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Vrije Vlucht
Voor jezelf beginnen

• Explosie van horeca
• Jan van Nassau weggezet
• Vruchtensap voor ZZP-ers
• Cosplayen als uitlaatklep
• Leefbaar…. wat is dat eigenlijk?
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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
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Horeca-explosie
De komende tijd krijgt de Binnenstad er smak horeca bij. 
TivoliVredenburg maakt aan de singelkant een groot res-
taurant met binnen 200 stoelen en aan de waterkant een 
terras met 150 stoelen. Tussen dit restaurant en theater-
café Het Gegeven Paard komt een klein restaurant, ook 
met terras. Ook op het Vredenburgplein, waar Tivoli met 
een punt aan grenst, moet een terrasje komen. 
Zo langzamerhand is horeca de core business van het 
cultuurpaleis. Tot dusver gaat het voornamelijk om dran-
komzet, niet alleen in Het Gegeven Paard, maar vooral 
tijdens de vele popconcerten en afterparties. Met de 
restaurants erbij gaat dat enigszins veranderen. 
Recht tegenover TivoliVredenburg, in het Vinke/
Staffhorstgebouw, komt op de begane grond de enorme 
‘stadsbrasserie’ De Utrechter. De exploitanten zijn de 
mensen van het yuppenrestaurant Vroeg langs de weg 
Utrecht – Bunnik. 
Dat een deel van het Staffhorstpand deze bestemming 
krijgt is eigenaardig. Huurder van het gemeentepand is 
de Stichting Social Impact Factory (SIF), die volgens het 
CDA de afgelopen tijd ten onrechte een half miljoen 
subsidie kreeg om innovatieve ondernemers met sociale 
projecten een kans te geven. De SIF verbouwde de 
bovenverdiepingen. De begane grond bleef leeg. Onge-
veer in het midden zit eenzaam een medewerkster die 
bezoekers vertelt waar zij boven moeten zijn. B&W zullen 
vragen van het CDA en de VVD over de gang van zaken 
na de zomervakantie beantwoorden. 
Op de Catharijnekade, een meter of vijftig van Staffhorst, 
wil Lean Property de Westerkerk verbouwen tot een hotel 
met op de begane grond een ‘ontmoetingsruimte voor 
de buurt’ . 
Van de dertien voormalige prostitutiepanden in de Har-
debollenstraat die de gemeente in één koop van de hand 
wil doen, mogen er maximaal vier een horecabestem-
ming krijgen, zo staat in de voorwaarden. Verder moet er 
‘een mix van ateliers en creatieve winkeltjes‘ komen. 
Tenslotte een nieuwtje van buiten de Binnenstad: het 
Werkspoorkwartier krijgt een ‘horecaplein’ aan de achter-
kant van het voormalige Pegus-pand. •

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

Coördinator
Dick Franssen

Redactie

 

Fotografie coördinator
Sjaak Ramakers

Fotografie

Website
Website: Binnenstadskrantutrecht.nl 
Pippi Kragtwijk en Elaine Vis

Facebook
Binnenstadskrant-Utrecht

Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte

Druk: Badoux
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.000
Deadline volgend nummer maandag 
23 oktober, verschijning 9 november

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

Abonnement:
Abonnement: € 15 per jaar.
Naam en adres opgeven bij de redactie en 
het geld overmaken op ING-bankrekening 
NL71INGB0000245122 ten name van 
Binnenstadskrant, Utrecht onder vermel-
ding van ‘abonnement’
 
De Binnenstadskrant wordt financieel 
mogelijk gemaakt door: 
• gemeente Utrecht
• wijkraad Binnenstad
• Bartholomeus Gasthuis
• Doenja Dienstverlening
• particuliere giften
• K.F. Heinfonds 

Vrije vlucht 
Waar doen ze het van? Al die lieden die uitgebreid zitten 
te smikkelen in al die restaurants? De meeste mensen die 
de samenleving laten draaien, zoals leraren, verpleegkun-
digen, politieagenten, kunnen niet zo vaak buiten de deur 
eten.

Wie dan wel? Ja, natuurlijk, de bevoorrechten die alles 
kunnen declareren en overal bonnetjes van vragen. En het 
bonte gezelschap van veelverdieners, zoals huisjesmelkers, 
tv-‘persoonlijkheden’, medische specialisten, plofkrakers, 
horeca-tycoons, drugsdealers, directeuren van banken, 
woningbouwverenigingen en zorginstellingen, voetballers. 
De eigenaren van Toptickets in de Slachtstraat, het straatje 
bij ’t Hoogt, horen er vast ook bij. Zij verkopen aan naïeve 
internetbezoekers kaartjes voor evenementen. In mijn 
geval: 328,50 euro voor vier kaartjes voor het toneelspek-
takel Het Pauperparadijs, terwijl ze twee sites lager, op de 
pagina van de Nationale Theaterkassa, 190 euro kostten. 
Na vijf minuten zag ik het, maar helaas, de bestelling kon 
niet meer ongedaan worden gemaakt. 

In Trouw lees ik een groot artikel over Nicolien van Vroon-
hoven, voormalig Kamerlid voor het CDA en nu wethou-
der in Hilversum. De krant schrijft dat zij per wet regelde 
dat kaartjes voor concerten en andere culturele evene-
menten niet meer voor woekerprijzen mogen worden 
doorverkocht. Ik ben kennelijk slachtoffer van een maas in 
haar wet. 

Bij Toptickets zorgen ze ervoor dat ze altijd bovenaan staan 
in Google. Dat kost een fractie van het geld dat het ople-
vert. En ze doen meer: een paar dagen na de voorstelling 
sturen ze een e-mailtje. ‘Beste Dick Franssen, hoe was het 
bij het Pauperparadijs? We zijn erg nieuwsgierig hoe u het 
heeft gehad?’

Ja, dat zal wel. Geef mij maar die andere mensen die in de 
Binnenstad een bedrijfje beginnen, op eigen benen willen 
staan, zonder daarbij anderen een poot uit te draaien. 
Over hen gaat dit themanummer. •

Dick Franssen

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

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

Gerard Arninkhof,   
Rop van der Lingen, 
Kateleine Passchier,
Patrick van der Sande,  
Marco de la Rambelje, 

Job de Jong,
Tom B. Laneige, 
Sjaak Ramakers,
Saar Rypkema,  
Ton Verweij.

Na veertig jaar heeft de grote zaal van TivoliVredenburg zijn 
barokorgel, een klein orgel, ingepast in een balkon. Het werd 
ingewijd tijdens het Festival Oude Muziek, met elke dag een 
concert waarin de nieuwe aanwinst een hoofdrol speelde. 
Oorspronkelijk zou de grote zaal een symphonisch orgel krijgen. 
Wegens technische problemen ging dat niet door. •

Barokorgel ingewijd
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Verzin maar eens zoiets

Jan van Nassau, een broer van Willem de Zwijger, 
kreeg zijn plaats op het Domplein omdat hij de 
drijvende kracht was achter de Unie van Utrecht in 
1579, een verbond van Nederlandse gewesten dat 
wordt beschouwd als het begin van de Nederlandse 
staat. De Unie werd gesloten in de kapittelzaal van 
de Domkerk, tegenwoordig in gebruik als de aula 
van de universiteit. 

Vanaf zijn hoge stenen sokkel kijkt graaf Jan van Nassau minzaam naar de toeristen op het 
Domplein. De meesten kijken niet terug. Ze zijn druk met het foto’s nemen van elkaar en van 
zichzelf. Het grote bronzen beeld, een ontwerp van de beeldhouwer Jean Stracké, staat hier 
sinds 1883, weloverwogen midden tussen de Domkerk, het Academiegebouw en de buiten-
muur van de kloostergang. Maar het staat opeens verkeerd volgens de gemeente. Sinds kort 
is in het plaveisel de plattegrond afgetekend van de Sint-Salvatorkerk, die hier ooit stond en 
in 1587 werd gesloopt. Het standbeeld staat op die plattegrond en dat mag niet. 

In het plaveisel van het Domplein was tussen 
Domkerk en toren al de plattegrond afgetekend 
van het verdwenen schip van de Domkerk. Bij de 
herbestrating dit jaar zijn er de plattegronden bij 
gekomen van de twee andere godshuizen die 
hier vroeger hebben gestaan: de Kruiskapel en de 
Sint-Salvatorkerk. Van de grote plattegrond van 
laatstgenoemde kerk konden alleen het koor, het 
transept (de ‘zijarmen’) en een deel van het schip 
zichtbaar worden gemaakt. De rest verdwijnt onder 
de huizen naast de Domtoren. 

Het standbeeld van Jan van Nassau staat bijna 
helemaal binnen die plattegrond, om precies te 
zijn op het koor, aan de zijkant. Een puntje van de 
sokkel steekt net over de omlijning heen. Dit is de 
gemeente een doorn in het oog. De persvoorlichter 
van de gemeente laat weten: ‘Door de plek van het 
standbeeld komen de contouren (van de Salvator-
kerk – MB) niet volledig tot hun recht. Het stand-
beeld verhuist naar de plek van de runensteen en 
komt daardoor dichter bij de kapittelzaal te staan 
(...). Op de nieuwe plek komt het beeld beter tot 
zijn recht: Jan van Nassau zal vanaf de nieuwe 
plaats het gehele Domplein kunnen overzien.’ 

De runensteen ligt vlak bij de muur van de kloos-
tergang en toont zijn raadselachtige tekst al tachtig 

© Patrick van der Sande

Marijke Brunt

jaar aan de bezoekers van het Domplein. Het is een 
kopie van een belangrijke Deense gedenksteen uit 
de tiende eeuw die Denemarken in 1936 aan de 
universiteit heeft geschonken. Omdat de univer-
siteit er zo gauw geen andere plaats voor heeft, 
zal de steen verdwijnen naar een gemeentelijke 
opslag. 

Wat is hier toch aan de hand? Wegens een con-
tour van een plattegrond moet een standbeeld zijn 
plaats opgeven. Verzin maar eens zoiets.
Bij restauratie van een gebouw geldt het uitgangs-
punt ‘laat de geschiedenis spreken en keer niet 
terug naar één ideale situatie’. Vertaald naar het 
Domplein is dat: laat de geschiedenis spreken, laat 
de Salvatorkerk zijn plattegrond tonen en laat het 
standbeeld van Jan van Nassau en de runensteen 
de plaatsen houden die de geschiedenis hun gaf. • 



besteld en later een vroege (vegetarische) lunch. 
De kleine tafels en de loungehoeken zijn voor 
de passanten. Voor de zzp’ers hebben we twee 
lange tafels met leeslampen en hangende stop-
contacten.’

’Sociaal ondernemerschap’
DRUK aan de overkant opde Westerkade biedt 
een strakker model dan Broei. Het café met een 
klein terras staat bekend om zijn filterkoffie. Vijf 
participanten huren als stichting een bedrijfsruimte 
van de voormalige drukkerij en verhuren flexibele 
bureaus voor telkens drie maanden aan kleine 
zelfstandige ondernemers, o.a. een tassenmaker, 
een architect, een zeepfabrikant en een animatie-
studio. Zij zitten in een diepe werkruimte achterin. 
Daar staat ook een fraaie glazen kas om in te 
vergaderen.
Social Impact Factory bekleedt een heel eigen 
plaats in het zzp-werkruimte-spectrum. Zowel qua 
strakke, ruime inrichting, als qua filosofie. Het richt 
zich radicaal op ‘sociaal ondernemerschap’. We 
bevinden ons in het voormalige Staffhorstpand, 
schuin tegenover TivoliVredenburg. Hier verhuren 
vier commerciële partners ruimtes en facilitei-
ten aan start-ups en eenpitters die in de sociale 
doelstelling passen. Marije Lutgendorff zegt het 
zo: ‘We zijn pas begin dit jaar gestart, dus nog niet 
alle ideeën zijn gematerialiseerd. Maar ik kan jullie 
wel al onze serendipity-machine tonen!’ Huhh…? 
‘Op een informatiepaal kan een bezoeker invoeren 
wat hij of zij wil of waarover hij iemand wil spre-
ken. Dan verschijnt er een overzicht met geselec-
teerde gesprekspartners. Alles om het toeval een 
handje te helpen. We willen een echte innova-
tie-hotspot worden. We organiseren workshops en 
labs, doen alles om te matchen en sociaal onder-
nemerschap te stimuleren.’
 
Creatieve impulsen
Er zitten heel wat ambitieuze eenlingen in de 
Binnenstad achter hun laptop. Een aantal zal 
ooit uitgroeien tot een echt bedrijf of gevestig-
de ondernemingen gaan voorzien van creatieve 
impulsen. 
Net buiten de Binnenstad vind je er nog veel meer 
in de bedrijfsverzamelgebouwen die elk tal van 
start-ups huisvesten: Vechtclub XL, Hooghiemstra, 
Vondelparc, Rudolf Magnus, Stadstuin… •

Village in de Voorstraat zit aan de wilde kant van 
het spectrum. De mare dat ze er lekkere koffie 
schenken wordt waargemaakt en er is een grote 
keuze uit exotische bonen en hun bereiding. Maar 
de muziek staat keihard. ‘Een lekker life-album 
van….!’ roept de behulpzame hipster tevergeefs 
in onze oren. Niettemin zit naast ons een meisje 
een (zakelijk?) telefoongesprek te voeren. Achter 
de caféruimte met barkrukken en banken is een 
kamer waar vier mensen aan een tafel overleggen. 
Gezellig, maar hoe serieus kun je hier werken? 
Bar-Beton, op de verdieping in het Centraal Sta-
tion, heeft een informele sfeer met pittige maar 
zachte muziek. En aparte, sjieke ruimtes met veel 
glas voor vergaderingen. De zaak is nu – laat in 
de middag – bijna leeg. ‘Dat is toevallig’, zegt de 
barista. ‘Meestal zitten hier de hele dag mensen 
te werken. We zijn echt een plek voor mensen die 
uit alle richtingen met de trein komen. Nogal wat 
sollicitatiegesprekken worden hier gevoerd. 
Medewerkers van NS en ProRail zie je ook veel.’ 
In de Bar-Beton van de Korte Jansstraat treffen we 
zes jonge mensen rond een grote tafel. Maar dat 
blijken allemaal rechtenstudenten te zijn, geen 
zzp’ers. ‘Prettig om hier te werken tussen de colle-
ges door. En je hoeft niet al om negen uur voor een 
plaats in de rij te staan zoals bij de universiteits-
bibliotheek.’
 
Expres vroeg
De volgende dag stappen we binnen bij Broei 
aan de Oosterkade. Dit café is van oorsprong 
reeds als werkcafé ingericht - een initiatief van het 
architectenbureau Man & Paard dat wat reuring 
wel prettig vond. We zijn expres vroeg, ervan 
uitgaand dat de zzp’ers en start-ups hier de dag 

beginnen - maar er is nog niemand.
Roderick vermoedt dat zijn clientèle vanwege het 
barre weer besloten heeft ‘om thuis eerst maar 
een wasje te draaien’. Even later druppelen de 
eerste werkers binnen. Althans... het blijken vijf 
studenten en twee medewerkers in loondienst te 
zijn. De een verkoopt software voor een bedrijf uit 
het oosten, de ander is actief in de reisbranche: 
‘hier kun je rustig werken en word je niet door 
collega’s lastiggevallen. Het is best een inspire-
rende omgeving omdat mensen naast je ook aan 
de slag zijn. Thuis is de verleiding groot om iets 
anders te doen.’
En hoe zit het met de bestedingen van die ijverige 
laptopwerkers? Roderick: ‘we zijn niet ontevre-
den. Na de koffie wordt vaak een vruchtensap 
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Met je laptop aan de cafétafel
Erik van Wijk en Charles Crombach

‘Moeten al die mensen niet werken?’ denk je soms als je op een doordeweekse ochtend de druk-
te op de terrassen en in die hippe cafés ziet. Maar bij nadere beschouwing is men wel degelijk 
aan het werk, maar dan in de publieke ruimte. 
Op internet lezen we: ‘ZZP’ers opgelet! Dit zijn de fijnste cafés om in te werken in Utrecht’. 
Mede aan de hand van dat lijstje verkennen we er enkele. 

