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Het is rond

Jarenlang hing achter een raam in de Zilverstraat een verkie-
zingsposter van Leefbaar Utrecht, met twee silhouetten van 
de stad. Op de ene zag je de Domtoren moeiteloos boven 
alles uitsteken; op de ander had de Dom gezelschap van een 
hele batterij woon- en kantoortorens. 
De boodschap van de affiche was: als je Leefbaar stemt dan 
kies je voor knus en gezellig. 
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Ton Verweij, 
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Saskia Flesseman,
Dick Franssen,

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

Het was niet zo dat de bewoner van de Zilverstraat 
(Tommie Hendriks) steeds vergat de poster weg te halen. 
Nee, de affiche hing er opzettelijk zo lang, om Leefbaar 
Utrecht te blijven herinneren aan de verkiezingsbelofte. 
Geholpen heeft het niet.  
Leefbaar was, toen de partij nog in de oppositie zat, fel 
tegen de grootscheepse aanpak van Hoog Catharijne en 
omgeving. Maar eenmaal de grootste en machtigste zat 
er niets anders op dan meewerken aan een opknapbeurt 
voor het Stationsgebied. Want zo kon het niet langer. 
Het was bar en boos. Dit schreef ik (D.F.) destijds : 
‘Utrecht mag zich dan afficheren als museumstad, de 
treinreiziger krijgt toch meer de indruk dat hij is aange-
komen in een science fiction-stad waar de overlevenden 
zich na de derde wereldoorlog tussen de rotzooi in leven 
proberen te houden’.
Het grote punt was: hoe krijg je draagvlak voor iets waar 
je altijd tegen was. De vondst was ronduit geniaal: een 
referendum met de keuze tussen òf veel groen en weinig 
hoogbouw òf compact en hoog. De bevolking die nooit 
veel interesse voor de HC-plannen toonde, ging massaal 
ter stembus en koos natuurlijk voor veel groen en weinig 
hoogbouw. Maar financieel was dat niet haalbaar, en zo 
is het dus toch hoog en dicht op elkaar geworden. Groen 
is zeldzaam.
Maar we klagen niet, want we kregen een fantastisch 
station, een vrolijk stadskantoor, enorme fietsenstallingen 
en een uitzinnig bollendak op het Stationsplein. Winkel-
centrum Hoog Catharijne oogt na de metamorfose luxu-
eus en grootsteeds en wacht op de grote drukte die nog 
niet komen wil. TivoliVredenburg doet het als muziek- en 
uitgaanscentrum boven verwachting. 
En misschien wel het allerbelangrijkste: de belofte uit het 
oerbegin van de plannenmakerij om de singeldemping 
ongedaan te maken is nagekomen. Het is (bijna) rond. 
Fotograaf Sjaak Ramakers zet op de voorpagina de con-
touren van de singel met knikkers uit.
Waarom met knikkers, en niet met bootjes?
Omdat knikkers rond zijn.
Ja, ja. •

Dick Franssen

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

© Jesse Pauw

Straks varen ze rond © Saskia Flesseman

© Sjaak Ramakers



Het zou pas over een paar jaar van start gaan, 
maar onverwacht kwamen de miljoenen beschik-
baar om het laatste stuk singel nu al in ere te her-
stellen. Het betekent onder meer omleiding van 
allerlei leidingen en sloop van de betonnen bak 
van de vierbaansweg. De klus is enorm, want er 
zit meer in de grond dan je zou denken. Zo was 
er een reusachtige spuikoker die de twee dood-
lopende einden van de Singel met elkaar verbond 
om de doorstroming te waarborgen. Ze is deels 
gesloopt, maar wordt voor de rest hergebruikt als 
opslag voor regenwater bij hoosbuien. 
Het aansluitende park, een ontwerp van Zocher 
uit het midden van de negentiende eeuw, wordt 
geheel in lijn met zijn stijl aangelegd met aan-
dacht voor water, beplanting, paden en reliëf. 
Maar het moet ook passen bij het hedendaagse 
en toekomstige gebruik. Het park zal eind 2020 
klaar zijn. OKRA Landschapsarchitecten maakte 
het ontwerp in overleg met de gemeente en een 
participatiegroep. 

Wandelen
De brede verkeersader voor auto’s maakt plaats 
voor een aangename groene ruimte voor voet-
gangers en recreatie midden in Utrecht. Rutger 
van der Klip van OKRA: ‘Aan de Binnenstadskant 
van het water komt een wandelpad vanaf de 
Bartholomeusbrug tot aan de Marga Klompébrug 
(bij de Mariaplaats). Langs dit pad komen speel-
mogelijkheden. Aan overkant, de stationszijde, is 
er geen ruimte voor een wandelroute.
Om rechtstreeks van de rechtbank naar Karel V te 

Het is nog even wachten, maar in september 2020 is de singel weer rond. Na de ‘heropening’ 
van de Weerdsingel in 2000 en het gedeelte Paardenveld/Catharijnekade/Daalsesingel in 2015 
is nu de Catharijnesingel Zuid aan de beurt. Over twaalf maanden stroomt het water weer om 
de Binnenstad, net als voor de gedeeltelijke demping in de jaren zeventig.

kunnen blijven lopen, wil een deel van de partici-
patiegroep een voetgangersbrug. Op dit moment 
is daar geen geld voor, maar in het ontwerp is er 
wel rekening mee gehouden. 
Het fietspad door het Zocherpark tussen Smee-
brug en Willemsplantsoen vervalt. De fietsroute 
loopt straks over het Geertebolwerk en het 
Willemsplantsoen. Verder wordt in het ontwerp 
de steiger langs het Geertebolwerk op termijn 
ingekort en aangepast. Er wordt gedacht aan 
vervangende aanlegmogelijkheid voor kano’s en 
aan zitplekken. De bereikbaarheid voor minder-
validen wordt beter. 
Het Willemsplantsoen krijgt tweerichtingsverkeer. 
Hotelgasten en bevoorrading voor hotel Karel V 
blijven net als in de huidige situatie aanrijden via 
het Geertebolwerk en vertrekken via het Willems-
plantsoen. Volgens de gemeente blijft het aantal 
parkeerplaatsen gelijk.

