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Zuidpassage
Vraag op een billboard in Hoog Catharijne: ‘Heb je de Zuid-
passage al ontdekt?’ 
Ja natuurlijk, meteen toen hij open was, want ik ga vaak 
kijken hoe ver het is. Je begrijpt gewoon niet hoe ze het 
voor elkaar krijgen: zoveel slopen, zoveel bouwen en intus-
sen enorme stromen voetgangers, bussen, fietsers, auto’s 
door het gebied loodsen. 
Het meeste is nu wel klaar. Het oogt royaal en luxueus, 
alsof je in een mall in een wereldstad bent.
’t Gaat mij vooral om het bouwproces. Winkelen is niet 
echt mijn hobby. Ik kijk wel even bij Primark, maar het is me 
er te druk en te luidruchtig. Stille buurman Hudson’s Bay 
brengt me niet in verleiding. 
De Zuidpassage zal ik veel gebruiken, zeker bij slecht weer. 
Het is de kortste droge route van mijn huis naar het station. 
Je komt er nu langs flink wat winkelruimtes die zich schuil-
houden achter grote beschilderde panelen van triplex met 
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www.wijkraadbinnenstad.nl
https://denuk.nl/ [De Nieuwe Utrechtse Krant, nieuwe nieuwssite] 
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[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad] 
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD]

de tekst ‘Let’s play’. Wat zouden ze daarmee bedoelen? 
Is het een uitnodiging voor winkelbedrijven om het hoge 
spel in HC mee te spelen? Want hoog is het. Dronk na de 
opening van de Noordpassage koffie in The Barn. Kan niet 
meer. Weg, al een hele tijd. 

De route door HC naar het station begint voor mij Achter 
Clarenburg. De deuren schuiven open, de roltrap neemt je 
mee. Boven, links, de etalages van Hudson’s Bay, en rechts, 
waar vroeger een heel rijtje winkels was, alleen nog maar 
panelen. 
Voor retail, zoals ze in vakkringen het winkelgebeuren 
noemen, zijn het moeilijke tijden. Hoe dat komt? Er zijn in 
Utrecht, in heel Nederland, misschien veel te veel vierkan-
te meters winkelruimte bijgekomen. Maar volgens Arjan 
Kleuver, elders in deze krant aan het woord, hebben wij 
als consumenten er ook schuld aan. We vinden het erg als 
een leuke winkel verdwijnt. Maar kochten we er ook? Of 
deden we dat gewoon op het web? Of ergens waar alles 
niet zo bijzonder, maar wel heel goedkoop is? •

Dick Franssen

Bleu Band
Als het een kleurenfoto was zou de lezer zien dat de fiets 
waarmee deze jongens op het Oudkerkhof bezig zijn een 
blauwe voorband heeft. Het is dus een Swapfiets, dat 
wil zeggen een leasefiets, zeer populair in allerlei steden, 
vooral onder buitenlandse studenten. 
Gaten in de markt zijn er dus nog steeds. Verzin het maar, 
om leasefietsen op de markt te brengen en ze dan ook 
nog eens via een blauwe voorband herkenbaar te maken. 
De Binnenstadskrant is in zwart-wit, (met rood als steun-
kleur) en dus moet de lezer ons op ons woord geloven dat 
de voorband van de fiets inderdaad blauw is. 
Soms is zwart-wit trouwens beter. Neem Marktmozaiek 
op het Vredenburg. Stel dat Jennifer Tee had gekozen 
voor lekker contrasterende zwarte en witte steentjes in 
plaats van fletse kleuren. Dat zou toch stukken beter zijn 
geweest. In Portugal, op Madeira zie je overal straten 
en pleinen met prachtige zwart-witte mozaiekvloeren in 
allerlei patronen. 
We stonden erbij en we keken ernaar, en iedereen zag 
dat het niks werd. Maar niemand floot de steentjesleggers 
op het Vredenburg terug. In plaats van een kunstwerk 
hebben we nu een vlekkerig plein. Van een leuke fontein 
zou het opknappen. •

Voor dagelijks nieuws uit de Binnenstad:
https://nl-nl.facebook.com/binnenstadskrant/

© Jesse Pouw
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Kleuver – voorheen twaalf jaar D66 raadslid - 
schetst een zorgelijk beeld: ’Niet alleen zelfstan-
dige winkeliers, maar ook grote ketens - onlangs 
nog Sissy-Boy en CoolCat - gaan hier in de Binnen-
stad failliet. Soms komt er gelukkig een doorstart, 
maar het onderstreept hoe zwaar de winkelsector 
het heeft. Het aantal bezoekers en hun bestedingen 
blijven achter ten opzichte van het niveau van vlak 
voor de crisis van 2008. Hoofdoorzaken: toename 
van het internetkopen en slechte citymarketing. 
Veel malaise is onzichtbaar: stille verhuur [nog 
geopende winkels die bij makelaars in de etalage 
staan], maar ook oudere winkeliers die bij gebrek 
aan perspectief en opvolging sluiting overwegen.’

‘Dertig procent meer bezoekers nodig‘
Zelfs als de op internet kopende Utrechtenaren 
weer naar de winkel op de hoek gaan, is dat vol-
gens Kleuver bij lange na niet voldoende om het tij 
te keren: ‘De economie in het centrum is geba-
seerd op miljoenen bezoekers. Bezoekers uit de 
wijde regio zijn het belangrijkst. Door uitbreiding 
van winkelruimte [alleen al die in Hoog Catharijne 
is verdubbeld] is een sterke groei van consumenten 
en hun bestedingen nodig, enkel en alleen om 
omzet te behouden en te overleven. 
Het CMU gaat er daarom vanuit dat er de komen-

‘Het doet pijn als er, zoals nu met ‘Strand West’ (de onlangs failliet verklaarde meubelzaak op 
Oudegracht 114), weer een unieke onderneming verdwijnt’. Aldus Arjan Kleuver, sinds 2018 
de voorzitter van Centrum Management Utrecht (CMU), de belangenorganisatie van onderne-
mers in de Binnenstad.

de twee jaar dertig procent meer bezoekers bij 
moeten komen die ieder gemiddeld acht procent 
meer besteden in de Binnenstad. Ook de kleine 
zelfstandige ondernemer leeft niet van de wind en 
ook niet van alleen inwoners.’

Ervaringen 
Kleuver: ‘We hebben geen goede citymarketing 
en er is geen budget. Het budget dat CMU wil ge-
bruiken is door ondernemers zelf opgebracht via 
het (verplichte) ondernemersfonds. Het is noodza-
kelijk dat we onze krachten bundelen met Utrecht 
Marketing, met organisaties als Tivoli, en ook met 
grote ketens. De Binnenstad moeten we aan-
prijzen vanwege de combinatie van schoonheid, 
cultuur, evenementen, winkelen en horeca. Er ligt 
een kans voor ondernemers die unieke ervaringen 
aanbieden, ervaringen die niet op internet te vin-
den zijn. Goede horecaconcepten, modewinkels 
en ondernemers met creatieve, leuke retail-ideeën 
hebben absoluut toekomst in de Binnenstad.’ 

Valse informatie
Volgens Kleuver hebben bewoners en onderne-
mers beide belang bij een schone, veilige en aan-
gename Binnenstad. Maar met de Actiegroep 030 
heeft hij weinig op: ‘Het is valse informatie van 

hen dat er alleen maar meer kroegen bijkomen. 
Dit terwijl er in 2018 nota bene slechts vijf hore-
cavergunningen verleend zijn. Het is omgekeerd: 
door sluitingen van horeca en winkels dreigt het 
hier juist verontrustend rustig te worden. Het beeld 
van de Binnenstad als pretpark waar toeristen 
tegen de gevel staan te plassen klopt helemaal 
niet. En als het wel gebeurt staan bewoners en 
CMU aan dezelfde kant. Waar het over gaat is 
een gezinnetje uit Veenendaal dat naar Museum 
Speelklok gaat, nieuwe kleren koopt en een hapje 
en een drankje doet en een hartstikke leuke dag 
heeft.’

Naschrift redactie: Volgens het horecaloket van 
de gemeente zijn er in 2018 tien horecagelegen-
heden bijgekomen, uitgezonderd Stationsgebied, 
afhaalzaken en (terras)uitbreidingen. Het aantal 
bezoekers aan de historische Binnenstad neemt 
sinds 2015 weer toe. Die stijging is geheel toe 
te rekenen aan ‘toeristisch bezoek en horeca’ 
(beide percentueel verdubbeld ten opzichte van 
de totale bezoekmotieven). Het motief ‘winke-
len’ is in dezelfde periode afgenomen. Daarom 
zijn de bestedingen per bezoeker en de totale 
bestedingen in de drie jaar van 2015 tot 2018 
gedaald. Toeristen en horecabezoekers besteden 
per persoon blijkbaar gemiddeld veel minder in de 
Binnenstad dan winkelaars. ‘Kijken, kijken, maar 
niet kopen’. (gebaseerd op STRABO marktonder-
zoek voor CMU). • 

Onno Reichwein

Meer bezoekers, minder kopers

 Arjan Kleuver: dertig procent meer bezoekers nodig © Sjaak Ramakers Boekenmarkt 
onder de grond?

Er komt weer een antiquarische boekenmarkt 
in Utrecht. Op 15 september zullen tijdens 
het Uitfeest zo’n 175 boekhandels hun waar 
op het Vredenburg uitstallen. Hiermee lijkt de 
markt, na de eerste editie vorig jaar met zo’n 
150 kramen, een heuse traditie te worden. 
‘Dit is voor het eerst in de geschiedenis van 
de stad Utrecht’, verklaart Jan van Hassel van 
boekhandel Aleph plechtig.

Vorig jaar zei een handelaar aan het eind van 
de dag dat het een succes was. ‘Maar alles 
staat of valt met het weer.’ Dat geldt voor 
iedere markt, maar bij oude boeken ligt dat 
nog iets gevoeliger. Een enkel buitje is geen 
probleem, maar een natte dag is fataal. 