Ontspannen sfeer bij Roderick © Patrick van der Sande

 Werkplek op de Westerkade © Patrick van der Sande
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Koken deden de zusjes thuis niet. Kim: ‘We aten in 
het restaurant. Onze vader was de chef-kok, echt 
een heel goede. Toen we gingen studeren moesten 
we opeens zelf koken, haha. Dat werd dus eerst 
vooral patat en pasta.’ Linda: ‘Om en om pasta en 
Knorr Wereldgerechten.’ Later leerden zij al doende 
en thuis wijsheid opstekend goed koken. 

Welkom in de straat
Kim studeerde culturele antropologie, en Linda onder 
meer cultureel management, maar het was moeilijk 
om daarin werk te vinden. Lekker eten was belang-
rijk in hun leven en ze besloten daar hun werk van 

te maken en samen een lunchwinkel te beginnen, 
met ook een kleine keus in Aziatische cadeautjes en 
Chinese theesoorten. Hun horeca-ervaring speelde 
mee en ze waren vertrouwd met het ondernemer-
schap, want iedereen in de familie is ondernemer. 
Vooral hun ouders konden de starters goede raad 
geven. Een winkel was verrassend vlug gevonden, in 
de Twijnstraat. De huisbaas had zo zijn eisen voor een 
nieuwe zaak (passend in de straat, geen sushi-afhaal-
zaak, geen waterpijplounge), en daar konden Kim en 
Linda aan voldoen. De ruimte werd in eigen beheer 
opgeknapt. De vriendjes van de zusjes maakten het 
ontwerp en deden het meeste metsel- en timmerwerk. 

‘Eten dat we zelf lekker vinden’
De zusjes Kim en Linda Kuo zijn van jongs af aan vertrouwd met het horecavak en groeiden 
op met lekker eten. Zij hielpen al vroeg mee in het restaurant van hun ouders en hebben in 
verscheidene Utrechtse restaurants gewerkt. Sinds eind mei staan ze trots in hun nieuwe eigen 
winkel in de Twijnstraat: Bananas. Zij maken en verkopen er verse Aziatische gerechten om mee 
te nemen. ‘We maken eten dat we zelf lekker vinden.’ 

Marijke Brunt

  Vrolijke zussen © Saar Rypkema

Met AD-Utrechts Nieuwsblad, Stadsblad, DUIC en 
Binnenstadskrant, ook als website en op face-
book, kunnen bewoners het nodige te weten 
komen over hun woonomgeving. Maar het kan 
altijd beter en vooral: kleinschaliger. Daarom heeft 
de werkgroep Buurthulp Binnenstad vorig jaar 
september het initiatief genomen voor de website 

Buurtapps: wie gebruikt ze en waarvoor?

wijkconnect.com/utrecht/Binnenstad. Buurtbewo-
ners kunnen er gemakkelijk met elkaar in contact 
komen; via Agenda en Prikbord is uitwisseling 
mogelijk. Op dit moment wordt eraan gewerkt om 
berichten op buurtniveau mogelijk te maken. 

Een aanvulling hierop zijn buurtapps. Op ‘Next-

Het resultaat mag er zijn. Vooral de ingenieuze 
versiering van de houten toonbank valt op. Achter 
in de zaak staat een nieuwe, compacte keuken. 
De startende ondernemers voelden zich vanaf het 
begin welkom in de straat: ‘Collega-winkeliers zijn 
behulpzaam, er zijn geen scheve ogen van andere 
‘eetwinkels’ en de klanten zijn tevreden.’ 

Hard aanpoten
Het menu staat met krijt op een stuk muur. 
Kim: ‘Dat is handig. Onze gerechten kunnen wisse-
len. Als het warm weer is, maken we koude soep.’ 
Het is hard aanpoten voor de zusjes. Beiden wonen 
net buiten de Binnenstad. Hun dag in Bananas begint 
’s ochtends om negen uur en eindigt om een uur 
of acht ’s avonds . De winkel is zes dagen per week 
open van twaalf tot zeven uur. Na sluitingstijd eten 
ze zelf, ook in de winkel. Hun vriendjes schuiven dan 
vaak aan. Kim: ‘Linda en ik zien elkaar meer dan dat 
wij onze vriendjes zien. Maar die kunnen er gelukkig 
goed mee leven. En wij hebben zoveel plezier in ons 
nieuwe werk. Zulke leuke klanten.’ •

Gebruikt u Buurtapp? Nextdoor? Bent u aangesloten op Veiligebuurt? Of hebt u samen met 
uw buren in Whatsapp een groepsapp? De werkgroep Buurthulp Binnenstad is benieuwd naar 
het gebruik hiervan.

door’ reageerden veel mensen positief op de vraag 
om zo nu en dan eens op een hondje te passen. 
En omdat op deze app het grote aantal vermiste 
katten opviel, heeft een buurtbewoonster zelfs op 
Instagram ‘findmycat_utrecht’ gemaakt. 
Al dit soort initiatieven staat of valt met het 
gebruik ervan. Daarom is de werkgroep Buurt-
hulp Binnenstad, werkzaam als uitvloeisel van de 
Wijkraad Binnenstad, erg nieuwsgierig naar ieders 
ervaringen: leent u via zo’n app wel eens een lad-
der? Brengt u een buur naar de dokter? 
Haalt u spulletjes op die een ander niet meer nodig 
heeft? Graag een mail naar buurthulpBinnenstad@
gmail.com •
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Een andere realiteit 

Silva van de Vooren (33) werkte twaalf jaar als fili-
aalmanager en leerde de mores van de detailhandel 
in de praktijk. ‘Mijn vooruitzichten waren beperkt, 
daarom ging ik weg. Maar ik miste de winkel. Ik kon 
mensen niet meer blij maken.’

Toeval
Het werd duidelijk dat zij zelf een winkel zou begin-
nen en in vier maanden werkte zij haar concept tot 
in de puntjes uit. Toen liep zij per toeval tegen de 
huidige locatie aan. De gehuurde werfkelder past 
perfect bij Bitropolis met zijn deels duistere en fanta-
sierijke wereld. Ook zitten op dit stukje Oudegracht 
meer spelletjeswinkels.

Er moest wel het een en ander gebeuren. De muren 
werden behandeld tegen vocht. Er kwam een 
pashokje met spullen uit haar eigen huis. De jongens 
van de kanoverhuur aan de overkant van het water 

In een werfkelder, in het hoekje bij de Smee-
brug, landde begin juni Bitropolis. De winkel 
zal volgens eigenaresse Silva van de Vooren 
uitgroeien tot een ‘community’ voor mensen 
met dezelfde interesse.
Dat zijn nerds, fans van Star Wars, Harry 
Potter, Nintendo en Pokémon. En cosplayers, 
die eigen kostuums ontwerpen, maken en 
dragen om vervolgens tijdelijk van identiteit 
te wisselen. 

 Elaine Vis

hielpen met sjouwen. De ARM gaf een grote seven-
ties tv in bruikleen.

Nostalgie
Amsterdam heeft vier van dit soort winkels en nu is 
er dus ook een in Utrecht. 
De bezoekers zijn tussen de 15 en 45 jaar. Studenten 
komen een shirtje of petje kopen met hun favoriete 
personage erop. Maar ook uit nostalgie naar de tijd 
dat zij hun eerste spelcomputer kregen of hun eerste 
Pokémons ruilden.

Bitropolis is voor Silva geen ver-van-mijn-bedshow. 
Ze is zelf een hartstochtelijke cosplayer. De meeste 
players spelen als uitlaatklep een karakter dat al 
bestaat in videogames, maar zij heeft een eigen ka-
rakter verzonnen. Die identiteit geeft zij aan mij niet 
prijs, ze draagt immers niet voor niets een masker 
bij cosplay. Haar bewonderaars moeten haar niet 
identificeren als de winkeleigenaresse. Fans zamelden 
een paar jaar geleden geld in om haar naar Amerika 
over te laten komen. Daar verscheen zij, met vijftien 
fotografen aan haar voeten, op een Comic Con, een 
bijeenkomst van gelijkgestemde nerds.
In haar winkel wil zij de afdeling met materialen 
voor kostuums nog verder uitbreiden. De eerste 
workshops over belichting en hoe je je eigen wapens 
maakt staan al gepland. ‘Er is veel creativiteit in deze 
wereld. De winkel is nog lang niet af. Het aanbod 
moet groter. En de spiegel moet hoger. Ja, die spiegel 
is wel echt belangrijk. Ik ga het gewoon drie jaar 
proberen, anders weet je het niet.’ •

Bas Blok brengt alles bij elkaar 

Er zitten nu acht vaste freelancers met een eigen 
bedrijfje in WERF5 en dan blijven er nog zo’n acht 
flexplekken over. Die worden meestal bezet door 
reizende zzp’ers, of wel digital nomads, zoals een 
vrouw uit Nieuw Zeeland die drie maanden in Neder-
land verblijft en van haar huisbaas overdag niet op 
haar kamer mag werken. De vaste bewoners zijn 
onder andere Puzzelpost (verstuurt pakketten met 
een mysterie dat opgelost moet worden), Inward 
Meditatie Centrum (organiseert MindFullness ses-
sies), Finally (webdesign), Daspaspassie (Zenn en fit-
ness) en een bedrijf dat 360 graden video’s maakt.
Niet iedereen is er elke dag, maar ’s woensdags is er 
een gezamenlijke lunch waar alle huurders (onge-
veer vijftien mensen) bij elkaar komen. 

Creativiteit en inspiratie
Ook Modern Timers Media gebruikt de werfkelder, 
en dat is niet verwonderlijk, want het is een onderne-
ming die Bas Blok samen met enkele andere mensen 
oprichtte. Modern Times helpt andere bedrijven bij 
webdesign, het ontwerpen van een app of logo, en 
meer in het algemeen met verbetering van de com-
municatie met hun doelgroepen. 
En dan is er nog Werkstek, ook van Blok, dat zoekt 
naar locaties waar starters zich tegen schappelijke 

Bas Blok zag zijn kans schoon toen een vriend van hem, een muzikant, de kelder onder 
Oudegracht 5 moest verlaten wegens geluidsoverlast. Blok werd de nieuwe huurder en begon 
WERF5, een co-werkplek met kantoor-en activiteitenruimten. Het doel van WERF5 is om elkaar 
te stimuleren en het menselijke contact te bevorderen. Er is geen winstoogmerk.  

Ben Nijssen

tarieven kunnen vestigen. Die locaties zijn vooral 
leegstaande panden waarvoor men huurders zoekt. 
Het concept is dat de verhuurder wordt gevraagd 
om bijvoorbeeld één etage beschikbaar te stellen en 
daar via eigen contacten en social media starters voor 
te zoeken. Het resultaat moet zijn een tevreden ver-
huurder, tevreden starters en buurten en steden die 
aantrekkelijker worden door bedrijvigheid, creativiteit 
en inspiratie. In Amsterdam, Hilversum, Amersfoort 
heeft Werkstek al successen geboekt. Vooral in 
Utrecht is Bas Blok nog op zoek naar eigenaren van 
leegstaande of komende kantoren die geschikt zijn 
voor zijn concept.

Verzorgingshuizen
Blok heeft meer idealen. Hij wil niet alleen bedrijven 
bij elkaar brengen, maar ook generaties, die van 
elkaars ervaringen gebruik maken en zo sociale 
contacten versterken. Hij ziet bijvoorbeeld mogelijk-
heden in verzorgingshuizen die onderbezet dreigen 
te raken. De contacten tussen generaties kunnen 
verstevigd worden door instroom van jongeren in 
deze tehuizen. De omgeving van Oudegracht 5 doet 
het volgens Blok goed. Op dit stuk gracht bestaan 
nog relatief veel contacten tussen bewoners en 
bedrijven. •

 Silva van de Vooren ongemaskerd © Sjaak Ramakers

Broer van Bas die ook in de zaak zit 
© Sjaak Ramakers



In september begint op de Springweg de training 
‘Grip op je gewicht’, een combinatie van fitness en 
bewustwording van eetgewoonten. Bart Wirken, 
net gestart met ‘Afvallen met Bart’, kreeg er een 
fysiotherapeut direct enthousiast voor. 
Na jaren als maatschappelijk werker in loondienst 
moet Bart Wirken (36) nog wennen aan de vrijheid 
als hybride ondernemer. Sinds afgelopen maart 
werkt hij nog slechts deels als werknemer. Of hij 
ooit helemaal overstapt op het bestaan van free-
lancer, durft hij nu nog niet te zeggen. ‘De overeen-
komst is: mensen helpen. Niemand hoeft van mij 
iets, ik geef geen advies. Mensen creëren hun eigen 
advies doordat we samen op zoek gaan waarom 
iemand wil afvallen en hoe dat voor die persoon het 
beste te bereiken is. Uiteindelijk gaat het er om dat 
je meer calorieën verbruikt dan je inneemt. Sporten 
kan daarbij helpen, maar dat hoeft niet. Belangrij-
ker dan superslank is dat je beter in je vel zit, meer 
zelfvertrouwen hebt.’ 

Zelf in vorm
Wirken spreekt uit ervaring. Niet lang geleden tor-
ste hij 17 kilo meer mee, maar voelde zich daar niet 

prettig bij. Met anders eten en veel hardlopen kreeg 
hij zichzelf in vorm, en dat bracht hem op het idee 
er een onderneming van te maken. Zijn ervaring in 
de verslavingszorg komt extra van pas ‘want eten 
kan een verslaving zijn. Mensen verdoven er gevoe-
lens mee. Je kunt eenzaamheid ‘wegeten’, terwijl je 
eigenlijk liever op zoek zou gaan naar iemand met 
wie je samen kunt zijn.’ 

Prikkels
Lastig is dat we voortdurend in de verleiding 
gebracht worden onszelf iets toe te stoppen. Bart 
Wirken: ‘Het Voedingsbureau heeft becijferd dat we 
per dag tweehonderd voedingsprikkels krijgen. Pro-
beer die maar eens te weerstaan. Dat kost bergen 
energie. Dus is het belangrijk dat je je omgeving 
prikkelarm inricht. Lekkere dingen niet vooraan 
in de koelkast. Niet de koekjestrommel, wel de 
fruitmand op tafel. Eigen lunch mee naar het werk, 
dan zwicht je niet in de kantine.’ Of toch een dieet? 
‘Alle diëten werken. Voor een tijdje. Maar niemand 
houdt een dieet een leven lang vol. Richt je liever op 
een andere stijl van leven, dan verdwijnt vanzelf de 
weegschaal uit zicht. •

‘Niemand hoeft van mij iets’

‘Het leuke van eigen baas: je hebt geen toestemming nodig. Je hoeft geen budget aan te 
vragen en geen projectplan in te dienen. Je benadert een partner, die vindt het een leuk idee 
en hop, het product is er.’ 
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 Bart: afvallen doe je zelf  © Sjaak Ramakers

Over ruim twee jaar kun je met een bootje de Binnen-
stad rond. De barrière tussen Marieplaats en hotel 
Karel V is dan opgeheven. Volgend jaar gaat de schop 
in het laatste deel van de singel waar het water des-
tijds uit verdween. Omwonenden (niet iedereen die 
zich opgegeven had; er waren er volgens de gemeente 
te veel) mochten meepraten over het ontwerp, dat 
qua vormgeving aansluit bij de rest van de zuidelijke 
singel. De door sommigen gewenste voetgangersbrug 
staat niet in het plan. Volgens de gemeente komt het 
er later misschien nog eens van. 

