslicht sprong alweer op rood. 
‘Mevrouw!’ hoorde ik achter me. Ik draaide me om 
en keek recht in de helm van de motoragent. ‘Wilt u 
voortaan wachten tot het groen is?’ Verbluft stamelde ik: 
‘Maar het wás groen!’ 
‘U neemt me in de maling!’, zei hij streng. Wilde ons 
shopping-budget straks niet opgaan aan een onterechte 
boete, dan moest ik nu groot inzetten. ‘Ik?! Ik ben de 
eerlijkste persoon die er is!’ Ik schoof mijn zonnebril 
omhoog en bood hem een blik in wat hopelijk de 
onschuldigste ogen ter wereld waren. Dat scheen te 
helpen. ‘Nou, voor deze keer zie ik het door de vingers…’ 
Dit was niet het eerherstel waar ik op uit was. 
‘Dat mag ik hopen ja!’ riep ik verontwaardigd. ‘Anders 
dan.… ga ik naar… de koning!’ Ik wilde hoog inzetten 
maar die inval verraste mij ook. De koning? Dat kwam 
vast door het paleis naast ons. Deze bizarre wending van 
het gesprek leek de agent in ieder geval te doen beseffen 
dat hij zijn tijd stond te verdoen. Hij wenste ons nog een 
prettige dag en vertrok, ons en het kruispunt in verwar-
ring achterlatend. 

Nee, een ontspannen dagje Amsterdam is niet meer wat 
het geweest is. Gisteren trots een Limited Edition 
Utrecht-T-shirt gekocht. En hopen dat ons stadje dat 
grote gezellige dorp blijft wat het nu nog is. •

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
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Kerkvolk 
Hoe laat ik ook naar bed ga, uitslapen kan ik niet meer. 
Op zondag staat Vroege Vogels zeker al anderhalf uur aan 
als overal om me heen de kerkklokken luiden. Onontkoom-
baar, zoals natuurlijk ook de bedoeling is. 
De klokken roepen ons op ter kerke te gaan, waar we 
onze geloofsgenoten treffen. Maar die heb ik niet. Ik heb 
geen geloof. De klokken luiden niet voor mij.
Voor deze krant was ik een paar jaar terug in de Baptisten-
kerk in de Herenstraat. Wat mij trof was de saamhorigheid 
van al die aardige mensen. Wat moet het aangenaam 
zijn, dacht ik, om als bewoner van deze tamelijk grote, 
tamelijk anonieme stad op zondagmorgen zoveel mensen 
te treffen die zich bij je betrokken voelen. Hoewel dus 
ongelovig lees ik Trouw, een christelijke krant. Ik volgde 
daarin de ontwikkeling van de spraakmakende gerefor-
meerde theoloog Harry Kuitert, die op latere leeftijd tot 
de conclusie kwam dat de mens God geschapen heeft, en 
niet andersom. Hij deed er lang over, had het er moeilijk 
mee, en raakte in eigen kring omstreden. 
Maar wanneer geloof in een zelfgeschapen god volstaat, 
dan opent dat perspectieven. Dan kun je je bij elke vrijzin-
nige kerk aansluiten. Wie weet doe ik dat nog eens. •

Dick Franssen Jacqueline van Eimeren

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

Tapijt van plint tot plint

Maanden lagen stratenmakers op hun knieën om het Domplein te voorzien 
van een nieuw klinkertapijt, waarin de contouren van vroegere bebouwing 
zichtbaar zijn. Net als in het aangrenzende deel van de Domstraat/Achter 
de Dom/Voetiusstraat is er geen onderscheid meer tussen rijbaan en trot-
toir. Van gevel tot gevel is het shared space, dat wil zeggen dat je overal 
mag lopen, fietsen en (voor de weinige vergunninghouders) mag autorij-
den. Dat is een mooie gedachte, maar het betekent wèl dat je als voet-
ganger je leven vrijwel nergens zeker bent. Pizzakoeriers en andere snelle 

Domplein: Hoe nu verder?

Goos weet het antwoord: een DomSerre. Hij wil 
het Domplein voor een deel overkappen met glas. 
De constructie moet uiterst eenvoudig zijn, om de 
omliggende monumenten recht te doen, maar geen 
‘tomatenkas’. Zijn idee is een hellende kap vanaf 
de dakgoot van de westgevel naar straatniveau. 
Eventueel kunnen de verdwenen kolommen van de 
kerk daaronder worden herbouwd, ook als dragers. 
De DomSerre strekt zich uit over de volle breed-
te van de Dom-westgevel tot aan de voormalige 
rijbaan voor de Domtoren. Onder die kap, gesloten 
met tochtdeuren, kunnen kleine droogweer-markten 
(boeken, textiel, brocante) worden gehouden, 
kleine concerten plaatsvinden, enige horeca, sociaal 
verkeer, ontmoetingsplek. De DomSerre dient dus 
voorzien te zijn van uitgebreide installatietechniek.

Investering komt terug
Het plan heeft volgens Goos alleen zin als een 
beheersinstelling het veelzijdige gebruik van de 
DomSerre regelt. Door marktgelden en verhuur 
kan de investering (enkele miljoenen) worden 
terugverdiend.

Nu het Domplein opnieuw is bestraat, komt de 
vraag op: hoe nu verder? Want het blijft een 
lege, tochtige ruimte. Jos Goos, gepensioneerd 
journalist van het AD/UN, is al jaren geobse-
deerd door de vraag hoe je het plein beter 
kunt laten functioneren. 

Brug bij Karel V 
omstreden

Ben Nijssen

Wel of geen brug ter hoogte van Karel V, 
dat was het grote meningsverschil van de 
insprekers tijdens de ontwerpsessies over 
het laatste stuk te herstellen singel tussen 
Mariaplaats en de Gertrudiskerk. 
Dat de binnenzijde van de singel hersteld 
moest worden in de geest van Zocher, daar 
was iedereen het wel over eens en ook dat 
auto’s en fietsers zoveel mogelijk moeten 
worden geweerd. 
Maar een brug was het grote splijtpunt. 
Vooral de omwonenden en de directeur 
van Karel V zijn voorstander. Allerlei andere 
mensen en organisaties zijn tegen; een brug 
maakt de omgeving onrustiger, leidt tot 
meer paden die het park aantasten en kost 
een flink deel van het beschikbare budget.

Voor de ontwerpsessies was grote belang-
stelling. Te veel naar de mening van de 
gemeente. Van de zestig aanmelders moest 
de helft afvallen. De kinderen uit de buurt, 
die ook mochten meedoen aan de sessies, 
kwamen er het bekaaidst af. De speelplek-
ken die zij graag wilden werden meteen 
afgeketst. • 

‘Je kunt ‘, zegt Goos, ‘deze DomSerre ook zien 
als een moderne nuttige variant op het plan om 
het ooit verwoeste schip van de kerk te herbou-
wen. Die reconstructie zou een nutteloos gothisch 
gebouw opleveren, en minstens een halve eeuw 
rommelige bouwtijd vergen.’ Verder moeten 
alle dichtgemetselde openingen in de westgevel 
van de Domkerk weer open, zodat DomSerre en 
Domkerk visueel verbonden zijn. De ingang van 
DomUNDER komt overdekt onder de serre. • 

jongens nemen de kortste weg en steken het plein dus schuin over. 
Over de vraag of het plein door de nieuwe bestrating mooier is geworden 
zijn de meningen verdeeld. De meerderheid is positief, maar er zijn ook 
mensen die niet gecharmeerd zijn van het ongestructureerde.
Intussen is ook de herbestrating van het oudkerkhof klaar. De parkeerin-
hammen zijn verdwenen. Er zijn nu parkeervakken op het trottoir. Hun 
aantal zal verminderen naarmate meer vergunninghouders kiezen voor een 
plaats in een garage. •

 © Rob van der Lingen
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de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Er is gezocht 
naar een nieuwe bestemming, maar dat is helaas 
niet gelukt. Zo stelde de afdeling Erfgoed van de 
gemeente daarbij hoge eisen. Zoals het er nu naar 
uitziet, blijft het orgel gehandhaafd en kan in de 
toekomst gewoon bespeeld worden’.
De GGU heeft voor haar nieuwe onderkomen nog 
naar geschikte leeggekomen kerkgebouwen in de 
omgeving gezocht. Maar aan de behoefte aan par-
keerruimte kon niet worden voldaan. Men laat nu 
in het Amaliapark in Leidsche Rijn een nieuwe kerk 
bouwen, geflankeerd door 24 levensloop-
bestendige appartementen. Van der Staaij: ‘Zodra 
het geld van de verkoop op onze bankrekening 
staat kunnen wij met de nieuwbouw beginnen’.
 
Semi-openbaar
Volgens de verbouwplannen voor de Westerkerk 
zal een groot deel van het schip een open ruimte 
blijven die kan fungeren als ontmoetingsruimte. 
De gaanderijen op de verdieping blijven ook gro-
tendeels semi-openbaar. De hotelkamers vormen 
straks een apart volume in het schip van de kerk. 
Dit wordt bekleed met hout van de hergebruikte 
kerkbanken. De strak ontworpen hotelkamers zijn 
compact, 9,2 vierkante meter, en uiterst efficiënt 
met mooie materialen. Robin Hagedoorn: ‘De 
kamers zullen voorzien zijn van alle moderne 
technologie en krijgen allemaal een personal touch 
qua stijl. Elders in het gebouw komen eenvoudige 
‘hostel-achtige’ kamers. Je zou zelfs kunnen 
denken aan een soort moderne slaapcabines. 
In totaal zullen er zo’n 46 kamers komen in ver-
schillende kwaliteitsklassen’. 

Onderzocht wordt nog of het technisch en 
financieel haalbaar is om een kelder onder een 
deel van het gebouw te maken. Hagedoorn: 
‘Daar zouden culturele programma’s in kun-
nen plaatsvinden. Dat moet natuurlijk met veel 
partijen worden besproken. Ook willen wij op 
de begane grond aan de binnenzijde een later 
toegevoegde, niet monumentale muur weghalen 
voor een betere relatie met de Catharijnekade en 
meer daglicht’. 

Buurt erbij betrekken
Hagedoorn wil graag de buurt betrekken bij de 
verdere ontwikkeling van de plannen. De eerste 
contacten zijn al gelegd. Er is tevens uitgebreid 
overleg geweest met de gemeentelijke afdeling 
Erfgoed. De gemeente staat positief ten opzichte 
van de plannen. Het project verkeert echter nog in 
de initiatieffase, dus er moet nog veel gebeuren. 
Volgens de huidige planning zou het geheel medio 
2018 gereed moeten zijn. •

Projectontwikkelaar Wester Waterpoort BV is druk 
bezig met de uitwerking van plannen voor de 
transformatie van de kerk. Het bedrijf werd door 
de GGU op grond van zijn voorgestelde ideeën 
gekozen uit diverse kandidaten. Robin Hagedoorn, 
de bedenker, woont in de Binnenstad en heeft, zo 
zegt hij, een grote affiniteit met Utrecht, Hij wil de 
Binnenstad iets extra’s geven: ‘De plannen zijn nog 
allemaal voorlopig, maar wij denken aan een hotel 
met een restaurant en ook ruimte voor culturele- 
en buurtactiviteiten. Dit naar het voorbeeld van de 
St. Ritakerk in Amsterdam–Noord. Daar hebben 
we al vergevorderde plannen met een vergelijkbaar 
concept. De Westerkerk heeft nu een verbindende 
functie voor de buurt en wij vinden dat dit moet 
blijven. Behalve commerciële functies moet er dus 
ook ruimte zijn voor ontmoeting en contact tussen 
Binnenstadsbewoners. Wij noemen het dan ook 
een modern volkshuis’. 
Het karakteristieke pand uit 1891 is gesitueerd in 
Wijk C en staat ingeklemd tussen nieuwbouw. 

Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument 
en is aan de achterzijde ooit uitgebreid met bijge-
bouwen, waaronder een wijkgebouw. Ook is er 
een kosterswoning. Behalve voor de kerkdiensten 
wordt het kerkgebouw ook gebuikt voor andere 
bijeenkomsten, zoals synodes, vergaderingen, sym-
posia en concerten. 

Hoge exploitatiekosten
De GGU wordt geconfronteerd met een afnemend 
kerkbezoek. Het gebouw biedt plaats aan ruim 
duizend bezoekers, maar het aantal leden van de 
kerkgemeente is minder dan vijfhonderd. Dammis 
van der Staaij van de GGU: ‘Dit heeft vooral ook 
te maken met de verminderde bereikbaarheid, 
waardoor gemeenteleden hun heil elders zoeken. 
Ook de hoge exploitatiekosten spelen een rol bij 
de wens om te verhuizen.’ 

‘De kerk heeft een prachtig orgel uit 1815, een 
rijksmonument, oorspronkelijk gebouwd voor 
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Westerkerk: van gebedshuis naar volkshuis
Ton Verweij

De Gereformeerde Gemeente Utrecht (GGU), eigenaar en gebruiker van de Westerkerk, 
verhuist naar Leidsche Rijn. Het pand op de Catharijnekade wordt verkocht en dat biedt de 
mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen.

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

 © Ton Verweij
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Onlangs maakte de orthodoxe katholieke Broeder-
schap Pius X bekend dat zij een groot deel van de 
schulden van de Willibrordkerk wil overnemen. Op 
voorwaarde dat zij een meerderheid krijgt in het be-
stuur van de Sint Willibrord Stichting, de eigenaar van 
de kerk. Daarmee zouden de broeders een vetorecht 
krijgen op de activiteiten in het gebouw. In mei 2014 
organiseerden cultuurminnaars in de kerk een theater 
met een nepuitvaart. Voor de rechtgelovigen was dit 
blasfemie, zodat de kerk officieel door kardinaal 
W. Eijk aan de eredienst werd onttrokken.
De plannen van de Pius X-broederschap zijn tegen 
het zere been van de vrijwilligers die de kerk nu 
openhouden en allerlei activiteiten organiseren om de 
exploitatie mogelijk te maken. Zij vinden het onterecht 
dat een kerk die met gemeenschapsgeld, in totaal 
zo’n 8,5 miljoen euro (onder andere bij het Nationaal 
Restauratiefonds), is gerestaureerd, weer het exclusie-
ve werkterrein wordt van één geloofsgemeenschap. 
Omdat de gemeente Utrecht zich in het verleden bij 
een dreigend faillissement garant heeft gesteld voor 
de terugbetaling van de restauratiesubsidies, nu nog 
zo’n 1,5 miljoen euro, moet de gemeenteraad eind 
juni een besluit nemen. Inmiddels hebben bekende 
Utrechters een beroep op de gemeente gedaan om 
niet in zee te gaan met Pius X. 

Wijnand Kotte
De Willibrordkerk was in 1875 de eerste roomse kerk 
die in Utrecht werd gebouwd na het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Het werd 
een pronkstuk van neo-gotiek. Daarna zou architect 
Alfred Tepe nog zo’n 70 kerken in Nederland in gelijke 
stijl ontwerpen, naast talloze roomse ziekenhuizen, 

bejaardenhuizen enzovoort.
Omdat het aantal gelovigen sterk afnam, werd de 
Willibrordkerk in de jaren zestig officieel ontwijd en 
vrijgegeven voor de sloop. De katholieke bouwonder-
nemer A. J. Lisman kocht het gebouw en richtte een 
comité op van prominenten. Onder wie ook protes-
tanten, zodat er kans was op restauratiesubsidies 
van de rijksoverheid. De Willibrordkerk moest ‘een 
middelpunt van algemeen kerkelijk leven worden’. Dat 
is sindsdien nooit meer gelukt. Lisman ging in zee met 
de dwalende pater Winand Kotte, die er tegen de zin 
van het bisdom een eigen kerk begon. Kotte was uit 
de Orde van de Assumptionisten gezet en verzamelde 
een kring van conservatieve gelovigen om zich heen, 
die zich keerden tegen ieder modernisme in de kerk.