Misschien ligt de oplossing onder de grond. 
De parkeergarage onder het Vredenburg, 
eigendom van Klépierre biedt een zee aan 
ruimte. Het moet een eenvoudige ingreep zijn 
om tijdig te beslissen dat het hele feest van-
wege de slechte weersverwachting een etage 
zakt. Het vergt enige improvisatie, maar dan 
kan Klépierre de stad ook een keer helpen als 
het tegenzit. •



‘Het liep niet, dit filiaal op het Oud-
kerkhof. Sinds drie jaar zit de klad 
erin. Onze In-store in De Bijenkorf 
draait een stuk beter. We besloten 
het nieuwe huurcontract maar niet te 
tekenen.’ De commercieel directeur 
van een landelijke modeketen heeft 
in het lege pand net met de makelaar 
overlegd en heeft nu even tijd.
‘De eigenaren van commercieel vast-
goed zijn niet geneigd de huurprijs 
naar beneden aan te passen. Ze laten 
een mooi pand nog liever leeg staan 
dan zich in een neerwaartse spiraal 
te begeven.’ 
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Onderscheidend zijn

 Structurele problemen op het Oudkerkhof © Kateleine Passchier

Of de gemeente hierin nog een rol 
speelt? Probeert bij te sturen om het 
winkelbestand op peil te houden? 
‘Ik heb nog nooit iemand van de 
gemeente gesproken; we ervaren 
geen interesse van die kant. Er is 
onrust, zeker. Vooral kledingzaken 
hebben last gehad van de kopers-
staking sinds de crisis. Het gaat nu 
wel wat beter, maar het vet is eraf. 
De snelle wisselingen in het winkel-
bestand van de laatste jaren hebben 
het Oudkerkhof geen goed gedaan. 
De consument is daar gevoelig 
voor. Het was hier ooit winkelen op 

niveau, maar een PC Hooft is het 
natuurlijk nooit geweest.’

Slaagfactoren
Wat zijn slaagfactoren? Welke win-
kels redden het wel, en waardoor? 
Aan de overkant, bij een vanouds 
bekend familiebedrijf, zijn twee van 
die factoren: eigendom en wegge-
vallen concurrentie. De zoon: ‘Vier 
concurrenten zijn er de afgelopen 
tien jaar mee opgehouden. Wij zijn 
nog het enige adres waar je dit 
assortiment serviesgoed kunt kopen. 
Het scheelt enorm dat dit pand, met 

Charles Crombach en Erik van Wijk

Er vallen gaten in de rij etalages. ‘Te huur’. Beplakt glas met aannemersspullen op de grond. Met planken 
dichtgetimmerd. Niet zo dramatisch als in sommige buitenwijken of in kleine provinciesteden, maar toch… 
gaat het wel goed met de middenstand in de Binnenstad?

een lekker grote uitstallingsoppervlak-
te, eigendom van onze familie is.’ 

De vriendelijke serveerster van een 
koffiezaak in de Korte Jansstraat: 
‘We hanteren hier bewust een wat 
landelijke -niet hippe- uitstraling, 
passend bij de vrij linkse bevolking 
van Utrecht. In Amsterdam, met die 
overload aan toeristen, zou dit con-
cept minder goed werken.’

Mond-tot-mond reclame
De leegstand op de Lijnmarkt valt 
ogenschijnlijk mee. De kersverse eige-
naar van een voedingssupplementen-
winkel is heel tevreden: ‘Ik moet het 
hebben van mond-tot-mond reclame 
en van voorlichting en advies. De 
marges zijn goed. Ik heb vooraf met 
alle winkeliers hier gepraat. Dan hoor 
je veel. Je moet blijven innoveren, 
beleving creëren. Stilstand is achter-
uitgang. Mijn vroegere buurvrouw 
heeft het niet gered: niet onderschei-
dend genoeg.’

De net verbouwde specialist in koffie-
zetmachines is blij met de eigen 
werkplaats achter de winkel: ‘Dat 
scheelt tijd en vervoerkosten en de 
klant beleeft meteen welke aanpak 
we hebben. En… dit pand is ons 
eigendom, anders hadden we ons 
nooit zoveel vierkante meter kunnen 
permitteren.’

Topsegment
In de sportschoenenwinkel is het stil. 
Drie verkopers. Toch wordt er niet ge-
klaagd. ‘Zoals deze sneaker, zo vind je 
er geen tweede in Utrecht. Dit is een 
topsegment. Daar komen modebe-
wuste en kapitaalkrachtige jongeren 
graag voor.’ 

De eigenaresse van een modezaak 
wijst op het belang van een concept. 
‘Ik betrek mijn kleding rechtstreeks 
van jonge Nederlandse topontwerpers. 
Mijn klanten vallen op duurzaamheid 
en eerlijk. Ze kopen liever één keer iets 
moois dan vijf keer weggooimode. 
Uiteindelijk ben je dan goedkoper uit. 
Mijn marge is beduidend lager dan 
die van de grote textielretailers (60 à 
70%), maar ik heb geen retouren én 
het gevoel iets zinnigs bij te dragen 
aan de maatschappij.’

De rondgang langs de winkels stemt 
niet pessimistisch. Zeker, er zijn grote 
zorgen. Vooral de soms absurd hoge 
huren zijn nauwelijks op te brengen 
bij te lage omzet of marge. Maar het 
barst in de Binnenstad van (jonge) 
ondernemers en standvastige familie-
bedrijven die met hard werken en een 
innovatieve geest klanten weten te 
binden en zich weten te onderschei-
den van het meer van hetzelfde van 
de grote ketens. •
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Shoppen is gezellig

dagmiddag drie jonge vrouwen. Het zijn bevriende 
moeders. Ze dragen dezelfde set tasjes met het 
logo van de winkels waar ze hun slag hebben ge-
slagen: C&A, Van Haren, The Sting en Zara. Kleine 
papieren tasjes met inkopen voor zichzelf en voor 
de kindertjes. 

Vanuit verschillende windstreken zijn Chantal, 
Charron en Soraya naar Utrecht gekomen. 
Chantal: ‘Het is vanzelfsprekend om hier te shop-
pen, Utrecht ligt centraal. Dus het handigst om 
hier af te spreken. Gewoon gezellig’.

Milad laat een uiterst mooi ontworpen, heel klein 
geel leren tasje zien. En zomerschoentjes, flatjes 
met een bloemenpatroon. ‘Ik ging gewoon voor 
de gezelligheid. Eigenlijk had ik niets nodig’.
Tassen van onder meer Zara, Bershka, Hudson’s 
Bay en de Primarkt bungelen aan haar arm. Zij 
schikt haar hoofddoek. Haar zusje en haar nichtje 
uit Amersfoort lachen verlegen. Op de foto willen 
ze niet, dat is zeker.

Utrecht is handig
Iets verder, eveneens opgetogen, lopen deze zater-

Soraya den Boef, Charron Nero, Chantal van Berkel
gezellig met elkaar op jacht naar kinderkleding 

© Humphrey Daniëls

Minder last van de webshop

De woonbranche heeft minder last van internet, 
ook al gaat dat voor Strand West op de Oude-
gracht niet meer op. De zaak is kort geleden 
gesloten. 
Voor grote aankopen voor zijn woninginrichting 
wil de klant advies en fysiek contact: zitten op een 
bank of een stoel, liggen op een matras, kleuren 
zien, stoffen voelen. In Bij Den Dom Interiors vind 

Kijken in de winkel, kopen op internet. Middenstanders ervaren dat hun winkels steeds meer 
als showroom dienen. De bezoeker laat zich uitgebreid informeren over een product, zegt dat 
hij er nog een nachtje over wil slapen en bestelt het vervolgens op internet. De helft van de 
Nederlanders koopt regelmatig online; van de jongeren onder de 35 jaar is dat 65 procent. 

Anna Sterk

je designmeubelen, tijdloze stoelen en banken, 
verlichting en accessoires. De winkel bestaat sinds 
1925 en kan bogen op een bestand van vaste 
klanten (75%), die graag terugkomen voor vervan-
ging van de daar ooit gekochte meubels of advies 
wil voor een nieuwe inrichting. Toen de winkel van 
het Oudkerkhof naar de Domstraat verhuisde, is 
naamswijziging dan ook nooit een optie geweest. 

Opgewonden kwebbelend en beladen met papieren boodschappentasjes verlaten Badia, 
Milad en Sihaml Hoog Catharijne. Voldaan gaan ze het Vredenburg op. Milad ‘Als je geld 
hebt dan koop je waar je zin in hebt. En als je geen geld hebt, ja, dan gaat het niet en kijk je 
gewoon. Ik heb vanmiddag een heleboel gekocht. Te veel om op te noemen’.

Er is toen besloten om voor een kleiner oppervlak 
te gaan met directer contact met de klanten.
Combo Design in de St. Jacobstraat en op de 
Oudegracht beschikt sinds acht jaar over een 
webshop en constateert een goede wisselwer-
king tussen de winkel- en de online-verkoop. De 
consument van nu wil direct en snel informatie, 
gaat niet meer achter zijn computer zitten, maar 
gebruikt direct zijn smartphone of tablet. Dit bete-
kent voortdurend aanpassen van de website. 
Voor de winkeliers betekent het veranderen-
de koopgedrag: alert zijn, tijdig meegaan met 
ontwikkelingen en investeren. Of dit voor kleinere 
bedrijven haalbaar is, zal de komende jaren moe-
ten blijken. •

Er wordt wat gedronken en gegeten. 
De verhalen komen op hetzelfde neer. Je komt hier 
echt voor de fun, met vrienden en met familie. Dat 
je iets nodig hebt is vaak een half onderbouwde 
aanleiding. Maar gekocht wordt er.