Het zag er lang naar uit dat het laatste stuk van de 
singel wegens geldgebrek nog niet aan de beurt 
zou komen. Maar op een gegeven moment vond de 
gemeente toch de benodigde acht miljoen euro. •

Rondje singel dichtbij

Het oude Bonifatiuslyceum op de Kromme 
Nieuwegracht, later fysiotherapie- opleiding Tim 
van der Laan en tot juli van dit jaar Schroevers 
en Vergadercentrum Utrecht, is voor ruim zes 
miljoen euro gekocht door ‘onroerendgoed-
vehikel’ Bridges uit Houten. Schroevers is 
vertrokken naar de Daltonlaan; het Vergader-
centrum gaat op kleinere schaal elders in de 
Binnenstad verder. 

De nieuwe eigenaar zegt nog niet te weten wat hij 
gaat doen met de school (een groot monument op 
de gracht en daarachter een gebouw met klaslokalen 
in drie lagen uit de eerste helft van de vorige eeuw).  
Volgens woordvoerder Joost Hopman vallen beslissin-
gen pas tegen het eind van het jaar te verwachten, 
als alle mogelijkheden zijn onderzocht. Een optie 
waarover gesproken wordt is verhuur van het monu-
ment aan De Stadstuin, een jonge onderneming die 
op de Europalaan werkplekken en –ruimtes aanbiedt, 
gecombineerd met horeca, live optredens en borrels. 
Verbouw van de schoollokalen in het achterliggende 
deel van het complex ligt voor de hand. •

Gebouw Schroevers 
verkocht

Wie op de fiets zo diep mogelijk het kernwinkelgebied 
in wil moet er vanaf volgend jaar vroeg bij zijn. Na tien 
uur ’s morgens geldt dan in een veel groter deel van 
de city dan tot nu toe een fietsverbod. ’t Wed, 
Donkere Gaard, Lichte Gaard, Stadhuisbrug, Vismarkt 
en de delen van de Oudegracht tussen postkantoor 
en stadhuis en vanaf ’t Wed tot de Hamburgerstraat 
krijgen dezelfde status als het huidige voetgangers-
gebied. De maatregel wordt ingevoerd na een lange 
inspraakprocedure, die niets voorstelde, omdat de 
uitkomst van tevoren vaststond. •

Niet meer fietsen

Huize Mona in de Voorstraat is na een brand tijdelijk 
gesloten. Dat het een bordeel is was bij de meeste 
Binnenstadsbewoners niet bekend. Het enige legale 
bordeel dat nu nog in de stad open is heet Utrecht 
Privé en zit op de Vleutenseweg. •

Brand in bordeel

 Anne Pols



De strategie van Mr.Beam
Charles Crombach en Erik van Wijk

De vraag is of je Mr.Beam nog steeds een starter 
mag noemen, want de kiem van het bedrijf werd 
reeds rond 2010 gelegd. Dat was op een stu-
dentenkamer ietsje verderop aan de kade. Daar 
begonnen Mo Assem en zijn studievriend met de 
uitwerking van hun kernidee: het doorbreken van 
het klassieke 4:3 kader van foto, film, tv en inter-
net en het overstappen naar projectie op voorwer-
pen van allerlei vormen en afmetingen, vooral in 
de publieke ruimte. 
Heel wat Utrechters kennen hun werk al: 
de Lumenprojecties in de Binnenstad en ook de 
Nijntje-installatie die tijdens winteravonden op de 
deur van het gelijknamige museum te bewonde-

De Utrechtse animatiestudio Mr.Beam is actief in diverse landen en heeft tot nu toe zelfs 
meer opdrachtgevers in het buitenland dan in Nederland. Toch past het team nog steeds in 
een gezellige, robuuste werkruimte waar een man of zeven achter hun computer zitten te 
werken. Eigenlijk een beetje verstopt achter in een gebouw aan de Westerkade waarvan 
de entree een koffiezaak is. 

ren is – vallende sneeuwvlokken en een deur die 
piepend opengaat. 

Hoogstandjes
Toch doet de naam Mr.Beam niet meteen een 
bel rinkelen bij de willekeurige inwoner van de 
Domstad. Precies in de voorbije crisisjaren wist het 
bedrijf zich tot een veelgevraagde onderneming 
voor projectieanimatie te ontwikkelen die een zelf-
bewuste eigen koers vaart in de onstuimige wereld 
van de digitale entertainmentsector. 
Mo: ‘Meteen al toen we onze eerste vingeroefe-
ningen online gezet hadden, kregen we serieuze 
vragen uit het buitenland en zelfs een opdracht 

van Coca Cola via een Amerikaans marketing-
bureau. In Rio de Janeiro.’
Het team is zuinig op zijn creatieve vermogen. ‘Als 
we alles zouden aanpakken wat er op ons afkomt, 
hadden we nu in Dubai of Los Angeles gezeten. 
Maar dan waren we ons eigenzinnige karakter 
onderweg kwijtgeraakt. We zijn niet geïnteres-
seerd in het herhalen van technische hoogstandjes, 
van ieder project willen we zelf leren. We moeten 
het verhaal dat de opdrachtgever voor ogen heeft 
interessant vinden, dus elk project moet linksom of 
rechtsom tot verdieping leiden.’

Jeroen Bosch
Mr.Beams team zweeft ergens in het gebied tussen 
technische innovatie, design en kunst. ‘Maar de 
technische kant hoort dienstbaar op de achter-
grond te blijven,’ vindt Mo. ‘Wij willen dingen 
maken die wij goed vinden.’ Nog steeds werkt het 
bedrijf met mensen die afgestudeerd zijn aan de 
HKU of als student stage willen lopen. Mr.Beam 
heeft ook een eigen componist (Roel Slootman, 
opgeleid aan de HKU) die muziek en geluid voor 
de producties creëert. 
De laatste tijd melden zich meer en meer klan-
ten uit Nederland. De Efteling met zijn 65-jarig 
jubileum bijvoorbeeld, maar ook de flagship store 
van H&M in Amsterdam. En dan was er vorig jaar 
de productie voor de grote Jeroen Bosch-expositie 
in Den Bosch. En nu loopt er een opdracht van 
het Museum voor Oudheden te Leiden. Voor een 
indruk: zie www.mrbeam.com.
Mr.Beam is niet extern gefinancierd en legt zelfs 
inkomsten apart om te sparen voor projecten 
die het bedrijf graag zelf wil maken. Heel wat 
opdrachten in de cultuursector komen tot stand 
via inschrijving.  
Mo Assem vindt Utrecht een inspirerende stad die 
hij graag per eigen boot op de gracht laat zien aan 
zijn relaties. Maar hij vindt heel wat elementen in 
de stad ‘onderbelicht’ en dan niet per se in de let-
terlijke betekenis. ‘De stad kan nog veel aantrekke-
lijker gemaakt worden.’

‘Nijntje bij Nacht’ staat op www.Binnenstads-
krantutrecht.nl bij Camera loopt. •
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 Mo Assem © Tom B. Laneige

Geheel volgens verwachting heeft Jennifer Tee met 
haar Markt Mozaiek de publieke stemming voor kunst 
op het Vredenburgplein gewonnen. Haar vrolijke, 
toegankelijke ontwerp kreeg bijna de helft van de 
stemmen. Het zal straks, bij de herinrichting van het 
plein, worden uitgevoerd. 
Voordeel van de keuze is dat het kunstwerk op het 
plein nergens in de weg zit. Nadeel is dat het alleen 
in zijn geheel te zien is als er op het Vredenburg geen 
marktkramen staan. 
Jennifer Tee is zeer succesvol. Zo maakte ze voor de 
verdeelhal van het nieuwe metrostation CS in Am-
sterdam tien meter lange wandkleden waarin meer 
dan honderdduizend gedroogde tulpenbladen zijn 
verwerkt. •

Markt Mozaiek
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Thijs Verheul © Ton Verweij

Bemiddelaars in tweedehands kleding

Boven de McDonalds op de Oudegracht 
huist het zenuwcentrum van een succes-
volle start-up: de webwinkel voor tweede-
handskleding United Wardrobe.

Hoe een goed idee binnen korte tijd kan uitgroei-
en tot een miljoenenbedrijf hebben Thijs Verheul 
en zijn twee vrienden bewezen. Drieënhalf jaar ge-
leden begonnen zij hun webshop en nu verwerken 
ze met zestien medewerkers elke dag van negen 
tot half zes de stroom van aanvragen. 
Als Wageningse studenten kwamen zij op het idee 
om iets te bedenken om de aanschaf van twee-
dehandskleding en -accessoires gemakkelijker te 
maken. In plaats van allerlei markten en winkels 
af te struinen, kan men via een aan de website 
gekoppeld appje eenvoudig zoeken in een ruime 
voorraad ingebrachte artikelen. De werkwijze is als 
volgt: de verkopende partij maakt een foto van het 
aan te bieden artikel, noemt een prijs en eventu-
ele bijzonderheden en zet het geheel online. De 
kopende partij maakt een keuze in de webshop en 
rekent af met United Wardrobe. De verkoper krijgt 
bericht en stuurt het artikel naar het opgegeven 
adres van de koper. Als het artikel ontvangen en 
geaccepteerd is, wordt de uitbetaling, met een 
inhouding van tien procent, in orde gemaakt. 

Snelle methode
Thijs: ‘het is een makkelijke, goedkope maar vooral 
ook veilige manier om aan hippe, leuke kleding te 
komen. Of om juist die gekke sneakers te vinden 
waar je al tijden naar op zoek was. Het is een 
snelle methode, zonder veel gedoe en wij zijn 
nog duurzaam bezig ook. Er is namelijk al zoveel 
kleding op deze planeet. Waarom zouden wij altijd 
maar nieuwe kleding kopen als er al zoveel leuks 
beschikbaar is?’
United Wardrobe begon in een klein kantoortje op 

Ton Verweij

Utrecht trekt internationaal de aandacht met de 
grootste fietsenstalling ter wereld (12.500 plaatsen), 
die nu voor nu ongeveer de helft open is. De buiten-
landse pers vraagt zich af of de mega-stalling ooit vol 
komt. Maar niemand in Utrecht twijfelt daaraan. 
De stalling is mooi en fris, maar wie een fiets met 
dikke banden heeft moet uitkijken. De klemmen in de 
bovenste rekken zijn aan de smalle kant. Fietsen raken 
makkelijk klem. De stalling sluit aan op de midden- en 
noordertunnel onder de perrons. Via de middentunnel 
loop je naar de sporen 1 -21 en via de noordertunnel 
de perrons 1 -15. •

Mega-fietsenstalling 
halverwege

het Herculesplein. Vervolgens trok men antikraak 
in het leeggekomen postkantoor op de Neude. 
Door de groei was er al snel behoefte aan een 
meer professionele kantooromgeving en die werd 
gevonden op de Oudegracht. Daar kan eventueel 
ook nog worden doorgegroeid. 
De medewerkers zijn enthousiast en doen het 
niet voor het salaris, maar vooral om de sfeer en 
de dynamiek. Thijs: ‘hoewel je dat misschien zou 
verwachten in deze sector, is het niet de bedoeling 
dat men gaat thuiswerken. Wij vinden het belang-
rijk om als team bij elkaar te zitten en zodoende 
contact te hebben. Het is elke dag weer keihard 
werken en dat is fijn om gezamenlijk te doen. En 
hoewel er momenteel voor circa een miljoen per 
maand verkocht wordt, worden er bij ons geen 
topsalarissen verdiend. Wij zien het als een soort 
sociale marktplaats voor het kopen en verkopen 
van kleding.’
Momenteel wordt al voorzichtig naar het buiten-

Bewoners Domplein bang dat het 
nog erger wordt
De gemeente stelt geen beperkingen aan de aard en het aantal evenementen op het heringerichte 
Domplein. Er wordt ook niet gekeken of een evenement afbreuk doet aan de historische waarde 
van het plein. De enige beperking is dat er geen twee evenementen tegelijkertijd mogen zijn. De 
bewoners van Domplein 22, 23, 23bis, 25, 26 en 27, onder wie gezinnen met kinderen, hoorden dit 
van de afdeling Vergunningverlening van de gemeente. Ze schrokken er erg van.

In een brief aan het college van b&w schrijven de 
bewoners dat de meeste evenementen blijken te wor-
den georganiseerd door horeca-ondernemers samen 
met drankleveranciers. 
‘Voorwaarde voor het welslagen van een evenement 
is kennelijk dat het geluid het maximaal toegestane 
volume heeft. Vaak gaat het er zelfs ver bovenuit. 
De muren in de huizen staan dan de trillen door de 
zware bassen. Niet alleen bij concerten, maar ook 
bij andere evenementen op het Domplein komen 
enorme overschrijdingen van de geluidsnormen voor. 
Tijdens de laatste streekmarkt werd in de huizen een 
niveau gemeten van 98,6 dB - in de meeste gevallen 
is 80 dB op de buitenmuren het maximum toegesta-
ne; bij een evenement op de Maarsseveense Plassen 

deze zomer was 70 dB de limiet.’ 