Rhododendrons
Voor de parkaanleg keren dezelfde elementen 
terug als elders langs de Singel zoals kort en ruig 
gemaaide grasweides, groepen rhododendrons 
en andere heesters en verspreid staande boom-
groepen. Er worden ongeveer dertig bomen 
bijgeplant; zeventien platanen zijn inmiddels 
verplaatst. 
Het talud zal wisselend steil en flauw hellend zijn. 
Dat hangt vooral af van de plaats van de bomen. 
Een deel van de oevers, vooral aan de stations-
zijde krijgt een ecologische ‘vooroever’, dat wil 
zeggen een oeverstrook van een meter breed net 

onder water, waar een grotere biodiversiteit kan 
ontstaan. 
De overige oevers worden niet beplant. Van der 
Klip: ‘In het gedachtegoed van Zocher is juist een 
strakke waterlijn, waarin de spiegeling van het 
park tot uiting komt, belangrijk’ 
Met al dit groen en water dat zo aan de Bin-
nenstad wordt toegevoegd is niet alleen een 
historische situatie goeddeels hersteld, maar is 
de drukke Binnenstad ook toekomstbestendiger. 
Op warme dagen is het heerlijk toeven onder 
de bomen en bij hoosbuien kan het water goed 
wegstromen naar de Singel.

Boogconstructie
Het kunstwerk ‘Grote Ster’ of ook wel ‘Het Oog’ 
genoemd, dat op het hoge talud tegenover Karel 
V stond, krijgt een nieuwe, nog nader te bepalen 
plaats bij het Willemsplantsoen. Op de nieuwe 
Marga Klompébrug zou ook een kunstwerk ko-
men. Hiervoor was zelfs een prijsvraag uitgeschre-
ven door het jubilerende Fentener van Vlissingen 
Fonds. De winnaars, twee Belgische ontwerpers, 
bedachten een ijle stalen boogconstructie als een 
soort moderne stadpoort op deze iconische locatie. 
Het ontwerp wordt om onduidelijke redenen niet 
uitgevoerd.

Over een jaar kunnen we dus weer een rondje va-
ren over de Stadsbuitengracht en dan ook Hoog 
Catharijne eens van ‘onderen’ bekijken. De toege-
zegde doorzichtigheid van de traversevloer lijkt 
echter behoorlijk tegen te vallen, maar je kunt er 
wel makkelijke met de boot onderdoor. 
Een rondje hardlopen rond de Binnenstad blijft 
alleen mogelijk met gebruikmaking van bermen 
en fietspaden. Je kunt helaas niet alles hebben. • 

Ton Verweij

Een mijlpaal van jewelste

Graven, dag in dag uit © Ton Verweij
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‘Ik woon in Utrecht sinds 1983. Toen 
lag er een vierbaansweg in plaats 
van water tussen Geertebolwerk en 
Weerdsingel. Maar ik kan me wel 
voorstellen hoe mooi het vóór die tijd 
geweest moet zijn.’ Voor Tasseron 
was het herstel van de singel aan-
leiding voor een fotoproject. ‘Ik heb 
bij Radio Utrecht veel reportages ge-
maakt over de herstelplannen. Maar 
ik wist niets over de mensen die aan 
de binnenkant van de singel wonen.’ 
Ze besloot met haar camera op pad 
te gaan en gewoon aan te bellen. 
‘De eerste keer met zweet in de 
handen. Op het Geertebolwerk bij 
de flat mocht ik bij de eerste bel ik al 
binnen.’

Het merendeel van de singelbewo-
ners reageerde enthousiast. ‘Ze zijn 
trots op de plek en heel betrokken. 
De mensen wonen er met liefde. De 
meesten wonen er ook al heel lang.’ 
Tasseron maakt steeds een foto van 
de bewoners voor hun huis. ‘Mijn 
eerste vraag gaat over het pand. Het 
grappige is, dat iedereen ook een 
bijzonder verhaal vertelt.’

4

Singelbewoners op de foto

 Iris Tasseron © Patrick van der Sande

Eerbetoon
Eén keer werd haar de toegang ge-
weigerd. Dat was aan het Servaas-
bolwerk. ‘De bewoonster smeet de 
deur voor m’n neus dicht. ‘I don’t 
want to buy’, zei ze.’
Sommige bezoeken en foto’s raakten 
haar. Zoals het portret van Paul van 
Bunnik, oud-koster van de Martinus-
kerk, en zijn vrouw Truus. Dat is ook 
de foto van de homepage van haar 
site www.utrechtaandesingel.nl. 
‘Hun foto stond in 2017 ook in de 
Binnenstadskrant bij de start van mijn 
project. De krant kwam uit op de dag 
dat zij overleed. ‘De familie zag het 
als een eerbetoon.’
Of het portret van Tarq Hoekstra, de 
voormalige stadsarcheoloog, bewo-
ner van het Bartholomeus Gasthuis. 
Hij heeft in 1972, toen de singel 
gedempt was, de oude werfmuur 
gedocumenteerd. 
Het project is de fotografe goed 
bevallen. ‘Omdat je er dan achter 
komt: ooooh, die man die ik altijd 
zie fietsen woont dus daar. Maar ook 
omdat ik nog veel leer over bijzonde-
re plekken.’