Utrecht hoort tot de sterkste winkelsteden in 
het land. De voorspelling is dat het funshoppen 
alleen maar toeneemt, zegt een medewerker van 
retailonderzoeksbureau Locatus. Vooral de mo-
numentale binnensteden zoals Utrecht doen het 
goed. En dat is op zaterdagmiddag te merken. •

Elaine Vis
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Voor de dagelijkse boodschappen kun je in de 
Binnenstad terecht in een hele serie supermarkten. 
Je hebt de keuze tussen grote winkels van Plus of 
Albert Heijn, buurtwinkel Spar (en straks ook Jumbo) 
en de kleinere meer gespecialiseerde supers 
Ekoplaza, Goey Koot en Persepolis. En dan is er 
ook nog Boon’s Markt met zijn heel eigen formule.
 
Bedrijfsleider André van Ek: ‘Als franchise-
onderneming van een kleine keten supermarkten 
hebben wij veel vrijheid. In de Binnenstad zijn in 
verhouding veel eenpersoonshuishoudens. En veel 
studenten. Aan hen passen wij ons assortiment 
aan en ook onze late openingstijden. Het werkt 
goed. Driekwart van onze klanten is student.’ 
Wat de student graag eet en drinkt is zichtbaar in 
de inrichting. Na een toonbank voor brood en een 
barretje voor broodjes en pizza’s strekken lange 
vakken zich uit met met snacks en porties kant en 
klare etenswaar in glinsterend plastic. Meer naar 
achteren staan de gebruikelijke zaken - koffie, 
zuivel, spaghetti, azijn, blikgroente, noem maar 
op. Daar begint de heel uitgebreide afdeling met 
bier, wijn en zoutjes. Ook snoep is ruim voorradig. 
Verse groenten en fruit zijn liggen in een beschei-
den afdeling bij de uitgang. In verhouding wordt 

Marijke Brunt

Bijna middernacht in de super
Elke dag, ook in het weekend, brandt tot middernacht licht in Boon’s Markt op de Ganzenmarkt. 
Late klanten komen en gaan. Het zijn vrijwel zonder uitzondering jonge mensen, studenten. Dat 
zijn precies de klanten waar deze supermarkt op mikt. 

volgens Van Ek veel vega verkocht, Maar biologi-
sche producten, daar moet je naar zoeken. 

Enorm winkeloppervlak
Aan de straatkant valt Boon’s Markt niet erg op. 
De ingang is smal en de uitgang iets verderop 
heeft een postmoderne marmeren omlijsting, nog 
van de kunstinstelling die hier eerder een kantoor 
had. Maar als je eenmaal binnen bent is de enor-
me diepte verrassend. De winkel loopt ver naar 
achter tot aan de bebouwing van de Neude.
Aan de inrichting is niet te zien dat de supermarkt 
eigenlijk in drie verschillende panden zit en al 
helemaal niet dat de panden beschermde monu-
menten zijn. Bedrijfsleider Van Ek: ‘We moeten 
bijvoorbeeld de tussenmuren intact laten, dus 
hebben we overal voorzetwanden. En de kelders 
gebruiken we alleen voor wat opslag.’ •

@ Toon Bank

Snack-super

Een vrijdagnacht tegen half twaalf. 
Wat kochten zomaar een paar klanten bij 
Boon’s Markt en waarom zo laat?

Twee meisjes: ‘Kauwgum en een reepje 
chocola, we gaan zo naar een feestje.’

Een meisje: ‘Na mijn werk ging ik eerst naar 
een terrasje, daarna eten. Ik heb sigaretten 
gekocht. En een croissantje voor de dakloze 
mevrouw hier bij de uitgang - dat doe ik altijd, 
meestal twee muffins.’

Twee jongens: ‘We bedachten pas laat dat we 
pils en sigaretten nodig hadden.’

Twee jongens: ‘Een flesje wijn en een paar 
snacks, voor later deze avond.’

Twee jongens: ‘Gezellig rondlopen in de stad 
en iets te drinken erbij. Blikje icetea en blikje 
Fanta, dat is goedkoop’. 

Een jongen: ‘Dit (hij hapt in een vette snack) 
gekocht als mijn avondeten. Ik kom net van 
breakdance-training. We gaan zo een beetje uit.’

Een jongen: ‘Sigaretten.’ De dakloze mevrouw 
vraagt hem er een, die zij vriendelijk krijgt. •

Help de bijen
Het snoeiwerk in het Zocherplantsoen is deze lente 
voortvarend aangepakt. Het nieuwe groenbeheer 
gaat er van uit dat het snoeien en maaien gefaseerd 
moet worden uitgevoerd. 
Dit geeft bijvoorbeeld insecten en bijen de kans 
van het groen te profiteren en krijgen kruiden de 
gelegenheid zich voort te planten. •

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
op het Domplein moet van het college van 
B. en W. voor eind juli het faillissement 
aanvragen. 

Het personeel pikt dat niet, en stapt met 
steun van de vakbonden naar de rechter. Het 
scenario van het college zou betekenen dat 
de medewerkers zonder vergoeding op straat 
komen te staan en dat zesduizend cursisten 
niet kunnen starten in het nieuwe seizoen. 
Volgens directeur Jeroen van Spijk draait het 
UCK op het ogenblik goed. De opbrengsten 
zijn flink hoger, de kosten lager. •

UCK naar de 
rechter



We beginnen op Choorstraat 16, nu Van Lier 
Schoenen. Gijsbert: ‘Hier ben ik opgegroeid, 
boven de in 1905 door mijn overgrootvader Henri 
Bitter gevestigde winkel. Hij is van de tweede 
generatie, zijn vader Willem had al vanaf 1853 een 
schoenwinkel op Oudegracht 204, maar Henri was 
de eerste die in Brabant onder eigen naam H.Bitter 
schoenen liet produceren. Mijn opa Gijsbertus 
Bitter, derde generatie, breidde in de jaren dertig 
uit met andere (buitenlandse) fabrieksmerken. 
Zijn dochter Henriette Bitter trouwde met Wouter 
Wolleswinkel: zij (mijn ouders) namen als vierde 
generatie in 1960 de zaak over en openden vesti-
gingen in Zeist en Haarlem. 
Op Choorstraat 16 introduceerden ze een Bitter 
modelijn: schoenen met bijpassende kleding, 
sjaals, tassen en andere modeaccessoires. 
Op Choorstraat 32 kwam in 1975 Bitter Classic: 
enkel Bitter en andere kwaliteitsschoenen voor de 
meer traditionele klantenkring.’

Jagers/verzamelaars
Gijsbert: ‘In 1995 nam ik het bedrijf over, breidde 
uit tot tien filialen en verplaatste de productie van 
Bitter schoenen van Italië naar Spanje, later naar 
India. De jaren negentig waren gouden jaren: als 
jagers/verzamelaars trokken de mensen door het 
voetgangersgebied. Soms was het zaterdags zo 
druk dat we een tijdelijke klantenstop moesten in-
stellen. Nu is dat anders: naast winkelen zijn er veel 
concurrerende vrijetijdsbestedingen bijgekomen.’
‘Om in de handel te overleven is steeds meer 
schaalvergroting nodig. Daarom deed ik begin 
2008 de Bitter winkelformule over aan de veel 
grotere Ardenberggroep. In 2015 ging deze 
failliet, mede door de crisis en door toegenomen 
internetverkoop. Ik ben blij dat Van Lier en 
Floris Van Bommel zich daarna vestigden in 

Onno Reichwein
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Chinese toestanden op de Croeselaan

Oudste kleinzoon, op bezoek, had een bericht 
gezien waarom hij had gelachen: op de Croe-
selaan in Utrecht moet een rij huizen weg 
voor de aanleg van een parkje. Nepnieuws 
natuurlijk, want zulke dingen gebeuren alleen 
ver weg, in China bijvoorbeeld, waar mensen, 
zonder dat ze er iets over te zeggen hebben, 
worden verplaatst. 

Geen nepnieuws. Echt waar ‘Voor een parkje… 
dat is toch echt gestoord’. 
Eerder die avond hadden we het ook al even over 
de politiek. Hij zei dat volgens hem hoger opgelei-
den - zelf beschouwt hij zich ook zo, als derdejaars 
student - in het algemeen beter toegerust zijn om 

 Gijsbert Wolleswinkel © Sjaak Ramakers
de voormalige Bitterwinkels op respectievelijk 
Choorstraat 16 en 32.’

Meer clowns
‘Mijn grootvader Gijsbertus Bitter zei altijd ‘hoe 
meer clowns, hoe groter het circus‘. Dat er hier 
steeds meer schoenwinkels bijkwamen - zoals bij-
voorbeeld Bally op Choorstraat 36 - zag hij als een 
kans: ‘meer keus betekent meer klanten‘. Naast 
hem zat in de jaren dertig al Wicart Schoenen. 
Klanten dachten: ‘concurrenten‘. Dat ze soms de 
voorraadkelder deelden, wisten ze niet. Nu gaat 
het net zo: schoenenzaken komen en gaan, som-
mige blijven. Utrecht is een kenniseconomie, veel 
hoogopgeleide mensen met geld en goede smaak. 
Die blijven hier in het voetgangersgebied rond-
lopen: kijken, vergelijken, kopen en combineren. 

Schoenencircus in voetgangersgebied

verstandige politieke keuzes te maken dan mensen 
die niet zo lang naar school zijn geweest. En nu 
moest hij horen dat juist D66 en GroenLinks, de 
twee partijen die dankzij de vele hoogopgeleiden 
in Utrecht zo groot zijn, iets hadden besloten 
dat in zijn ogen (maar niet alleen de zijne) echt 
gestoord is. 
Pleister op de wonde: voordat die twee partijen 
zo groot waren of zelfs bestonden besloot de 
gemeenteraad zo nu en dan ook al iets wat het 
verstand te boven ging. De ergste gevallen: af-
braak van de Stationswijk, demping van de singel 
en sloop van het hoofdkantoor van De Utrecht 
(een van de mooiste Jugendstil-gebouwen van 
Nederland). •

Dick Franssen

De Binnenstad telt circa zestig schoenwinkels: 
veertig in het voetgangersgebied, waarvan 
alleen al de helft op de Steenweg en in de 
Choorstraat. Hoe is dat zo gekomen? Om daar-
achter te komen, wandel ik met Gijsbert 
Wolleswinkel, vijfde generatie van het 
Utrechtse schoenengeslacht Bitter, door het 
Utrechtse ‘schoenenkwartier’.