Ingrijpen dringend nodig
De bewoners horen van horeca-ondernemers dat 
het hun bedoeling is om voor evenementen vaker 
te kiezen voor het Domplein. De reden is simpel: 
het Vredenburg is vaak bezet met markten, en de 
kroegbazen van de Neude willen zo min mogelijk 
evenementen omdat ze dan hun terrassen moeten 
opbreken. Vanuit de horeca is ook vernomen dat 
men daar heeft aangedrongen op verplaatsing van 
het monument van Jan van Nassau zodat er meer 
ruimte is voor grotere evenementen (zie Verzin maar 
eens zoiets, bladzijde 3.)
Voor de goede orde melden de bewoners dat zij 

niet tegen evenementen zijn. Maar die moeten wél 
passen in het historisch perspectief van het Domplein. 
‘Zoals het nu gaat verwordt het Domplein tot een 
zuipfestijnplein ten behoeve van de horeca. Er is zo-
veel overlast dat van leefbaarheid voor de bewoners 
geen sprake meer is.’ ‘Grijp in, college van b&w’, is 
het zeer dringende verzoek van de bewoners, die ook 
nog eens zijn geconfronteerd met de komst van de 
vereniging van rechtenstudenten JSVU in het midden 
van hun rijtje tussen Domtoren en ’t Wed. Officieel 
gebruikt de vereniging het pand op nummer 24 als 
kantoor, maar er is ook al een feest gegeven met 
harde muziek en geschreeuw tot laat in de avond. •

land gekeken: België, Frankrijk en Duitsland 
lijken ook zeer aantrekkelijke markten. •

Twintig soorten vogels gaan er volgens de bouwers 
leven in twee nieuwe torens op het parkeerterrein van 
de Jaarbeurs bij de Croeselaan. De ene toren wordt 
rijk voorzien van planten en bomen; de tweede krijgt 
zelfs een ‘vertikaaal bos’, dat wil zeggen dat het van 
boven tot onder vrijwel helemaal groen wordt. De 
architect is de Italiaan Stefano Boeri, ontwerper van 
het smaakmakende Green Forest in Milaan. 
De gebouwen krijgen een woon- en werkfunctie. 
Natuurlijk komt er ook horeca. •

Vertikaal bos
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Herstel Kromme Nieuwegracht 
kost veel meer tijd en geld 

Ton Verweij

Wie de afgelopen tijd langs de Kromme Nieuwegracht 
kwam, raakte verzeild op een soort bouwplaats, 
waar voor ons ‘leken’ vreemde machines onduide-
lijke activiteiten verrichtten en waar ook nog eens 
allerlei buizen boven de grond uit staken. En zo op het 
oog zat er weinig schot in de werkzaamheden.
Robert Verbeek, die namens de gemeente de directie 
voert over de herstelwerkzaamheden, legt uit wat 
er allemaal gaande is. ‘In januari zijn we begonnen, 
maar al gauw vertoonde een van de kluismuren 
groter wordende scheuren. Dit leidde ertoe dat we 
onze werkwijze hebben aangepast. De kademuren, 
de kluismuren en de uitpandige kelders krijgen 
allemaal een nieuwe fundering omdat de oude 
fundering niet meer voldoet. De kelders verzakken 
aan de waterkant waardoor er scheuren ontstaan in 
de kluismuren. Een kluismuur is de buitenwand van 
de kelder, die direct aan het water grenst, dus zonder 
werf. De verergerde scheurvorming zorgde uiteraard 
voor vertraging en de huidige toegepaste methodiek 
is ook ingewikkelder en daardoor tijdrovender.’ 

Grout injecteren
Eerst worden de bovenkanten van de kelders bloot-
gelegd, zodat duidelijk is waar de tussenmuren van 
de kelders zich precies bevinden. Daarna worden 
er grote gaten (diameter 20 cm) geboord, dwars 
door de kluismuren en de tussenmuren tot onder de 

Op de Kromme Nieuwegracht wordt al vanaf het begin van het jaar hard gewerkt aan het 
herstel van de wal- en kluismuren. De fundering van deze kadeconstructies is in slechte 
staat en de kluismuren vertoonden behoorlijke scheuren. Door tegenvallers is de klus nog 
niet geklaard en het kan nog wel even duren.

huidige fundering (totaal circa 4,5 meter diep door 
het metselwerk). Het boorgat wordt voorzien van 
een pvc-mantel die daarna dienst doet als een soort 
trechter. Vervolgens worden de gewelven weer met 
zand afgedekt en wordt er door deze pvc-buizen met 
behulp van lichte machines onder lage druk ‘grout’ 
(een mengsel van cement en water) geïnjecteerd. 
Dit mengt zich onder de kelderfundering met het 
aanwezige zand en daar verhardt het. Deze ‘voorin-
jectie’ zorgt voor stabilisering van de kelders. Voor de 
definitieve fundering moet het boorgat weer worden 
open geboord, waarna er door middel van een ‘lans’ 
opnieuw grout, maar nu onder hoge druk, wordt 
ingebracht. Dit gebeurt tot wel zes meter onder de 
bestaande fundering. Als ook dit grout is verhard, 
staan de kelders en de kluismuren op dikke, stevige, 
steenachtige palen met een diameter van circa 
1,20 meter. Doordat dit injecteren onder hoge druk 
gebeurt, bestaat de kans dat de zandlaag onder de 
kluismuren wordt weggespoten. Om dit te voorko-
men zijn er in de gracht tijdelijk met ballast ver-
zwaarde bakken tegen de kluismuren aangebracht. 
Hiermee kan een zogenaamde ‘blow-out’ onder de 
kluismuren worden voorkomen. 

Permanente monitoring
Om straks ook de druk van het verkeer te kunnen 
opvangen, zal er aan de binnenzijde van de kluis-

muur, onder het wegdek, een druk verdelende 
betonbalk worden aangebracht. Ten slotte wordt het 
gewelf opnieuw blootgelegd om de doorboringen 
weer waterdicht te maken. Als alles gereed is worden 
de eigenaren nog in de gelegenheid gesteld om de 
nu nog ‘kale’ gewelfde daken van de kelders, in 
overleg met de gemeente en voor eigen rekening, 
met bitumen af te plakken. Het herstel van de kluis-
muren en kelderfundering komt voor rekening van 
de gemeente. Om ervoor te zorgen dat eventuele 
verzakkingen tijdens de uitvoering niet onopgemerkt 
blijven, is er een uitgebreid monitoringssysteem 
aangebracht. Dit controleert continu met meetappa-
ratuur of alles nog op z’n plaats staat.

Budget is op
De gemeente informeert de bewoners en gebrui-
kers regelmatig over de restauratieplannen; er zijn 
diverse informatiebijeenkomsten geweest en er zijn 
veel individuele contacten. Ook wordt er regelmatig 
een nieuwsbrief in de buurt verspreid waarin wordt 
verteld wat er de komende tijd gaat gebeuren. 
Verbeek: ‘Door het uitlopen van de werkzaamhe-
den, en de daarmee gepaard gaande meerkosten, 
is het nog onduidelijk wanneer het volgende deel, 
tussen Hiëronymusplantsoen en de Drift, zal worden 
uitgevoerd. Het daarvoor beschikbare budget is nu 
volledig gebruikt om het meerwerk van deze eerste 
fase te financieren.’ 
Meer informatie over de werkzaamheden en de 
planning staat op de projectpagina www.utrecht.nl/
werven. Daar is ook meer te lezen over de Oude-
gracht en de Nieuwegracht.
Op www.Binnenstadskrantutrecht.nl staat een film-
pje over bewoners die vanaf het water de toestand 
van de keldermuren bekijken. •

 © Gerard Arninkhof

  Grout injecteren © Ton Verweij
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Water teistert nieuw skatepark 

Vrijwilligers zamelden met crowdfunding ruim 
10.000 euro in en bouwden op het al tien jaar 
braakliggende terrein een skatepark ter grootte van 
een half voetbalveld. Spannende graffiti omzomen 
het geheel, terwijl op de achtergrond almaar treinen 
en bussen passeren. Maar de droom ligt nu vooral 
in het water. Het regent te veel en er is geen geld 
voor een goede afvoer. Water en skaten combine-
ren slecht. 
‘Het is voor de stad eeuwig zonde dat er op zo’n 
plek zo weinig gebeurt.’ Max Hartveld (29) kwam 
al meer dan tien jaar geleden van Gouda naar 
Utrecht om op en in de verlaten garage op het 
PTT-expeditieterrein te skaten. Het was een lande-
lijke hotspot. Er kwam een einde aan toen NS in 
verband met bouwplannen de garage sloopte.

Volhouders
Omdat die bouwplannen nooit werden uitgevoerd, 
ging Max met vrienden aan de slag om puin te 
ruimen en er een serieuze skatebaan te bouwen, 
vrij toegankelijk. Er kwam steun van de gemeente 
en er werd een stichting opgericht, zodat het mo-
gelijk werd om het terrein in bruikleen te krijgen 
van NS.
Loog Landaal, medewerker van het wijkbureau 
Zuidwest, ondersteunde het proces en is vol lof 
over de inzet van de vrijwilligers. ‘Het was een 

ingewikkeld verhaal. Ik heb heel veel respect voor 
de jongelui dat ze het zo lang volhielden.’
Men voelde al nattigheid bij de officiële opening 
op 9 juli. Max Hartveld schat dat er zo’n 170 
mensuren aan voorbereidend werk nodig waren 
om de baan op tijd droog te krijgen. Het was een 
tegenslag die niet was te voorzien, zegt Max: ‘We 
wisten dat onder het puin een goede garagevloer 
lag, maar we realiseerden ons niet dat het water 
niet weg kan.’
De initiatiefnemers zitten nu om de tafel met 
adviseurs van het bureau KNHM (voorheen Heide-
maatschappij). Misschien dat die ingenieurs nog 
een list kunnen bedenken.
Veel geld mag het niet kosten, want misschien is 
het al over twee jaar over en uit, afhankelijk van 
de plannen van NS. Vanwege het grillige weer is 
het nu bovendien onmogelijk activiteiten te or-
ganiseren die geld in het laatje brengen. ‘Je kunt 
niets plannen, zelfs geen skatelessen.’

Spuitbussen
Inmiddels runt Max met een compagnon het 
bedrijf Skate Days, dat gemeenten adviseert over 
de aanleg van skatebanen. De baan in de Ruigen-
hoekse polder is een van hun wapenfeiten.
Stiekem hoopt de skatepionier dat de gemeente 
nog een potje vindt om het probleem van de 

Bert Determeijer

Op het voormalige PTT-expeditieterrein, tussen het spoor en de Kruisvaart, zou het gebeu-
ren. De locatie voor The Yard 2.0 leek ideaal: een zee van open ruimte in een tot industrië-
le rimboe vervallen terrein. In de rafelrand van de Binnenstad. Met een entree – een grote 
roestige hefbrug – van monumentale allure. Op loopafstand van het station. 

wateroverlast op te lossen. Hij onderstreept dat 
de baan aan de Kruisvaart met minimale middelen 
tot stand is gebracht. ‘Als je zo’n oppervlak nieuw 
zou bouwen, zouden de kosten veel en veel hoger 
zijn.’ 
Met enige afgunst kijkt hij naar andere grote 
steden. ‘Daar wordt veel meer geld gestopt in 
skatefaciliteiten. Het is een goedkope manier van 
vrijetijdsbesteding.’  
Niettemin is er toch ruimte voor vermaak als de 
baan onder water staat, leert buurjongen Antoine 
(10). Naast The Yard ligt nog een woestenij van 
vergelijkbare omvang, die bezaaid is met lege 
spuitbussen. Hier ligt het fortuin van een spuit-
busfabrikant. Er zijn zelfs sculpturen gebouwd van 
betonijzer met lege bussen. Antoine rent met een 
spuitknopje over het terrein rond en checkt alle 
bussen op gebruikswaarde. Na twintig minuten 
heeft hij beet. Intussen fietsen zijn vrienden kalm 
door de plassen op de skatebaan. •

Hoe doen de buurtteams het? Wat gaat goed en wat 
kan beter? Meetellen in Utrecht (panel van sociaal 
kwetsbare Utrechters) heeft dit onderzocht en presen-
teert de uitkomsten 12 september. Hoe tevreden zijn 
de panelleden, wat zijn hun specifieke wensen en hoe 
zit het met panelleden met een migratieachtergrond? 
Iedereen mag meepraten.
De Stadsbrug, Koningin Wilhelminalaan 6f, ’s middags 
van twee tot vier. •

Buurtteams beoordeeld

© Job de Jong
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Leefbaar... wat is dat eigenlijk?
Fotografie Gerard Arninkhof, tekst Onno Reichwein en Dick Franssen

Het wordt niks. De wijkraad schakelt een we-
tenschapper in om het begrip ‘leefbaar’ helder 
te maken. Ze wil eindelijk duidelijkheid. Als de 
gemeente het heeft over ‘een goede balans tussen 
levendigheid en leefbaarheid’, wat wordt dan 
precies bedoeld?
De wetenschapper zal de wijkraad niet veel verder 
kunnen helpen. Want wat leefbaar is voor de één, 
is dat helemaal niet voor de ander. Studenten 
bijvoorbeeld ervaren het heel anders dan gezinnen 
met kinderen. Levendigheid en leefbaarheid kunnen 
daarom ook nooit in balans zijn, net zo min als 
appels en pakken tomatensap.
De gemeente wil meer reuring, meer toerisme, 
meer horeca, veel evenementen, meer eenheden 
voor starters en studenten. Maar zij wil niet de hal-
ve Binnenstad over zich heen krijgen. En dus gaat 
het om de vraag tot welk punt je zonder al te veel 
problemen het woon- en leefklimaat onder druk 
kunt zetten. Dat punt, dat is dan de balans.
De Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswij-
ken, die enorm bijdroeg aan de wederopstanding 
van de Binnenstad in de laatste decennia van de 
vorige eeuw, bestaat niet meer, evenmin als de 
partij Leefbaar Utrecht (in de gloriejaren veertien 
zetels in de gemeenteraad, drie wethouders). Maar 
hun oud-leden weten vast nog wel wat ze destijds 
onder dat ‘leefbaar’ verstonden en misschien nog 
steeds verstaan. 
Victor Oldenborg, die nog vier jaar lang in zijn 
eentje in de gemeenteraad het vaandel van zijn 
– verdampende – partij hooghield, zegt: ‘Nou ja, 

Leefbaar Hilversum van Jan Nagel was een succes. 
Henk Westbroek en Jan zaten allebei bij de VARA. 
Henk nam het gewoon over.’
Wat betreft de zogenaamde balans zegt hij: ‘Je 
moet als gemeente goed nadenken tot hoever je 
wilt gaan. Terug kan nooit.’

Ecologie
Het waren biologiestudenten die Herstel Leefbaar-
heid oprichtten. Bert Maes was een van hen. Hij 
zegt: ‘We stonden perplex van de plannen van de 
gemeente: grote doorbraken door de Binnenstad, 
flatgebouwen op het Domplein. We vonden dat we 
daartegen in actie moesten komen. Als biologen 
benaderden we de stad vanuit de ecologie. Het is 
net als in de natuur: hoe meer variatie, hoe leef-
baarder.’ 
Het bleef niet bij biologen. Ook uit andere vakge-
bieden werden keien van mensen lid. ‘We pro-
duceerden tientallen rapporten. Dat waren toen 
goede communicatiemiddelen. Het was nog de 
tijd waarin je de gemeente met argumenten kon 
overtuigen.’ 
Het belangrijkste punt van de politieke partij Leef-
baar Utrecht was: meer invloed van de bewoners 
en de ondernemers op het beleid, terug naar het 
gesprek bij de dorpspomp, de verantwoordelijkheid 
bij de burgers leggen. Een van haar initiatieven 
was de oprichting van de wijkraden. De stad moest 
schoon, heel en veilig zijn.
Vraag aan Oldenborg: ‘Moet je er ’s nachts ook 
rustig kunnen slapen?’

Antwoord: ‘Ik vrees dat dat op sommige plekken 
niet gaat.’ 