Ze heeft eveneens een serie voor 
RTV Utrecht gemaakt (terug te zien 
via https://www.rtvutrecht.nl/ge-
mist/uitzending/rtvutrecht/utrecht-
aan-de-singel/). Daarvoor is ze meer 
in de geschiedenis gedoken.
In augustus volgend jaar is Tasseron 
klaar met haar fotoserie; ze heeft 
dan veertig adressen ‘gedaan’. ‘Dat 

Ineke Inklaar

Het lijkt haar fantastisch als de singel weer helemaal open is. 
‘Het werd tijd.’ Zelf heeft Iris Tasseron, bewoonster van een pand aan 
de stadsbuitengracht, dat nooit gezien.

valt bijna samen met het herstel 
van de singel. Het lijkt me gewel-
dig om in een bootje rond te varen 
en vanaf het water alle huizen te 
zien die ik gefotografeerd heb.’ •

Sara, Ariel, Nora en Roos © Iris Tasseron
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Mini-eilandjes, wilgenbollen en eendentrapjes

Kikkerbeet
De Initiatiegroep Vergroening Singel kreeg het voor 
elkaar dat in 2016 met steun van gemeente en 
waterschap ruimte kwam voor natuur. Er werden 
drijvende eilandjes aangelegd voor moeras- en 
oeverplanten. Langs de Maliesingel, waar nog geen 
betonnen beschoeiing ligt, kwam een natuurvrien-
delijke oever en de Stadsschouwburg kreeg langs 
het water een strook wilde planten. In wilgentenen 
bollen werden waterlelies, watergentiaan en kikker-
beet te water gelaten. En op zo’n twintig plaatsen 
kunnen eenden en andere dieren nu de kant op 
komen over ‘SUP fup’s’ (super fauna-uittreed-plaat-
sen), zeg maar eendentrapjes. De Initiatiefgroep 
is verder actief betrokken bij de trap met wilde 
planten tussen de treden, het kunstwerk achter het 
Centraal Museum. 
Bij dit alles stellen vaarverkeer, veiligheid en water-
beheer strenge eisen. En ook de monumentenbe-
scherming hield een oog in het zeil. Om de strakke 
lijn van de beschoeiing niet te verstoren liggen de 
eilandjes een stukje van de beschoeiing af. En de plan-
ten mogen niet wild of hoog groeien, geen riet dus. 

Initiatiefneemster en contactpersoon Harmke 
van Dam steekt zelf ook de handen uit de mou-
wen: ‘Het beheer en het onderhoud van de hele 
vergroening - de eilandjes, de waterplanten, de 
eendentrapjes en noem maar op - staat en valt met 
de betrokkenheid van vrijwilligers, bewoners. Ik ben 
bewoner, dus ik doe mee. Als het even kan vaar ik 
mee op onze maandelijkse inspectietocht.’

De bemanning van het fluisterbootje inspecteert 
elke maand alle plaatsen waar de singel natuur-
lijke accenten heeft gekregen in de vorm van de 
mini-moeraseilandjes, waterplanten, natuuroevers 
en ‘eendentrapjes’. Zij houden bij hoe die nieuwe 
natuur zich ontwikkelt, wat goed gaat en wat beter 
kan. Eind 2019 wordt bekeken wat het vervolg 
wordt.

Ongelukkig met beton
Toen in 2010 de oude beschoeiing van de singel 
met de gemetselde klinkerranden aan vervanging 
toe was, werd uiteindelijk gekozen voor betonnen 
randen. Het waterschap, dat de Stadsbuitengracht 
beheert, wilde natuurlijke ‘zachte’ oevers, maar 
moest het afleggen tegen de monumentenbescher-
ming. Die hield vast aan een beschoeiing met de 
harde oeverlijn zoals die er altijd was geweest hier 
in het Zocherpark, een Rijksmonument. Maar een 
nieuwe klinkerrand was te duur en zo kwamen er 
in 2011 betonnen randen langs het water, met een 
baksteenprofiel als imitatie. 
Eigenlijk was niemand echt gelukkig met het beton. 
Harmke van Dam, die als bioloog jaren voor schoon 
en natuurrijk water had gewerkt in de natuur- en 
milieubeweging, kwam in actie. Er werd een 
bewonersgroep opgericht voor vergroening van de 
singel, voor meer natuur langs en in het water en 
voor mogelijkheden voor eenden en andere dieren 
om uit het water op de kant te krabbelen - over de 
steile betonrand lukt dat niet. 

Elke maand inspectie © Saar Rypkema
Als het bootje aankomt bij een moeraseilandje, hangen de opvarenden overboord om de 
begroeiing te inspecteren. Zo nodig wordt een al te uitbundig groeiende plant weggehaald 
om een andere meer kans te geven. De eilandjes zijn mini-mini, ze liggen hier en daar langs 
de kant in de Stadsbuitengracht. Ze vallen niet op, je moet ze weten te vinden.

De vergroening van de singel is nog een proef. 
Eind 2019 wordt bekeken wat het vervolg zal zijn. 
Welke planten op de eilandjes doen het goed (kat-
tenstaart, dotter), welke doen het té goed (water-
munt) en welke helemaal niet (moerasrolklaver)? 
Waar slaan waterlelies en de andere waterplanten 
aan? En bevallen de eendentrapjes in het gebruik? 
De meerkoeten weten het al. Met veel enthousias-
me bewonen zij mini-eilandjes en brengen er hun 
jongen groot. 