Op zoek naar onderscheidende schoenen, kleding 
en andere modeaccessoires. Zowel in betere als in 
slechtere tijden.’ •

Universiteit bant 
peuk
De universiteit legt het roken verder aan banden. 
Met ingang van het nieuwe studiejaar mag er niet 
meer gerookt worden op de binnenplaats en in de 
tuinen bij de Universiteitsbibliotheek op de Drift (in 
de tuinen komt nog wel een luchtig rookhok). 
Het is de eerste stap in het totaal rookvrij maken 
van alle universitaire terreinen in de Binnenstad. 
In de Uithof geldt een ander regime. Het toeval wil 
dat de regering werkt aan een Algemene Maatregel 
van Bestuur om ook het hoger onderwijs tot een 
strenger rookbeleid te dwingen. 
Er is grote kans op ‘rookmigratie’, erkennen UB- 
medewerkers: het euvel verhuist naar de openbare 
weg. In de Wittevrouwenstraat is niet veel ruimte 
maar kan de nicotine prima mengen met de uit-
laatgassen. Dat is dus geen probleem.
Op de Drift ligt dat gevoeliger. Hier dreigt een rokers-
horde, met een peukenwoud als gevolg. Net nu de 
fietsen zo succesvol zijn verdreven. De oplossing ligt 
misschien bij de buren. De studentes van de UVSV 
hebben een ongekende vaardigheid ontwikkeld om 
hun straatje schoon te vegen. Alles houden ze zelf 
schoon, zo bezweren ze. Met zoveel rommel getuigt 
dit van een groot reinigingsvermogen. Dus dan is 
het voor hun geen moeite om straks die peuken bij 
hun bieb ook even op te ruimen. • 
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Dan liever de lucht in
‘Al die deflectorkappen maken de Binnenstad er niet 
fraaier op.‘
‘Die wàt?’
‘Deflectorkappen. Die dikbuikige metalen schoorstenen 
die je vaak ziet bovenop een horecagelegenheid. Die 
buik doet twee dingen tegelijk: regenwater opvangen 
en afvoeren (daarvoor zit er een trechter in dat dikke 
deel) en gefilterde keukenlucht langs die trechter verti-
caal omhoog blazen. Een nuttig ding dus. Maar fraai?‘

Wie zich verdiept in de regels voor de luchtafvoer voor 
de horeca komt terecht in een wereld op zich, met 
bijbehorend jargon: deflectorkappen, vetvangfilters (al 
dan niet met kwaliteitsklasse F7), roofpootjes, kool-
stofpatronen. En waarom staan al die schoorstenen 
daar eigenlijk? Het zijn de regels van de overheid die 
dwingend voorschrijven dat geur en vet níet de lucht in 
mogen. Zodat we in een schone omgeving leven.
Maar die reinheidsbehoefte heeft ook een keerzijde: 
uitzichtvervuiling. En wat is erger: vieze lucht of een 
lelijk uitzicht? Het eerste is de onverbiddelijke keus van 
de overheid.
En dus ziet de stad eruit zoals onze fotograaf Gerard 
Arninkhof heeft vastgelegd. •

Het Frites Atelier aan de Steenweg zit er nog 
niet zo lang. De chique versie van een patatkraam. 
Mede-oprichter en sterren-chef Sergio Herman 
tekent voor de topkwaliteit frites die ze hier zeggen 
te serveren. Met bijbehorende prijzen. 
Aan de installatie op het dak te zien is ook de 
afzuiging van topkwaliteit. •

Frites Atelier 

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Vanaf de Neudeflat 
heb je een mooi uitzicht 
over de stad. 
Als je de Bakkerstraat 
in kijkt zie je een enorme 
pijp die uitsteekt boven 
Manneken Pis. De niet-
te-missen frituurzaak met 
meerdere vestigingen in 
de stad. En die pijp in de 
Bakkerstraat is ook niet 
te missen •

Neudeflat



 
99

Ook een gevel-lange afvoer bij cafetaria ’t Hoekje, op de hoek van 
de Voorstraat en de Predikherenstraat. Een gelegenheid waar stappers 
’s avonds graag een vette hap halen. Er was geen ruimte voor een 
inpandige afvoer. Dan maar langs de buitengevel. •

Cafetaria ’t Hoekje

Snackbar De Baron in de Donkere Gaard moet het vooral hebben van het uitgaanspubliek. 
Daarom is het hoofdzakelijk ’s avonds laat spitsuur. De luchtjes uit de keuken gaan, gefilterd, 
via aan enorme pijp aan de achterkant van het gebouw naar buiten. 
Een imposante constructie, voor iedereen te zien die er over de Oudegracht langs vaart. •

De Baron  

Café Ledig Erf is vooral in trek bij de liefhebbers van bijzon-
dere biertjes. Culinair stelt het niet veel voor. Bitterballen 
en andere snacks voor bij het bier, meer komt er niet uit de 
keuken. Toch is er een afzuiginstallatie van jewelste. Met aan 
de buitenkant van het gebouw, half verscholen achter een 
reuze-conifeer, een pijp die de hele hoogte van het pand 
beslaat. •

Café Ledig Erf 



Aan het woord is Emile Fonville van de afdeling 
Economische Zaken. Hij adviseert het college over 
het economisch functioneren van de Binnenstad 
en de horecasector in de hele stad. 

Het Oudkerkhof is volgens Fonville vanaf de 
Oudegracht onvoldoende zichtbaar. Het heeft een 
winkelbestand dat een select publiek trekt. Maar 
om te overleven is er meer omzet nodig. Ook de 
Vinkenburgstraat heeft zijn bijzondere aandacht; 
daar zou een onderneming bij moeten die als 
trekker functioneert om de doorstroming naar de 
Neude te bevorderen. 

Schone straten
Fonville constateert dat de modeklant altijd be-
hoefte aan aantrekkelijke horeca in de nabijheid. 

Bezoeker in de watten leggen
‘Per jaar bezoeken bijna dertig miljoen mensen de Binnenstad. Een grote meerderheid, pakweg 
zeventig procent beweegt zich uitsluitend over het zogenaamde A-rondje Lange Elisabethstraat, 
Steenweg, noordzijde Oudegracht, Choorstraat en Lange Viestraat. Buiten dat rondje zijn ook 
prima winkels en restaurants, maar veel bezoekers weten die niet te vinden. Daar kunnen we 
gelukkig wat aan doen. We moeten die straten aantrekkelijker en ook vindbaarder maken. 
Zadelstraat, Lijnmarkt, Schoutenstraat en Oudkerkhof liggen om een of andere reden nu onvol-
doende in de loop.’

’Het gaat om een uitgekiende branchering per 
straat’. De sterkste magneten in de Binnenstad zijn 
de Bijenkorf - tien procent van de stadbewoners 
komt daar regelmatig. En nu Primark, goed voor 
een miljoen bezoekers per jaar. 

Het enthousiaste optimisme straalt er vanaf bij 
Emile Fonville. Hij ziet een Binnenstad voor zich 
met toegankelijke en schone straten, waar de 
bezoekers ontspannen en ongehinderd rondlopen. 
De voetganger moet als het ware in de watten 
worden gelegd, is zijn overtuiging. Strak aange-
legd plaveisel zonder stoepranden en overbodig 
straatmeubilair. Van die vlak geplaveide straten 
en pleinen zijn er al een aantal gerealiseerd, zoals 
Domplein, Zadelstraat, Mariaplaats en Domstraat. 
Dat schept een aangenaam ruimtegevoel, waar je 

Charles Crombach en Erik van Wijk
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Oudegracht moet parkeervrij

Het nieuwe parkeerbeleid wordt in etappes 
uitgewerkt. Heel concreet is het plan om de 
Oudegracht parkeervrij te maken; er is al een 
projectleider met de voorbereidingen bezig. Veel 
bewoners staan er positief tegenover, maar om 
echt draagvlak te krijgen is meer nodig, vooral bij 
de vergunninghouders. Op het zuidelijke deel van 
de gracht zouden hun parkeerplaatsen verplaatst 
kunnen worden naar de Strosteeggarage die de 
gemeente in 2022 zou kunnen kopen.
Bij het noordelijk deel van de Oudegracht, waar-
van één zijde al parkeervrij is, zouden de auto’s van 

Utrecht groeit, maar de gemeente wil het autogebruik niet laten toenemen en in plaats 
daarvan lopen, fietsen en openbaar vervoer stimuleren. Mede met het oog hierop komt er 
in de eerste helft van 2020 een nieuwe parkeervisie. Er was al een eerste bijeenkomst met 
betrokkenen.

vergunninghouders vanaf 2022 kunnen verhuizen 
naar de garage Paardenveld. Heel concreet zijn de 
plannen hiervoor nog niet. 
Voor de ‘Nieuwe Binnenstad’ ten westen van het 
spoor is in principe al besloten dat er op afstand, 
dus verder van de woning, geparkeerd wordt. 
Voor Hooch Boulandt en omgeving wordt gedacht 
aan het meer gelijktrekken van de parkeervenster-
tijden en -tarieven met die binnen de singels. 
In de oude Binnenstad wordt het auto-parkeren 
van bezoekers zoveel mogelijk verplaatst naar 
garages en P+R terreinen. •

Parkeerdak van garage Strosteeg tijdens koopavond 23 mei © Rijk Versluijs

niet over een obstakel struikelt als je blik door een 
etalage wordt verleid. 
Fonville probeert ondernemers, makelaars en vast-
goedexploitanten te laten nadenken en samenwer-
ken, bijvoorbeeld bij het investeren in de kwaliteit 
van gevels en gebouwen, of het gezamenlijk 
aanpakken van de afvalproblematiek. ‘Met starters 
en zelfstandige ondernemers is dat bevredigender 
dan met bedrijfsleiders van formulewinkels. Die 
doen om zes uur de deur dicht en bemoeien zich 
liefst zo weinig mogelijk met de stad’. 
 