Mondjesmaat
Leefbaar Utrecht werd ‘de cafépartij’ genoemd 
omdat zeker drie prominente leden belangen in 
die sector hadden. Maar tot verbazing van velen 
mocht de horeca slechts zeer mondjesmaat worden 
uitgebreid. 
Volgens Bert Maes is het simpel: als de gemeente 
alle regels handhaaft en zich houdt aan de bestem-
mingsplannen is er in de Binnenstad qua leefbaar-
heid weinig aan de hand. Maar dat doet ze niet. 
Met van alles wordt de hand gelicht; handhaving 
heeft geen prioriteit. Op allerlei plaatsen in de Bin-
nenstad gebeuren dingen die bedreigend zijn voor 
de bewoners. Ze kunnen daartegen actie onderne-
men, eventueel met behulp van dure advocaten, 
maar het resultaat staat niet vast. Maes ziet het 
ervan komen dat in sommige delen van de Binnen-
stad straks geen gezinnen meer wonen. 
Oldenborg: ‘Stel dat de Binnenstad helemaal leeg 
is, dat er nog niemand woont, dan zou ik hem als 
gemeente vullen met uitsluitend studenten. Dan 
weet je dat je weinig klachten krijgt.’
Van de Omgevingswet, die allerlei andere wetten 
gaat vervangen en alles makkelijker moet maken, 
verwacht hij voor de Binnenstad weinig goeds. ‘Het 
wordt dan voor de gemeente verdomd moeilijk om 
zelf nog regels te stellen.’
Gerard Arninkhof heeft geprobeerd leefbaarheid in 
beelden te vangen. •

Jaarlijkse traditie: ‘De Kleine Grachtendrive’ op de werf van de Oudegracht. • Een spelletje schaak op je werf. Oudegrachtbewoners 
Sytse en Bernadette doen het regelmatig •



Maaltijd tijdens het buurtfeest in de Zeven Steegjes •

1313

Op het Lepelenburg is het niet al te druk. De frisbee 
vliegt vrijuit •

Ze noemen zich de Utrecht Urban Sketchers. De leden 
komen om de paar weken bij elkaar om aan de slag te 

gaan met papier en pen of verf •

Medewerkers van een toeristisch bedrijf uit Duitsland picknicken met nasi rames •
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De gemeente probeert vanaf het begin van dit jaar 
bewoners van de Binnenstad te verleiden in een 
garage te parkeren. Daartoe zijn de tarieven van 
een aantal gemeentelijke garages naar beneden 
bijgesteld. Maar het verschil met een vergunning 
op straat blijft nog steeds erg groot.
Ondernemers zien toch nog graag dat bezoekers 
niet al te ver van hun zaak kunnen parkeren. Die 
bezoekers brengen voor de gemeente veel geld in 
het laatje. Per uur 4,60 euro, na Amsterdam het 
hoogste tarief van Nederland. De gemeente zit in 
een spagaat: ze streeft naar een openbare ruimte 
zonder straatparkeren, maar zegt niet te kunnen 
zonder de opbrengsten van de parkeermeters. (Bij-
na alle parkeergarages voor bezoekers van de stad 
zijn in particuliere handen; de gemeente bouwt er 
nu zelf een op het Jaarbeursplein, omdat particu-
liere investeerders er geen brood in zagen.)

Lange adem
Zoals het nu gaat, wordt vermindering van 

De straat parkeervrij... dat duurt nog wel even
Ben Nijssen

De gemeente is voortvarend bezig de openbare ruimte in de Binnenstad voor bezoekers 
aantrekkelijker te maken. Nieuwe bestrating, minder verkeer, minder op straat geparkeerde 
auto’s, bredere trottoirs, bankjes, wat groen. Het is een mooie opknapbeurt. Maar hier en 
daar, zoals op het Oudkerkhof, is het resultaat eigenaardig. Weliswaar zijn de parkeerinhammen 
weg, maar in plaats daarvan mag je nu (behalve in de buurt van horeca) je auto op de stoep 
zetten. Deze rariteit heeft onder meer te maken met de geringe animo van vergunninghou-
ders om te verkassen naar een parkeergarage.

parkeerplekken op straat een kwestie van lange 
adem. Dat wreekt zich opnieuw bij een aantal 
lopende projecten, zoals de Voorstraat en de 
Ooster- en Westerkade. Een stedenbouwkundig 
bevredigende oplossing zit er in elk geval voor-
lopig niet in. Een extra lokmiddel wordt ingezet: 
bewoners met een straatvergunning mogen hun 
auto drie maanden in een garage parkeren om zo 
de voordelen te kunnen ervaren. Ook wordt er ge-
zocht naar alternatieve straatparkeerplekken in de 
buurt. Dat betekent verplaatsing van het probleem 
en anderen opzadelen met de overlast. 
Wat zouden andere oplossingen kunnen zijn? In 
de eerste plaats verdere verlaging van de tarieven 
in garages voor vergunninghouders. De finan-
ciële consequenties daarvan moeten inzichtelijk 
gemaakt worden. Het lijkt alsof het de gemeente 
alleen maar geld kost. Maar is dat wel zo? Veel 
ruimte in de garages staat op het ogenblik leeg. 
Stel dat je voor een plaats in een garage een 
tientje meer moet betalen dan voor een plaats op 

straat, en je verhuist naar die garage, dan is dat 
een tientje extra voor de gemeente. 

Buitenwijken
Een verdergaande mogelijkheid kan zijn om min-
der nieuwe straatvergunningen uit te geven en die 
te vervangen door vergunningen in de garages. 
Voordeel is dat bestaande vergunninghouders niet 
worden benadeeld. 
Voor alle oplossingen die financieel nadelig zijn 
voor de gemeente zou zij compensatie kunnen 
zoeken door óf de tarieven voor het kortparkeren 
buiten de Binnenstad te verhogen, óf de gebieden 
met betaald parkeren nog verder uit te breiden. 
Waarom zou de financiële winst van parkeren 
voornamelijk uit de Binnenstad moeten komen?
In Wijk C heeft het buurtcomité voorgesteld het 
kortparkeren in de wijk te verplaatsen naar de 
parkeergarages die er in en rond de wijk volop 
aanwezig zijn. De gemeente vond echter dat 
hierdoor bepaalde doelgroepen benadeeld zouden 
worden. 

Behalve Wijk C hebben ook de Wolvenbuurt en de 
Lange Nieuwstraat verzocht om minder parkeer-
plaatsen op straat. Volgens een wijkraadpleging 
van de wijkraad Binnenstad zijn er ook veel 
voorstanders van het parkeervrij maken van de 
grachten. •

Groep 7 vindt Utrecht geweldig

© Sjaak Ramakers

Vierhonderdvijfenzestig treden heb je beklommen. 
Daar ben je dan eindelijk. Bezweet en vermoeid. 
Maar je voelt het niet. Je kijkt en kijkt en kijkt. 
Je kijkt je ogen uit. Het lijkt wel een droom. Zo 
prachtig is het. Zo mooi. Úren kan je daar blijven 
staan en alleen maar kijken naar wat er onder je te 
zien is. Je hoort muziek, ergens ver in de verte. Het 
komt dichterbij. Je staat daar, maar je voelt niet 
daar. Je voelt ergens ver weg, in een stad die niet 
bestaat. Maar het is jouw stad. De stad waarin jij 
woont. De mensen beneden zijn piepklein. Een mi-
nistad met minimensjes. Een bijzonder mooie mi-
nistad die groter is dan je verwacht. Nóg mooier is 
dan je verwacht. Alle vrolijke daken, bootjes door 
de grachten... Onwaarschijnlijk mooi. Beneden 
komt de orgelman langs. Hij draait aan het wiel en 
schudt met zijn petje. Je kan de muziek horen en 
wiegt zachtjes mee op de maat. Je ziet cafeetjes 
met glanzende parasolletjes die het zonlicht af 
laten glijden naar anderen plekken. 
Utrecht is prachtig. Een prachtstad. 
Een ongelofelijk mooie stad. •

Bovenop de Dom

Marijke Brunt

Ilse Djajadiningrat

Ze zijn erg te spreken over Utrecht, de kinderen 
die op onze uitnodiging een stukje of een 
gedichtje instuurden over de Binnenstad. 
De redactie benaderde alle scholen, maar alleen 
de Kathedrale Koorschool deed mee, met acht 
leerlingen uit groep 7 (nu in groep 8). 
Hierbij alle inzendingen. 
Die van Ilse Djajadiningrat vond de redactie de 
mooiste. Vandaar dat bij haar verhaaltje haar 
foto staat.
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Ik fiets weg van huis en ik kom langs de bomen 
die bladeren laten vallen in de herfst, kaal zijn in 
de winter, weer aangroeien in de lente, en in de 
zomer groeien.
Dan kom ik bij de rotonde, daarna bij het fietspad, 
dat oranje-bruine asfalt, waar je met rust overheen 
fietst, soms komt er een brommer langs die de 
stille situatie verpest.
Uiteindelijk fiets ik in de Twijnstraat en ga de 
eerste rechterstraat in,
wachten voor het stoplicht, waar ik het Nijntje-
museum zie en weer denk aan mijn mooie 
herinneringen van vroeger.
Het rustige park in, langs de man met de hond, 
het groene gras dat schijnt in de felle zon, en de 
vogels die vrolijke melodieën fluiten.
Daarna fiets je langzaam naar boven op de 
steile weg die naar een andere weg leidt. Die weg 
leidt weer naar de andere, en die naar nog een 
andere weg...
Maar laten we het maar niet zo ingewikkeld maken.
Je steekt de weg over en fietst door een smal 
straatje en dan ben je op school.
Je hoort je vader of moeder nog zeggen: 
‘Veel plezier op school, succes met je toets hè!’ 
Dan verdwijn je in de menigte en de dag begint. •

Op weg naar school

Mooie grachten, prachten en verzachten huizen,
We hebben leeuwenmoed, oranje bloed 
en goed landgoed.
We zijn loeigoed in levensmoed 
dat niemand nadoet.
We streden, leden en delen de moed, oh wat goed!
Vroeger in de oorlog zwoegen, en afvroegen we 
of het ooit zou stoppen.
Uiteindelijk versloegen en verjoegen we de vijand.
Een mooie kathedraal, abnormaal dat we allemaal 
daar mogen zijn.
Allemaal huizen, sluizen en bejaardentehuizen 
voor ons gemaakt.
Wij mogen blij zijn met dit prachtige land en 
hopelijk staat dit straks in de krant •

Utrecht
Isabelle Merissen

Met hondje Hendrik spelen op het nieuwe plein,
Dat vind ik zo leuk en fijn
In de harde wind en regen
Het weer valt wel wat tegen
Vol bewondering kijk ik naar de nieuwe kerk
Hij is nog niet af, maar dat begrijp ik want het 
bouwen kost vast veel werk
Toen gebeurde het, het staat in je geschiedenisboek
Op het middenschip rust een vloek
Bakstenen, hout en ijzerwerk
Dat was het einde van de nieuwe kerk. •

Utrecht 1674
Quinta Croon Boucher

In Utrecht is er mooie muziek
Van de kathedraal, of een andere kerk
De liedjes zijn daar vaak klassiek
En er is altijd het leukste werk
De scholen zijn ook wel echt muzikaal
Ze zingen er met veel plezier
Ze leren er ook goed in het klaslokaal
En schrijven met pen en papier
De grachten zijn met bloemen en eenden gefleurd
Het is er altijd wel fijn
De bomen zijn met slingers en takken gekleurd
De vrolijke bomen op het plein
Op het plein zijn ook vaak prachtige huizen
Veel huizen van honderd jaar oud
Door de gesleten muren knabbelen schattige muizen
Door muren van steen of van hout
De mussen en duiven zijn altijd te zien
Ze lijken niet bang, ze zijn tam
Het zijn er echt veel, ik zie er wel tien
Ze zijn ongeveer vijftig gram
In de mooie stad Utrecht is het altijd wel leuk
We eten er aardappels en bonen
Er zijn negentien dennen en een beuk
Ik zou er altijd blijven wonen. •

Ik kijk naar de Dom
Het hoogste gebouw van Utrecht
In 1674 werd een deel van de Dom
Door een hevige storm omvergeblazen.
Daardoor loopt er nu een weg tussen de 
Dom en de Domkerk door.
De Dom is 112 meter hoog en kun je door
Heel Utrecht zien.
Het is een mooie, oude toren, de Dom. •

Tjeerd Kloosterman

Ik stap op de fiets en rij de grachten af.
De Domtoren verschijnt achter de bomen vandaan. 
Ik zie spelende kinderen in het water springen. En 
er dwarrelen blaadjes op mijn hoofd van de plataan.
Ik fiets verder en zie hoge huizen opdoemen uit 
het niets.
En bewonder hun mooie gevels. Ik rij langs het 
roze busje met het lekkere ijs. En bekijk de versier-
de tegels. Dan zie ik de school die op mij wacht. 
En hoor de spelende kinderen lachen en gillen van 
geluk. Dat is mijn school. De school op de Plompe-
torengracht. •

Toen ik de Binnenstad in stapte
Voelde ik de oudheid door me heen stromen.
De ervaring met volkeren
Romeinen, Bataven en Grieken.
De mooie cultuur
De Dom, Winkel van Sinkel en de grachten.
En vooral de elegantie.
Mooie versierde gevels en de muren van de grachten.
Je zou het toch niet verwachten van zo’n stad,
maar het is toch iets anders dan Lelystad.
Want er is geen mooier plekkie dan Utrecht m’n 
stad. •

Alexander

Met een balk is in de Plompetorengracht bij de 
Kathedrale Kooschool de doorvaart afgesloten. 
Dat gebeurt omdat honderden meters verderop, in 
het zuidelijk stuk van de Kromme Nieuwegracht, 
herstelwerkzaamheden aan de gang zijn. 
Bewoners met bootjes voelen zich zwaar gedupeerd. 
Al een hele tijd kunnen ze niet het water op. 
Ze vinden dat de boom in de buurt moet liggen van 
de plaats waar de aannemer aan het werk is.  •

Moet die balk daar 
liggen?

Teuntje Witte

Roos Linde Wijn 

Lou de Wit

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Als om tien uur ’s avonds de laatste winkels zijn 
gesloten doet Klépierre het nieuwe stuk van Hoog 
Catharijne bij het Vredenburgplein op slot. Voet-
gangers van en naar het station moeten lopen via 
een zijdeur die uitkomt in de Hollandse Toren, het 
met fietsen gevulde straatje tussen het muziekpaleis 
en gebouw De Vredenburg.

Destijds, bij de bouw van Hoog Catharijne, eiste de 
gemeenteraad dat de doorgangen door HC openbaar 
gebied moesten zijn, dat wil zeggen dag en nacht toe-
gankelijk. In de loop van de jaren is steeds meer water 
in de wijn gedaan: de ene na de andere zijvleugel ging 
dicht, uit beheeroverwegingen. Alleen de hoofdroute 
via de Radbouttraverse bleef open. •

Winkels dicht: omlopen

© Kateleine Passchier
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Bouw mini-appartementen gaat gewoon door
Ben Nijssen

Inderdaad: splitsen van woningen in superkleine 
eenheden zou niet mogen. Dan maar afbreken en 
opnieuw bouwen, want volgens het gemeentelijke 
bouwbesluit blijft het mogelijk om, bij nieuwbouw, 
appartementen vanaf 16 vierkante meters te maken; 
de gemeente moet dan een vergunning verlenen.
Is er dus daar in de Waterstraat niets tegen te doen? 
Ja toch wel. De nieuwbouw wordt namelijk hoger 
dan het bestemmingsplan toestaat. Echter, het 
college van b&w mag ontheffingen verlenen om de 
dakgoot 1,5 m hoger te maken en dat heeft het voor 
de panden in de Waterstraat gedaan. Blijkbaar vindt 
het college dit ondanks protesten van omwonenden 
toch een aantrekkelijk plan. 
Het Wijk C-Komitee denkt namens de omwonenden 
nog meer argumenten te hebben om het bouwplan 

af te wijzen. Eén van de appartementen blijkt kleiner 
te worden dan 16 vierkante meters. Dat had de ge-
meente niet opgemerkt. Tijdens de hoorzitting kwam 
de investeerder met een gewijzigd plan waardoor 
het appartement net wat groter wordt. Gemeente 
meteen akkoord. 