Wirwar van stichtingen
Met tomeloze energie slaagde Kotte erin omvangrijke 
subsidies los te peuteren voor de restauratie van de 
kerk. Voor elke pilaar werd wel een collecte georgani-
seerd.
Na de dood van Kotte in 2006 werd de kerk opnieuw 
gewijd, maar de zegening had slechts beperkt effect. 
Er was een wirwar van stichtingen ontstaan met 
uiteenlopende belangen. Het gebouw is eigendom 
van de Sint Willibrord Stichting (SWS), die gerund 
wordt door een echtpaar, dat nauw bevriend was met 
Kotte, maar dat niet beschikt over diens gewiekste 
bestuurlijke kwaliteiten. De kerkelijke activiteiten, zoals 
de traditionele heilige mis, werden verzorgd door de 
Stichting Sint Willibrord Apostolaat (SWA), een verza-
meling verstokte aanhangers van de pater, ook wel 
Kottelieken genoemd. Sinds de blasfemische uitvaart-
dienst zijn zij dakloos.

Reddende engel?
En er is de Stichting Culturele Evenementen Willibrord-
kerk (SCEW). Dit is een groep van inmiddels zo’n 
negentig vrijwilligers (ook niet- of andersgelovigen) 
die uit genegenheid voor de cultuurhistorische waarde 
van de kerk bezoekers ontvangen en allerlei activitei-
ten organiseren. Jaarlijks brengt dat ruim 50.000 euro 
op, net genoeg voor de energierekening, erfpacht 
en verzekeringen. Na de ontwijding in 2014 ont-
stond een impasse. Er waren twee advocaten in de 
eigenaarsstichting benoemd ter versterking van het 
bestuur, maar ook dat werkte niet. Dus werd juli 2016 
het gehele SWS-bestuur door de rechtbank geschorst. 
En nu is dan als reddende engel de schismatieke Pius X 
Broederschap op het toneel verschenen. Evenals wijlen 
Kotte keren zij zich fel tegen ieder modernisme in de 
katholieke kerk. Sinds 2015 verzorgen zij ‘s zondags 
in de Willibrordkerk een schaars bezochte traditionele 
heilige mis. 

‘Verknold’
 De vraag is of de roomse broeders voldoende solide 
zijn om het onderhoud van de Willibrordkerk te 
verzekeren. Ze lijken een kwijnend gezelschap. Maar 
geestelijk leider pater Carlo de Beer is optimistisch: ‘Ik 
denk dat we langzaam groeien.’
Over het vetorecht is hij onverbiddelijk: ‘Een kerk is 
een kerk. Als je Christus relativeert, ben je niet goed 
bezig.’ Ben Zegers, voorzitter van de vrijwilligersstich-
ting SCEW, ziet het somber in. ‘Pius X legt ons grote 
beperkingen op. Dan kunnen wij de inkomsten voor 
een basisexploitatie niet halen.’
Josine Verberk, in de jaren tachtig als vrijwilliger zeven 
jaar actief voor de Pius-broeders, deelt het optimisme 
van pater De Beer geenszins. ‘Ze hebben het helemaal 
verknold. Ze hebben destijds zo veel geld gekregen 
uit erfenissen, giften en legaten, maar ze hadden de 
grootste gaten in hun handen.‘ De aanhang van Pius 
X in Nederland wordt geschat op zo’n 500 gelovigen. 
Verberk is niet onder de indruk. ‘Toen waren het er 
meer dan 3.000. Die zijn allemaal overleden.’•

Kulturkampf rond Willibrordkerk

‘Nieuwe Kulturkampf in Utrecht.’ Het hoge woord is eruit. Het geruzie rond de Willibrordkerk 
in de Minrebroederstraat is geen kleinigheid, bevestigt Eric Wolthuis in de sociale media. De 
secretaris van het Sint Willibrord Apostolaat gebruikte deze woorden om duidelijk te maken dat 
voor de vrome katholieken hier een serieus gevecht gaande is. Kulturkampf staat voor de mee-
dogenloze strijd die de protestantse Duitse staatsman Bismarck in de negentiende eeuw jegens 
de katholieken voerde. 

Bert DetermeijerTon Verweij

 © Humphrey Daniels



Buurthuis In de 3 Krone zoekt vrijwilligers, met 
name mensen die mee willen ‘beheren’ via de 
beheergroep. Van de zes mensen van deze groep 
zijn er twee uitgeschakeld; de overgebleven vier 
kunnen de kar echt niet trekken zonder hulp. Doe 
mee. Het geeft een goed gevoel en u kunt wer-
ken met een aantal zeer gemotiveerde mensen.
Het buurthuis heeft al elke vierde vrijdag van de 
maand een Resto Van Harte-diner, maar wil zelf ook 
eens per maand een diner organiseren. De ideale 
situatie zou zijn als er drie of vier mensen willen 
koken zodat niemand elke maand aan de beurt is. 
Eén kok heeft zich al gemeld. Het zou geweldig zijn 
als één van de koks een buitenlandse maaltijd klaar 
kan maken (Indonesisch, Turks, Marokkaans etc.). 
Tot toe was er niemand die dat kon. •
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Augustinuskerk blijft dit jaar gesloten 

Het stuk ornament kwam naar beneden toen de 
restauratie van de buitenkant, waarmee in maart 
vorig jaar was begonnen, bijna klaar was. Het ziet 
er niet naar uit dat de kerk nog dit jaar open kan. 
De kerkgemeenschap probeert het ongemak intus-
sen het hoofd te bieden. 
De neo-classicistische Augustinuskerk stamt uit 
1840 en is een ontwerp van architect Karel George 
Zocher. Jawel, lid van de bekende familie land-
schapsarchitecten. Karel George was zelf ook, naast 
bouwkundige, landschapsarchitect. De kerk was de 
eerste grote katholieke kerk die in Utrecht werd ge-
bouwd sinds het herstel van de godsdienstvrijheid. 
Na de restauratie in 2016 van de buitenzijde, 
grotendeel betaald door de provincie, wilde men 
beginnen met de binnenkant. Sinds het incident, 
dat gebeurde terwijl er mensen in de kerk aanwezig 
waren, is er voortdurend overleg over de aanpak, 
met de gemeente, de provincie en natuurlijk het 
bisdom. Vermoedelijk in juni komt er een steiger in 
de kerk en kan men kijken of het hele gewelf ge-
renoveerd moet worden of alleen delen ervan. Dan 
pas ook is er een goede schatting te maken van de 
kosten. Men hoopt weer op een subsidie van de 
provincie. Intussen is sinds april de Mariakapel, aan 
de rechterzijde van de kerk, weer geopend. 

Nu, meer dan een half jaar nadat een stuk van het pleisterwerk-ornament uit het gewelf 
van de Augustinuskerk viel, moet het herstel nog beginnen. De imposante kerk op de Ou-
degracht naast de Rembrandt bioscoop werd na het incident onmiddellijk voor het publiek 
gesloten en is nog steeds dicht. 

Ben Nijssen

Draagvlak
De kerkgangers van de Augustinus zijn vooral 
ouderen, die dichtbij de kerk wonen en meestal 
te voet of met de fiets komen. De kerk heeft 
immers geen parkeergelegenheid in de nabijheid. 
Direct na de sluiting riep pastoor Huitink de kerk-
gemeenschap op om zelf zo goed als mogelijk 
de samenhang tussen de kerkgangers intact te 
houden door het afleggen van bezoeken. Voor 
de doordeweekse vieringen kan men terecht bij 
de zusters Augustinessen en voor de hoogmis 
op zondag in de Catharina-kathedraal naast het 
Catharijneconvent. Afhankelijk van de woonplek 
gaan de leden van de kerkgemeenschap ook wel 
naar de Jozefkerk of de Majellakerk. Afgewacht 
met worden of ze allemaal weer teruggaan naar 
de Augustinus als die weer toegankelijk is. 
Pastoor Huitink, geboren te Semarang (Indone-
sië) in 1957, is sinds 2015 pastoor van veertien 
kerken in Utrecht. Al enige tijd is er discussie over 
sluiting van meerdere van deze kerken. Huitink 
heeft daarin een belangrijke stem, maar is vooral 
op zoek naar draagvlak onder de afzonderlijke 
kerkgemeenschappen. De pastoor benadrukt 
het belang van de aanwezigheid van de kerken 
in de stad, of ze nu wel of niet voor de diensten 

worden gebruikt. De restauratie van de Augusti-
nus is daarvan ook niet afhankelijk. Hij ziet het als 
functie van de kerken om de samenhang tussen 
mensen te bevorderen. Echter door de terugloop 
in het bezoek aan de kerken is het financieel niet 
mogelijk alle kerken open te houden.

Sociale samenhang 
De ligging en de afmetingen van de Augusti-
nus zouden kunnen pleiten voor behoud van 
deze kerk voor de diensten. Bij elke kerk spelen 
persoonlijke emoties een belangrijke rol. De kerk 
waar je zelf of ouders gedoopt zijn, waar je ge-
trouwd bent, waar vanuit begrafenissen gehou-
den zijn. De Augustinus is vooral ook belangrijk 
voor de sociale samenhang. In een zaal naast de 
kerk, ingang via Rozenstraat, zijn koffiedrink-bij-
eenkomsten en lezingen. Zo organiseren de 
bewoners van Wijk C er gezamenlijke maaltijden. 
De zusters Augustinessen hebben in het verleden 
ook een belangrijke rol voor de buurt gezorgd, 
maar ze zijn daar nu te oud voor. Wel wonen er 
sinds kort een viertal jongeren bij de zusters die 
weer wel een rol willen gaan spelen in de activi-
teiten in Wijk C. Pastoor Huitink is van mening 
dat de sociale samenhang, kontakten tussen 
buren, in de Binnenstad veel losser is gewor-
den. Voordat hij pastoor werd werkte hij op het 
politiebureau Paardenveld in de 80-er jaren. Het 
verschil in sociale samenhang van toen in vergelij-
king met nu vindt hij frappant. •

Religieuze publiekstrekkers 

Begin mei verscheen de gemeentelijke nota 
‘Utrechtse visie religieus erfgoed’, een boeiend 
overzicht van de kerkelijke parels en hun histori-
sche ontwikkeling. De nota schat dat voor zo’n 
470.000 bezoekers per jaar ‘erfgoed’ een reden is 
om naar Utrecht te komen en een stadswandeling 
te maken. Er is niet apart onderzocht hoeveel be-
zoekers ‘religieus erfgoed’ aantrekt. Wel zit er de 
laatste jaren een fikse stijging in het aantal bezoe-
kers van de Domkerk, wat er volgens de gemeente 
op duidt dat Domtoren, DOMunder en Domkerk 
elkaars aantrekkingskracht versterken. 

Vaker reclame
Aangezien de gemeenteraad pas in september 
over de Visie religieus erfgoed praat, is nog niet 
duidelijk wat er concreet wordt aangepakt en 
wanneer. De nota suggereert onder meer een 
betere bewegwijzering van de kerken in de Bin-
nenstad. Ook is het streven om samen met Utrecht 
Marketing een website en folders te maken en 
vaker met reclame in de Uitkrant te staan. ‘Al wel 
concreet is de samenwerking om meer culturele 
activiteiten en concerten in kerken te laten plaats-

Komen er elk jaar zo’n 60.000 mensen ‘Kerken Kijken’, de Domkerk is met 385.000 bezoe-
kers in 2016 de grootste religieuze publiekstrekker. ‘De stad heeft 58 kerken die als monu-
ment worden beschermd, 21 zijn rijksmonument en 37 gemeentelijk monument. Die willen 
we behouden’, zegt gemeentelijk adviseur erfgoed Alice Gut. 

Anne Pols

vinden’, aldus Alice Gut. 
Haar afdeling Erfgoed heeft in de Voorjaarsnota 
eenmalig twee ton gevraagd. ‘Daarmee willen we 
de komende twee jaar het plan voor herbestem-
ming van kerkgebouwen verder ontwikkelen.’ Nog 
voor de zomer wordt duidelijk of dat geld er komt. 
Door de ontkerkelijking zullen immers steeds meer 
kerkgenootschappen afzien van religieus gebruik 
van gebouwen. Dan willen we als gemeente in 
een zo vroeg mogelijk stadium overleggen met de 
eigenaren, met een eventuele nieuwe eigenaar of 
met initiatiefnemers. Want van onze 58 als mo-
nument erkende kerken willen we in elk geval de 
monumentale waarde overeind houden.’ 

Geen Disneypark
Utrecht heeft 3200 erkende monumenten, de 
meeste in de Binnenstad. Alice Gut ziet daar ‘een 
goede balans’ tussen de verschillende functies: ‘Ik 
ben niet bang dat de Binnenstad een Disneypark 
wordt. Winkelen, kunst, cultuur en muziek ver-
sterken elkaar. Ook als je straks door het nieuwe 
Hoog-Catharijne loopt, kom je vanzelf in die 
mooie Binnenstad uit.’ •

Buurthuis zoekt koks  

Jonger dan zeventig. Dat moet je zijn om tegen 
een vergoeding van veertig euro per avond te 
vertellen hoe je de stad ervaart. Bureau Labyrinth 
organiseert het in opdracht van de gemeente. 
Volgens Labyrinth is de gemeente dit keer speciaal 
in de doelgroep 18-70 geïnteresseerd en wie 
weet een andere keer in bijvoorbeeld de groep 
60-90. • 

Meepraten over de stad… 
als je jonger bent dan 70



Achter in het tijdschrift staat een overzicht van de 
activiteiten die dit jaar in en vanuit de Nicolaïkerk 
plaatsvinden. Opvallend is het grote aandeel van de 
muziek. We praten met Jeannette Provily, koster en 
beheerder, en met Ko Zwanenburg, die de functies 
van cantor en organist combineert. Bovendien is 
hij dirigent van een instrumentaal gezelschap, de 
Cappella di San Nicolaï. 
In de prachtig aangelegde binnentuin schijnt de 
zon volop. Kerk en museum kijken op ons neer. 
Het strakke groene plantsoen verbergt een oude 
begraafplaats. Jeannette: ‘We delen de tuin met 
het Centraal Museum. Wij bezitten geloof ik twee 
derde, zij een derde. Maar daar letten we nooit zo 
op. Het samen delen verloopt in goede harmonie. 
Evenementen waarvoor extra binnen- of buiten-
ruimte nodig is, stemmen we op elkaar af.’

Prachtig orgel
We vragen hoe een geloofsgemeenschap als de Ni-
colaïkerk zich in deze tijd overeind kan houden en 

hoe het gebouw benut wordt, ook voor niet-reli-
gieuze activiteiten.
‘Ons grote geluk is dat wij over een prachtig 
orgel beschikken,’ zegt Ko Zwanenburg. ‘Het 
grote Marcussen-orgel is een rijksmonument. We 
hebben twee Marcussen-orgels en nog een derde 
orgel. En waarschijnlijk krijgen we er nog een 
uniek, zeer mooi orgel bij. Maar daarover kan ik 
nu nog niks zeggen.’
En dan is er nog het klokkenspel dat frequent 
bespeeld wordt door Malgosia Fiebig, stadsbei-
aardier. Ko leidt twee cantorijen, de Nicolaï- en 
de Vespercantorij. Twee musici zijn in vaste dienst 
van de kerk. ‘De koren zijn van hoog niveau en 
trekken ieder een eigen publiek en achterban.’
Van de ongeveer 600 gemeenteleden worden 
er zo’n 250 als echt actief beschouwd. Tot deze 
groep behoren ook de circa vijftig vrijwilligers. 
‘Daarvan zouden we er nog meer willen hebben, 
zodat we onze kerk permanent open kunnen 
houden voor bezoekers en toeristen. Want we 
willen een open gemeenschap zijn. Op Konings-
dag is er een speciale kindermarkt op het plein en 
we werken samen met de Culturele Zondagen.’