Nadere informatie: 
www.singel030.nl/vergroening-singel •

Marijke Brunt

Wijkraad en 
030 samen?
De wijkraad Binnenstad legt zich neer bij op-
heffing. Dit blijkt uit een veel concentratie ver-
gend artikel van Bas Savenije, voorzitter van 
de wijkraad, op bladzijde 14 van deze krant.

De wijkraad gaat mee met het voorstel van het 
college van B&W om de participatie in Utrecht ‘te 
vernieuwen’. In plaats van de wijkraden, die niet 
meer zouden voldoen, moeten er wijk- en buurt-
platforms komen. In Savenije’s optiek krijgt de 
Binnenstad een wijkplatform, bestaande uit bewo-
ners, organisaties, ondernemers, bezoekers, enz. en 
een platform dat uitsluitend uit bewoners bestaat. 
Dat laatste platform zou een samenvoeging kunnen 
zijn van de huidige wijkraad en de actiegroep 
Binnenstad 030. Of de actiegroep al over dit idee is 
gepolst, meldt Savenije niet. •
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Zo gaat het al een paar jaar in het Zocherpark en 
andere Utrechtse parken: ecologisch maaibeheer 
oftewel maaien met oog voor de natuur. In de len-
te zijn de bermen langs de paden en de singeloe-
vers één uitbundig feest met eerst de kleurtapijten 
van crocussen en allerlei andere bloembolletjes en 
daarna het spectaculair bloeiende eenjarige flui-
tenkruid (‘Hollands kant’). In juni na de bloei, wan-
neer de planten hebben gezorgd voor nakome-
lingen voor het jaar daarop, wordt alles gemaaid. 
Dan ligt het gras in het park er weer glad en strak 
bij, zoals parkontwerper Zocher het honderdvijftig 
jaar geleden bedoelde. 
Het maaibeheer wordt uitgevoerd door Dirk 
Meerkerk uit Polsbroek. Hij gebruikt een vinger-
maaibalk, een wendbare kleine machine die het 
gras knipt. Enkele bijzondere ‘vaste’ wilde planten 
worden gespaard. Als het maaisel droog is, moet 

Marijke Brunt

Hooien in het Zocherpark

Ze zijn een opvallende verschijning in het 
Zocherpark. Een kleine hooiwagen met een 
paard ervoor en een stel vrijwilligers in de 
weer met hooiharken en hooivorken. 
De vrijwilligers harken afgemaaid en droog 
geworden gras op hopen en steken het dan 
in plukken omhoog naar bovenop de hooiwa-
gen. Paard Dumika staat rustig voor de wa-
gen te wachten tot ze die een eindje verder 
moet trekken.

het worden afgevoerd want het ter plekke laten 
verteren geeft teveel meststoffen in de bodem. 
Het hooien is veel werk en daar helpen de vrijwil-
ligers bij. 
Meerkerk reed zijn hooiwagen eerst achter een 
trekker over de wandelpaden, maar het lawaai en 
de stank waren bezwaarlijk. Een paard was een 
goed alternatief. Dirk Meerkerk is een paarden-
liefhebber. Hij heeft er thuis een stuk of vijf - doet 

Van 8 naar 19 bomen op de Neude

Bomen zorgen onbetwist voor een aangenamere 
beleving van de openbare ruimte. Een mooier Neu-
de zou volgens de gemeente een deel van de be-
zoekersstroom op de Oudegracht kunnen verleiden 
om via de Vinkenburgstraat richting de Voorstraat 
te lopen. Ook is het de bedoeling dat dankzij de 
bomen het vernieuwde postkantoor- gebouw beter 
tot zijn recht komt. 

Op de kop van de Voorstraat zal een flink aantal 
bomen dit deel sterker bij het plein betrekken en 
de dominantie van de busbaan verminderen. Bij de 
beplanting wordt nadrukkelijk rekening gehouden 
met de terrassen en het gebruik als evenementen-
plein.
De meeste bomen op de Neude zijn kastanjes die in 
meer of mindere mate al lijden aan de kastanjebloe-

Ben Nijssen

ook rouw en trouw - en heeft mooi tuig. Het 
afgevoerde hooi is overigens ongeschikt als vee-
voer omdat het is vervuild door uitlaatgassen. Het 
wordt gecomposteerd. 
Voorbijgangers nemen foto’s van het hooitafereel. 
De vrijwilligers krijgen koffie en stroopwafels van 
een bewoner en Dumika krijgt een suikerklontje 
van een vrijwilliger. •

© Saar Rypkema

Ben Nijssen

Wensbruggen

De gewenste brug die de meeste kans maakt, 
zou moeten komen bij het Wolvenplein. Ooit zeer 
omstreden, maar nu de gevangenis niet meer als zo-
danig functioneert is een brug (voor voetgangers en 
fietsers) op een flinke afstand van woningen mogelijk 
en heeft de buurt weinig bezwaren meer. 

In de Middeleeuwen, toen de singel nog als 
verdedigingsgordel fungeerde, waren er 
slechts vier bruggen bij de poorten van de 
stad. Nu zijn er tenminste zestien (een beetje 
afhankelijk hoe je telt). Toch blijkt er behoefte 
aan meer bruggen te bestaan.

De brug staat op het wensenlijstje van de gemeen-
te, maar die heeft het er niet meer hardop over. 
Ze wil de investeerder die het gevangeniscomplex 
gaat ontwikkelen voor de kosten laten opdraaien. 
De argumentatie daarbij is als volgt: de investeerder 
moet zorg dragen voor een goede oplossing voor het 
parkeren van de auto’s. Die oplossing is de Grifthoek-
garage aan de buitenkant van de Singel. Dus moet 
een brug onderdeel zijn van het plan.