Niet-gecontroleerde berekening
De investeerder had een berekening ingeleverd, 
waarmee de huurwoningen net aan de vereiste 
EPC(energieprestatiecoëfficiënt = mate van energie-
zuinigheid) zouden voldoen. Gemeente akkoord, 
maar had de berekening niet gecontroleerd. Het 
Wijk C-Komitee toonde aan dat de berekening niet 
klopte. Het verweer van de investeerder klopte tij-
dens de hoorzitting ook nog niet helemaal, maar de 

kwestie moest maar tijdens de bouw in orde worden 
gemaakt. Tijdens de bouw? Door wie en hoe wordt 
dit dan gecontroleerd? 
De vraag is ook hoe vaak de gemeente dit soort 
onjuistheden eerder ook niet heeft opgemerkt. Het 
comité probeerde daar middels een beroep op de 
Wet Openbaarheid Bestuur (‘WOB-verzoek’) achter 
te komen. Maar het verzoek werd niet gehonoreerd 
omdat de EPC-gegevens in principe altijd openbaar 
zijn. Op deze wijze is er voor burgers geen controle 
achteraf meer mogelijk. 

Meteen klagen verstandig
Het lijkt misschien wat overdreven om direct te 
gaan protesteren, nog voordat er studenten naast 
je wonen. Maar als je het niet doet, kan dat heel 
vervelende gevolgen hebben. Dat ondervinden onder 
meer bewoners van de Springweg. Al een jaar of 
tien is daar overlast van studenten op kamers. De 
oude huizen zijn slecht geïsoleerd; de dicht op elkaar 
staande bebouwing zorgt voor een klankkast. Er zijn 
al gesprekken geweest met de (ex)wijkwethouder, 
politie en buurtbemiddeling. 
Afspraken maken met de studenten en hun huiseige-
naren (die elders wonen) is echter zinloos omdat er 
voortdurend nieuwe studenten wonen. En onder-
tussen zijn er in andere panden nog meer studenten 
bijgekomen. 
In een ultieme poging zijn opnieuw de wethouder en 
de juridische dienst van de gemeente ingeschakeld. 
Maar wat kun je doen aan zulke langdurige misstan-
den, vooral ook als je in je onschuld hebt gedacht 
het onderling te kunnen oplossen? Want er ligt nu 
geen lijst met klachten waarop een jurist met succes 
actie kan ondernemen. Daarom: zelfs als je zelf niets 
bereikt hebt met je klacht, dan kan deze toch een 
groter belang dienen. In het geval van woonoverlast 
kan het college na een groot aantal klachten in een 
buurt maatregelen nemen. Zo zijn er buurten aange-
wezen waar geen splitsing of omzetting meer mag 
plaats hebben. De Binnenstad hoort daar niet bij! •

Vanaf eind september kunnen gegadigden bieden op 
de 152 panden die Stadsherstel Midden Nederland 
(SMN) in beheer heeft voor Mitros en de Amersfoortse 
woningbouwvereniging De Alliantie. De koper moet 
tenminste honderd miljoen meebrengen.
De panden – meest monumenten – worden van 
de hand gedaan omdat woningbouwverenigingen 
zich van de minister moeten terugtrekken op hun 
kerntaak, de sociale woning(bouw). Voor Mitros gaat 
het om het restant van de ‘bruidsschat’, die zij destijds 
kreeg bij de opheffing van het Gemeentelijk Woning-
bedrijf.
De panden worden niet los verkocht, maar aan een of 
twee kopers die het beheer van monumenten in hun 
vaandel hebben. Het Utrechts Monumentenfonds en 
de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel hebben 
belangstelling. Als er binnen een jaar geen geschikte 
koper wordt gevonden mag de SMN van de minister 
blijven bestaan. •

Bieden op Mitros-
panden

Waterstraat 5 en 7, twee eengezinswoningen, worden veranderd in elf huur-appartementen van 
minimale afmetingen. Maar dat mag toch niet meer? 

 Sloop in volle gang © Sjaak Ramakers

© Dick Franssen
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Griezelen in een botsauto 

Het grote verschil met een ‘echt’ spookhuis is dat je 
na afloop niet zeker weet of je je terecht bang hebt 
laten maken of niet. De moraal zou kunnen zijn: hoe 
meer je ergens van af weet, hoe nuchterder je er 
tegenover kunt staan.
Het spookhuis is een installatie van Dries Verhoeven 
(1976), theatermaker en beeldend kunstenaar. 
Phobiorama moet, zo is zijn bedoeling, de sfeer van 
dreiging en angst oproepen waarin de wereld ver-
keert. ‘Ik ben in de onderbuik aan het porren’.
Bezoekers van het Holland Festival konden deze 
zomer al een botsauto-ritje maken. Het spookhuis 
komt nu naar Utrecht als onderdeel van de festivals 
Impakt en SPRING in Autumn. 
 

Mechanical Turk
Impakt heeft dit jaar als titel Haunted Machines & 
Wicked Problems. Het festival gaat op zoek naar 
de relatie tussen technologie, religie, magie en het 
occulte. Algemeen directeur Arjon Dunnewind: ‘In de 
achttiende eeuw kon je schaken tegen de Mechani-
cal Turk, een machine vol radertjes en knoppen. Je 
moest wel heel goed zijn om het van hem te winnen. 
De mensen begrepen er niets van. Tot tenslotte het 
raadsel werd onthuld: diep verborgen in het grote 
apparaat zat een kleine man die uitstekend kon 
schaken. Via allerlei spiegels zag hij wat er op het 
schaakbord gebeurde.’ De Mechanical Turk, een 
apparaat waaraan bovennatuurlijke krachten werden 
toegeschreven, is de inspiratiebron van dit festival. 

Alle genoemde initiatiefnemers ontvingen steun van het K.F. Hein Fonds. Zo ook Impakt met Phobiarama. Impakt Festival 
2017 is van 25 t/m 29 oktober. Andere culturele activiteiten dit najaar die het K.F. Hein Fonds steunt zijn onder andere: 
• De tentoonstelling ‘Thuis’ van Britt Dorenbosch in de Nieuw Utrecht Kamers in het Centraal Museum, 
 9 september t/m 26 november. Britt exposeert het resultaat van een jaar onderzoek naar wat ‘thuis’ is, dankzij het
 K.F. Hein Stipendium dat ze vorig jaar won.
• Het Nederlands Film Festival 2017, 20 t/m 29 september.
• De tentoonstelling ‘Luther’ van Museum Catharijneconvent met optredens van theatergroep Aluin. Gespeeld wordt 
 ‘de Hervormers’, een voorstelling in drie delen over Luther, Erasmus en de Utrechtse Paus Adrianus VI. 
 De tentoonstelling is van 22 september 2017 t/m 28 januari 2018 te zien.
• De tentoonstelling ‘Vreemd volk, 100 jaar seksualiteit en genderdiversiteit’, Volksbuurtmuseum, 22 september 2017 
 tot 31 maart 2018. 
• 11e Internationaal Franz Liszt Pianoconcours, 8 t/m 21 oktober.
• De tentoonstelling ‘Vieze liedjes op deftige speelklokken’, Museum Speelklok, vanaf 12 oktober.
• De tentoonstelling ‘De Wereld van Pyke Koch’, Centraal Museum, 18 november 2017 t/m 25 maart 2018. •
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Arjon Dunnewind © Sjaak Ramakers

Allerlei ontwikkelingen op het gebied van de informa-
tie-technologie zijn voor veel mensen niet te bevatten. 
Dat maakt de dreiging extra groot. En zodra je ergens 
iets van denkt te begrijpen, doemen er weer nieuwe 
problemen (wicked problems) op. 
De bedenkers van het festival, Natalie Kane en Tobias 
Rebell, willen met Haunted Machines & Wicked 
Problems zeker niet betogen dat de wereld aan 
media-gekte ten onder gaat. Er zijn, zoals met zoveel 
ontwikkelingen, kansen en risico’s. Om die twee van 
elkaar te onderscheiden is inzicht nodig, en daartoe 
wil het vijfdaagse festival bijdragen. Het Huis Utrecht 
is de hoofdlocatie van het festival. Er is daar een 
uitgebreid programma met lezingen (meestal in het 
Engels. Dunnewind: ‘Wij richten ons op een jong, 
internationaal publiek’), discussies, enz.
 
Kunstmatige intelligenties
Maar ook op andere plaatsen duikt Impakt op. Zo 
gaan bij BAK, Basis voor Aktuele Kunst, de twee 
kunstmatige intelligenties Wesley en Siri met elkaar 
in gesprek. Siri is de stem die op Apple-apparaten 
vraagt of hij/zij je ergens mee kan helpen, en die op 
aardig wat vragen antwoord weet. Of het gesprek bij 
BAK iets oplevert, en wat dat dan zou kunnen zijn, 
is afwachten. Overigens, voor gebruikers van Siri is 
het misschien goed om te weten dat al hun vragen 
centraal worden opgeslagen, zodat Apple weet wat 
je zoal bezighoudt. Samsung doet iets dergelijks: 
met de nieuwste tv’s kun je praten. Wat je zegt gaat 
naar Zuid-Korea. FOTODOK, Space for documentary 
photography, richt de blik op Afrika: hoe wordt op dit 
continent, waar magie een grote rol speelt, omge-
gaan met moderne technologie. 
Impakt, actief in allerlei landen, zetelt in Utrecht op de 
bovenverdieping van het prachtige pand van (de vroe-
gere) houthandel Koker in de Lauwerecht. Al vanaf 
1988 wil het met kunstprojecten en –programma’s de 
invloed van technologie op ons leven laten zien. •

Liefhebbers van griezelen komen eind oktober aan hun trekken in het spookhuis Phobiarama in 
het Zocherpark, dichtbij de Stadsschouwburg. Je rijdt er in twintig angstaanjagende minuten in een 
botsautootje doorheen. Onderweg doemen de spoken op van onze snel veranderende wereld. 
Niet de bekende in het wit gehulde gedaanten, geraamtes of dergelijk engs, maar huiveringwek-
kende beelden van originelere aard.
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‘Ik zorg voor jou’: 650 jaar zorg en naastenliefde 

Op 24 augustus vierde het 
Bartholomeus Gasthuis op feestelijke 
wijze het 650-jarig jubileum, in 
aanwezigheid van Hare Koninklijke 
Hoogheid Koningin Máxima. 

De koningin maakte kennis met de 
unieke geschiedenis van het Bartholo-
meus Gasthuis en opende de tentoon-
stelling ‘Ik zorg voor jou’.

Op zaterdag 9 september 2017, tij-
dens Open Monumentendag Utrecht, 
wordt de tentoonstelling opengesteld 
voor het publiek. Kom kennismaken 
met bedelaars en koningen, stap in 
een heuse tijdmachine, lees over op-
bouw en afbraak en politieke interven-
ties. Maar bovenal, maak kennis met 
650 jaar zorg en naastenliefde aan 
armen, zieken en ouderen. 

Er is meer! 
In Zunte geniet u de hele dag door 
van de heerlijkste versnaperingen en 
bij goed weer ervaart u de rust van 
onze prachtige binnentuin. Sociëteit 
De Constructieve presenteert een aan-
tal korte lezingen over het Gasthuis en 
natuurlijk is de historische Regenten-
zaal de hele dag geopend. •

Hoe denkt u hierover? 

Ouderen willen en zullen zo lang mogelijk 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 buurtbewoners elkaar graag willen leren 
kennen of iets willen betekenen voor elkaar. Aan de andere kant moet 
er wel een klik zijn. En het kan ongemakkelijk 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 van zelf, contact leggen en onderhouden 
met elkaar in de wijk. 

Hoe denkt U daarover? Heeft u daar ervaringen mee of gedachten bij? 
We horen het graag. Want als we hier met z’n allen meer gevoel bij 
krijgen, dan worden we daar alleen maar beter van!

U kunt ons bereiken via de mail of even bellen. Binnenstad@doenjadienst-
verlening.nl of bellen met Ivonne Landaal 06 18242747 • 

Fragment van de tentoonstelling

10.00 uur
Start Open Monumentendag

Hele dag 
Tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’
Live bereiding en proeverij van lekkere 
hapjes

11.00 uur 
Burgemeester Jan van Zanen bezoekt 
de tentoonstelling

13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur: 
Sociëteit De Constructieve presenteert: 
‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezing 
over ‘Het Bartholomeus Gasthuis, 650 jaar 
onderdak & zorg’

17.00 uur 
Einde Open Monumentendag 2017 •

Programma
Zaterdag 9 september 2017



Wijkbureau Binnenstad 

Samenwerken aan een fraaie 
verfraaide Achter de Dom

Initiatievenfonds
Het Initiatievenfonds is een fonds voor 
grote en kleine initiatieven in Utrecht 
waarbij mensen aangemoedigd 
worden om zich vrijwillig in te zetten 

voor elkaar, de buurt, de wijk of stad 
Utrecht.
Wij besloten met elkaar Achter 
de Dom schoon te houden door 
met enige regelmaat uitgerust met 

Birgitte van den Broek, bewoner Achter de Dom, vertelt

Het Initiatievenfonds, daar moesten wij zijn om - net als voorgaande 
jaren toen Achter de Dom als vanzelf werd verfraaid met prachtige 
bloembakken aan de lantaarnpalen – in 2017 wederom een bloemrijke 
straat te realiseren. En juist belangrijk in een straat waar vele toeristen 
steeds vol bewondering kijken naar al het moois van historische waarde.

Vereende krachten
Onlangs was de periodieke schoon-
maakochtend. Veel bewoners hielpen 
mee. Een paar uur vegen en opruimen 
levert een geweldig mooi resultaat. 
Tevreden zetten we ons na afloop aan 
een kopje koffie. Je ontmoet je buren op 
een andere manier met extra verbon-
denheid als resultaat. 
Bewijs geleverd… Het Initiatievenfonds 
bereikt haar doel en wij zijn blij met de 
fraaie verfraaide Achter de Dom. En nu 
maar hopen dat de bouwwerkzaamhe-
den rondom de Dom voorspoedig verlo-
pen en onze straat binnenkort niet meer 
dient als opslag van bouwmaterialen. •

bezems en vuilniszakken aan het 
werk te gaan. Niet alleen de straat 
zelf wordt geveegd maar ook de 
nissen aan de buitenachterzijde 
van de Domkerk. Deze nissen zijn 
niet eenvoudig te bereiken omdat 
hoge hekken met spitse punten de 
toegang belemmeren. Met vereende 
krachten klauteren wij over deze 
hekken heen.

Een prachtige plaatje © Goverien de Zwart 

Vele handen maken licht werk © Rob Ligtelijn

Nu nog een verwaarloosd 
steegje, straks een oase

Wandelroute
Op diverse wandelroutes, zoals de 
VVV-route ‘Hofjes en Kameren’, steek 
je van de Magdalenastraat door naar 
de Keukenstraat (of andersom). Een 
onooglijk steegje met graffiti, zwerfvuil 
en wegkwijnend groen. Enkele buurt-
genoten willen dit steegje omtoveren 
naar een verrassend hofje met mooi 

groen met een link naar de geschie-
denis van de stad. Passend bij het 
Museumkwartier en een genot voor 
de buurt.