Kindermusical
Jeannette: ‘Onze financiën zijn goed op orde, al 
blijft het altijd zoeken en schrapen. Kerkbalans 
betaalt de personeelskosten, de PGU, de Pro-
testantse Gemeente Utrecht, draagt zorg voor 
beheer en onderhoud van het gebouw. De PGU 
omvat een dozijn kerken in de stad. Via verhuur 
van kerkruimte aan orkesten en koren en voor 
festivals, lezingen en manifestaties krijgen we ex-

Klanken uit de Klaaskerk
Charles Crombach en Erik van Wijk

Op de glossy Klaas staat een mooie, myste-
rieuze jonge vrouw afgebeeld. Ze kijkt ons 
aan: gesluierd, maar met een open en on-
derzoekende blik. Ze is een vluchteling – het 
centrale thema van dit nummer. Klaas is een 
uitgave van de protestantse wijkgemeen-
te Nicolaïkerk. Vluchten komt op diverse 
plaatsen voor in de Bijbel en het thema past 
naadloos bij een geloofsgemeenschap die 
midden in de samenleving wil staan en haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid seri-
eus neemt. 

tra inkomsten. Bijvoorbeeld zwijgende films met or-
gelbegeleiding en meezing-evenementen met wel 
500 deelnemers. We zijn uiteraard selectief op wie 
we binnenlaten. Het moet wel passen. De Nicolaï is 
ook nog steeds de geëigende plaats voor uitvaarten 
en huwelijken, ook zonder kerkelijke binding.’
Ko voegt hieraan toe: ‘Zelf organiseren we vanuit 
de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk 
onder andere een festival met nieuwe muziek en 
de kindermusical Mozes. Het Jan Welmers Festival 
in september is gewijd aan een componerende or-
ganist die bijna iedere organist die er in Nederland 
toe doet, als leerling heeft gehad. We doen dit in 
samenwerking met andere grote Binnenstadsker-
ken. Ons eigen kerkmuziekprogramma voeren we 
altijd uit binnen de liturgische context: bijvoorbeeld 
Bachcantates met Bijbeltekst en prediking.’

Ko moet nu echt weg, de cantor heeft het druk. 
Hij wil nog één ding kwijt: ‘We streven naar een 
verantwoorde combinatie van godshuis en 
cultuurtempel. Daar heeft Steven Slappendel 
veel aan bijgedragen. Helaas, dit voorjaar is hij 
overleden. Maar dankzij hem staan we nu stevig 
op de kaart.’ Jeannette laat ons de vitrines achter 
in de Nicolaïkerk zien. Een bescheiden expositie, 
maar met schitterend stuc- en beeldhouwwerk 
van middeleeuwse kunstenaars. ‘Wat zou het mooi 
zijn als we regelmatig gebruik zouden kunnen 
maken van depotstukken van het Centraal Museum. 
Dat komt nog wel,’ lacht ze. •
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Open Dom, een geolied vrijwilligersproject
Elaine Vis

Dankzij de dagelijkse openstelling en de culturele 
activiteiten heeft de grootste protestantse kerk van 
Utrecht een bijzonder profiel. De kerkenraad koes-
tert zijn geloofsgemeenschap, maar kiest ook voor 
een kerk in dienst van de stad.
Sinds 1986, na een grote restauratie, is de Domkerk 
zeven dagen per week open. 180 vrijwilligers heten 
385.000 bezoekers per jaar welkom.

Van verre
‘Vrijwilligers in de Dom zijn niet per se religieus of 
lid van de geloofsgemeenschap, maar wel verbon-
den met het gebouw en met elkaar,’ zegt Bram 
Schriever. Toen hij 25 jaar geleden in Utrecht kwam 
wonen, meldde hij zich bij de Domkerk. Inmiddels is 
hij voorzitter van het vrijwilligersoverleg, doet de pr 
en is voorzitter van Stichting Vrienden van de Dom-
kerk. De vrijwilligers komen van heinde en verre: uit 
Ede, Woerden of Hilversum. Over het algemeen zijn 
ze wat ouder, aan het eind van hun carrière. Maar 
er zijn ook dertigers. De oudste is in de negentig. 
Sommigen zijn vanaf 1986 betrokken bij de Open 
Dom. Ze kregen allemaal een opleiding, want elke 
afdeling heeft een eigen expertise.

Kaarsje
Een kerkgebouw heeft een museale functie. Ernst 
van Keulen heeft een baan bij het Scheepvaartmu-
seum Amsterdam en is in het weekend rondleider in 
de Domkerk. Ook is hij werkzaam bij de educatieve 
dienst. Hij zegt: ‘Niets is zo veranderlijk als geschie-
denis, daarom moet je wel scherp blijven. Soms is er 
een wetenschappelijk onderzoek naar een beeld of 
iets onder de grond en dan moet je de informatie 
bijstellen. Ik dacht altijd: geschiedenis is geweest, 
dus dat blijft wel.’ 
Restauraties en onderhoud kosten bergen geld. 
De DomShop, het café en de verkoop van kaarsen 
leveren inkomsten op. Per jaar worden duizenden 
kaarsen gebrand. Als er iets ergs gebeurt, zoals een 
terroristische aanslag, zijn het er nog meer.
‘Als er zoiets gebeurt, zorgen we natuurlijk dat we 
open zijn. Dan trommelen we vrijwilligers op die 
ook buiten de gangbare tijden de Dom openhou-
den. We zijn in eerste instantie een kerk met een 
kerkgemeenschap. Maar we willen wel dat de Dom 
open is voor iedereen, altijd.’

Yogamatje
Ernst van Keulen is vanaf 1986, toen hij student 
sociale geografie was, betrokken bij de Open Dom. 

Achter de schermen lijkt de Domkerk op 
een geoliede machine. Er zijn verschillende 
actieve groepjes vrijwilligers: voor het Dom-
Café, de DomShop en de ontvangstbalie. 
Bovendien is er een educatieve dienst die 
bezoekers rondleidt en programma’s voor 
scholen organiseert. Een groep kosters ver-
leent hand- en spandiensten. De kerkenraad 
en vrijwilligers geven vorm aan de speciale 
rondleidingen en lezingen en de deelname 
aan Culturele Zondag of aan bijvoorbeeld 
het Midzomergrachtenfestival. Alleen de 
predikant, de cantor, de organist en de 
koster/beheerder van de Open Dom worden 
betaald.

‘Deze gemeenschap zorgt voor elkaar, dat spreekt 
mij aan. En er kan veel als je het er op het juiste 
moment inschuift. Voor een opening ben ik met 
yogamatjes in de weer geweest zodat je liggend 
naar boven kon kijken.’ 
Hij vervolgt: ‘Onze bezoekers zijn leuk en inspire-
rend. Al heel snel komen levensvragen aan bod. Per 
maand voer ik zeker zes inhoudelijke gesprekken.’ 
De Domkerk werkt samen met het Catharijnecon-
vent. Soms zit Ernst daar in bespreking als vrijwilli-
ger en soms betaald vanuit het Scheepvaartmuse-
um.

Veel kennis nodig
De verantwoordelijke voor de DomShop is sinds 
twee jaar Heleen Hulscher. Zij stuurt zestien mensen 
aan. Heleen was al lid van de kerkgemeenschap. 
‘Op zondag zit ik intens te luisteren tijdens de dienst 
en sinds twee jaar ben ik door de week intensief 
met de winkel bezig.’
Heleen is verantwoordelijk voor in- en verkoop, 
het financiële plaatje en de bezetting van de 
DomShop.‘Ik heb geen vaste tijden, maar weet wat 

ik moet doen. Er is veel kennis nodig om de winkel 
gezond te houden, zowel financieel als organisa-
torisch. Ik kan wel voor een miljoen inkopen, maar 
het moet wel terugverdiend worden.’

Engelen
Zowel Ernst als Heleen zegt dat vrijwilligerswerk 
in een kerk anders is dan in een museum. Heleen: 
‘Er zit meestal een verhaal achter als iemand iets 
koopt. Een klant is hier een andere klant dan in een 
gewone winkel. Iemand koopt iets voor zijn oma 
die op sterven ligt en opeens heb je een gesprek 
over engelen.’
Theologisch geïnteresseerden komen net versche-
nen boeken kopen. Toeristen willen iets in de tas 
meenemen wat niet in de koffer past. 
Voor Heleen is het zoeken naar de juiste balans 
in het aanbod. Aanbod met inhoud. Met jaarlijks 
honderdduizenden bezoekers van de Domkerk kan 
de winkel niet leeg zijn.

Vrijwilliger worden in de Domkerk? Mail dan naar 
secretariaat@domkerk.nl.•
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Het Catharijneconvent is gestart met 
het project ‘Het Grootste Museum 
van Nederland’. Hieraan werken 
vijftien kerken, kloosters en synagogen 
verspreid over heel Nederland mee, 
waaronder de Domkerk. Door zich 
gezamenlijk te presenteren wil het 
Grootste Museum van Nederland de 
bezienswaardige godshuizen bij een 
breed publiek onder de aandacht bren-
gen. In juli gaat dit project van start. • 

  Rondleider Ernst van Keulen en Heleen Hulscher van de Domshop © Saar Rypkema
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Pastoors Jutta en Bernd (v/m) © Sjaak Ramakers

Oude tradities en toch eigentijds

Een groepje vrouwen poetst ijverig het 
kerkzilver, terwijl pastoor Bernd Wallet en 
pastores Jutta Eilander, beiden getrouwd – 
‘maar niet met elkaar’ – in de oud-katholieke 
kathedraal voor de foto poseren. 
Jutta: ‘Een groot deel van onze kerkgangers, 
ongeveer driekwart, is actief als vrijwilliger. 
Ze hebben heel diverse bezigheden: zingen 
in het koor, helpen met de catechese, koffie 
zetten, bloemschikken, verzorgen van de 
kinderdienst, ondersteunen van de koster 
of in het bestuur .’ 

De oud-katholieke kathedraal oogt traditioneel: 
kleurrijke schilderingen, kandelaars en een groot 
orgel. Bernd: ‘We hebben oog voor de schoonheid 
van heiligheid en vieren met aandacht.’ Jutta: ‘Wij 
als oud-katholieke kerk houden vast aan traditio-
nele vormen van vieren, aan wierook en gewaden. 
Tegelijkertijd staan we midden in het moderne 
leven.’ Bernd: ‘Het priesterambt is toegankelijk 
voor man en vrouw. We staan open voor mensen 
van verschillende gezindheid, herkomst en seksu-
ele oriëntatie. Uitgangspunt is dat mensen vanuit 
eigen morele verantwoordelijkheid keuzes maken. 
Wij oordelen niet, we luisteren met aandacht naar 
wat mensen ons vertellen.’
De Gertrudiskathedraal ligt aan het Willemsplant-
soen, ingeklemd tussen de pastorie, waar Bernd 
en zijn gezin wonen, en het onlangs uitgebreide 
en vernieuwde zalencentrum de Driehoek. Het 
pronkstuk van de Driehoek is de aan de Mariahoek 
grenzende Gertrudiskapel: als schuilkerk ontstaan 
in 1645 nadat tijdens de Reformatie de katholieke 
eredienst verboden werd. Omdat de barokke kapel 
te klein werd, is de neo-romaanse Gertrudiska-
thedraal gebouwd. Bernd: ‘Na inhuldiging van de 
kathedraal in 1914 werd de kapel museum. Toen 
de collectie naar het Catharijneconvent overging, 
hebben we de kapel behouden door haar als on-
derdeel van het zalencentrum te exploiteren.’

Tuinders en notabelen
Jutta: ‘Oorspronkelijk had je ook nog de oud-ka-
tholieke Jacobuskerk aan de Bemuurde Weerd 
Oostzijde, waar veel tuinders ter kerke gingen, en 
de Sinte Marie aan het Achter Clarenburg (nabij 
de gelijknamige ingang van Hoog-Catharijne) , 
de parochie voor de oud-katholieke notabelen. In 
1986 zijn beide parochies opgegaan in de parochie 
van de Gertrudiskathedraal. Dat mengde goed 
omdat de Gertrudis van oudsher al een diverse sa-
menstelling had.’ De voormalige Jacobuskerk heeft 
overigens in 2009 een woonfunctie gekregen en in 
de voormalige kerk aan Achter Clarenburg zit nu 
Belgisch biercafé Olivier.
Jutta: ‘Oorspronkelijk waren we enkel familiekerk: 
verschillende oud-katholieke generaties gingen 
samen ter kerke gingen en volgden elkaar op. 
Tegenwoordig is het gevarieerder: de helft van de 
kerkbezoekers is nieuwe aanwas, afkomstig van 
andere gezindtes.’ Bernd: ‘Vaak is het een combi-
natie van factoren waardoor mensen bij ons langs-
komen: ze maken iets belangrijks in hun leven 
mee, komen in een andere leeftijdsfase en gaan 
hun eigen kerk te saai of te strikt vinden.’ Jutta: 
‘We zoeken intensief samenwerking met andere 

kerken. Zo organiseren we op donderdagavon-
den met protestantse Binnenstadskerken ‘Choral 
Evensong & Pub’: een gezongen viering, telkens in 
een andere kerk, met napraten in de kroeg.’ 
Bernd: ‘De Gertrudiskathedraal is de zetel van 
aartsbisschop Joris Vercammen, hoofd van het 
oud-katholieke bisdom Utrecht, niet te verwarren 
met de rooms-katholieke aartsbisschop Wim Eijk, 
die in het bisschoppelijk paleis aan de Maliebaan 
huist. De geschiedenis van de oud-katholieke 
kerk gaat terug tot 1723, toen de paus ons uit 

de rooms-katholieke kerk zette omdat hij het er 
niet mee eens was dat we als bisdom zelf onze 
Utrechtse bisschop benoemd hadden.’ Jutta: ‘Wij 
als oud-katholieken zijn mede ontstaan uit een 
autoriteitsconflict met een paus die van bovenaf 
zijn macht wou opleggen. Wij stellen de basis, de 
geloofsgemeenschap centraal. We staan tussen de 
gelovigen in, gelovigen die zelf de Bijbel lezen en 
hun eigen keuzes maken.’•

Trotse vrijwilligers © Sjaak Ramakers

Onno Reichwein
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Vrijblijvend en flexibel
Henk Oldenziel

De dienst begint met een band: alsof een negen-
tiende-eeuwse kerk is omgedoopt tot concertzaal. 
Swingende muziek, een zanger en gitaristen spelen 
voor dansende gelovigen die met de handjes in de 
lucht mee swingen. Op de achtergrond een groot 
scherm waarop de gezongen teksten verschijnen en 
de hashtag #geven. 
De priester van deze zondagmiddag is Gilbert 
Thera: hij draagt een spijkerbroek en een jasje en is 
getrouwd met Sharon Kips, voormalig winnares van 

De beleving van God in een modern jasje, met muziek en een priester met humor, dat is 
Motion Church. Het is dan ook niet zo gek dat het publiek dat elke zondag naar Ottone 
op de Kromme Nieuwegracht komt, vrij jong is. ‘De meerderheid is young professional, de 
gemiddelde leeftijd 35 jaar,’ vertelt Kees van Velzen, pr-man van de kerk. ‘We passen goed 
bij het karakter van Utrecht: jong en hoogopgeleid.’

het talentenjachtprogramma X-factor. Net zoals zijn 
vrouw weet hij het publiek goed te bespelen: ‘Volg 
de weg van Jezus, met cruisecontrol,’ grapt hij. 
‘Sommigen denken dat er, net zoals je instant-
noedels kunt bestellen, instantwonderen bestaan.’ 