Fietsersbond 
Een tweede brug, die vooral op het wensenlijstje 
staat van de bewoners en de werknemers van de 
kantoren rond het Moreelspark, is gedacht bij hotel 
Karel V. Felle tegenstanders zijn bewoners en organi-
saties van het gebied binnen de singels. 
De gemeente heeft officieel nog geen mening. Wel 

werd er laatst tijdens een presentatie over de plannen 
rond het Moreelsepark nog steeds een schets van 
de singel mét deze brug getoond. Toch maakt hij 
niet zoveel kans. Dit kan veranderen als de eigenaar 
van de kantoren (het rijksvastgoedbeheer) bereid is 
substantieel mee te betalen.
Een derde gewenste brug lijkt al bijna afgeserveerd. 
Hij zou moeten komen bij het Paardenveld. De 
winkeliers van de Amsterdamsestraatweg zeggen dat 
ze een deel van hun klandizie verloren hebben door 
het doortrekken van de singel. Daarom vragen ze 
een voetgangersbrug. De Fietsersbond pleit voor een 
fietsbrug op die plaats als onderdeel van de route 
vanuit de Daalsetunnel naar het oosten. De brug zou 
de route over het Vredenburg ontlasten. 
De laatste tijd hoor je weinig meer over Paardenveld 
fiets- of voetgangersbrug. •

derziekte waardoor kap noodzakelijk is. Dit zal niet 
meteen gebeuren, maar geleidelijk aan, afhankelijk 
van hun conditie. Herplant is ook afhankelijk van de 
voortgang van de herinrichting van de Voorstraat. 

Er komen meteen forse bomen voor een directe 
verbetering van het plein. Het zal gaan om iepen, 
esdoorns en honingbomen. In dit najaar verschijnen 
de eerste vier bomen. Ze komen aan de zijde van 
de terrassen. Eerst zou het al begin dit jaar gebeu-
ren, maar het is uitgesteld wegens het evenement 
Tweetakt. 
Bij de keuze van het formaat van de bomen is er 
rekening mee gehouden dat de onderste takken 
hoog genoeg zitten voor de parasols op de terras-
sen. •

In 2004 stonden er 25 bomen op de Neude, nu nog maar acht. Sommige hebben waarschijnlijk 
nog maar een beperkte levensduur. Hun kap betekent niet nog minder bomen. Dankzij nieuwe 
aanplant zullen er uiteindelijk negentien bomen op het plein staan. Het gaat gefaseerd over een 
periode van zo’n tien tot vijftien jaar. 



Brugwachters verschaffen desgewenst informatie 
over de ligplaatsen in de stad. Het zijn er ongeveer 
75, vertelt havenmeester Frank van Kleef. Zijn er 
meer passanten of langere boten, dan wordt het 
dubbel aanleggen. Dit gebeurt niet veel en Van 
Kleef verwacht dan ook niet dat het aantal aanleg-
plaatsen vergroot zal worden wanneer de singel 
weer ‘rond’ is. 
Per nacht (drie nachten is het maximum dat je 
mag blijven liggen) bedragen de ligkosten 18,70 
euro voor boten tot tien meter lang, voor elke 
meter meer 1,85 euro. Iedere ochtend komt een 
medewerker langs die de vaarvignetten naloopt. 
Een doorlopende controle op kantoor gebeurt via 
een app. 
De Havendienst beheert onder meer de vaste 
ligplaatsen, de vuilnis-, de bierboot en de boot die 
de oude fietsen opvist. Ook de controle van de 
kwaliteit van het water is een taak.
Eenmaal in de stad is het schipperen tussen de 
recreanten in kano’s, op waterfietsen enz., maar 
tot nu toe gaat het meestal goed. De maximum-
snelheid bedraagt 4,5 kilometer. Op het water 
heerst tolerantie en is geduld een schone zaak. 
Toekijkers houden soms wel de adem in wanneer 
er een groot huurschip met weinig vaarervaring 
aan boord langs komt varen.
 
Noorderzon
De Friese vlag wappert op de ‘Noorderzon’. 
Martha en Anton komen uit Joure en blijven twee 
nachten. Martha bezocht Utrecht al eens eerder 
en wilde terug. De doorgang onder de overkluisde 
stadhuisbrug vinden ze fenomenaal en de grach-
ten met de terrassen zijn geweldig. Wel was het 

Anna Sterk
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 Al 27 jaar levert hetzelfde studentenhuis vakantie-
sluiswachters voor de Weerdsluis. Laurens de Hamer 
(rechts) komt uit dat huis. Frits Coers assisteert hem 

© Patrick van der Sande

even zoeken naar de Domtoren. Ingepakt ziet hij 
er toch heel anders uit. De Binnenstad van Leeu-
warden komt ter sprake. Daar heb je ook werven 
en werfkelders, maar veel minder dan hier.
Op de huurboot van Judith en Walter en hun vier 
kinderen hangt een slinger Zwitserse vlaggetjes. 
De familie doet zeven havens aan, onder meer de 
Sixhaven in Amsterdam, tegenover het Centraal 
Station. 
Het water in de Nederlandse vaarten en rivieren 
vindt het Zwitserse gezin opvallend schoon. Aan 
land verplaatst de familie zich op trottinettes, 
kleine steps waarmee ze veel bekijks oogsten. De 

Tolerantie op het water
Bij binnenkomst bij de Weerdsingel waait de 
stadsvlag de bootpassant welkom. De stad is 
zuinig op de Weerdsluis, de authentieke door-
gang naar de monumentale Binnenstad.

Nederlandse fietsen met terugtraprem wekken 
hun verbazing. De kinderen verheugen zich op het 
nemen van een douche in de volgende haven. Ze 
weten niet dat ze gebruik kunnen maken van de 
douches onder de Bartholomeusbrug. 