Diverse verbeteringen
Eén van de initiatiefneemsters heeft 
een ontwerp voor het hofje gemaakt. 
Eerst wordt de basis aangepakt: 
muren opknappen, indeling en 
beplanting verbeteren, bestrating en 
verlichting in lijn brengen met het 
Museumkwartier. Bovendien komen 
er twee kunstobjecten: een tegelta-
bleau met een zelfportret van Anna 
Maria van Schurman met informatie 
over haar leven en voorbeelden van 
haar werk. En op een andere muur 
wordt een gedicht van haar hand 
aangebracht. • 

Van steegje naar hofje én een ode aan Anna Maria van Schurman
Catelijne de Koning, bewoner Magdalenastraat, vertelt

Eén van de leukste dingen om in het 
historische hart van Utrecht te doen, 
is het maken van een stadswande-
ling. Vaak beland je via onverwach-
te doorsteekjes in onvermoede 
hofjes en verscholen (openbare) 
tuinen. In het Museumkwartier 
zagen enkele bewoners een uitge-
lezen kans om zo’n hofje te creëren. 
En met hulp van het Initiatieven-
fonds gaat dit nu lukken!

Initiatievenfonds
Er is een beroep gedaan op het Ini-

tiatievenfonds om de plannen te 
realiseren. Ook Mitros is bereid 
een steentje bij te dragen. 
Hoewel we samen moesten uit-

vinden hoe zo’n omvangrijk plan 
tot uitvoering kan worden gebracht, 
is er nu eindelijk groen licht. Er staat 
dus wat moois te gebeuren!

Ook een goed idee? 
Kijk op www.utrecht.nl/initiatief voor 
meer informatie. • 

Anna Maria van Schurman (1607 -1678) 
was een zeer begaafde en beroemde 
humaniste, theologe, taalkundige, 
dichteres en kunstenares. 
Ze werd als eerste vrouwelijke studente in 
Nederland (en waarschijnlijk Europa) aan 
de universiteit (van Utrecht) toegelaten. 
Hoewel ze de colleges wél vanachter een 
gordijntje moest volgen. 
Ze correspondeerde met alle belangrijke 
geleerden van die tijd, zoals Cats, Huijgens 

en Descartes. • 

Het op te knappen steegje © Catelijne de Koning

Wie was Anna Maria van Schurman?
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Stadsteam Herstel 

Wijkbureau Binnenstad 

Lagere energierekening voor duur-
zame horeca

Een groot aantal ondernemers liet een 
energiescan uitvoeren, een hulpmiddel 
om in aanmerking te komen voor het 
nieuwe duurzaamheidsvignet van KHN. 
De ervaringen van twee bedrijven in de 
Binnenstad laten zien dat het streven 
naar duurzaamheid niet ophoudt bij 
een lagere energierekening.

Hulp en ondersteuning voor daklozen in Utrecht gebundeld in één team

Er zijn verschillende organisaties in Utrecht die zorg verlenen aan 
mensen die dakloos zijn. Eind 2016 hebben deze organisaties hun 
krachten gebundeld en zijn zij één samenwerkingsverband aangegaan: 
Stadsteam Herstel. 

Energiezuinige lampen, slimme thermostaten, watervrije urinoirs...

 
Wanneer ga je naar het Stadsteam?
Daklozen kunnen bij het Stadsteam 
terecht voor hulp en advies over wo-
nen, zorg, dagbesteding, werk, schul-
den en inkomen. Het Stadsteam voert 
een intakegesprek met de dakloze en 
samen bepalen ze dan wat er nodig 
is. Ook koppelt Stadsteam Herstel de 
dakloze aan de juiste instanties. 

Dirk Velthuizen © Eddy Steenvoorden

De Utrechtse horeca werkt geleidelijk steeds duurzamer. Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN), die streeft naar een maatschappelijk verant-
woord ondernemende bedrijfstak, ondersteunt hen hierbij. 

Buurtbemiddeling in de binnenstad 
Erwijn Harsevoort, buurtbemiddelaar en binnenstadsbewoner vertelt

Eén van de buurtbemiddelaars binnenstad 
© Erwin Harsevoort

In de binnenstad wonen we al-
lemaal dicht op elkaar. We horen 
onze buren, zien elkaars huisvuil 
en treffen vaker souvenirs op 
straat aan van studentenfeesten 
dan ons lief is. Dat is het beetje 
zuur voor al dat andere zoets van 
onze binnenstad. 

Soms begint het zuur toch te bijten 
en kan een irritatie omslaan in een 
burenruzie. Als buurtbemiddelaar 
heb ik al veel verhalen gehoord over 
hoe iets kleins kan ontaarden in een 
koude oorlog. 

Begeleiden proces
De schoonheid van buurtbemidde-
ling is dat de buren zelf hun conflict 
oplossen. Als bemiddelaars begelei-
den wij dit proces, maar het zijn de 
buren zelf die met de oplossing ko-
men. Bijna elke bemiddeling draait 
om zich niet gehoord weten of 
voelen. Tijdens een bemiddelingsge-
sprek zie je soms dat kwartje vallen: 
‘hij hoort wat ik zeg’ of ‘nu snap ik 
wat zij bedoelt’. Op zo’n moment 
kunnen wij al een beetje achteruit 

leunen, want meestal komen de 
buren er dan samen wel uit. 

Bijzonder
Er zijn bemiddelingen waarbij het 
jammer is dat we een geheim-
houdingsplicht hebben. Sommige 
bemiddelingen zijn zo bijzonder 
dat je het van de daken zou willen 
schreeuwen, maar helaas. Het is 
natuurlijk prachtig wanneer een 
bemiddeling is geslaagd en buren 
zich niet meer over elkaar hoeven 
op te winden. Een resultaat waar je 
elke keer voor gaat, maar het aller-
mooist is om bij elke bemiddeling 
mee te maken dat geen enkele buur 
in onmin wil leven. Niemand heeft 
zin om elkaar een loer te draaien of 
doelbewust het leven van een buur 
te verzieken. Met dat uitgangspunt 
kan het altijd goed komen. • 

Misschien maakt u op dit moment  
een minder prettige situatie mee 
in de buurt. Buurtbemiddeling 
Utrecht wordt uitgevoerd door 
getrainde vrijwilligers en is er voor 
alle inwoners van de stad. Bemid-
delaars trekken geen partij en ge-
ven geen oordeel. U hoeft er niet 
voor te betalen. Wel wordt van u 
verwacht dat u nadenkt over een 
acceptabele oplossing en hier ook 
aan meewerkt. Wilt u advies of 
gewoon uw hart luchten? Neem 
contact op met Buurtbemiddeling 
Utrecht via telefoonnummer 
030-2361728 of mail naar buurt-
bemiddeling@u-centraal. 
Meer info op www.buurtbemid-
delingutrecht.nl. •

Hierdoor is de toegang tot de zorg 
makkelijker en sneller beschikbaar. 
Binnen één team is nu alle benodig-
de expertise aanwezig. 
Sinds begin dit jaar is het Stadsteam 
actief in Utrecht. Zo gaan zij actief 
op zoek naar daklozen in Utrecht en 
helpen hen met de eerste opvang en 
het regelen van praktische zaken. 

Met de komst van het Stadsteam 
hoeft een dakloze niet naar ver-
schillende plekken voor hulp en 
ondersteuning. Het Stadsteam blijft 
betrokken tot de dakloze weer een 
dak boven zijn/haar hoofd heeft en 
de zorg goed loopt.

Hoe bereik je het Stadsteam?
Het team heeft inloopspreekuren 
waar daklozen hulp kunnen krijgen. 
Daarnaast is het team ook bereikbaar 

per telefoon en mail: 030 – 286 96 55 / 
info@stadsteamherstelutrecht.nl. 
Ook andere organisaties, zoals het 
Buurtteam, kunnen voor advies 
terecht bij het Stadsteam als ze te 
maken krijgen met mensen die dak-
loos zijn of dreigen te worden. 

Kijk voor meer informatie op 
https://www.utrecht.nl/zorg-en-on-
derwijs/hulp-en-ondersteuning-wmo/
hulp-bij/dakloos. •

Led-verlichting
De grootste stap richting energiezui-
nig? Hans Overberg van het Louis 
Hartlooper Complex hoeft niet lang na 
te denken: het gebruik van led-verlich-
ting. Het energieverbruik daalde met 
ongeveer 90% ten opzichte van de 
oude situatie waarin traditionele lampen 
werden gebruikt. Kiezen voor een 
duurzame koers heeft voor hem een 
praktische en een idealistische kant: 
‘Ik vind dat je eerst moet proberen iets 
te repareren voordat je het vervangt. 
Verspilling is niet alleen slecht voor de 
portemonnee, maar ook 
voor de aarde.’

’s Nachts de 
koeling uit
Dirk Velthuizen, mede-
eigenaar van De Winkel 
van Sinkel, laat momen-
teel een energiemonitor 
door netbeheerder 
Stedin uitvoeren om 
goed zicht te krijgen op 

het verbruik door zijn onderneming. 
Daarnaast heeft hij al watervrije uri-
noirs laten plaatsen en hij denkt ook 
aan het plaatsen van zonnepanelen. 
De voortschrijdende techniek maakt 
energie besparen makkelijker, ook bui-
ten de openingsuren. ‘We zetten de 
drankenkoeling ‘s nachts uit. Vroeger 

kostte het opnieuw 
opstarten misschien 
veel energie, maar 
dat geldt niet meer 
voor de nieuwste 
modellen. En je kunt 
voor het aan- en 
uitzetten een simpel 
appje gebruiken.’ 
Maar soms moet je 
de techniek juist links 
laten liggen, zegt 
Dirk lachend. 

‘s Zomers kan het hier nogal warm 
worden en sommige klanten vragen 
dan waarom we geen airco hebben. 
Maar ik zet toch liever de deuren open 
voor wat frisse lucht.’

Bent u ook horeca-ondernemer 
en wilt u ook energie besparen? 
Kijk voor meer informatie op www.
utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/
energie of neem contact op met 
Wanda van den Berg via utrechtse-
energie@utrecht.nl. •

Contact

Hans Overberg © Eddy Steenvoorden
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Wijkbureau Binnenstad 

Kwetsende graffiti? © Catelijne de Koning

Graffitivrije Binnenstad

Graffiti in de buitenruimte of op een openbaar voorwerp is voor veel 
inwoners in Utrecht een doorn in het oog. 

Schone gevels zijn mooier en bevorde-
ren de leefbaarheid en het veiligheids-
gevoel van inwoners. De gemeente 
Utrecht maakt zich daarom hard voor 
een graffitivrije stad. Als u een melding 
doet via www.utrecht.nl van graffiti in 
de buitenruimte, of een openbaar voor-
werp, zoals een prullenbak of beeld-
houwwerk, verwijderen we kosteloos 
en binnen drie werkdagen. Kwetsende 
graffiti teksten of afbeeldingen verwij-
deren we binnen 24 uur. 

‘Graffiti, mooi geweest!’
U kunt als winkelier, bewoner van de 
Binnenstad (en als inwoner van Utrecht) 
ook gratis graffiti van uw eigen huis of 
winkel laten verwijderen. 
U kunt de locatie van de graffiti melden 
via het e-mailadres graffiti@utrecht.nl. 
De gemeente Utrecht neemt de locatie 
dan mee in de reguliere routes voor het 
reinigen van objecten in de openbare 
ruimte. •

Bewoners en ondernemers geven hun ideeën over de invulling van de ruimte op straat 
© Wijkbureau Binnenstad

Herinrichting Voorstraat en 
Wittevrouwenstraat 

Uit een gebruikersonderzoek onder bewoners, ondernemers, fietsers 
en voetgangers (december 2016) blijkt dat méér ruimte gewenst is om 
hier prettig te lopen en te fietsen, maar ook voor groen, verblijf en 
fietsparkeren. Voor auto’s, bussen, vrachtverkeer en autoparkeren wil 
men juist minder plekken.

De gemeente maakt samen met betrokkenen een plan 

Bewoners en ondernemers actief 
bij plan Voorstraat en Wittevrou-
wenstraat 
Die uitkomsten zijn verder uitgewerkt 
tijdens een aantal bijeenkomsten en 
ontwerpsessies. De wensen en ideeën 
uit de buurt zijn in een ambitiedocu-
ment gezet, dat is vastgesteld door 
de wethouder Verkeer en Mobiliteit. 
Dit document is de basis voor het ont-
werp, dat ook samen met belangheb-
benden wordt uitgewerkt. De wensen 
uit de buurt zijn in lijn met de ambities 
die de gemeente heeft met deze twee 
straten: meer ruimte voor voetgan-
gers en fietsers, een verbetering van 
het leefklimaat en een aantrekkelijker 
winkelgebied. Dit najaar is er weer een 
bijeenkomst. We bespreken een aantal 
mogelijke verkeersmaatregelen en we 
leggen een schetsontwerp voor.

Proef parkeren in parkeergarage
In mei is een proef gestart voor parti-
culiere vergunninghouders in het rayon 

Janskerkhof en omgeving. Zij kunnen 
3 maanden lang – zonder extra kosten 
– hun auto in een parkeergarage in de 
buurt parkeren. Hun vergunning op 
straat wordt dan 3 maanden omgezet 
in een abonnement voor een parkeer-
garage. Voor elke parkeervergunning 
die definitief wordt ingeruild voor een 
abonnement in een parkeergarage 
verdwijnt een parkeerplek op straat. 
Zo ontstaat hier meer ruimte voor 
groen, verblijf of fietsparkeren. 
Heeft u een parkeervergunning in 
rayon Janskerkhof e.o. en interesse 
voor deze proef? Stuur dan een mail 
naar voorstraat-wittevrouwenstraat@
utrecht.nl. Er is op dit moment plek in de 
garages Jan Meijenstraat, Wolvenplein 
en Grifthoek. Per 1 oktober start een 
soortgelijke proef voor ondernemers.

Meer informatie, waaronder het 
ambitiedocument, vindt u op 
www.utrecht.nl/voorstraat-wittevrou-
wenstraat.•

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 26 september 
    17.00 – 18.00 uur;
•  dinsdag 7 november 
    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 14 030. •

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 •
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Deze drukte was duidelijk zichtbaar op straat, 
maar ook op het water: volle rondvaartboten 
en plezierjachten. Volgens Schuttevaer waren er 
opvallend veel Russen in hun boten. De elektrische 
sloepen doen goede zaken ondanks regenbuien. 
Ook vanuit de Domkerk komen geluiden dat het 
deze zomer erg druk is geweest. Duidelijk was op 
straat te horen dat er veel buitenlanders waren. 
Groepen fietsers met helmen op zijn daar ook een 
symptoom van. Nijntje was een duidelijke trekker. 
In je eigen buurt merkte je dat er weer meer B&B’s 
zijn bijgekomen. Dit soort bezoekers aan de stad 
betekent ook veranderingen in de detailhandel 
(meer aandacht voor spullen die interessant zijn 
voor toeristen, zoals de kaashandel op Vismarkt) 
en goede zaken voor horeca. Kortom, de promo-
tie-activiteiten van de gemeente blijken succes te 
hebben. 