Toverwoorden
‘Oubollige taal haalt de humor uit het verhaal,’ zegt 
pr-man Van Velzen later. ‘Dit is storytelling. Deze ge-
neratie is niet op zoek naar katholiek of protestant, 

GameMeneer
Eddy Stolk

‘Nog even geduld. Don, alias GameMeneer, kan 
nu elk moment arriveren.’ De held van gamend 
jong Nederland komt op de Oudegracht zijn boek 
signeren en er staat een grote wand waarvoor 
je samen met hem op de foto kan. Vooraan een 
jongen, zijn pet achterstevoren op zijn hoofd. Op 
zijn zwarte hoodie een meeuw met een reddings-
band om zijn nek en de tekst Kaaaaa. Hij was er 
vroeg bij en kijkt vrolijk naar de rij achter hem. Hij 
zal straks de eerste zijn die op de foto mag met 
zijn held.
Achterin de boekwinkel ontstaat bij het personeel 
en de mensen van de uitgeverij enige onrust. ‘Hij 

is nog onderweg’, zegt iemand. ‘Het kan nog 
wel een half uur duren. Minstens. Hij heeft zich 
verslapen.’ 
Een dunne vrouw van de boekenwinkel raakt 
zelfs in lichte paniek: ‘Dit heeft gevolgen voor 
de rest van de dag. Onze lunch zal nu uitgesteld 
moeten worden’. Een mannelijke collega neemt 
het voortouw. Hij klautert op een trapje, neemt 
de microfoon van tafel en vraagt op veel te hoog 
volume de wachtende menigte nog even geduld te 
hebben. De rij staat ondertussen tot bij de deur en 
er klinkt wat gemor, maar de meeste kinderen en 
hun ouders laten de mededeling gelaten over zich 

doet niet aan hokjesdenken. Ze zoeken een plek 
om God te beleven, met mensen van verschillende 
etniciteit en achtergrond.’ 
De kerk heeft geen leden en leeft van donaties. ‘Er 
zijn zo’n 400 mensen bij betrokken in Utrecht, we 
zitten ook in andere steden,’ vertelt Van Velzen. 
‘Geen lidmaatschap betekent veel vrijheid. Het voelt 
als een sociëteit: voor en na de dienst wordt er ge-
geten en gepraat. En de kerk doet meer dan alleen 
diensten organiseren. ‘Mensen kunnen deelnemen 
aan andere activiteiten zoals een wijnproeverij, 
hardlopen of een kookcursus. Geheel vrijblijvend, 
wanneer men wil. Flexibiliteit en vrijblijvendheid zijn 
de toverwoorden van de nieuwe generatie.’ •

heen komen. Het overige publiek dat tussen de 
rekken schuifelt kijkt geamuseerd toe.
Veertig minuten te laat komt hij binnen. Een jon-
gen nog. Hij is mager en heeft een bleek gezicht. 
‘Laten we maar snel beginnen’ zegt hij, als hij de 
microfoon krijgt aangereikt. Zijn piekerige haar en 
magere gestalte geven hem iets stripfiguur-achtigs. 
Hij doet aan Guust Flater denken. Het signeren kan 
beginnen. De meisjes krijgen ook nog een knuffel 
en de jongens een hand. De sfeer is goed en ieder-
een is blij. Er wordt gelachen en druk gefotogra-
feerd. De dunne vrouw staat aan de zijkant en kijkt 
op haar horloge. •

 © Gerard Arninkhof
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Hebreeuws leren op de Nieuwegracht 

Na de oorlog gebruikte onder andere het Wilhel-
mina Kinderziekenhuis jarenlang het pand. Toen 
het zich in 1999 opmaakte voor de verhuizing 
naar de Uithof, kwam bij inspectie een deur van 
een vergeten zolder tevoorschijn. Daar bevonden 
zich nog de overblijfselen van een kleine synago-
ge, inclusief een gewelf en een met davidsterren 
beschilderd houten plafond. De synagoge maakte 
zeker tachtig jaar deel uit van het voormalig Joods 
weeshuis. 
Het pand kwam door deze ontdekking op de 
Gemeentelijke Monumentenlijst en in 2001 kon 
de Stichting Merkaz (= centrum) het achterste deel 
verwerven. Na een grondige verbouwing is het 
getransformeerd in een modern cultureel centrum 
met een gerestaureerde synagoge op de zolder. 
Een opvallend ornament is de grote kroonluch-
ter onder het mooie plafond. Ook de mooie 
glas-in-loodramen zijn het vermelden waard. 
Bij de ‘liberalen’ zitten, in tegenstelling tot bij de 
‘orthodoxen’, mannen en vrouwen niet geschei-
den. In de synagoge (of sjoel) dragen de mannen 
een keppeltje (of kipa). Tevens dragen de volwas-
senen (ook de vrouwen, als zij dat willen) een 
vierkant gebedskleed met franje (talliet) over de 
schouders. 

Sterke band 
Kai Bolwijn (24) is lid van de Liberaal Joodse Ge-

meente (LJG). Hij behoort tot de jonge garde en 
wil graag vertellen wat de LJG voor hem betekent. 
Hij is van Joodse afkomst en heeft goede herin-
neringen aan de tijd toen hij als kind de lessen 
volgde bij de LJG. Hoewel hij niet gelovig is, boei-
en de culturele aspecten van het Jodendom hem 
bijzonder en heeft hij een sterke band met de LJG 
en bijbehorende levensopvatting. 
Het Joods zijn is echter slechts een deel van zijn 
leven. Hij geeft daaraan op zijn eigen wijze vorm, 
wat betekent dat hij zich niet per se aan alle regels 
en voorschriften houdt. Hij plaatst het geloof 
meer in deze tijd. Zo is de sjabbat voor hem niet 
heilig en houdt hij er zich over het algemeen niet 
aan (‘er moet ook gewerkt worden…’).

Van rechts naar links
In de liberale gemeente is ieder zelf verantwoor-
delijk om op basis van zijn eigen gevoel en kennis 
van de traditie te handelen. De diensten – een 
keer in de twee weken op vrijdagavond en 
zaterdagochtend – probeert hij wel regelmatig te 
bezoeken en dat kan hij dan mooi combineren 
met zijn vrijwilligerswerk. Kai zet zich namelijk op 
diverse fronten actief in voor de LJG. Zo geeft hij 
om de week les aan joodse kinderen van vier tot 
dertien jaar. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de 
feestdagen, rituelen en teksten uit het gebeden-
boek, sidoer. Ook wordt dan begonnen met 

Ton Verweij

De gevels op de Nieuwegracht verbergen vele geheimen, zo ook de gevel van Nieuwe-
gracht 92. Waar nu het Leger des Heils is gehuisvest was vroeger, zoals in het gevelop-
schrift is te lezen, het Centraal Israëlitisch Weeshuis. Een plaquette herinnert ons aan het 
afschuwelijke lot van de toenmalige bewoners in de oorlog: ‘Joodse weeskinderen vonden 
hier een veilig thuis. In 1942 werden zij, hun begeleiders en hun directeur van hier wegge-
voerd. Zij keerden nimmer weer.’

Hebreeuws. Kai: ‘Maar dan moeten de kinderen 
wel het Nederlands al onder de knie hebben. 
Dus eerst kunnen lezen en schrijven van links 
naar rechts, voordat je begint met Hebreeuws van 
rechts naar links.’

Geen vaste rabbijn
Het is niet de bedoeling om de kinderen een 
geloof op te dringen, maar meer om ze kennis 
te laten maken met het culturele aspect van het 
Jodendom. Kai: ‘Ik nodig geïnteresseerde Jood-
se ouders in Utrecht van harte uit om met hun 
kinderen eens te komen kijken bij onze Joodse 
lessen. We hebben op dit moment zo’n 85 leden, 
allen afkomstig uit de regio. Helaas hebben we 
geen vaste rabbijn. Vooralsnog moeten we het 
doen met gast-rabbijnen, maar we zijn naarstig 
op zoek. Natuurlijk kan die rabbijn ook een vrouw 
zijn. Wel hebben we een vaste voorzanger; een 
echte Utrechter die er niet voor schroomt om te 
improviseren op de melodie van het lied van Rijk 
de Gooyer/Herman Berkien ‘Als ik boven op de 
Dom sta’, erg gaaf.’

Merkaz organiseert allerlei culturele activiteiten 
die betrekking hebben op het Jodendom, zoals 
lezingen, concerten etcetera. In het kader van het 
project ‘Leer je buren kennen’ zijn er informatie-
bijeenkomsten voor groepjes leerlingen van met 
name mbo-scholen. Ook is er een keer per jaar 
een ‘open dienst’ in de synagoge waarbij, 
na aanmelding, kennis kan worden gemaakt met 
de rituelen en gebeden. Op de website is het 
programma te vinden. •

 Kai Bolwijn wijst naar de kroonluchter © Ton Verweij
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Attributen
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

GRIEKS ORTHODOX
In alle Grieks-orthodoxe kerken nemen iconen een over-
heersende plek in, ook in de kerk aan de Springweg, de 
Verkondiging aan de Moeder Godskerk. Het begint al bij 
het binnenkomen van de kerk: de gelovigen kussen een 
voor een de iconen die daarvoor klaarliggen. Georgios 
Perris is al zestien jaar de priester van deze kerk, die ooit is 
opgericht voor de zielzorg van de Griekse gastarbeiders. En 
het is nog steeds een drukbezochte kerk, ook omdat er in 
Utrecht inmiddels honderden jonge Grieken studeren, die 
de economische malaise in hun land ontvlucht zijn. De hele 
kerk hangt vol iconen: allemaal volgens een vast patroon 
op hout geschilderde afbeeldingen van heiligen of religieu-
ze figuren. ‘Die afbeeldingen zijn een voorbeeld voor onze 
gelovigen. Ze zien een heilige afgebeeld en weten dat ze 
het goede moeten doen om ook heilig te worden,’ zegt 
Perris in de rijkversierde kerk. •

Bijna elke religie kent ze: bijzondere voor-
werpen die een centrale rol vervullen in de 
eredienst. Ze zijn zo ongeveer heilig en 
worden dus met grote eerbied volgens 
eeuwenoude tradities behandeld. Gerard 
Arninkhof ging op zoek naar die attributen bij 
kerkgenootschappen in de Binnenstad. 
Hij kwam daarbij op niet-alledaagse plekken.



WAALSE KERK
In de eeuwenoude Pieterskerk zetelt de Waalse Kerk, een 
genootschap dat stamt uit de tijd dat Franse protestanten 
met tienduizenden naar het noorden vluchtten om te 
ontkomen aan vervolging. In de kerk is Frans nog steeds 
de voertaal. Het is een protestante kerk. Dus is het een en 
al soberheid. Van attributen is geen sprake. Of het zou de 
preekstoel moeten zijn met daarop teksten in het Frans. 
Want de zondagse preek van dominee Michel Badry én 
het lezen van de Bijbel, daarom draait het. Zonder franje, 
maar wel in het Frans. •

JOODS LIBERAAL
Met veel respect haalt voorzanger Moshé Lewkowitz 
(rechts), geholpen door Max Samson, de thorarollen tevoor-
schijn in de synagoge van de Liberaal-Joodse gemeente in 
het Museumkwartier. Want die rollen zijn het belangrijkste 
bezit van de gemeente. Ze zijn met de hand geschreven op 
perkament en bevatten de eerste vijf boeken uit het Oude 
Testament (de Pentateuch). Die boeken vormen de grondslag 
voor de Joodse godsdienst. Tijdens de dienst moet er fout-
loos uit die gebedsrollen gereciteerd worden. Dat is moeilijk. 
Want er staan geen medeklinkers in de tekst en ook geen 
zangaanduidingen. Dus er is veel studie nodig om dat goed 
te doen. •

KATHEDRAAL
Pastoor A. Huitink heeft in zijn St. Catharina-kathedraal een collectie attributen waar 
je u tegen zegt. Het rooms-katholieke geloof kent er méér dan menige andere gods-
dienst. Huitink laat er op verzoek van de fotograaf eentje zien: het wierookvat. Dat 
wordt vooral gebruikt tijdens de missen op zondag. Geurige stoffen worden op een 
gloeiend kooltje gelegd. Door te zwaaien komt er meer rook en verspreidt zich een 
bijzondere geur in de kerk. Op die manier wordt eer bewezen aan het altaar, waar de 
heilige mis wordt opgedragen. •

131313
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Het college is bezig met laatste hand te leggen 
aan een nota die de horeca in Utrecht ruim baan 
geeft. Verreweg de meeste Utrechtse horecage-
legenheden bevinden zich in de Binnenstad. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat, terwijl in alle 
andere wijken de horeca wordt verwelkomd, de 
Binnenstad vindt dat de grens is bereikt. Nu al on-
dervinden veel bewoners allerlei soorten overlast, 
vooral de bewoners met horeca in hun directe 
omgeving. Bovendien gaat door andere ontwik-
kelingen de leefbaarheid toch al achteruit, zoals 
door toenemende bezoekersaantallen, splitsingen 
van woningen en minder sociale samenhang door 
sterke doorstroming van bewoners van startersap-
partementen. 

Gelijke tred
Na de succesvolle bijeenkomst in de Lutherse kerk 
waarop vele verontruste bewoners aanwezig waren, 
dacht de wijkraad de gemeenteraad te kunnen 

Actiegroep: ‘Teken petitie tegen uitbreiding 
horeca’

Ben Nijssen

Een nieuwe actiegroep Behoud Leefbaarheid Binnenstad Utrecht heeft een petitie 
opgesteld tegen de voorstellen van het college van B&W om de horeca in de Binnenstad 
uit te breiden en de horecaondernemingen mogelijkheden te verschaffen om nieuwe 
activiteiten te beginnen. 

overtuigen om de horecaplannen aan te passen 
voor de Binnenstad. Maar men kwam bedrogen uit. 
Praktisch alle fracties staan nog achter de plannen. 
Het belangrijkste argument dat klonk was dat de 
stad snel groeit naar 400.000 inwoners en dat de 
voorzieningen in de Binnenstad hiermee gelijke 
tred moeten houden. Binnenstadbewoners moeten 
zich daaraan aanpassen. Bovendien verandert de 
bewonerssamenstelling in de Binnenstad toch 
ook. Wel was er begrip voor het verbeteren van de 
handhaving. Hoe dat moet gebeuren werd niet dui-
delijk. GroenLinks pleitte voor een horecameldpunt. 
Bewoners weten echter uit ervaring hoe moeilijk het 
is om via een beroep op handhaving vermindering 
van horecaoverlast voor elkaar te krijgen.

Brede steun verwacht
Na dit mislukte overleg ontstond het initiatief 
om uit de deelnemers in de Lutherse kerk een 

actiegroep van verontruste bewoners te vormen. 
De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. 
De bedoeling van de petitie is de brede steun 
onder bewoners én ondernemers aan te tonen. 
Ook ondernemers ondervinden namelijk nadelige 
gevolgen van uitbreiding van de horeca. Horeca-
ondernemers zien de concurrentie toenemen en 
winkeliers ondervinden verhoging van de huren en 
verschraling van het winkelaanbod.
Verder wordt gewerkt aan een enquête om de 
overlast en de ervaringen met handhaving in beeld 
te brengen . 
Zowel de oproep om de petitie te ondertekenen 
als de enquête zal met de nodige tam-tam onder 
de aandacht worden gebracht. 