Voetgangersgebied uitbreiden
Het autovrije c.q. autoluwe gebied van de 
Binnenstad is aan uitbreiding toe, zegt hij. Voor 
het voetgangersgebied zijn nu de Neude, Vismarkt 
en de Donkere en Lichte Gaard in de planning. 
Ook aan de Nobelstraat en de Korte Jansstraat 
wordt gedacht. ‘Eigenlijk is onze Binnenstad niet 
echt groot - niet meer dan acht vierkante kilo-
meter. Maar dat kleine centrum zit wel vast aan 
het grootste OV-knooppunt van ons land’, zegt 
Fonville. 
Verlaat je de stationshal dan kun je kiezen voor 
Hoog Catharijne of buitenroutes, en zo naar de 
Binnenstad. Fonville schat dat een kwart van de 
mensen voor route richting Moreelsepark zal 
kiezen. •

De renovatie van de wal- en kluismuren 
pakt veel duurder uit dan begroot. 

De kosten waren aanvankelijk geraamd op 
35,6 miljoen. In 2017 werd 12 miljoen extra 
vrijgemaakt en in 2018 nog eens 15 mil-
joen, maar dat is nog steeds niet genoeg. In 
afwachting van de uitkomsten van onderzoek 
naar mogelijkheden van een andere, goed-
kopere aanpak wordt het werk waarschijnlijk 
stilgelegd, met uitzondering van de stukken 
Jeruzalemstraat – Hieronymusbrug (Kromme 
Nieuwegracht) en Zandbrug-Jacobibrug (Oude-
gracht). Het project is voor twee-derde klaar. •

Grachten 
vreten geld



wisselende tentoonstellingen met een focus op 
hedendaagse kunst van Utrechtse kunstenaars én 
jong talent. Kunstliefde organiseert ook de bekende 
Atelierroute en UtrechtDownUnder op wisselende 
locaties, en verzorgt De Belofte, een traject voor 
jonge kunstenaars die recent zijn afgestudeerd.

Andere jas
Directeur Marion Wagenvoort van Kunstliefde: 
‘Onze ruimte hier is door de ligging in de Binnen-
stad vindbaar voor een breed publiek. Er is geen 
drempel. Als Kunstliefde moet vertrekken, verliest 
de stad een bijzondere expositie- en ontmoetings-
ruimte met ruim 7000 bezoekers per jaar.’
‘Verandering kán nieuwe energie geven, maar 
ook als er al betaalbare ruimte is in de buitenwij-
ken, je krijgt ons publiek daar niet. Zonder goede 
tentoonstellingsruimte is er kans dat we straks niet 
meer bestaan. Een stad die zich presenteert als stad 
van makers en wetenschap kán niet zonder een 
niet-commerciële presentatieruimte voor heden-
daagse kunst’.
‘Als je ergens in een buitenwijk zit dan ben je niet 
zichtbaar’, vult kunstenaar en organisator Lou Vos 
aan. ‘In de nieuwe hotspots buiten het centrum 
gebeurt weliswaar veel, heel erg leuk, maar dat is 
wel een andere jas. Kunstliefde heeft allure en ruim-
te voor experiment. Kunstenaars willen er graag 
exposeren en bezoekers zijn zowel door de kunst 
als door de mooie ruimte verrast’. 

Unieke positie
In het Visitatierapport 2018, een rondgang langs 
culturele instellingen in opdracht van de gemeente, 
wordt geconcludeerd: ‘Kunstliefde heeft een unieke 
positie in Utrecht dankzij de rijke historie en het 
brede profiel en is daarin onderscheidend. Kunst-
liefde is de schakel tussen een grote diversiteit aan 
kunstenaars en een breed kunstminnend publiek’. 
De ligging van deze presentatieruimte in de Binnen-
stad is hierin niet te onderschatten. •
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Vooral door marktwerking zijn al verscheidene 
platforms voor beeldende kunst, zoals het Grafisch 
Atelier, uit de Binnenstad verdwenen. Gerenom-
meerde kunstinstellingen zoals het Centraal 
Museum en kennisinstituut Basis voor Actuele Kunst 
(BAK, in de Pauwstraat) houden het dankzij steun 
van gemeente en fondsen wel vol.
De landelijke Raad voor Cultuur hoopt dat ge-
meenten, ook Utrecht, aandacht krijgen voor het 
verdwijnen van kunstruimten uit hun Binnenstad. 
In haar rapportage uit 2018 vergelijkt de Raad de 
niet-commerciële kunstruimten met de vruchtbare 

Voor Kunstliefde dreigt vertrek uit Binnenstad
Elaine Vis

Een rechterlijke uitspraak leidt er waarschijnlijk toe dat de expositieruimte Kunstliefde verdwijnt 
naar een buitenwijk. Het tweehonderd jaar oude genootschap van kunstenaars en kunst-
lievende leden huist sinds 1939 op de Nobelstraat en betaalt een bescheiden huur, zesduizend 
euro op jaarbasis. Per januari 2020 wordt de huur vervijfvoudigd. De rechtbank besliste dit in 
een geschil tussen de eigenaar van het pand Stichting Het Boellaardfonds en Kunstliefde. Dat 
betekent dat de Binnenstad zijn meest toegankelijke, actieve en niet-commerciële podium voor 
hedendaagse beeldende kunst misschien kwijtraakt. 

en noodzakelijke humuslaag van het ecosysteem 
van de beeldende kunst. Zij zijn laagdrempelig en 
stimuleren de ontwikkeling van de beeldende kunst. 

Zevenduizend bezoekers
Kunstliefde heeft 135 aangesloten kunstenaars en 
ruim honderd kunstlievende leden uit Utrecht en 
de rest van het land. Er zijn historische banden met 
de Binnenstad. Mondriaan, Moesman, Rietveld en 
Dick Bruna waren lid van Kunstliefde. In haar fraaie 
expositieruimte presenteert Kunstliefde dankzij 
een structurele subsidie van de gemeente al jaren 

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Gesprekken met bewoners, deskundigen en 
belanghebbenden op het gebied van vergunnin-
gen en evenementen leveren de gegevens voor 
de zogeheten locatieprofielen. Voor heel Utrecht 
was er een grote bijeenkomst met ongeveer 150 
deelnemers, merendeels bewoners. Het doel van 
deze avond was onduidelijk. Veel deelnemers 
hebben zich achteraf waarschijnlijk afgevraagd 
wat het nut van hun aanwezigheid was. Ze 
kregen weinig nuttige informatie. Kortom het 
was het type stadsgesprek waarvan velen genoeg 
van beginnen te krijgen. Maar misschien komen 
de organisatoren met een heldere samenvatting. 
Wat wel duidelijk werd was dat er door deze 

Waar hoort het evenement thuis?
De 39 locaties waar volgens de gemeente evenementen kunnen plaatsvinden liggen onder 
het vergrootglas. Utrecht is aan het bepalen welke locatie voor welk evenement het meest ge-
schikt is. Welke belasting kunnen de omwonenden verdragen? De inventarisatie gebeurt niet 
alleen om de omwonenden tegemoet te komen, maar vooral ook omdat gemeenten hiertoe 
verplicht zijn.

exercitie geen van de 39 locaties zal afvallen en 
dat er ook elders een evenement kan worden 
georganiseerd.

Concrete resultaten voor vier locaties
In een tweede bijeenkomst kwamen vier speci-
fieke locaties aan de orde: drie in de Binnenstad 
(Lepelenburg, Lucas Bolwerk en Domplein) en één 
vlakbij (Griftpark). De opkomst was niet zo groot, 
zo’n vijftig aanwezigen,waarvan meer dan tien 
ambtenaren. 
De sfeer was goed; er werd gestreefd naar concrete 
resultaten. De aanwezigen bleken helemaal niet zo 
anti-evenementen te zijn, maar wel anti bepaalde 

Expostitieruimte Kunstliefde in de Nobelstraat © Saar Rypkema

aspecten van evenementen. Lawaai is er één van. 
Aangedrongen werd op lagere geluidsniveaus. 
Afval kwam op nummer twee. Veel weerstand was 
er tegen meerdaagse evenementen die vaak ook nog 
eens tot bewegingsbeperkingen leiden. Voor evene-
menten in parken zijn speciale maatregelen gewenst. 

Voorwaarden, geen richtlijnen
De resultaten worden nu samengevoegd met de 
meningen van de experts. Van bewonerszijde is 
gevraagd geen richtlijnen, maar voorwaarden 
per locatie op te stellen. Voor een aantal locaties 
wordt nu al een profiel opgesteld en niet gewacht 
tot er bijeenkomsten voor alle 39 locaties zijn ge-
houden. Zo kunnen er intussen ervaringen worden 
opgedaan. •

Ben Nijssen
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Willen we zo’n Binnenstad in 2040? 
Moet het die kant op? Of kiezen we 
voor iets anders, bijvoorbeeld: feest-
stad. Meer kroegen, meer evene-
menten, meer vertier tot diep in de 
nacht. Na het indrinken de stad in. 
Een derde mogelijkheid: de woon-
functie centraal, ook voor mensen 
die het niet zo breed hebben en 
ook voor ouderen. Alles draait om 
leefbaarheid. Buiten het kerngebied 
(winkels en uitgaan) is het in de 
Binnenstad rustig wonen. 

Kijkstad, feeststad, woonstad of nog 
iets anders. Verzin maar: stad van de 
wetenschap, winkelstad, studenten-
stad, museumstad of klimaatstad vol 
zonnepanelen, volkstuintjes, groene 
daken en hier en daar zelfs een 
piepklein windmolentje? 

Hebben we eigenlijk wat te willen, 
of maken krachten waarop wij geen 
invloed hebben de dienst uit? 
Er heerst nogal wat cynisme over 
de werkelijke bereidheid van het 
gemeentebestuur om bewoners te 
betrekken bij belangrijke keuzes. De 
‘stadsgesprekken’ van de laatste tijd 
deden het vertrouwen geen goed. 
Ze hadden een hoog fröbelgehalte: 
gele stikkers plakken op grote vellen 
papier. Met het bange vermoeden 
dat alles de volgende dag in de 
versnipperaar ging. 