’s Avonds vullen de steigers zich weer met buurt-
bewoners en studenten, verkoeling zoekend met 
een glaasje wijn en een hapje etend samen met de 
bootpassanten. •

Ingezonden

50 Jaar wonen in de Binnenstad
In 1969 verhuisde ik naar Lepelenburg 14, een 
huisje van het Bruntenhof, omdat het huis op 
de Waldeck Piermontkade waar ik op kamers 
woonde, verkocht werd. Het was niet makke-
lijk woonruimte te vinden, maar door goede 
hulp kwam ik hier terecht. 

In de eerste jaren was ik niet echt blij met mijn nieuwe 
huis. Het was erg primitief, geen douche, en een 
droogcloset (zonder afvoer) boven een oud kolenhok. 
Het weer was goed te volgen. Op diverse plaatsen 
stonden er plastic bakjes om de regen op te vangen. 
De muren beneden waren betengeld en je hoorde 
erachter van alles lopen. Verhuizen kon ik financieel 
niet, want ik volgde een opleiding met een studie-
beurs. We woonden daar met jong en oud en regel-
matig aten we samen buiten in het straatje en we 
gingen ook wel eens eten in de Mensa, de ‘open tafel’ 
voor studenten in het Universiteitshuis op het Lepelen-
burg, voor ik dacht 1,50 gulden. Al met al toch een 
gezellige tijd.

In die jaren werden wij door de politie gewaarschuwd 
om niet ‘s avonds in de Keukenstraat, Schalkwijk-
straat, Nieuwe Kamp en Achterom te lopen. De buurt 
was enigszins verpauperd. Er waren nog wel eens 
heftige vechtpartijen, gesneuvelde ruiten en zo meer.

Oude nummering terug
In 1981 werd het hofje gerenoveerd en moesten 
wij allen een half jaar elders wonen. Er werden een 
keuken en natte cel aangebouwd, het droogcloset 
verdween uit de kamerkast en we kregen een mooi 
toilet. Ook fijn voor ons bezoek, dan hoefden onze 
bezoekers niet meer naar de Mensa of Tivoli op het 
Lepelenburg, want in de kamerkast naar de wc zagen 
ze niet zitten. Het adres Lepelenburg werd Brunten-
hof en we kregen de oude nummering terug. Het 
straatje werd autovrij.
Tegenover de Leeuwenbergh graasden vaak de paar-
den van Schoonhoven’s stalhouderij in het Zocher-
park, een romantisch plaatje.
In 1979 was er een grote brand op Lepelenburg. 

Tivoli, de houten tijdelijke concertzaal van het 
Utrechts Symphonie Orkest (USO), stond in de fik. 
Jammer alleen van die oude boom die middenin het 
gebouw stond - gespaard bij de bouw. Een ijzeren 
karkas was alles wat overbleef. Later nog werd het 
park Lepelenburg echt een park en stond er jarenlang 
het bordje: verboden het gras te betreden.

Poezen
Er stond één studentenhuis op het Achterom met een 
lage muur ernaast waarop klimop groeide en poezen 
zaten. Zaterdags werd er volop gewerkt aan auto’s 
van de buitenlandse werknemers die in het huis op 
de hoek van Brigittenstraat woonden. Dat gaf een 
hoop kabaal en rook. In 1983 begon op het Achter-
om de nieuwbouw, het muurtje en het studentenhuis 
werden afgebroken.
In de Leeuwenbergh waren er in die tijd kerkdiensten. 
Later andere bijeenkomsten, verkopingen en daarna 
de concerten van het muziekcentrum Vredenburg, 
gedurende de vijf jaar dat het werd verbouwd. Zo zag 
ik in de loop der jaren aardig wat veranderen. Restau-
raties, de bouw van appartementen en luxe wonin-
gen, de bunker afgebroken, de straten opgeknapt. •

Ellen Leussink
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Niet rijk, en toch wonen in een monument(je)
Elke stad met een béétje historie heeft wel een 
paar monumenten. Maar Utrecht heeft niet een 
béétje, maar een bóel geschiedenis. En dus een 
bóel monumenten. Het zijn er duizenden. 
Zo’n 3100 om precies te zijn, rijks- en gemeente-
monumenten bij elkaar opgeteld. Met die aan-
tallen is Utrecht de tweede stad van het land, na 
Amsterdam.

Lang niet alle monumentale panden hebben rijke 
bewoners. Verre van dat. In veel huizen wonen mensen 
met een smalle of gewone beurs. Meestal gaat het 
om huurhuizen. Soms vallen ze in de categorie ‘sociale 
sector’. Onze fotograaf Gerard Arninkhof maakte een 
rondgang langs ‘gewone’ mensen die in een monu-
ment wonen. • 

Stadsherstel Utrecht is een verhuurder van monumenten. 
De kale huren beginnen bij ongeveer 550 euro per 
maand. Voor dat bedrag moet je genoegen nemen 
met een woonoppervlak van zo’n veertig vierkante me-
ter. Krap dus. En toch zijn die woningen zeer in trek.
Het bekendste domein van Stadsherstel zijn de Zeven 
Steegjes, tussen Oudegracht en Pelmolenweg, bij de 
Geertekerk. Het complex is gebouwd rond 1860 in 
opdracht van het RK Armbestuur. Dat was de tijd dat 
de brouwerij De Boog actief was en ook een nabijgele-
gen sigarenfabriek. Die hadden werkvolk nodig en dat 
moest gehuisvest worden.
Dus kwamen er grote katholieke gezinnen te wonen. 
Met soms wel tien kinderen of meer. Allemaal in een 
piepklein huisje zonder eigen wc of keuken. Een geza-
menlijke buitentoilet deed dienst voor de hele straat.
Tineke Elders zit in de Lange Rozendaal voor een van 
de nog resterende 116 inmiddels opgeknapte huisjes. 
Ze zijn nu allemaal voorzien van een eigen wc en 
keuken. Zij past op haar kleinkinderen die zich binnen 
vermaken met spelletjes op de computer. Ze is zeer 
te spreken over de wijk en roemt de saamhorigheid: 
‘Het is hier net een dorp. Iedereen kent elkaar en de 
mensen leven met elkaar mee. En voor de kinderen 
is het veilig om buiten te spelen, er rijden hier geen 
auto’s, maar voor de scooters blijft het wel oppassen 
geblazen’. •