De petitie is nu al te vinden op www.petities.nl 
onder de titel BEHOUD LEEFBAARHEID BINNEN-
STAD.•

Gelukkig in de 
Binnenstad 

Marijke Brunt

Binnenstadsbewoners: 
•  zijn met stip het meest tevreden over het aan-
 bod van musea, concertzalen en bioscopen in
 hun wijk;
• zijn het minst tevreden over parken en land-
 goederen in hun buurt;
• hebben het vaakst last van verkeerslawaai –
 hoewel in Overvecht per saldo meer mensen
 daar last van hebben;
• zijn de gelukkigste Utrechtenaren en het meest
 tevreden over hun wijk (rapportcijfer 8) – onder
 aan de gelukslijst staan de Overvechters, die hun
 wijk het laagst waarderen (rapportcijfer 4,9).

Dit blijkt uit de editie 2017 van Utrecht Monitor, 
een jaarlijks overzicht van de stand van zaken wat 
betreft economie, arbeidsmarkt, wonen, wijken, 
milieu en welbevinden. Het is een berg cijfers en 
feiten, afkomstig van onder meer enquêtes, die 
de gemeente gebruikt voor het beleid. Er is in het 
algemeen weinig te klagen. Het trefwoord is: groei. 
De economie loopt goed, maar daar profiteert 
niet iedereen van, vooral niet de laagopgeleiden. 
De ruimtelijke scheiding van bewoners met een 
hoog en met een laag inkomen groeit. De laatsten 
trekken naar de stadsranden. Opvallend is de con-
statering dat, hoewel de gemeente veel aandacht 
besteedt aan de terugdringing van luchtvervuiling 
en lawaaioverlast, bewoners juist vaker last blijken 
te hebben van (verkeers)lawaai en stank. 
(www.utrecht-monitor.nl) •

Steeg terug 
Bert Determeijer

De stad heeft er eindelijk eens een steeg bij. Dat is te danken aan een verbouwing bij de kledingwinkel Thom Broek-
man in de Lange Elizabethstraat. Daar is een oude slop (een doodlopende steeg), die ooit koetsen toegang gaf tot de 
achterkant van Hotel Kasteel van Antwerpen aan de Oudegracht, weer in ere hersteld. Het straatje was altijd al on-
derdeel van het winkelcomplex, maar mocht nooit vanwege zijn monumentale status als winkelruimte benut worden. 
Maar er kwam bij de gemeente voortschrijdend inzicht, waardoor een oud plan nu kon worden gerealiseerd. De slop 
fungeert nu als (overdekte) entree naar de winkelruimtes aan weerszijden. Het is een verrijking voor de Binnenstad. •

© Humphrey Daniels
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Woonblok Croeselaan uitgegomd

De huurders krijgen andere sociale woningen 
aangeboden in de nieuwbouw die op en rond het 
parkje komt. Vooralsnog wijzen ze de plannen af. 
Portaal daarentegen staat er niet onwelwillend 
tegenover. 
Behalve sloop van het lange blok van Portaal wordt 
er ook een doorbraak van twintig meter breed 
gemaakt in het blok met koopwoningen meer naar 
het Westplein toe. De huizen die blijven staan krij-
gen hoogbouw pal achter zich en worden daardoor 
een stuk minder aantrekkelijk. 

Verdwijnlijst
Eén van de bewoners van de huizen die voorals-
nog niet weg hoeven is van onderzoeker-filosoof 
Paul Ovenvoorde, voorzitter van de vereniging van 
eigenaren. Een jaar of twintig geleden stond zijn 
woning wèl op de verdwijnlijst. Toen ging het om 
plannen die de Jaarbeurs met het Croeselaangebied 

De stedenbouwkundigen die werken aan de 
plannen voor de westkant van het station 
hebben de huizen op de Croeselaan vanaf 
cafe-restaurant De Korenbeurs tot de Van 
Zijstweg wegbestemd. De bewoners- huur-
ders van de woningbouwvereniging Portaal 
- zagen op artist impressions dat hun lange 
huizenblok verdwenen is. Dankzij de sloop 
had je nu vanaf de Moreelsebrug onbe-
lemmerd zicht op een nieuw aan te leggen 
parkje. 

 

Marijke Brunt

had. Veel woorden werden er in de stukken niet 
aan vuilgemaakt. De enige mededeling was het 
zinnetje ‘In de nu voorgestelde oplossing (sloop dus) 
kan beter omgegaan worden met de geluidshinder 
die voortkomt uit de activiteiten van de Jaarbeurs’.
Het was het begin van een jarenlang gevecht dat 
Ovenvoorde en zijn medestanders voerden om 
gemeente en Jaarbeurs er van te overtuigen dat het 
plan van tafel moest. Een jaar of zes geleden kwam 
tenslotte het bericht dat de Jaarbeurs haar activitei-
ten verplaatste richting Merwedekanaal.

Ovenvoorde vindt het nieuwe motief voor de sloop 
van een deel van de straatwand onzinnig. ‘Het 
parkje is toch wel op een andere manier te ontslui-
ten? Daarvoor breek je toch niet een hele rij mooie, 
kwalitatief goede huizen af?
Hij houdt z’n hart vast als het gaat om de kwaliteit 
van de geplande nieuwbouw. Uit zijn achterraam 
kijkt hij uit op Kinepolis, een nieuw gebouw dat 
volgens hem volstrekt onder de maat is. ‘Als zoiets 
rampzaligs is toegestaan, hoe zal de rest dan wor-
den?’ •

’t Hoogt op weg naar City-theater 
Dick Franssen

Er is een flinke kans dat filmtheater ’t Hoogt in 
de tweede helft van volgend jaar in vernieuw-
de vorm heropent in de huidige City-bioscoop 
in de Voorstraat. 

Directeur Rianne Brouwers van ’t Hoogt heeft van 
de gemeente het fiat gekregen om aan de slag 
te gaan met de verhuisplannen. Om de City, een 
rijksmonument, geschikt te maken voor de nieuwe 
bestemming is 2,5 miljoen euro nodig. ‘t Hoogt 
wordt huurder, zoals het nu ook huurder is. De ei-
genaar van het huidige onderkomen is het Utrechts 
Monumentenfonds. De gebroeders Wolff, eigena-
ren van het City-theater, overwegen een bijdrage in 
de kosten van de verbouwing. Op het ogenblik ex-
ploiteert Kinepolis de bioscoop nog. ’t Hoogt krijgt 
op de nieuwe plek een bredere rol. Het wordt een 
‘podium voor beeldcultuur’, waarin plaats is voor 
jonge filmmakers en waarin veel aandacht zal zijn 
voor educatie. Dat neemt niet weg dat er straks ook 
gewoon de films draaien die ’t Hoogt nu vertoont. 
Doorgaans zijn dat films die het commerciële circuit 
niet halen. ’t Hoogt kan daarvoor kiezen dankzij 
subsidie van de gemeente. 
City heeft nu een zeer grote zaal op de begane 
grond en twee kleinere zalen boven. In de nieuwe 
formule is de grote zaal een stuk kleiner, en is de 
vrijkomende ruimte geschikt gemaakt voor onder 
meer horeca. Ergens in het gebouw is dan ook nog 

een vierde zaal, of liever een zaaltje met pakweg 
veertig stoelen. 
Medio volgend jaar loopt het huurcontract met het 
Utrechts Monumentenfonds (UMF) af. Het UMF 
gaat zich de komende maanden beraden over de 
vraag welke functie(s) het complex straks krijgt. Een 
woonfunctie is één van de mogelijkheden. 
Rianne Brouwers :’We gaan weg met pijn in het 
hart. Maar het kan echt niet meer. We hebben geen 
liften; je moet een heleboel trappen op naar de 
grote zaal, en een trap af naar de toiletten. Een deel 
van het publiek sluit je op zo’n manier uit.’ •

Peuken
Ingezonden

 Paul Ovenvoorde voor zijn huis dat in elk geval voorlopig blijft staan © Kateleine Passchier

Pure chocolade
Speciaal voor het krokant gebakken buikspek met Surinaamse nasi zijn we onderweg naar de 
Predikherenstraat om bij Sweetie te eten. Er is maar één tafel bezet, waaraan een man en vrouw druk 
met elkaar in gesprek zijn. De serveerster vraagt of ze nog een toetje willen en ik hoor de man vragen 
of ze pure chocolade hebben. Haar antwoord kan ik niet verstaan, maar moet ontkennend geweest 
zijn. Ik hoor de man, eigenlijk meer tegen zijn tafelgenoot dan tegen de serveerster, zeggen dat hij 
verslaafd is aan pure chocolade en dat hij thuis wel even wat kan halen. De vrouw knikt hem bemoedi-
gend toe. Eerst denk ik dat hij een grapje maakt, maar dan zie ik hem naar buiten lopen. Korte tijd later 
is hij terug en legt twee kleine pakjes op tafel. Pure chocolade. De serveerster komt met koffie en zet 
de kopjes vriendelijk lachend voor hen neer. Eten bij Sweetie. Je gaat je er als vanzelf thuis voelen. 
Ik had de neiging mijn schoenen uit te doen en heerlijk op mijn sokken van mijn nasi te smullen. •

Eddy Stolk

Graag zou ik Bert Determeijer willen uitnodigen om 
op een doordeweekse ochtend rond 6.50 uur over de 
Drift te lopen/fietsen ter hoogte van de ingang van de 
UVSV. Hij zal verbaasd zijn over de hoeveelheid peu-
ken (en vaak ook vertrapte plastic bierglazen) die daar 
dagelijks op het wegdek liggen. Als hij goed luistert 
dan zal hij ook de mannen van de gemeentereini-
ging in de verte horen aankomen met de elektrische 
bladblazers en schoonmaakwagens. Zo rond 7.15 ligt 
de Drift er weer blinkend bij. Dit in tegenstelling tot 
wat Determeijer schrijft in de Binnenstadskrant onder 
het de kop: Peukenplaag bij UB. Ik ben hier dagelijks 
getuige van omdat ik zo rond 6.50 uur over de Drift 
fiets, richting werk. De afspraken die zijn gemaakt met 
de dames van UVSV vallen onder de categorie wassen 
neus. •   
       

    Jan-Bert van Vliet
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Bruidsschat Mitros in de verkoop
Dick Franssen

Woningcorporatie Mitros zet het restant van de zo-
genaamde bruidsschat, die zij na de opheffing van 
het gemeentelijk woningbedrijf kreeg, in de aan-
bieding. Het ging destijds om ongeveer zeshonderd 
meest monumentale woningen en andere panden, 
maar inmiddels is een belangrijk deel verkocht. Het 
restant is, op wat uitzonderingen na, in beheer 
bij de Stichting Stadsherstel Midden-Nederland 
in Amersfoort. De SSMN beheert ook een flink 
aantal monumentale huizen van een Amersfoortse 
corporatie. Ook die komen te koop. De SSMN zou 
in verband met de continuïteit van het onderhoud 
het liefst zien dat haar hele bezit in handen komt 

van één eigenaar. Dat moet dan een organisatie zijn 
met grote affiniteit met erfgoed. 
Een nieuwe wet uit 2015, waarbij de woningbouw-
verenigingen worden gedwongen zich uitsluitend te 
richten op bouw en beheer van sociale woningen, 
maakt de verkoop noodzakelijk. 
Zowel het Utrechts Monumentenfonds (UMF) als de 
Stichting Stadsherstel Utrecht heeft belangstelling 
voor het Utrechtse deel van het pakket. Veel meer 
dan ‘belangstelling’ kan er nog niet over worden 
gezegd, zolang er geen prijs bekend is. 
De directeur van de SSMN, Bob van Ree, heeft van 
het ministerie een jaar de tijd gekregen om geschik-

te kopers te vinden. Het bezit voor een prikje van 
de hand doen mag hij niet. De prijs moet marktcon-
form zijn.
Utrechtse huurders van SSMM-huizen vrezen dat zij 
de dupe worden van de op handen zijnde verkoop. 
Volgens Van Ree hoeven zij zich echter absoluut 
niet ongerust te maken. ‘Zolang zij in hun huizen 
blijven zitten verandert er niets.’ 
Niet ondenkbaar is een constructie waarbij de 
SSMM in tact blijft en voor de nieuwe eigenaar het 
beheer gaat doen. •

Daar ga je met je hoogwaardige horeca
Richard den Hartog

Ruimte voor hoogwaardige horeca, ‘vernieuwde en 
verrassende concepten’…. dat is wat de gemeente 
wil. Maar wie toetst deze concepten en wie voor-
komt dat ze later verwateren? 
Horeca, de gemeente verwacht er wonderen van. 
Althans, zo komt het over op niet alleen de bewo-
ners, maar ook op de (horeca)ondernemers van de 
stad. Natuurlijk gaat het minder met de detailhan-
del, maar moet er echt in ieder leegkomendstaand 
pand horeca worden toegestaan? Nee natuurlijk 
niet. 
De detailhandel in de Binnenstad heeft het nog niet 
zo slecht. Het knelpunt vormen de hoge exploitatie-
kosten van de panden, iets waar de gemeente geen 
hand in heeft. Zo is één van de beste koffiezaken, 

ML30, uit de Mariastraat verdwenen, werd Ben & 
Frankie’s aan het Voor Clarenburg overgenomen 
door de Duitse koffieketen Coffee Fellows en staat 
het ertegenover gelegen pand op nr. 1-5, door de 
hoge huurprijs, alleen in de belangstelling van een 
grote internationale taco-keten. 
Verondersteld wordt dat na verandering van de 
bestemming inhoreca voormalige winkelpanden 
weer exploitabel zijn. Maar aan de nieuwe bestem-
ming hangt ook een nieuwe huur, zodat de ruimtes 
uitsluitend door grote filiaalbedrijven betrokken 
kunnen worden. Van enige invloed op de door de 
gemeente gewenste hoogwaardige concepten is 
hier geen sprake. En daar ga je met je hoogwaar-
dige horeca. Wat rest zijn o.a. FEBO, Wok to go, 

Manneke Pis, Subway en Mac Donalds, de zoge-
naamde take away-, fastfood- en streetfoodzaken. 