Serieuze participatie?
We zijn nu uitgenodigd om mee te 
praten en te denken over de omge-
vingsvisie Binnenstad, die aangeeft 

De gedroomde Binnenstad
Stel je het voor: in 2040 is de Binnenstad kijkstad geworden. Alle 
particuliere auto’s, inclusief de nieuwe heilige koe de elektrische auto, 
zijn uit het straatbeeld verdwenen. Niet op de grachten, niet op de 
pleinen, nergens staan of rijden ze meer. Fietsers gaan zoveel moge-
lijk om het centrum heen. Alles staat in het teken van de bezoeker, de 
toerist. Meer restaurants, meer terrassen. Leegstaande winkels zijn 
veranderd in eethuisjes. 

waar we in 2040 moeten staan 
inclusief een agenda om het doel te 
bereiken. Een omgevingsplan waarin 
alle regelgeving staat moet helpen 
om wat we willen daadwerkelijk te 
realiseren.
Is er dit keer sprake van serieuze 
participatie?
Het zou wel eens kunnen. 
De gemeente huurt Frans Werter 
(Buro De Steeg, Hekelsteeg 11), man 
met veel ervaring als trait d’ union 
tussen overheid en anderen, in als 
procesmanager. Hij heeft vier ton in 
kas om de zaak te laten draaien. 
Woensdag 22 mei was in Museum 
Speelklok de aftrap. Op uitnodiging 
van wethouder Anke Klein kwamen 
200 belanghebbenden uit Binnen-
stad - bewoners, ondernemers, 
ambtenaren en vertegenwoordigers 
van allerlei organisaties - samen 
om te praten over de waarde en de 
identiteit van de Binnenstad. 
Archivaris Kaj van Vliet vertelde hoe 
vanaf de vroege Middeleeuwen tot 
heden het eigen karakter van de 
Binnenstad is gevormd. Daan Zand-
belt, rijksadviseur voor de fysieke 
leefomgeving, legde uit wat de lan-
delijke visie op 2040 is. Vervolgens 
splitsten aanwezigen zich rondom 
actuele thema’s (wonen - werken - 
leren, bezoeken - verblijven, zorg, 
cultuur- erfgoedbehoud en milieu-
beheer etc.) om de vragen aan te 
scherpen voor de groepen die de 
komende twaalf maanden regelma-
tig bijeen komen. Een procesgroep 
coördineert en ondersteunt de 
groepen. 

Dick Franssen en Onno Reichwein

Wat gaat er schuren?
Frans Werter: ‘Pijnpunten legio: 
horecaoverlast, toerisme versus 
wonen, mobiliteit etc. Wat ik hoop: 
niet wegpolderen, niet grijs maken, 
niet wegpoetsen, maar helder 
maken waar we voor staan’.

Er spelen urgente zaken, zoals 
overlast horeca en veiligheid, 
waarvan mensen nu een oplossing 
willen. Het lijkt er nu op dat ze 
doorgeschoven worden naar de 
omgevingsvisie.

‘Bestaand beleid blijft bestaand 
beleid, maar we hopen niet dat er 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
de locaties voor evenementen nu 

E-mail: Binnenstad@utrecht.nl, telefoon: 14 030, 

website: www.utrecht.nl/Binnenstad, 

twitter: @WBBinnenstad en @GemeenteUtrecht 

Bezoekgegevens: Stadskantoor, 5e verdieping.

Wijkspreekuur wethouder Anke Klein

Wijkwethouder Anke Klein houdt iedere maand 

spreekuur. U bent dan welkom met vragen en ideeën 

die te maken hebben met de wijk Binnenstad. 

Wijkbureau Binnenstad 

De eerste mogelijkheden zijn: Woensdag 19 juni (aanmelden): 17.30 

– 18.30 uur, woensdag 17 juni (inloop): 17.00 – 18.00 uur, locatie: 

volgt, woensdag 19 juni (aanmelden): 17.30 – 18.30 uur Het spreekuur 

is op een locatie in de Binnenstad. Aanmelden voor het spreekuur op 

afspraak kan tot uiterlijk tien dagen van tevoren. Voor het inloopspreek-

uur vinden we het prettig als u even aangeeft dat u komt. Liefst per 

e-mail: Binnenstad@utrecht.nl of telefonisch op 14 030. •

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen over de Binnenstad? Dan bent u bij het wijkbureau Binnenstad 

aan het juiste adres. U kunt altijd langskomen. Maak dan bij voorkeur een afspraak.

onomkeerbare beslissingen worden 
genomen, waardoor de visie op 2040 
bij voorbaat ingehaald wordt door ad-
hocontwikkelingen. Giet de zaken niet 
in beton, maar leg ze voor een be-
perkt aantal jaren vast, zodat dingen 
nog kunnen ingepast worden in de 
omgevingsvisie.’

Wat hoopt u dat de exercitie 
oplevert?
‘Ik hoop dat er iets bijzonders uitkomt. 
Een soort eenduidige richting. Het lijkt 
me van belang dat er duidelijke keuzes 
gemaakt worden. En bovendien hoop 
ik dat het een bruikbare visie wordt. 
Geen luchtfietserij.’ •

© Sjaak Ramakers

Klépierre, eigenaar van Hoog 
Catharijne, mag een deel van het 
Stationsplein de komende drie 
jaar gebruiken als ‘event space’. 
Het gaat om een stuk van 120 
vierkante meter onder het bol-
lendak. De gemeente kan er niet 
onderuit vanwege een afspraak 
van elf jaar geleden met Corio, de 
voorganger van Klépierre. •

‘Events’ onder
 bollendak
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Nog even, en de bewoners van de Kromme Nieuwegracht kunnen hun huizen weer op een normale manier bereiken. De straat lag een paar jaar open omdat 
de gemeente vond dat eerst duidelijk moest zijn wie het herstel van de kelders onder de rijbaan moest betalen: de eigenaren van de kelders of de gemeente. 
Het conflict is nog niet opgelost, maar de gemeente besloot uiteindelijk om de Kromme Nieuwegracht toch maar weer begaanbaar te maken. •

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

♥ Facebook

Eindelijk beweging

ROOST aan de Singel vals beschuldigd

Een kritische noot is altijd welkom en negatieve 
publiciteit is ook publiciteit, maar wanneer dit 
gebaseerd is op onwaarheden wordt niemand 
hier wijzer van. Helaas zijn wij vóór publicatie van 
het artikel niet gehoord. Zo werd er in het artikel 
verwezen naar het organiseren van 24 illegale eve-
nementen in het seizoen 2018 en het niet hand-
haven van de gemeente hierop. Deze zogenaamde 
illegale activiteiten zijn kennelijk gebaseerd op het 
aantal Facebook-evenementen die ROOST vorig 
jaar online postte. ROOST organiseerde in twee 
jaar tijd twee vergunningsplichtige evenementen, 
waarvoor vergunning verleend is. Er is nooit een 
evenement illegaal georganiseerd. 

Nu het misverstand.
Het aanmaken van Facebook-evenementen en 
activiteiten waarvoor een evenementenvergunning 
verplicht is, zijn echter niet aan elkaar gelijk te stel-
len. Het gaat hier om promotie voor de bestaande 
restaurantfunctie en dat is volgens de wet niet 

vergunningsplichtig. Sinds wanneer is het serveren 
van oesters en bubbels tijdens ‘Oesters aan de 
Singel’ of paella op een zomerse zondag tijdens 
‘Paella en Sangria’ een vergunningsbehoevende 
activiteit? En als dit daadwerkelijk illegale activi-
teiten waren geweest, had de gemeente hier dan 
niet op gehandhaafd gezien het strenge toezicht 
op deze plek met een tijdelijke vergunning? 
De journalist van het artikel, Ben Nijssen, is al 
jaren bestuurder en voorzitter van het Wijk C Ko-
mitee. De titel van de stichting geeft aan dat zij 
zich inzet voor het bevorderen van het leefklimaat 
voor alle Wijk C-bewoners, maar in werkelijkheid 
bestaat het comitée uit enkele bewoners die 
onder deze noemer hun eigen idealen nastreven. 
Wat natuurlijk hun goed recht is. Juist daarom 
worden onder andere de bewoners van Wijk C, 
de wijkraad Binnenstad en de bewonersvereni-
ging Pijlsweerd op initiatief van de gemeente 
uitgenodigd om bij evaluaties aan te schuiven. 
Er zijn tot nu toe acht evaluaties geweest en die 

Ingezonden

In de vorige editie van de Binnenstadskrant stond een artikel over ROOST aan de Singel. Een 
verhaal van negatieve aard met beweringen die niet op waarheden zijn gebaseerd. Dat is 
jammer. Zonder deze onwaarheden te veel aandacht te gunnen, heeft ROOST wel de behoefte 
om het beeld te corrigeren. Negativiteit is immers het laatste wat een plek als ROOST wil. De 
horeca-gelegenheid in Park Paardenveld moet een toegevoegde waarde zijn voor de leefbaar-
heid in de stad, een plek waar men kan ontspannen en genieten. Dat veel Utrechters dit ook 
zo beleven, is onder andere af te leiden uit het intensieve gebruik. Het geeft weer dat er een 
zekere behoefte is aan ongedwongen buitenplekken in Utrecht en ROOST doet zijn uiterste 
best om zoveel mogelijk rekening te houden met haar omgeving.