Zeven steegjes

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

De Fockstraat is ge-
noemd naar één van de 
bouwers van de Zeven 
Steegjes. Op nummer 15 
wonen Sandra Hartog en 
Remko van Broekhoven. 
Ze wonen al twaalf jaar 
in de wijk, samen met 
dochter Ava. Maar in de 
Zeven Steegjes ben je na 
zo veel jaren nog steeds 
een nieuwkomer.
Ze waarderen vooral het 
wonen op een centrale 
plek in de stad, weg van 
de drukte. Weliswaar 
is het huisje destijds 
uitgebreid en gemoder-
niseerd, maar het is nog 
steeds klein en boven-
dien gehorig. Ze horen 
elke voetstap van elkaar.
Dochter Ava (rechts) en 
vriendinnetje Liv hebben 
daar geen last van als 
ze tv kijken. En poes 
Siepie vindt het allemaal 
best… •

Fockstraat
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Dirk de Roos sleutelt aan 
de fiets van zijn buurman 
Willem Uijlenbroek. Beiden 
wonen in een huisje in 
de Bruntenhof, dat in 
1621 gesticht werd door 
advocaat Lodewijk Brunt. 
Het was bestemd voor arm-
lastige katholieken die hier 
gratis huisvesting, voedsel 
en brandstof kregen.
Zo royaal gaat het er in-
middels niet meer aan toe. 
Maar Uijlenbroek herinnert 
zich nog wel de zeer schap-
pelijke huur die hij betaalde 
toen hij hier zo’n zestig jaar 
geleden kwam wonen: vier 
gulden per week!
Inmiddels zijn dat hon-
derden euro’s geworden 
voor de mensen die er al 
langer wonen. Voor nieuwe 
huurders zijn de prijzen 
gestegen tot meer dan 700 
euro.
En net als Dirk de Roos, die 
op nummer 6 woont, heb 
je dan een piepklein huis. 
Een woonkamer/keuken 
en sanitair beneden, een 
slaap/werkkamer op de 
verdieping.
Maar hoe klein het ook 
is, Dirk de Roos wil er niet 
weg. Woont er al twintig 
jaar en is verknocht aan zijn 
poppenhuis. •

Bruntenhof 

Wie het pand Zilverstraat 38 binnengaat wéét dat hij een monu-
ment betreedt. Een klein metalen vignet naast de deur maakt dat 
duidelijk. Het is een huis waarvan de oorsprong teruggaat tot de 
14e eeuw. Na een brand in 1538 werd het samen met aanpalende 
huizen herbouwd en is inmiddels bevorderd tot een ‘pand van 
architectonisch belang‘.
Maar het is opgeknapt, uitgebreid en verfraaid waardoor bijvoor-
beeld de 16e-eeuwse balkenlaag verdwenen is achter een eigen-
tijds schrootjes-plafond.

Zilverstraat Sjaan der Veen woont hier al 55 jaar, jarenlang met haar man en 
twee kinderen. Sinds ruim drie jaar is ze weduwe en woont alleen.
Toen ze er kwam wonen betaalden ze een huur van zeven gulden 
per week. Dat is inmiddels veel meer. Ze heeft er altijd met plezier 
gewoond. Ook gedurende de tien jaar dat haar dochter met man 
en kind bij haar inwoonden. Kon dat wel, in zo’n klein huis? 
‘Vroeger waren dit twee woningen, dát was krap’. Nu heeft ze de 
ruimte, onder meer om alle snuisterijen waar ze aan gehecht is een 
plek te geven. •



Aan de hand van gedetailleerde bouwtekeningen 
zegt Peerdeman: ‘We hebben hier + 0,56 NAP 
waterpeil. Dat graven we af tot -1,50 NAP. Zo komen 
we uit op een waterdiepte van ruim twee meter. De 
doorvaarthoogte zal 2,72 meter worden; dit is de 
hoogte tussen het wateroppervlak en onderkant van 
de Stadskamer, het binnenplein van Hoog Catharijne 
dat de Catharijnesingel overbrugt. Maar door de 
lichtinval via het glazen plafond en speciale belich-
ting van onderaf zal er voldoende ruimtelijkheid 
worden beleefd.’ De aan- en afmeersteiger met een 

Spelevaren onder HC

Hoe zit dat precies met Hoog Catharijne, kún je daar straks eigenlijk wel met je bootje onder-
door? Projectleider Rob Peerdeman van aannemer Van Wijk Nieuwegein (VWN) is de man die 
dat laatste, maar bar ingewikkelde stukje doorvaart mogelijk moet maken. Hoe voelt dat als 
je straks met je schip het bolle Poortgebouw en die andere betonnen kolossen van HC nadert? 
Komt er iets terecht van de belofte aan de Utrechtse bevolking die destijds heeft gekozen voor 
‘groen en ruimtelijk’?

bijna directe doorgang naar de twee hotels in het 
Poortgebouw, staat al luxe te glimmen tegenover de 
uitgelichte restanten van het Middeleeuwse kasteel 
Vredenborch. De stapels betonnen platen en de 
hopen modder en zand denk je maar even weg.