Uit dezelfde ruif
 Niet alleen het woongenot van bewoners lijdt 
onder de toename van het aantal horecazaken, 
ook bestaande horeca in de stad krijgt het zwaar 
met al die nieuwe collega’s erbij. Weliswaar groeit 
de Utrechtse bevolking flink, maar de ruif wordt 
voorlopig niet veel groter. Sommige ondernemers 
van bestaande horeca hebben er baat bij als ze 
hun bedrijf naar de etages mogen uitbreiden, als is 
uitgezocht dat dit geen overlast geeft. Voor de stad 
is dat een betere oplossing dan de ongebreidelde 
toename van nieuwe horeca. •

Nieuwe Wijk C Binnentuin is pareltje
Marijke Brunt

De Binnenstad heeft er een verscholen pareltje bij. Achter de huizen van de driehoek Bergstraat, 
Willemstraat en Dirck van Zuylenstraat lag een wezenloos gras-met-wat-bomen-binnenterreintje. Dat 
is na actie van bewoners omgetoverd in een mooie binnentuin met bloeiende planten, slingerpaden 
en een speelplaatsje voor de kleintjes. De bomen bleven op hun plaats. Ooit was hier een kwekerij. Nu 
kunnen buurtbewoners en bezoekers er genieten van groen en stilte. Hoewel, op een frisse ochtend na 
de officiële opening op 18 mei, wordt een kabaal makende koolmees overtroefd door een kanarie die in 
een van de huizen hard zijn best doet. 
De Wijk C Binnentuin is bereikbaar via doorgangen in de Bergstraat en de Willemstraat, en is open van 
zonsopgang tot zonsondergang. •

Acht tuinen voor 
het eerst te zien

Op zaterdag 1 juli, Open Tuinendag, zijn bijna 
vijftig tuinen opengesteld, zo’n acht daarvan doen 
voor het eerst mee. Hieronder ook twee fraaie 
tuinen aan de overzijde van de stadsbuitengracht: 
de tuinen van Maliesingel 28 (K.F. Hein Fonds) en 
Maliesingel 77-101 (Hiëronymushuis). 
De eerste is een diepe, ‘Franse’ tuin met rond-
om bomen en vierkante buxusperken. Rond de 
vijver met fontein van Peter Breed staan bronzen 
beelden van Dick Aerts, Amiran Djanashvili, Joop 
Hekman en Pieter d’Hont. Achter het Hiëronymus-
huis ligt een grote ommuurde tuin met borders, 
Lourdesgrot, een kruidentuin en de oudste beton-
nen brug van Utrecht. 
Nieuw zijn ook de tuin van Willemsplantsoen 
3 (pastorie van de Oud-Katholieke Kathedraal) 
en van Nieuwegracht 19, met zicht op de oude 
muren van de vroegere Paulusabdij. Passe-partouts 
a € 12,50 bij de VVV-Utrecht, 0900-1288732 of 
via infovvv@toerisme-utrecht.nl. Informatie. Na 
afloop van de Tuinendag is er om 17.15 uur in 
de Oranjerie van de Oude Hortus een concert 
aangeboden in samenwerking met het Internati-
onaal Kamermuziek Festival Utrecht. Het is voor 
passe-partouthouders gratis, maar reserveren is 
noodzakelijk via www.opentuinendagutrecht.nl •

© Jesse Pouw
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Niemand in de steek laten 

‘Ik mag alleen maar in m’n dromen gelukkig 
zijn’, zegt de man, met iets klagerigs in zijn 
stem. Het is een uur of één ’s middags en ta-
melijk zonnig, maar de dichtgetrokken gordij-
nen maken het in de flat schemerdonker. De 
man zit in korte broek op de bank en draait 
een shagje. Het is zeker niet zijn eerste 
vandaag ; de rommelige kamer hangt al vol 
rook. 
Harry Gras, psychiatrisch verpleegkundige 
van het Willem Arntszhuis, vraagt: ‘Ik zie dat 
het je aangrijpt van die dromen. Vertel er 
eens iets meer over? Hoe zien ze er uit?
De man zegt dat ze vredig zijn, maar niet al-
tijd. Er is ook een droom waarin hij zijn neefje 
aan het afrossen is. 
Harry: ‘Wat had hij dan gedaan?
‘Dat weet ik niet.’

Harry Gras is teamleider van één van de mobiele 
teams van het W.A. Huis. Zijn forensisch team, 
twaalf mensen sterk, bedient de ongeveer 120 uit-
wonende of zwervende patiënten met de zwaarste 
problematiek. Bij de meesten is sprake van een 
combinatie van gedragsproblemen, financiële 
problemen en problemen met justitie en politie. 

Ongeveer tachtig procent is man, de meesten 
tussen de 25 en 45 jaar. 
Harry’s vervoermiddel is een elektrische fiets, 
waarmee hij zich in hoge snelheid door de hele 
stad verplaatst. Onderweg komt hij vrijwel altijd 
bekenden tegen, vooral patiënten, maar ook 
oud-patiënten, die het weer redden in de maat-
schappij. Dat die successen hem goed doen is aan 
hem te zien.
Gras is 55 en zit al sinds 1983 in de psychiatrische 
verpleging. Hij wordt gedreven door de sterke 
overtuiging dat je mensen in zwaar weer niet aan 
hun lot mag overlaten. Hij zegt: ‘Ik kom in landen 
waar niemand naar ze omkijkt. Ik wil niet dat mijn 
vier kinderen wonen in zo’n land. Alle mensen 
hebben kwaliteiten en talenten. Daar moet je naar 
op zoek gaan.’
En dus bezoeken Gras en zijn teamgenoten hun 
door de samenleving bijna hopeloos geachte pati-
enten, praten met ze, kijken hoe het met ze gaat, 
regelen dingen, etcetera.
Van de man met de dromen wil Harry bijvoorbeeld 
weten of hij regelmatig warm eet. ‘Jazeker’, is het 
antwoord. 
‘Wanneer voor het laatst?’ 
‘Ergens vorige week’.

Bemoeizorg, zo noemt Harry zijn werk. Vroeger 
konden ernstige psychiatrische patiënten gewoon 
de hulp opzeggen, maar nu gaat dat niet meer 
zo makkelijk. Harry: ‘Flikker maar op’, zegt er wel 
eens ééntje. En dan zeg ik: ‘Ik dacht het niet’. 
De Binnenstadskrant rijdt (ook op een elektrische 
fiets) met Gras mee naar vier adressen. Bij de eer-
ste drie vangen we bot. Niet thuis. Kan gebeuren, 
zeker als je onaangekondigd langs komt. Harry 
maakt zich er niet druk om. Hij probeert het deze 
week gewoon opnieuw. 
Op het vierde adres woont de man met de dro-
men, die zegt dat hij het zwaar heeft. ‘Ik word 
helemaal duf van m’n medicijnen. Ik wil dat gevoel 
niet meer. Ik wil dat rotspul afbouwen.’
Harry antwoordt dat hij dat een goed idee vindt. 
Uit het gesprek blijkt dat er al een plan voor is ge-
maakt. Het zal binnen twee a drie weken gebeu-
ren in het W.A. Huis. 
‘Ga je het roken er dan ook mee aanpakken?’
‘Nee.’
Over de duur van de opname staat nog niets vast. 
De man zegt: ‘Voor mijn part blijf ik een maand. 
Af en toe weet ik nu niet meer wie ik zelf ben. Ik 
wil gewoon mezelf zijn, niet met die spanningen’. 
Harry kijkt de donkere kamer rond en zegt: ‘Ik mis 
je dieren.’
De man: ‘Ik ook. Het ging niet meer.’ 
Harry: Wat zou je willen dat er beter gaat?
De man: ‘Dat ik m’n tanden beter kan poetsen, 
dat ik mezelf beter kan verzorgen.’

Boekarest
Een paar weken na de fietstocht kijken ervarings-
werkers, hulpverleners en cliënten terug op een 
studiereis die ze op initiatief van Gras deze winter 
maakten naar Boekarest, de hoofdstad van Roe-
menië. Tenminste één ding wordt duidelijk: in ver-
gelijking met de toestanden daar verkeert Utrecht 
in een luxe-positie. Er zijn daar zwerfkinderen en 
psychiatrische patiënten die in riolen leven. ‘Er is 
daar een gedrevenheid en passie van de hulpverle-
ners die ik nog nooit heb gezien’, zegt één van de 
deelnemers. •

Altrecht is één van de organisaties waaraan het 
Utrechtse K.F. Hein Fonds geld doneert. Op jaarbasis 
heeft het Fonds 400.000 euro beschikbaar voor 
individuele steun aan patiënten. Dat gebeurt vanuit 
de overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen 
iets van zijn leven ter maken, ook als het de tweede 
of derde kans is. De steun kan bestaan uit een 
vergoeding voor een laptop, een fiets, een bed, een 
kast of een opleiding, maar ook uit een uitje voor 
cliënten of iets extra’s met de kerst. Er is intensief 
contact tussen Altrecht en het Fonds. 
Ook het Forensisch team van het W.A. Huis heeft 
een potje, maar dat is veel kleiner. Het geld wordt 
verdiend met trainingen en workshops. Ongeveer 
vijftien keer per jaar kan daaruit iets uit worden be-
taald. Zo vroeg een patiënt laatst om planten voor 
in zijn tuintje. •

Geld om op te 
krabbelen
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Een verborgen geschiedenis komt tot leven

De stad Utrecht heeft een rijke geschiedenis, met 
de Domtoren als historisch en herkenbaar middel-
punt. Maar wist u dat de Domtoren niet het oudste 
monument van de stad is? In het jaar 1367, vijftien 
jaar voordat de bouw van de Domtoren werd afge-
rond, werd op de Lange Smeestraat het Bartholo-
meus Gasthuis gesticht. 
Nu, 650 jaar later, wordt dit bijzondere jubileum 
gevierd aan de hand van een veelzijdig feestpro-
gramma. Zo trakteerde het Gasthuis bewoners 
en bezoekers dit jaar al op 650 oliebollen en 650 
pannenkoeken, maar ook op poëzie, concerten, 
lezingen en een rommelmarkt. 
Daarnaast ondergaat de huidige tentoonstelling 
‘Van Armenpot tot Zorgpakket’ een metamorfo-
se. Er wordt hard gewerkt aan een moderne en 
interactieve belevenis, waarbij niet alleen de rijke 
historie van het Gasthuis tot leven komt, maar ook 
(de toekomst van) het ouder worden centraal staat. 
Wat betekent het om oud(er) te worden? Hoe voelt 
het, hoe ziet het eruit en vooral… wat zijn de ‘tips 
en tops’ voor prettig ouder worden? Die beleving 
staat centraal in de ‘Ouderdomsexperience’. 
Nieuwsgierig geworden? Op zaterdag 8 septem-
ber is het Open Monumentendag. Die dag staan 
de deuren van het Bartholomeus Gasthuis wagen-
wijd open en kunt u het zelf gaan zien en beleven! 

De huidige tentoonstelling blijft gewoon alle 
dagen toegankelijk! Meer informatie hierover 
vindt u op: https://www.bartholomeusgasthuis.nl/
ontdek/cultureel-erfgoed. •

Hoe denkt u hierover? 

Ouderen willen en zullen zo lang moge-
lijk op een leuke en prettige manier thuis 
blijven wonen. Contact met anderen uit de 
buurt is dan erg waardevol. Vooral als het 
gaat om dagelijkse zaken: hoe je elkaar 
een handje kan helpen, hoe je iets leuks of 
gezelligs voor of met elkaar kan doen. 

Aan de ene kant merken we dat buurtbewo-
ners elkaar graag willen leren kennen of iets 
willen betekenen voor elkaar. Aan de andere 
kant moet er wel een klik zijn. En het kan onge-
makkelijk voelen om iets voor jezelf te vragen: 
‘Is het niet raar om hem / haar iets te vragen’? 
‘Word ik niet te afhankelijk van een ander´?
Het gaat kortom niet altijd vanzelf, contact leg-
gen en onderhouden met elkaar in de wijk.
U kunt ons bereiken via e-mail of even bellen 
binnenstad@doenjadienstverlening.nl of bellen 
met Yvonne Landeel 06 18242747. • 

Op het terrein van speeltuin De Kleine Dom zijn, zo valt te lezen op een informatiebord van de ANWB, 
restanten te zien van vermoedelijk een oud ondergronds joods bad. Maar volgens nieuw onderzoek is het 
waarschijnlijk een kelder die hoorde bij het grote huis op de Oudegracht waar een bierbrouwerij zat. •

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

kamer met kitchenette en douche 

Oud joods bad? 



Wijkbureau Binnenstad 

‘Utrecht lacht je steeds 
meer toe’

Daar waar een ruimere binnenstad 
hem opwacht met een nieuwe allure 
die past in deze tijd. ‘De stad lachte je 
altijd al toe en doet dat steeds meer,’ 
stelt Kees Geldof, ’Utrecht heeft duidelijk 
een grotere uitstraling gekregen.’

Monumentale grachten
Geldof: ‘Dingen raken ook steeds 
meer af in de binnenstad. Ik realiseer 
me heel goed dat de bouwwerkzaam-
heden het geduld van de Utrechters 
af en toe fors op de proef stelden en 
hier en daar nog steeds. Daarom is 
het zo belangrijk om de bewoners 
en ondernemers te betrekken bij ge-
wenste of noodzakelijke aanpassingen 

in de binnenstad.’ Hij noemt vrijwel 
direct de ingrijpende restauratie van 
de wal- en kluismuren bij de grach-
ten. ‘We moesten bij dat immense 
project soms pijnlijke maatregelen 
nemen. Oude, onstabiel geworden 
bomen kappen die anders simpel-
weg op een kwaaie dag zouden 
omvallen. We hebben er speciaal 
een omgevingsmanager voor aange-
steld die in nauw contact blijft met 
de omwonenden, ondernemers en 
andere belanghebbenden. Veiligheid 
en behoud van onze monumenten 
zijn bepalend. Daarom laat ik, mede 
naar aanleiding van signalen tijdens 
mijn wijkspreekuur, extra controles op 

Kees Geldof, wijkwethouder Binnenstad aan het woord 
over de binnenstad

Samen met de wijk zijn de wijkambities voor de periode 2014-2018 bepaald. 
In die wijkambities staan de belangrijkste wensen en doelen van én voor de 
wijk. In de Binnenstad gaat het daarbij om:
- investeren in een hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte in de Binnenstad;
- continueren van de veiligheidsaanpak;
- reguleren van het verkeer en handhaving op overlast in de openbare ruimte.
Ieder jaar werken we deze wijkambities uit in een wijkactieprogramma voor 
de Binnenstad met projecten van de gemeente en partners. In deze drie pagi-
na’s van Wijkbureau Binnenstad laten we enkele concrete resultaten zien. 
Meer weten? Kijk op www.utrecht.nl/wijkambities •
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Iemand die een paar jaar niet in Utrecht is geweest, zal stil en verrast 
om zich heen kijken. Hij ziet het water teruggebracht in de Catharijne-
singel, iets waar veel Utrechters blij mee zijn. Maakt een verrassende 
wandeling via de nieuwe Moreelsebrug naar de Mariaplaats waar hij 
de stad opeens vanuit een heel ander perspectief ziet. 

opgeknapte Domplein één van de parels 
van de stad.’

Anton Geesink 
Een andere wens die werkelijkheid werd 
en te danken is aan de bewoners van 
Wijk C is de nieuwe plek die het beeld 
van Anton Geesink heeft gekregen. Het 
beeld van de judoka, gemaakt door 
Theo van de Vathorst, stond aan de 
rand van het Jacobskerkhof bij de uitrit 
van de parkeergarage van De Bijen-
korf. De Wijk C-ers wilden een fraaiere 
plek voor hun icoon, het liefst voor de 
kerk waar ook de bankjes staan waar 
zij graag even op neerstrijken. Geldof: 
‘Fraaier kon inderdaad niet. Iedereen 
die nu door Wijk C loopt, ziet Anton 
Geesink staan.’

Terras
Wat zijn Kees Geldofs meest favoriete 
plekken in de binnenstad? ‘Ik mag 
graag op een terras van de stad genie-
ten. En als ik mensen iets zou moeten 
aanraden, zeg ik meteen: neem een 
rondleiding met een gids, want dan 
krijg je het mooiste van de stad te zien. 
Verborgen schatten en verrassende 
plekjes.’ •

onze grachten door onze handhavers 
houden. Op de grachten geldt een 
maximum asdruk van twee ton en be-
stuurders van zwaarder vrachtverkeer 
mogen dus niet op de grachten rijden.’