hebben altijd geleid tot een positief advies.
Helaas wordt de communicatie vanuit het Wijk 
C Komitee nu verlegd naar de openbare media 
onder het mom van onafhankelijke journalistiek. 
Met een dubbele pet op schreef de heer Nijs-
sen het artikel voor de Binnenstadskrant om de 
Binnenstadsbewoner onder valse voorwenselen 
van zijn standpunt te overtuigen. De missie van 
ROOST is een positieve bijdrage leveren aan onze 
prachtige stad. Wij en – gezien de reacties – velen 
met ons zijn ervan overtuigd dat wij Park Paarden-
veld mede laten stralen met de invulling zoals die 
nu is. Een mooi stukje groen in de Binnenstad met 
een horecagelegenheid waar Utrechters maximaal 
kunnen genieten. En daarom nodigen wij Ben Nijs-
sen en de overige leden van het Wijk C Komitee 
graag uit om dit ook te komen ervaren en met ons 
in gesprek te gaan om gezamenlijk te kijken naar 
eventuele verbeterpunten. Wij hopen op een po-
sitieve bijdrage van iedereen die Park Paardenveld 
een warm hart toedraagt.•

Namens Roost, Sidney Rubens 

© Patrick van der Sande



Horecakader  
De wijkraad heeft in 2018 advies uitgebracht over 
het nieuwe horecakader. De besluitvorming in de 
gemeenteraad heeft opgeleverd dat de nieuwe hore-
ca-ontwikkellocaties zijn bevroren in afwachting van 
een nieuw plan waarin ook de aanpak van de overlast 
is verwerkt. De wijkraad probeert de vinger aan de 
pols te houden, maar de voortgang is voor ons niet 
eenvoudig te volgen. 
De gemeente heeft in ieder geval aangekondigd om in 
juni een gesprek over overlast te organiseren, op basis 
waarvan een plan van aanpak van de geconstateerde 
overlast zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Autoluw 
De wijkraad wordt geraadpleegd over het bij autoluw 
maken Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein. In 
lijn met het coalitieakkoord heeft het college toege-
zegd om voor de zomer de raad te informeren over 
scenario’s om hiertoe te komen. 

En tenslotte leveren we natuurlijk onze bijdrage aan 
de discussie over de vormgeving van participatie en de 
toekomst van de wijkraad. In de vorige Binnenstads-
krant heb ik hieraan aandacht besteed. •

 Bas Savenije, voorzitter wijkraad Binnenstad
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In het najaar van 2018 heb ik in de Binnenstadskrant aandacht besteed aan handhaving. 
De wijkraad had geconstateerd dat er bij de handhaving van diverse regelingen sprake is van 
een gedoogbeleid op aspecten van die regelingen, bijvoorbeeld bij het verbod op uitstallingen 
op het trottoir. Veelal is dit gedoogbeleid een gevolg van besluitvorming in de gemeenteraad, 
maar er bestaat echter geen duidelijk overzicht van de gemaakte gedoog-afspraken. 
Dit is een bizarre situatie en daarom heeft de wijkraad in een advies aan B&W om duidelijk-
heid gevraagd.

www.wijkraadbinnenstad.nlHandhaving en 
gedoogbeleid

Deze duidelijkheid hebben we nu gekregen. In zijn re-
actie op het advies gaat het college van B&W in op de 
onderwerpen die we in ons advies hadden genoemd. 
Omdat wij hier al diverse malen vragen over hebben 
gekregen, vat ik de reactie van het college hier kort 
samen.

Alcoholgebruik: in de openbare ruimte binnen de 
singels geldt een verbod op alcoholgebruik. Er is geen 
sprake van een gedoogsituatie. Een uitzondering is het 
alcoholverbod in Park Lepelenburg, waar uitsluitend 
wordt opgetreden tegen overlast en andere strafbare 
feiten; de aanpak is beschreven in de Raadsbrief Aan-
pak overlast Lepelenburg.

Coffeeshops: coffeeshops zijn legale verkooppunten; 
hier wordt het landelijk beleid gevolgd. Handhaving is 
gericht op het voorkómen van overlast in de omgeving 
om zo de Binnenstad leefbaar en veilig te houden.

Fietsparkeren: er wordt onderscheid gemaakt tussen 
verkeerd gestalde fietsen die gevaarlijke situaties 
kunnen leveren en fietsen die langer dan noodzakelijk 
onbeheerd gestald zijn.
Gevaarlijk gestalde fietsen en brom- en snorfietsen 
worden direct verwijderd. Dit gebeurt dagelijks in 
delen van de Binnenstad en rond het centraal station.
Een fiets mag in Utrecht niet langer dan 28 dagen 
onbeheerd gestald worden. Binnen het winkel- en 
uitgaansgebied en bij de treinstations is dat maximaal 
14 dagen. Bij overschrijding van de termijn bestaat 
de kans dat de toezichthouders de fiets verwijderen. 
In elke wijk wordt minimaal twee keer per jaar een 
weesfietsenactie gehouden, in winkel- en uitgaansge-
bieden is dit vier keer per jaar.

Uitstallingen: sinds 2007 geldt in de Binnenstad (met 
uitzondering van Hoog Catharijne) een uitstallingen-

verbod. De handhavers treden echter alleen op als de 
overtreding leidt tot een gevaarlijke situatie.

Terrassen: In 2018 is een nieuw Terrassenregle-
ment vastgesteld. Bij een inventarisatie bleek dat 60 
terrassen niet aan het reglement voldeden; na een 
waarschuwingsbrief bleek dat nog 35% het terras 
niet of onvoldoende was aangepast: daarvoor is een 
handhavingstraject gestart.

Het kan, zoals de wijkraad ook heeft geconstateerd, 
inderdaad gebeuren dat handhavers langs een situatie 
lopen die niet aan de regels voldoet, zonder corri-
gerend op te treden, Dit kan verschillende oorzaken 
hebben: soms is een handhaver onderweg naar een 
andere plek met een specifieke opdracht, maar de 
handhaver kan ook een inschatting welke actie het 
meest doeltreffend is; dat is niet altijd direct corrige-
rend ingrijpen, een gesprek of een waarschuwing kan 
de voorkeur hebben.
De wijkraad zal in de eerstvolgende vergadering 
bespreken of deze reactie voldoende tegemoet komt 
aan de gesignaleerde problemen.

Overige onderwerpen
Hieronder noem ik kort enkele andere onderwer-
pen waaraan de wijkraad op dit moment aandacht 
besteedt.

Omgevingsvisie
Op 22 mei heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden 
voor de Omgevingsvisie Binnenstad. Op initiatief 
van de gemeente wordt een toekomstbeeld van 
de Binnenstad gemaakt voor 2040. Hierbij zijn vele 
partijen betrokken, waaronder uiteraard de wijkraad. 
We nemen zowel deel aan de Binnenstadgroep, die 
vooral bezig is met de vormgeving van het proces, als 
de inhoudelijke themawerkgroepen.

Sinds 2018 telt WijkConnect Binnenstad al 350 
actieve buren, zo berichtte de Binnenstads-
krant in januari. Maar de naamsbekendheid 
en het aantal contacten kunnen nog veel 
beter, zo vinden de initiatiefnemers van het 
virtuele wijkplatform. WijkConnect, gestart in 
Hoograven, bestaat zeven jaar en is drie jaar 
actief in de Binnenstad. 

Berny de Vries, een van de initiatiefnemers: 
‘Mensen verbinden in de wijk. Dat is de missie 
van WijkConnect.’ Hij woonde toen in Hoograven 
en werkte in Rotterdam. Samen met zijn vrouw 

WijkConnect verbindt bewoners
Marianne Coopmans

verliet hij elke ochtend vroeg het huis om te gaan 
werken, hij in Rotterdam, zij in Arnhem. Het wijk-
gebeuren ging grotendeels aan hem voorbij. Dat 
vond hij een gemis. ‘Met één klik maak je contact 
met de andere kant van de wereld, waarom dan 
niet met je wijk?’ Anno 2019 is WijkConnect 
uitgebouwd tot een professioneel medium met 
stadsbrede dekking in Utrecht. Je kunt oproepen 
en mededelingen kwijt op het wijkprikbord. Acti-
viteiten ontdek je in de wijkagenda. Ook kunnen 
organisaties zich presenteren in de organisatiegids 
en bieden ondernemers uit de wijk hun diensten 
en producten aan in de wijketalage. 

Het aantal deelnemende organisaties en initiatie-
ven groeide naar 58; er staan 40 activiteiten op de 
wijkagenda. Ook op het prikbord wordt van alles 
aangeboden of gevraagd. 
Vinden vraag en aanbod elkaar ook? Initiatiefne-
mer De Vries: ‘We weten uit de cijfers van heel 
Utrecht dat ruim een derde van alle contacten tot 
een geslaagde match leidt’. 
Om de naamsbekendheid verder te vergroten, zijn 
er filmpjes over activiteiten in de Binnenstad.. Ze 
staan op Youtube onder ‘wijkconnect Binnenstad’. 
Ontdek de wijk, ontmoet je buren en ga naar 
www.wijkconnect.com/utrecht/Binnenstad • 

De gemeentelijke regels rondom Airbnb 
worden massaal aan de laars gelapt. 

Dat stelt vastgoedadviseur Colliers International 
en dataleverancier AirDNA. 
Meer dan vier op de tien Airbnb woningen 
(41 procent) in Amsterdam is vorig jaar langer 
dan de toegestane zestig dagen verhuurd. 
Bijna een op de vijf woningen (19 procent) 
werd zelfs langer dan 120 dagen verhuurd. 
Ook in Utrecht wordt de ingestelde zestig-
dagen limiet vaak overschreden (veertig 
procent). 
In Utrecht is sprake van een groei van drie 
procent. Bijna twintig procent van alle over-
nachtingen in Utrecht loopt via Airbnb. •

Airbnb blijft 
wildwest
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Als sociaal makelaars ondersteunen wij wat bewoners met en voor elkaar doen in de wijk. 
En dan vooral gericht op prettig samenleven in de buurt. 