Tegen grenzen aan
Aan de andere kant is in de zomer is ook weer 
duidelijk geworden dat in diverse steden die een 
grote belangstelling van toeristen kennen het toe-
risme echt uit de hand aan het lopen is. In Amster-
dam vragen de bewoners steeds meer aandacht 
voor de in hun ogen onaanvaardbare wijze waarop 
de drukte van bezoekers de leefbaarheid van de 
stad aantast. ‘In Utrecht zijn we nog lang niet 
zo ver’, horen we regelmatig van de kant van de 
gemeente. Maar met de huidige toename van de 

In het verleden was de zomervakantie de rustigste periode van het jaar in de Binnenstad, 
een reden om dan juist thuis te zijn. De zomervakantie was een dip tussen juni en septem-
ber. Maar dit jaar ging de drukte gewoon door. 

www.wijkraadbinnenstad.nl

bezoekers loopt ook Utrecht tegen grenzen aan. 
Misschien moeten we daarom nu wat gas terugne-
men om te voorkomen dat het te veel wordt.
Het is van groot belang dat bij beslissingen over de 
Binnenstad systematisch aandacht wordt gegeven 
aan de leefbaarheid. Met heldere en toetsbare 
criteria en beleidsmatig vastgestelde grenzen. Daar 
is nu geen sprake van. Een belangrijke stap hier-
voor is een heldere definitie van leefbaarheid die 
ook in de praktijk goed getoetst kan worden. De 
Wijkraad is volop bezig om het begrip leefbaarheid 
nader (wetenschappelijk) te onderbouwen. 

Horeca-straten
Minstens zo belangrijk is dat de zorgen voor de 
leefbaarheid van de Binnenstad doorklinken in 
het beleid ten aanzien van de horeca en dus ook 
in het binnenkort te verschijnen voorstel voor een 
nieuw horecakader met de regels waar de horeca 
aan moet voldoen . Het is zorgwekkend dat de 
gemeente zich op dit moment in feite bij beslissin-
gen al op nieuwe uitgangspunten baseert, zonder 
rekening te houden met het feit dat grote groepen 
bewoners zich diverse malen hebben uitgesproken 
tegen uitbreiding van horeca in de Binnenstad. 
Het belang van de woonfunctie van de Binnenstad 
wordt door iedereen onderschreven. Maar dat be-
tekent dat ook rekening moet worden gehouden 
met de belangen van de bewoners. De wijkraad 
zal dit zwaar laten wegen in haar advies over de 

horecaplannen en hierover ook contact leggen 
met de Binnenstadsbewoners.

Om een signaal af te geven heeft de wijkraad een 
visie ingediend tegen een nieuwe horecavergun-
ning die in de Voorstraat is aangevraagd. In de 
afgelopen zeven jaar is het aantal horecavestigin-
gen in de Voorstraat verdubbeld tot zo’n 35. En 
daar zal het wel niet bij blijven. Een derde van de 
panden heeft inmiddels een horecafunctie.
Het aantal winkels in de Voorstraat neemt onder-
tussen af en de straat verandert steeds meer in 
een horecastraat. Dit schijnt een normale gang van 
zaken te worden in winkelstraten. De Twijnstraat 
kampt met een vergelijkbaar probleem. De eenzij-
dige economische ontwikkeling van deze straten 
is niet in het belang van de bewoners en evenmin 
van de Binnenstad. 

Bas Savenije, Voorzitter Wijkraad Binnenstad •
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Replica stadskraan 
bij Monicabrug 

Naast de Monicabrug komt aan de singel een 
replica van de stadskraan die eeuwen op de hoek 
van de Ganzenmarkt en de Oudegracht aan het 
water stond. De Stichting Stadskraan ijvert vanaf 
2014 voor herbouw, het liefst op de oude plaats, 
maar is toch zeer ingenomen met het besluit van 
b&w om de kraan aan de rand van de Binnenstad 
neer te zetten. De bouw wordt een werkproject 
voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op de plaats van de kraan op de Ganzenmarkt 
staat nu een grote kastanjeboom. 
Met de oorspronkelijke kraan werden zware goe-
deren, met name wijntonnen, geladen en gelost. 
Hij legde in 1837 het loodje tijdens het takelen van 
één van de vrouwenbeelden (kariatiden) waarmee 
de gevel van de toen in aanbouw zijnde Winkel 
van Sinkel werd verrijkt. 
In de Binnenstad stonden vroeger meer stadskra-
nen in allerlei formaten. Ze verdwenen allemaal. 
Wie een authentieke stadskraan (uit 1413) wil zien 
moet naar Trier. 
De kraan bij de Ganzenmarkt is in de loop van de 
eeuwen vaak vertimmerd. Hij was eerste van hout, 
later grotendeels van steen. •

Een drukke zomer

Zo was het...

Zo wordt het.
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Politiek 

D66 kijkt altijd vooruit naar de werkgelegenheid 
van morgen. Bedrijven en sectoren vinden zichzelf 
opnieuw uit en nieuwe initiatieven zorgen voor 
nieuwe oplossingen. Door D66 staat het startup-
beleid nu op de kaart in de gemeente Utrecht. Zo 
is er meer geld beschikbaar voor startup-utrecht 
om startups te faciliteren en voor het ontmoeten 
van potentiële investeerders. De samenwerking 
met bestaande partijen in de stad is verbeterd en 
de gemeente heeft toegezegd meer bij startups en 
startende ondernemers in te kopen. Voor startups 
blijft het vinden van fysieke ruimte waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten een uitdaging. D66 bekijkt 
de mogelijkheden om huisvesting te vinden voor 
startups die al wat groter zijn. Ook het vinden van 
investeerders is cruciaal; de gemeente kan zorgen 
voor ontmoeting.
Ondernemerschap kent vele gezichten, net zo 
veel gezichten als bij de stad Utrecht horen. Niet 
iedere ondernemer is bezig met het creëren van 
de nieuwe Uber of Deliveroo. D66 wil dat alle 
ondernemers kunnen starten en groeien, dat er 
heldere aanspreekpunten zijn binnen de gemeente 
en dat er ondersteuning mogelijk is. Ondernemers 
moeten de gemeente beter kunnen vinden en 
andersom: D66 werkt aan een actief beleid zonder 
onnodige vergunningen en regels die een belem-
mering zijn voor ondernemers. Zo houden we 
Utrecht toekomstbestendig. • 
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Kunstuitleen nu 
hartje stad 

De schade aan de collectie van Kunstuitleen Utrecht 
van de brand in het pand in de St. Jacobsstraat valt 
mee. Alles wat achter glas zat blijkt onbeschadigd. 
Passe-partouts met verkleuringen door waterschade 
zijn vervangen. Kunstuitleen zit nu tijdelijk in het 
opvallende moderne hoekpand Korte Jansstraat 
– Oudkerkhof, waarin tot voor kort Image een 
vestiging had. •

De kluismuur van een bijgebouw van Pauzehuize 
is zo instabiel geworden dat hij elk moment kan 
instorten. Daarbij zou hij de bovenverdiepingen 
meenemen in de Kromme Nieuwegracht. De 
aannemer, die bezig is met de restauratie van 
de gracht, heeft zijn mensen uit de buurt van 
de muur weggehaald. Hekken houden op het 
binnenplein van Pauzehuize mensen weg uit de 
gevaarlijke zone.
De benedenverdieping die als fietsenstalling 
dient, is ontruimd. Op de vloer ligt apparatuur 
om trillingen de meten. Met spiegeltjes en een 
camera worden de bewegingen in de muur 
constant gemonitord. Zo nu en dan springt er 
een stuk steen af.

De vastgoedpoot van de universiteit overlegt 
intussen met deskundigen. Een overbuurman 
vertelt dat hij al vijf jaar geleden bewegingen in 
de muur zag. Zijn waarschuwingen werden toen 
niet serieus (genoeg) genomen.

Op de onderste foto: met spiegels worden de 
bewegingen van de muur geregistreerd. •

De lijn gaat verder

Kluismuur Paushuize dreigt in te storten 

Achter de Dom krijgt nu ook de markering van het 
Castellum, ongeveer honderd meter lang, maar in 
elk geval voorlopig zonder stoom en lichtjes. •

Ondernemende 
Binnenstad 
Elke ondernemer is ooit begonnen als ‘startup’. 
Ook Utrecht wemelt van ondernemers die - ooit 
klein begonnen zijn en - op eigen wijze - een bij-
drage leveren aan de aantrekkelijkheid van onze 
Binnenstad.
De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor 
ondernemend Utrecht, de crisis hakte er diep in. 
Winkels gingen dicht, nieuwe winkels gingen 
open, winkels maakten een doorstart en ble-
ven voor Utrecht behouden. De bewegingen in 
de (nieuwe) economie zijn voor een gemeente 
moeilijk te beïnvloeden. Dat geldt ook voor de 
verschuiving naar steeds meer mengvormen: 
winkels die kleinschalige horeca aanbieden en 
omgekeerd. 
De gemeente kan er wel voor zorgen dat we een 
goed bereikbare en onderhouden Binnenstad 
hebben en krijgen! De afgelopen jaren is er al 
veel opgeknapt, maar we zijn er nog niet. De 
openbare ruimte in onze Binnenstad, de prachti-
ge grachten, werven, straten en stegen zijn het 
koesteren waard en verdienen onze aandacht. De 
VVD wil de komende vier jaar flink investeren in 
de kwaliteit en het onderhoud van de monumen-
tale Binnenstad. Meer ruimte voor de voetganger, 
parkeren aan de randen en levendige straten en 
pleinen. Daarmee blijft de Utrechtse Binnenstad 
een goede voedingsbodem voor (startende) 
ondernemers. • 

Houdt Utrecht 
toekomstbestendig

© Sjaak Ramakers

© Marco de la Rambelje
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Herfstschilder

De schilder
heeft op zijn palet
een buiteling
aan kleuren
bij elkaar gezet

bruinen
rood
en
okergelen
wil hij uitbundig
met mij delen

bruinen
rood 
en
okergelen

mijn oog
verliest zich
in het bladerdak
meester-schilder
in zijn vak

Oeke Kruythof

 
‘Start-up’: creëer een 
nieuw leven!

‘Ik voel onrust in mijn hoofd, een drang naar 
verandering.
Mijn baan wordt saai en ik wil vooruit, 
wil ontdekken.
Het verlangen naar ontwikkeling opent luiken.
Wensen en ideeën stromen naar binnen.
Een nieuwe baan is een te kleine verandering, 
de onrust vraagt om een grotere stap.
De openheid, het verlangen en de energie 
creëren de ‘start-up’ van een nieuw leven. •

Harrie Thewessem

Met stijgende verbazing heb ik in de jongste editie 
het stukje over de Willibrordkerk gelezen. Het 
begon toen ik in de middelste kolom ‘de dwalende 
pater Winand Kotte’ las en er verderop gesproken 
werd over ‘verstokte aanhangers van de pater’. 
Dan volgt een passage over de Priesterbroeder-
schap Pius X die denigrerend wordt afgedaan als 
een fout katholiek clubje dat op zondagen een 
‘schaars bezochte’ mis verzorgt. Als klap op de 
vuurpijl volgt onder het kopje ‘Verknold’ (dat moet 
zeker ‘verknald’ zijn) een tendentieuze uitsmijter 
waarin een afvallige Pius X-vrijwilliger het laatste 

Vooringenomen verhaaltje

woord krijgt om de broederschap neer te sabelen. 
Ik ben geen antimodernistische katholiek en al 
helemaal geen Pius X-adept, maar graag had ik 
gezien dat een objectief verhaal over de Willi-
brordkerk was opgenomen en niet zo’n brallerig, 
vooringenomen verhaaltje, zonder recht te doen 
aan de intenties van de broederschap om de kerk 
weer te gebruiken waarvoor deze is bedoeld en 
het pareltje van neogotiek open te stellen voor 
bezichtiging en passende activiteiten. 

Peter van Zoest •

Ingezonden
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Voortreffelijk idee van Jos Goos om het middenschip 
van de Dom in een glazen DomSerre variant terug 
te laten komen. Ik vind het van een Parijse allure 
om zo verleden en toekomst te verbinden als ook 
de opening in de westgevel van de Domkerk weer 
kan worden geopend zonder nadeel voor het orgel. 
Zichtlijnen worden spectaculair.

Goos opteert met zijn voorstel voor een eenvoudige 
bouwconstructie-variant om omliggende monumen-
ten volop in beeld te houden. Een hellende kap gaat 
naar straatniveau waardoor noodzakelijk verkeer 
tussen toren en vernieuwde kerk langs kan gaan.
Dat in de nieuwe ruimte zo bijna letterlijk een 
nieuwe broedplek komt voor een varia aan sociale- 
en culturele evenementen laat geen twijfel. Con-
certen krijgen er ook een speciale plaats. ‘s Avonds 
gaat dat een prachtig beeld opleveren. De festivals 
zullen er van smullen.

Voor wat hoort wat. Dat klopt. Goos ijvert voor 
een beheersinstelling die de inhoudelijke en com-
merciële regie voert. Kortom, schouders er onder 
en (crowd)fondsen werven.

Joop van Beek •

DomSerre 
Ingezonden

Het Ontwikkelingskader Horeca 2017 is nog steeds 
niet openbaar, maar in grote lijnen is wel bekend 
wat de strekking is: de horeca krijgt nog ruimer 
baan. Dat betekent een grotere druk op het woon-
en leefklimaat. Veel bewoners vinden dat het 
welletjes moet zijn, dat de grens al is overschreden, 
zeker na uitvoering van alle projecten die nu op 
stapel staan. Trouwens, er zijn ook horeca-
exploitanten die vinden dat het zo wel genoeg is. 
Ze vrezen dat de spoeling al maar dunner wordt. 
Verontruste bewoners hebben de actiegroep 
Behoud Leefbaarheid Binnenstad Utrecht opge-
richt. Teken hun petitie tegen nog meer horeca op 
www.petities.nl •

De ABC-straat gaat weer een lastige tijd tegemoet. 
Na lange jaren van overlast door de afbraak van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis en de bouw van de ver-
slavingskliniek van Centrum Maliebaan (later Victas) 
keren de slopers en bouwers binnenkort in de straat 
terug. Ze zetten het complex, waarmee architect Jaco 
de Visser de Rietveldprijs won, om in ongeveer tachtig 
appartementen.
Victas ging in 2016 failliet. Tot april volgend jaar is het 
gebouw verhuurd aan de Jellenek-kliniek. 
De bouw van de kliniek is altijd omstreden geweest. 
Algemeen werd in de zuidelijke Binnenstad gevon-
den dat het vertrek van het kinderziekenhuis moest 
worden aangegrepen om het gebiedje weer een 
kleinschalige woonbestemming te geven. Centrum 
Maliebaan zette echter toch door en stak dertig mil-
joen gemeenschapsgeld in het project. 
Rabobank Bijzonder Beheer is de initiatiefnemer van 
de verbouwing. Of het koop en/of huur wordt is nog 
niet duidelijk. •

Victas wordt wonen

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. •

♥ Facebook

Teken petitie tegen 
nog meer horeca

 
Eten in het buurthuis
Twee keer per maand wordt buurthuis In de 3 
Krone omgetoverd in een gezellig restaurant. 
Elke tweede vrijdag koken vrijwilligers van het 
buurthuis en elke vierde vrijdag is het de beurt 
aan Resto van Harte. 
Opgeven voor het buurtdiner bij ellenhak-
kaart@gmail.com en voor het andere bij Resto 
van Harte. 
Elke eerste zaterdag van de maand kun je in 
het buurthuis een tafel huren voor vijf euro en 
je eigen kleren verkopen. 
En er is nog meer. Ga naar de website www.
Inde3krone.nl en lees wat er allemaal aan ac-
tiviteiten worden georganiseerd in het nieuwe 
seizoen. •