Nijntje-beeld
De tijd is definitief voorbij dat de ge-
meente alles bepaalt en betaalt. Er zijn 
nu geregeld stadsgesprekken waar 
inwoners en mensen van de gemeen-
te samen praten en nadenken over 
mogelijkheden en plannen in de stad. 
Meer dan vroeger is er nu ook ruimte 
voor eigen initiatieven. Kees Geldof: 
‘Mooi toch, hoe bewoners, onderne-
mers en winkeliers het samen voor 
elkaar kregen om een nijntje-beeld 
op de Mariaplaats te realiseren? Een 
jaar lang hadden ze geld ingezameld 
waarmee ze het nijntje-beeld van kun-
stenaar Jacques Tange konden kopen. 
Dat vind ik prachtige initiatieven. Zo 
ook de financiering van DOMunder. 
Dankzij bijdragen van particulieren, 
fondsen, schuldeisers die een deel van 
hun vordering hebben kwijtgeschol-
den, provincie en gemeente konden 
de tegenvallende bouwkosten worden 
gefinancierd. Nu is het intussen fraai 

Utrecht maken we samen: Kees Geldof met ondernemer Richard den Hartog, Nijntje onthulling 
© DUIC

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

Kees Geldof © Anna van Kooij

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 eens per maand. 
De eerstvolgende mogelijkheden zijn: 

• dinsdag 27 juni 17.00 – 18.00 uur;
• dinsdag 15 augustus 17.00 –  
   18.00 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

Wijkspreekuur wijk-
wethouder Kees Geldof

De contactgegevens zijn:
E-mail: binnenstad@utrecht.nl
Telefoon: 14 030
Website: www.utrecht.nl/binnenstad
Twitter: @WBBinnenstad
Twitter Gemeente Utrecht: 
@GemeenteUtrecht
De bezoekgegevens zijn:
Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht •

Wijkambities en wijkactieplannen, wat zijn dat eigenlijk? 



20

Lepelenburg

Wijkbureau Binnenstad 

De Utrechtse singel gaat weer 
helemaal rond

Nu staan er fietsen en bomen, rijden 
er auto’s en liggen er hopen zand. 
Over een paar jaar stroomt er weer 
water. Er zijn rondwandelingen en 
informatieavonden georganiseerd en 
er is een participatiegroep samen-
gesteld. De ontwerpers zijn nu samen 
met deze groep aan de slag om het 
laatste stuk singel te ontwerpen. 

Uitgangspunten 
We beginnen niet met een blanco vel. 
Er is al veel wat hier moet en mag 
komen. We werken bijvoorbeeld met 
de uitgangspunten van het ontwerp 
van landschapsarchitect J.D. Zocher jr. 
Hij ontwierp ook de rest van de oevers 
en het park rond de Utrechtse singel. 
We willen ook rekening houden met 

Heerlijk vertoeven tijdens de zomer

De samenwerkende partijen verantwoordelijk voor een levendig en leefbaar Park Lepelen-
burg’: medewerkers van Stadswerken en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) 

van de gemeente Utrecht, de Politie, Stadsteam Herstel en Jellinek © Marianne Romein

Park Lepelenburg is een onderdeel 
van het grotere Zocherpark, een 
fijne plek om te picknicken, sporten 
en van de zon te genieten. 
Op warme dagen is het behoorlijk 
druk. Jong en oud komen naar het 
park en genieten volop. Daarnaast zijn 
er met enige regelmaat evenementen.

Veiligheid
Het is de kunst om de balans tussen 
levendigheid en leefbaarheid te be-
houden in het park. Om die reden is 

door team Veiligheid Binnenstad van 
de gemeente Utrecht dit voorjaar 
geëvalueerd hoe het vorige zomer is 
verlopen in het park. Op basis hier-
van zijn afspraken gemaakt over de 
inzet in het park voor deze zomer. 
Verschillende partijen dragen er aan 
bij dat Park Lepelenburg veilig en 
gezellig blijft. De politie en bijzon-
dere opsporingsambtenaren van de 
gemeente zijn preventief zichtbaar 
aanwezig. Zij treden op bij overlast-
gevende situaties en overtredingen 

Vanaf 2020: rondje varen om de binnenstad

van de parkregels, zoals harde mu-
ziek of misbruik van de feesttent. 

Nieuw dit seizoen: krachtstroom
De aanleg van een krachtstroompunt 
zorgt ervoor dat bij evenementen de 
energievoorziening minder geluids-
overlast en dieseldampen produceert.
 

Hier stroomt water in 2020 © Gerrit Serné

Samen met de bewoners van de stad maakt de gemeente nu het 
ontwerp voor het laatste deel van de singel. Het gaat om het gebied 
tussen de Marga Klompébrug en het Geertebolwerk. 

zaken als vaardiepte, vaarbreedte, 
groen, geschiedenis, fietspaden, plek 
voor vogels en vlinders, budget, rijba-
nen en met de wensen van de men-
sen in de stad. Op basis hiervan wordt 
het ontwerp gemaakt. Na akkoord 
van de gemeenteraad wordt eind dit 
jaar de aannemer geselecteerd.

Eerst slopen, dan bouwen
De aannemer sloopt eerst het be-
staande verkeersviaduct en de -bak 
die aangelegd zijn in de jaren ‘70. 
Daarna gaat hij aan de slag met de 
aanleg van de oevers van het water 
en de wegen. Begin 2018 start 
het werk dat eind 2019 moet zijn 
afgerond. 
Lees meer op www.cu2030.nl/singel.•

Overlast
Ervaart u overlast? Bel de politie 
0900 8844. Bij ernstige incidenten 
belt u 112. Benieuwd wat er zoal te 
doen is in het park? 
Check www.bezoek-utrecht.nl › 
Wat te zien › Parken & tuinen › Park 
Lepelenburg •

Veilige werven in Utrechtse binnenstad 

De gemeente Utrecht herstelt de werven langs de Oudegracht en de 
(Kromme) Nieuwegracht om ze voor de toekomst te behouden

De Oudegracht behoudt een groene uitstraling, het eindresultaat is een veilige 
en mooie binnenstad © Maaike Slingerland

De Utrechtse werven dateren uit de Middeleeuwen en hadden toen 
een havenfunctie. Ze zijn uniek in Europa. In 2008 bleek tijdens regulier 
onderhoud dat de werven in de binnenstad van Utrecht in slechte staat 
verkeerden. Zowel het metselwerk als de fundering van de werven 
worden daarom sinds enkele jaren hersteld. 

De werfmuren, werfkelders en de 
kluismuren zijn inmiddels (groten-
deels) opgeknapt. De komende jaren 
zijn de walmuren aan de beurt. 
Walmuren zijn de muren die tussen 
het water en de werf staan. De 
fundering van deze muren worden 
verstevigd of vervangen. Op dit 
moment werkt de gemeente aan 
de Kromme Nieuwegracht (afge-
sloten voor voer- en vaartuigen), de 
Nieuwegracht (afgesloten voor vaar-
tuigen) en op verschillende plekken 
langs de Oudegracht. 

Voorrangsregeling bij varen
Gedurende het hele zomerseizoen 
wordt op diverse locaties vanaf de 
Oudegracht gewerkt aan het herstel 
van de walmuren. Dat betekent dat 
er wel eens hinder kan ontstaan bij 
de doorvaart. Dit speelt met name bij 

de beperkte doorgangen langs de 
werkzaamheden en bij de bruggen. 
Om de doorvaart zo goed mogelijk 
te laten verlopen, is er voor de hele 
Oudegracht een voorrangsregeling 
ingesteld. De havendienst informeert 
passanten hierover.

Informatie
Het project is in rakken verdeeld. 
Een rak is een deel van de gracht 
tussen twee bruggen in. Op de web-
site van dit project staat een kaart, 
zodat iedereen kan zien waar er 
gewerkt wordt. Daar staat ook een 
planning die regelmatig wordt bijge-
werkt. Op plekken waar binnenkort 
gewerkt wordt houdt de gemeente 
bewoners en ondernemers recht-
streeks op de hoogte. Het project 
Wal- en Kluismuren heeft een eigen 
pagina: www.utrecht.nl/werven. • 
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Wijkbureau Binnenstad 

Palen – borden – handhaven © Edson Kierindoongo

Minder (vracht)auto’s in voetgangersgebied

We willen de binnenstad zo prettig mogelijk houden voor bezoekers, 
bewoners en ondernemers. Om te voorkomen dat er teveel auto’s in het 
voetgangersgebied komen die hier niet mogen zijn, gaan we de afsluiting 
van het voetgangersgebied verbeteren. Dat doen we dit jaar met:

Handhaven voetgangersgebied: voor een prettig verblijf in het 
winkel/wandelgebied

Palen 
De automatische palen op het Vreden-
burg en de Mariastraat worden ver-
beterd. De paal op het Vredenburg 
gaat buiten de venstertijden open voor 
inrijdende ontheffinghouders op basis 
van kentekenherkenning. Een aantal 
handbediende paaltjes zal worden 
vervangen door een nieuw type met 
nieuwe sloten. Het betreft de paaltjes 
op de Oudegracht, de Vinkenburgstraat 
en de Lijnmarkt. 

Kenteken-herkenningscamera’s
Aan het begin van de Lange Elisabeth-

straat (bij het Vredenburg) en op de hoek 
van het Oudkerkhof (bij het Stadhuis) 
komen kenteken-herkenningscamera’s 
die controleren of er een ontheffing is 
voor de langsrijdende voertuigen. 

Planning
In het najaar voeren we de maatregelen 
uit. Wanneer precies is nog niet te 
zeggen. Dat hangt onder andere af van 
de afstemming met andere projecten 
zoals de uitbreiding van het voetgangers-
gebied, de herinrichting van het 
Vredenburgplein en de afronding van 
de herbestrating van het Domplein. •

Bevoorrading voetgangersgebied 
Het winkelgebied in de historische binnenstad is een voetgangersgebied. 
Bevoorrading van deze winkels mag alleen binnen bepaalde tijden. Voor 
de veiligheid van het winkelend publiek en het woongenot van bewoners 
zijn er venstertijden. Venstertijden zijn tijden waarbinnen het verkeer het 
voetgangersgebied in mag rijden. Buiten de venstertijden is dat verboden.

Venstertijden voetgangersgebied:
Het verkeer mag het voetgangersgebied inrijden op:
06.00 – 11.30 uur en 18.00 - 19.00 uur maandag tot en met zaterdag
21.00 – 22.00 uur donderdagavond •

Met deze weegplaat stellen handhavers 
het gewicht van het voertuig vast 

© Marianne Romein

Extra handhaving op aslast 
vrachtwagens

De gemeente krijgt de laatste tijd 
veel meldingen dat te zware vracht-
wagens rijden over de Oudegracht 
en de Nieuwegracht. Dat is niet de 
bedoeling

Regels aslast: op de grachten maximaal twee ton per as

De bruggen, werven en kelders zijn te 
kwetsbaar. Handhavers van de gemeen-
te gaan daarom extra handhaven op de 
maximale aslast van vrachtwagens. Ook 
vragen we u om hulp.

Wat gaan de handhavers doen?
De handhavers zijn vaker te zien op de 
grachten. Meerdere keren per week 
rijden zij op wisselende tijden door het 
gebied met hun ‘aslastauto’. In deze 
auto hebben zij weegplaten waarmee 
zij ter plekke de aslast van vrachtwagens 
kunnen controleren. Is de aslast hoger 
dan twee ton? Dan krijgt de bestuurder 
een forse boete. De boete kan oplo-
pen tot duizenden euro’s, naar gelang 
de zwaarte van de overtreding; hoe 
zwaarder de auto, hoe hoger de boete. 
De handhavers gaan vaak ‘s ochtends 
vroeg als winkels bevoorraad worden 
op pad. Dit zijn de momenten dat over-
tredingen het vaakst voorkomen. 

Wat kunt u zelf doen?
Ziet u een zware vrachtauto en zijn de 
handhavers niet in de buurt? Bel naar 14 
030 of ga naar www.utrecht.nl/melding. 
Als u het kenteken en de bedrijfsnaam 
doorgeeft, dan nemen de handhavers 
sowieso contact op met het bedrijf en 
spreken het bedrijf aan op het rijgedrag. 
Dus ook als het de handhavers niet lukt 
om de chauffeur op heterdaad te be-
trappen is het zinvol om een melding te 
doen. Bij uw melding kunt u ook foto’s 
meesturen. •

Cubicycles © DHL

Utrecht werkt aan een efficiënte en 
schone stadsdistributie

Regelmatig staan er vrachtwagens in de binnenstad die winkels en horeca 
komen bevoorraden. Noodzakelijk, maar voor bewoners en bezoekers niet 
altijd even prettig.

Het doel is om in 2020 de binnenstad emissieloos te bevoorraden

Daarom werken vervoerders samen 
met de gemeente aan een efficiëntere 
en schonere stadsdistributie. Bedrijven 
experimenteren met verschillende 
concepten om met zo min mogelijk 
uitstoot en overlast zo efficiënt mogelijk 
te bevoorraden. Enkele voorbeelden:

 Minder bestelbusjes in 
 de binnenstad
• DHL is onlangs gestart met het
 afleveren van pakketjes met een
 zogenaamde ‘cubicycle’. Dit is een
 fiets op vier wielen met een af-
 neembare container met daarin
 plaats voor zo’n honderd kilo aan
 pakketten. Door de inzet van deze

 fietsen rijden er acht bestelbusjes
 minder door de binnenstad.

• De horecagroothandels Sligro,   
 DeliXL en GEPU parkeren hun   
 vrachtwagens op ‘stop&drop’-plekken
 waar ze aan de stekker kunnen om de
 koeling aan te houden. De motor
 kan uit. Vanaf deze parkeerplaatsen
 worden meerdere klanten bevoorraad. 

• Post NL opereert vanuit de fietsen-
 stalling Zadelstraat. Post en pakketten
 worden hier afgeleverd met de auto
 en dan verder per bakfiets bezorgd.
 Bezoekers die op de fiets naar de stad

 gaan kunnen hun volle tassen hier
 achterlaten, deze worden dezelfde
 dag thuis afgeleverd. 

• Cityservicebike leaset e-bakfietsen
 aan bedrijven als Coca Cola, DE 
 en KPN die overal in de binnenstad
 moeten zijn voor reparatieklussen
 en serviceverlening. 

Slim leveren, bewust bestellen 
Initiatieven zijn er dus al volop. Hoe kun 
je zelf een steentje bijdragen? Bestel 
zoveel mogelijk in één keer en zorg 
ervoor dat alles voor 11.30 uur bezorgd 
wordt, bij voorkeur op een afhaalpunt.•
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‘Accent gemeente ligt te veel 
op levendigheid’

Savenije: ‘Vanaf het begin van mijn studententijd 
in de jaren zeventig woon ik in of in de directe 
omgeving van Utrecht. Ruim dertig jaar heb ik 
gewerkt bij de Universiteit Utrecht, waarvan bijna 
de helft als directeur van de Universiteitsbiblio-
theek. In de loop van de tijd ben ik sterk gehecht 
geraakt aan de stad. 
Circa vier jaar woon ik nu in de Wolvenbuurt. 
Via de discussie over de (tijdelijke) bestemming 
van het voormalige gevangeniscomplex raakte ik 
betrokken bij en geïnteresseerd in de leefbaarheid 
van de Binnenstad die de laatste jaren behoor-
lijk onder druk staat. En dat leidde weer tot het 
lidmaatschap van de Wijkraad. 