Het begint met contact…

We komen regelmatig mooie en inspirerende 
buurtcontacten tegen. Bijvoorbeeld app-groepjes 
van buren, samen vegen met koffie na afloop, de 
website WijkConnect Binnenstad, en ook hier in 
de Binnenstadskrant zijn er tal van voorbeelden te 
lezen. Tegelijk wordt in de jaarlijkse gemeentelijke 
monitor vaak aangeven dat bewoners, naar hun 
eigen beleving, vinden dat er te weinig sociale 

cohesie in de wijk is. Als u voorbeelden heeft van 
wat er beter kan, ontbreekt of juist goed gaat, en 
voorbeelden van hoe u elkaar in precies goede 
mate weet te vinden, dan horen wij dat graag. 
Goede voorbeelden zijn inspirerend. Kan het be-
ter, dan kan dat reden zijn om samen te onderzoe-
ken naar hoe dat is te bereiken.
 

In speeltuin De Kleine Dom hebben we een 
vrijwilligersvacature openstaan. De speeltuin 
in hartje centrum is de leukste plek voor 
ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar te spelen. 
Mail voor informatie of interesse naar Liza: 
lkrudde@dock.nl •

Otto Hamer: wars van ijdeltuiterij 

De afgelopen twee 
jaar zijn alle werken 
van de Utrechtse 
kunstenaar Otto 
Hamer gedocumen-
teerd. Wel ruim 800. 
Een deel was tien 
dagen lang te zien 
op de verkoopten-
toonstelling ‘Fina-
le?’ in kunstruimte 
KUUB. Daar werd 
ook zijn nieuwe boek 
‘Belendende zaken’ 
gepresenteerd.

In zijn appartement in het Bartholomeus Gasthuis 
kijkt Hamer terug op de tentoonstelling en de 
boeklancering. Was het ook écht een ‘Finale?’ ‘Het 
vraagteken staat er niet voor niets’, glimlacht hij. 
‘Je weet nooit wanneer iets voor het laatst is.’ Het 
nieuwe boek, oplage 125, bevat afbeeldingen van 
cruciale werken en overpeinzingen. De teksten doen 
filosofisch aan, maar die constatering wuift Hamer 
weg: ‘Het is totaal niet filosofisch beargumenteerd.’ 

Twijfel over kunstenaarschap
Otto Hamer begon twee keer een kunstopleiding, 
maar studeerde nooit af. Hij twijfelde regelmatig 
of het kunstenaarschap wel iets voor hem was. 
Tijdens vakantiewerk leerde hij brons gieten. Met 
als doel geld verdienen voor grote reizen bleef hij 
werken in de bronsgieterij. Die reizen kwamen er 
nooit, wél na vijf jaar meest groot bronzen werk. 
Het was het begin van zijn bestaan als beeldend 

kunstenaar. Naast beelden maakt hij schilderijen 
en tekeningen. Otto blijkt daarnaast een verdien-
stelijk schrijver over kunst en ‘het zijn’ te zijn. 

Beweging en hang naar vrijheid 
Veel van zijn beeldende werken hebben een han-
deling in zich, zoals draaien, verschuiven, vergro-
ten versus verkleinen. Vanaf 1975 tot 1989 had 
Hamer, individueel en in het samenwerkingsver-
band BROTT, een aantal belangrijke tentoonstellin-
gen. In opdrachtwerk voelde hij zich soms - zoals 
je mag verwachten van een kunstenaar - beknot.
Hamer is zijn leven lang zeer maatschappelijk 
betrokken geweest. ‘Vroeger was het eenvoudiger 
om invloed uit te oefenen op de beleidsbepalers’, 
zegt hij. De lezer van zijn cv moet het wel opvallen 
dat het hem altijd om de winst voor de kunst en 
de mensheid gaat. 

Reageren op de werkelijkheid
Praat je met Hamer dan raakt zijn nuchtere 
bescheidenheid je. ‘Iets is niet iets anders dan het 
is’. In Belendende Zaken noemt hij een kunstenaar 
‘iemand die de klok hoort luiden maar niet altijd 
weet waar de klepel hangt’. Zijn atelier heeft hij 
nog altijd. Er staat nog genoeg werk dat nog niet 
eerder tentoongesteld is. Laten we hopen dat de 
‘Finale?’ opgevolgd wordt door een toegift.
Wilt u nader kennismaken met het werk van Otto 
Hamer, dan kunt u dat doen middels een mail 
naar J.G.Gerritsma@gmail.com •

 © Luuk Huiskes

Saskia en Ivonne van DOCK

Helpen in speeltuin

We hebben twee vragen aan u, als lezer van de 
Binnenstadkrant:

1. Los van leeftijd en los van woonsituatie, ervaart 
u zelf dat er genoeg en goed genoeg contact is 
tussen u en uw buren in de buurt?

2. Is er belangstelling voor een actualiteiten-/
nieuwsgroep op een doordeweekse ochtend of 
middag? Als deelnemer, of als mede-organisator?
 
Belt of schrijft U ons - Saskia en Ivonne - 
om gedachten, ideeën, en interesse te delen?
Telefoon 06 18242682
Mailadres sboesveldt@dock.nl •
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Zorgboerderij – 
Open Dag
De lucht is los
en vrijvoetig zijn de bloemen
de zomer lacht je overal tegemoet
je kan en mag hier zijn zoals je bent
elk gezicht een eigen verhaal

de paarden staan op hoge ranke
benen en kippen scharrelen met
hun verenpracht in’t rond
je kan en mag hier zijn zoals je bent

zeldzaam rood met zwarte vlekken
pronken enkele biggen
en pony’s ademen gemoedelijkheid
elk gezicht een eigen verhaal

een boerderij in vriendelijk hergebruik
de zon op weilanden
uitbundig zover het oog reikt
je kan en mag hier zijn zoals je bent
elk gezicht een eigen verhaal

en hier op deze plek te midden
van de zomerweelde flitst
het door mij heen:
is dít niet het hoogste goed
voor iedereen –

Oeke Kruythof

 
Winkelen

Ik zit al te lang thuis aan tafel met mijn 
iPad. Het is goed om naar buiten te gaan. 
De noodzaak om inkopen te doen helpt 
me de deur uit.
In de winkelstraat is het druk; veel 
mensen, felle kleuren en veel geluiden 
dwars door elkaar. Binnen in de winkels 
is het niet anders. Het overdondert en 
beknelt me.

Ik wil naar winkels met rustig beeld en 
geluid. Met die wens op de achtergrond 
loop ik door het centrum. Tot mijn 
verrassing kan mijn verlangen vervuld 
worden. Even later loop ik in alle rust 
door de drukte, kijkend door donkere 
brillenglazen en in stilte dankzij een 
herrie tenietdoende koptelefoon. En zo 
te zien waren al velen mij voor. • 

Harrie Thewessem

16

‘Loek was makkelijk’
Tot eind juni is er opheffingsuitverkoop bij 
Loek’s Good, de zaak in vrijetijdskleding op 
de Oudegracht 242. De kinderen van Loek 
Snatager staan er in de weekends.
Wat daarna met het pand gebeurt dat sinds 
de jaren 30 in de familie is? Ze weten het nog 
niet. ‘Eén ding is wel zeker: het moet opge-
knapt worden’, zegt oudste zoon Raf.

Tot maart was dit het domein van Loek. Dagelijks 
zat hij in de winkel. Achter de ouderwetse toon-
bank, de krant lezend. Hij keek uit op stapels vrije-
tijdskleding langs de wanden. Waar hij blindelings 
de weg in vond. ‘Als de klant iets wilde passen, had 
hij een probleem’, grinnikt Raf. ‘De handelswaar lag 
ook in de paskamers. En tegen de spiegel lagen de 
spullen één meter hoog.’

Onderduik
Het was er een rommeltje. ‘Je kon er je kont niet 
keren. Een TL-balk hing los; de verf bladderde van 
het plafond. Maar het kon mijn vader niet schelen: 
als hij zijn rekeningen maar kon betalen.’
Loek, die 16 maart op 72-jarige leeftijd overleed 
aan kanker, woonde boven de winkel. ‘Er was 
achterstallig onderhoud. Maar mijn vader peinsde 
er niet over te verhuizen. Hij zei altijd: ze zullen me 
hieruit moeten dragen.’ 
42 jaar geleden nam Loek de zaak over van zijn 
vader Ben. Met zijn broer Bram was die hier in de 
jaren 30 begonnen. Bram kwam niet terug uit de 
oorlog; Ben zette na de onderduik bij de familie 
Temming de zaak voort. ‘Bram had twee panden: 
Oudegracht 242 en de hoek Choorstraat/Steenweg. 
Vanwege de woningnood moest opa kiezen. Het 
werd de gracht, want daar woonden NSB’ers die zo 
op straat kwamen te staan. Een kleine triomf.’ 

Zware leren jassen
Ben deed in leer. Achter de winkel was een atelier, 
waar wekelijks tachtig tot honderd jassen werden 
gemaakt voor particulieren en motoragenten. 
Raf heeft er nog een. ‘Zwaar en stijf, bijna ko-
gelvrij. Als ik uitging, zette ik hem rechtop in de 
garderobe.’ Het stalen spinnenweb voor de ruiten 
beschermde tegen inbrekers. 
Toen Loek net de zaak had overgenomen, zat de 
ouwe Ben achterin commentaar te geven. Want 
Loek was makkelijk. ‘Hij deed de winkel op zater-
dag, als hij was wezen stappen, pas om 11 uur 
open. ‘Mensen die echt een broek willen, komen 
wel terug‘, redeneerde hij.’ 
Maar toch had hij zakeninstinct. Hij zag dat spij-
kerbroeken in de mode kwamen, en kocht ruim 
in. ‘Van het merk Chiori. Dat had een poster met 
een bodybuilder met bloot bovenlijf en baby. Vaak 
vroegen mensen of ze die affiche mochten kopen.’
Toen Kathmandu zich verderop vestigde met dure 
outdoorkleding, verkocht Loek een goedkopere 
variant. Een succes. ‘Hij wilde daar nog lang mee 
doorgaan. In december kocht hij – ziek als hij was 
– nog tachtig winterjassen in.’ •

Raf Snatager houd uitver-
koop © Sjaak Ramakers

Ineke Inklaar

Opa Ben en vader Loek Snatager lang geleden 