Na zeven jaar aktief voorzitterschap heeft Hans Dortmond besloten om wegens gezond-
heidsredenen af te treden als voorzitter van de Wijkraad Binnenstad. Hij blijft lid van de 
Wijkraad. Op 12 april heeft de Wijkraad hem hartelijk bedankt voor zijn enorme inzet. 
Meteen is ook een nieuwe voorzitter gekozen: Bas Savenije. 

www.wijkraadbinnenstad.nl

Nieuwe voorzitter Wijkraad:

Utrecht is een bijzonder prettige stad om in te 
wonen en dat moet zo blijven. Het is daarbij 
belangrijk dat de Binnenstad ook een woonfunctie 
heeft; dat belang wordt ook breed onderschreven. 
Maar dan is het essentieel dat die woonfunctie 
gedifferentieerd is, dat wil zeggen: spreiding over 
verschillende inkomensgroepen en diverse soorten 
huishoudens. 
Met de groeidoelstellingen van Utrecht ligt op dit 
moment te veel accent op levendigheid, met name 
in de Binnenstad. Voordat dit echt uit de hand 
gaat lopen, moeten de grenzen worden bepaald. 
Bijvoorbeeld een aantal kwantitatieve grenzen, 
zoals aan: aantallen toeristen, omvang horeca, 

evenementen, geluidsoverlast, evenementen, en 
airbnb’s. Kwalitatief gaat het om onderwerpen als 
vervoer, milieu en de veiligheid van voetgangers en 
fietsers.

Grenzen bereikt
De woonfunctie van de Binnenstad is niet gelijk-
matig verspreid over de buurten in de Binnenstad. 
Sommige buurten hebben overheersend een 
woonfunctie en daarmee moet dus ook rekening 
worden gehouden.
Een voorbeeld waarbij dit aan de orde is, is de 
herziening van de gemeentelijke nota Horecakader 
die een verruiming van het vergunningenbeleid 
beoogt. Het aantal horecagelegenheden neemt 
toe en in de oude Binnenstad zijn de grenzen 
vanuit het oogpunt van leefbaarheid wel bereikt, 
zeker omdat de handhaving bij overschrijding van 
de grenzen te wensen overlaat.
Bij de herziening van het Horecakader moeten de 
belangen van de Binnenstadsbewoners goed in het 
oog worden gehouden; de bewoners moeten dan 
ook in dat proces worden betrokken.

Eigen rol
De Wijkraad Binnenstad vertegenwoordigt vooral 
met name de bewoners van de Binnenstad. De 
ondernemers hebben hun eigen weg naar de ge-
meente. Bij het gehele proces van totstandkoming 
van het gemeentelijk beleid, inclusief de besluiten 
over de uitvoering daarvan, is inbreng van de 
bewoners belangrijk. De gemeenteraad erkent ook 
het belang van participatie van bewoners en heeft 
hierover de zogenaamde Motie 155 aangenomen. 
Deze participatie moet wel helder in de planning 
zijn opgenomen: we moeten weten op welk mo-
ment er betrokkenheid van bewoners is en wat er 
met hun bijdragen gebeurt. 
Als adviesorgaan van het college van B&W heeft 
de wijkraad een eigen inbreng, maar de wijkraad 
ziet voor zichzelf ook een rol bij het erop toezien 
dat bewonersparticipatie goed wordt vorm gege-
ven.
De wijkraad wil hiertoe goede contacten onder-
houden met de bewonersgroepen in de diverse 
buurten. Deze contacten zullen in de komende tijd 
dan ook worden versterkt.

Openbaar debat
Het is zeker niet zo dat er altijd een tegenstelling 
is tussen bewoners en andere belanghebbenden 
in de binnenstad, zoals ondernemers en bijvoor-
beeld culturele organisaties. Een goede onderlinge 
uitwisseling van standpunten draagt bij aan de 
meningsvorming. Ook deze contacten zullen we 
de komende tijd versterken. 
Openbare debatten zijn een goed middel om 
standpunten uit te wisselen en te toetsen. De 
Wijkraad zal daarom ook het openbare debat over 
de Binnenstad en dan vooral over de leefbaarheid 
stimuleren.’

Bas Savenije, voorzitter •
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Politiek 

Gooi de geschiedenis 
niet in het slot 

Als ik door de (binnen)stad loop of fiets, kijk ik 
graag omhoog. Ik kijk naar de prachtige gevels, 
kerktorens, dakkapellen, wolken en bomen. In 
Utrecht loop je door de geschiedenis, en dat doe 
ik graag. Van al die mooie details kunnen we als 
stad genieten, en we moeten er zuinig op zijn. Ze 
geven de stad kleur. 

De kleine (en grote) dingen die een stad bijzonder 
maken kun je zomaar verliezen, en weg is weg. Ik 
ben er nog altijd trots op dat die prachtige oude 
gietijzeren perronkappen van het station niet 
verdwenen zijn, maar dat we ze een plekje heb-
ben kunnen geven op het Berlijnplein. Daarmee 
hebben we die historie uit het oude centrum niet 
weggegooid, maar aan Leidsche Rijn gegeven. Zo 
kunnen we er daar volop van genieten.

En of je nu religieus bent of niet, ook kerkgebou-
wen geven de stad karakter. En kleur. Ze verdienen 
het dat we er zuinig mee omgaan. Daarom ben 
ik er trots op dat mede dankzij GroenLinks er nu 
een visie op religieus erfgoed in de stad ligt. De 
komende jaren zullen er namelijk veel kerken wor-
den gesloten. GroenLinks vindt het belangrijk dat 
deze prachtige gebouwen behouden blijven en dat 
het merendeel openbaar toegankelijk blijft. Het 
zou eeuwig zonde zijn als al deze kerken nieuwe 
eigenaren zouden krijgen die de deur achter zich 
dichttrekken.

Pepijn Zwanenberg, raadslid •

Als Binnenstadsbewoner geniet ik erg van de 
markten. De sfeer op de markt en de verse 
producten die er verkocht worden zijn echt een 
meerwaarde voor de Binnenstad.
 
Al jaren pleit de fractie voor meer zeggenschap 
van de marktkooplui en een gemengder aan-
bod op de markt. Afgelopen maand stemde de 
gemeenteraad in met de Marktverordening 2017, 
waarin initiatieven van het CDA zijn overgeno-
men. Door deze Marktverordening is er een nieuw 
selectiestelsel wat de komende jaren geleidelijk in-
gevoerd zal worden, beginnend bij de Vredenburg-
markt. Waar vergunningen eerst werden verleend 
aan de marktondernemer bovenaan de wachtlijst, 
worden ze nu uitgegeven aan de ondernemer die 
de meeste toegevoegde waarde heeft voor de 
markt. Ondernemers worden uitgedaagd om een 
hoge kwaliteit op de markt te waarborgen.
 
Dit is een belangrijke stap voor de Utrechtse mark-
ten. Ik hoop dat de markten in onze Binnenstad 
hierdoor in de toekomst net zo mooi blijven als ze 
nu al zijn. Markten met veel kwaliteit, een divers 
aanbod en tevreden marktkooplui.
 

Jeroen Bronswijk, fractiemedewerker •

Gemengder aanbod 
op de markt

Koester de kerken
 
Onlangs bezocht ik voor het eerst de St. Willibror-
duskerk in de Minrebroederstraat. Op vakantie in 
Frankrijk, Spanje of Italië lopen we de deuren van 
kerkgebouwen plat, terwijl je er in je eigen stad 
vaak achteloos aan voorbij loopt. 
De aanleiding voor mijn bezoek was geruzie over 
de zeggenschap in de kerk, in samenhang met 
het aflossen van een schuld bij de gemeente. Van 
wat ik zag was ik echter zeer onder de indruk: 
een voor Nederland (liet ik mij vertellen) unieke 
neogotische kerk met een prachtig gedecoreerd 
interieur.
Door ontkerkelijking en/of bezuinigingen verlie-
zen veel kerken (in de toekomst) hun oorspronke-
lijke functie. De vraag is hoe al die monumentale 
gebouwen behouden en beheerd kunnen blijven, 

Unieke schoonheid 

De Binnenstad telt een groot aantal kerken en 
heeft er ooit nog veel meer gehad. Het zijn onder 
andere de kerken die de Binnenstad, naast de 
grachten en andere mooie panden, haar die unie-
ke schoonheid geven. Nu de gelovige, christelijke 
gemeenschap steeds verder slinkt is het een 
goede zaak dat deze monumenten voor zover ze 
buiten gebruik dreigen te raken multifunctionele 
ontmoetingsplekken worden . Zo is de Buurkerk 
aan de Steenweg al lange tijd museum de Speel-
klok en werd de Maria Minor (Achter Clarenburg) 
een goedlopend biercafé nadat de kerk was 
onttrokken aan de eredienst. 
De VVD is van mening dat het culturele erfgoed 

Meer investeren in 
fietsroutes

Op het Jaarbeursterrein, de Kruisvaartkade, het 
Lombokplein en, op termijn, ook het Beurskwartier 
wordt de komende jaren gebouwd aan nieuwe 
woningen en andere voorzieningen voor duizen-
den nieuwe Utrechters. D66 wil dat er juist in dit 
gebied flink meer geïnvesteerd wordt in fijnmazige 
verbindingen voor fietsers en voetgangers.

Op de doorgaande fietsroutes moet je echt kun-
nen doorfietsen, zonder onnodig te hoeven stop-
pen bij verkeerslichten. Kruispunten moeten veilig 
zijn voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld door 
onderdoorgangen of tunneltjes. En er moeten vol-
doende stallingen zijn, zowel in de Binnenstad als 
daaromheen. Alleen dan blijft de fiets het comfor-
tabele en snelle alternatief voor de auto. 

Tellingen
Uit tellingen bij de kruising van de Dr. M.A. Tellegen-
laan en de Kanaalweg blijkt dat veel meer fietsers 
gebruikmaken van fietsroutes naar en langs het 
centrum dan de gemeente en de provincie dach-
ten. Om die fietsers veilig én snel over te laten 
steken, is er wat D66 betreft een tunnel nodig.

Er zijn meer plekken waar D66 in de komende ja-
ren onderdoorgangen voor fietsers wil realiseren. 
Tussen de Nicolaas Beetsstraat en de nieuwbouw-
locatie Kruisvaartkade bijvoorbeeld, onder het 
spoor door. Ook vindt de partij dat er meer haast 
moet worden gemaakt met het realiseren van 
meer fietsenstallingen. D66 zal daar de komende 
jaren keihard op blijven inzetten.

Indra te Ronde en Maarten Koning, raadsleden 
Juultje Verhaaren, fractiemedewerker • 

het gezicht van Utrecht vormt en goed bewaard 
moet blijven. Zo is er structureel een tekort aan 
financiële middelen voor het onderhoud van de 
Domtoren. Onze partij is blij met de toezegging 
dat de gemeente meer gaat investeren in het 
behoud en onderhoud van dit cultureel erfgoed.

Juultje Verhaaren, fractiemedewerker • 

liefst met een passende nieuwe functie, waarbij 
het publiek het gebouw kan blijven bezoeken. 
Alweer een tijd geleden hebben daarom diverse 
fracties in de gemeenteraad, waaronder de PvdA, 
er bij het college op aangedrongen een visie te 
ontwikkelen op de toekomst van ons religieuze 
erfgoed. De wethouder voelde daar echter niets 
voor. 
Omdat de raad en diverse maatschappelijke 
partijen bleven aandringen, verscheen deze visie 
onlangs tóch. Een doorwrocht en rijk geïllustreerd 
verhaal, waar vast nog het nodig op valt af te 
dingen, maar waarin wél het belang van religieus 
erfgoed voor stad en bewoners wordt erkend. 
Wij zijn uiteraard ook benieuwd wat u er als Bin-
nenstadbewoner van vindt. Na de zomervakantie 
organiseren we daarom een raadsinformatiebij-
eenkomst, voorafgaand aan de politieke bespre-
king van de visie. Alvast een mailtje of telefoontje 
naar mij kan natuurlijk ook.

Ruben Post, raadslid, woordvoerder monumenten
ruben.post@utrecht.nl 06-38604652 •

23



 

w
w

w
.b

in
n

en
st

ad
sk

ra
n

tu
tr

ec
h

t.
n

l

Lichtwoorden

Een enkel woord
hier en daar
een korte zin
vastgehechte flarden
in mijn denken
die ik repeteer
behoedzaam
en in stilte –
ik mediteer

krachtwoorden
lichtwoorden
broedplaatsen van
gewild geluk

maar –
zo lees ik in je ogen –
valt geluk wel
af te dwingen?

toch heb ik weet
van woorden
die in zich dragen
kracht en licht –

en vraag je 
naar de oorsprong
naar de bron
dan verwijs ik
naar het Woord
dat er was voor
alle ding begon –

Oeke Kruythof

 
Kerken, de mensen 
erachter

‘Naar de kerk gaan’ moest ik vroeger. In ieder 
geval elke zondagochtend, liefst nog vaker. 
Er is een foto waarop ik te zien ben als zesjarige. 
Je ziet me in een kostuum met korte broek, 
hand in hand met mijn ouders. Achter ons 
lopen mijn opa’s en oma’s. We komen de kerk 
uit na mijn eerste heilige communie. Die dag 
was een groot familiefeest.  Enkele jaren later 
ging ik steeds meer met tegenzin. Het kerk-
bezoek werd geleidelijk een saaie routine. De 
moed om daar open in te zijn, groeide veel 
langzamer. In het begin van mijn puberjaren 
liep ik nog steeds met mijn ouders mee naar de 
kerk. Ze accepteerden het dat ik niet meer bij 
hen ging zitten, maar achteraan bij mijn leef-
tijdgenoten. Al snel gingen mijn vrienden en ik 
na het begin van de mis stiekem naar buiten 
om ons te verstoppen tot de kerk uitging. We 
hadden hier veel plezier om en wisten niet dat 
dit al snel gezien en geaccepteerd werd. We 
werden een concrete invulling van het begrip 
‘kerken, de mensen erachter’.

Harrie Thewessem

Ondanks tientallen films en documentaires 
over schilders en beeldhouwers weten vol-
gens Jeroen van Merwijk de meeste mensen 
absoluut niet hoe een beeldend kunstwerk 
tot stand komt. ‘Het wordingsproces is on-
zichtbaar; het publiek ziet alleen het eindre-
sultaat.’ 

Wie daarmee geen genoegen neemt kan tot en 
met 9 juli terecht in de Pieterstraat. Van Merwijk 
doet daar in galerie Kuub iets wat hij altijd al wil-
de: het onzichtbare zichtbaar maken. In elk geval 
vier dagen per week, van donderdag tot en met 
zondag, werkt hij er op dezelfde manier als thuis 
in zijn atelier. Iedereen mag hem er op de vingers 
kijken, hem vragen stellen, met hem in discussie 
gaan. De deur staat altijd open. 

Onzichbaarheid opgeheven

Hij nam van alles van huis mee: een Perzisch tapijt, 
tekenpennen, papier, inkt, muziek (van Lou Reed 
via Americana tot Mozart). En net als in zijn atelier 
in de Croeselaan staat en hangt er overal werk dat 
al af is. 
Van Merwijk is vooral bekend als geëngageerd 
schrijver van liedjes en als cabaretier. Het afgelo-
pen jaar speelde hij samen met zijn Utrechtse mak-
ker Harry Jekkers (Klein Orkest) voor uitverkochte 
zalen, met als klapper vijf keer voor 1800 man in 
het Circustheater in Scheveningen. Hij genoot van 
het succes, maar cabaret is voor hem toch iets wat 
hij er bij doet. Hij is in de eerste plaats beeldend 
kunstenaar. Dat neemt niet weg dat hij volgend 
jaar toch weer op tournee gaat, voor de pauze als 
zichzelf, er na verkleed als kat. ‘Ik moet wel, want 
van de beeldende kunst kun je niet leven.’ •

Dick Franssen

© Sjaak Ramakers
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