Mooie klus
Projectleider Peerdeman: ‘Het is een strak schema, 
we moeten veel tegelijk aanpakken. Tussen de 
Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug komt 
er een glooiende oever (zie ook pagina 3). En niet te 

Charles Crombach en Erik van Wijk

10

HC vanaf de zuidkant. Over ruim een half jaar al weer water? © Patrick van der Sande 

vergeten de Plaatbrug vlak langs de noordkant van 
Hoog Catharijne en het Poortgebouw. Die moet tot 
loopverbinding buitenom HC worden opgetuigd. 
Langs het laatste stuk singel wordt een hoge en een 
lage kade geconstrueerd. Om te wandelen en te zit-
ten, en te kijken naar de boten. Het is voor ons een 
mooie klus van 3,5 miljoen euro op een prachtige 
locatie.’ Leunend op het Chinees graniet van de fraai 
gekromde leuning van de Plaatbrug kijk je uit op de 
machtige machines van onderaannemer Vlasman 
die het sloopwerk van de oude betonnen autobak 
verricht. Ja, het wordt hier vast heel mooi. De in 
de artist impression gesuggereerde ruimtelijkheid 
wordt het niet, maar de overgang van glooiende 
groene oevers naar de onderdoorgang bij Hoog 
Catharijne zal vanaf het water absoluut als impo-
sant, ‘grootstedelijk’ ervaren worden.
 
Waterleilanden
Hoe ziet het er van de bovenkant uit, zo’n onder-
doorvaarroute? Thomas van Leeuwen, partner van 
D/DOCK, een Amsterdams ontwerpbureau, is verant-
woordelijk voor de vormgeving van de Stadskamer 
boven het water: ‘ Er moet transparantie en ruimte-
lijkheid ervaren worden; de verticale lijnen zijn haast 
even belangrijk als de horizontale. Het licht moet 
van alle kanten binnenstromen, zelfs van onderen. 
Via de zogeheten ‘watereilanden’, waar je door de 
glazen platen heen straks de Catharijnesingel met de 
aan- en afmerende boten kunt zien. Een dynamisch 
geheel’. Nog is er weinig te zien. Maar met enige 
fantasie golft het water, er komt een kano aan, ho-
telgasten staan op de steiger… De officiële opening 
is in september 2020, maar insiders voorspellen dat 
er officieus al vanaf volgend jaar maart/april water 
onder Hoog Catharijne zal stromen. •

Bij de Sterrenwacht gaf de student Leo Vroman 
tachtig jaar geleden zijn medestudente Tineke 
Sanders de eerste kus (op de wang). 
Vroman noemde zichzelf in de eerste plaats 
wetenschapper, maar maakte vooral faam als 
dichter. En over die eerste kus schreef hij na 
zeventig jaar een gedicht dat vooral in Utrecht veel 
indruk maakte. 

 Maar het is die goddelijke nacht
 onder de druppelende Sterrenwacht
 waar ik eigenlijk zo naar verlang
 mijn kille monddruk op je kille wang
 allebei zo weerloos naakt
 nu al zeventig jaar later
 heeft mij nooit een druppel water
 meer zo geil gemaakt

Bewonderaars zorgden er voor dat er in het 
Zocherpark een Leo Vroman-bankje kwam. 
En nu komt het gedicht over de kus op de muur 
van de Sterrenwacht.
‘Muralist’ Jos Peters is nog bezig met het ontwerp, 
maar op 26 november, de verjaardag van de kus, 
zou het klaar moeten zijn.
Vroman werd in Gouda geboren, studeerde in 
Utrecht, trouwde in ’47 met Tineke (vanwege de 
oorlog hadden ze elkaar jaren niet gezien) en werd 
Amerikaans staatsburger. Hij overleed in 2014. •

De kus van Leo 



Wonen met Singelzicht

Terwijl ik dit stukje typ, kijk ik vanuit mijn atypische 
Geertebolwerkhuisje op de kop van de Andreas-
straat uit op de plezierbootjes in de passanten-
haven van de Catharijnesingel. Het hele jaar door 
heb ik uitzicht op water, gras, hoge bomen – veel 
platanen – kerende bootjes, fietsers, joggers en 
wandelaars met of zonder hond. Iedere herfst 
waaien dorre blaadjes het huis in.; winter 2018 
heb ik zowaar nog voor mijn huis geschaatst; met 
de lente ontspruiten de door bewoners geplante 
bollen en in de vroege zomer komt Dirk met paard 
en wagen om het Zocherplantsoen te maaien.

Straatcontact
‘s Zomers heb ik veel straatcontact, vooral met 
buren die, net als ik, een bankje voor hun huis 
hebben. Voor zover ik ze ken, wonen in de 
jarendertigwoningen veel hoogopgeleide stellen 
en singles van middelbare of pensioengerechtig-
de leeftijd - een gepensioneerde architect, een 
vrouwelijke dominee - en verder middenkader in 
hoger onderwijs, medische sector en bedrijfsleven. 
Linksonder woont een Vlaamse hoogleraar die - 
vernam ik net - met zijn Utrechtse vrouw naar Bilt-
hoven gaat verhuizen. Daarnaast een Oekraïense 
econome met Nederlandse man. Buiten-Europese 
allochtonen ken ik hier niet.
Rechts woont een stel met drie kinderen, verder 
weinig jongeren en gezinnen. In de bovenwoning 
links, zijn in de afgelopen decennia al een stuk of 
vijf keer jonge stellen ingetrokken, die na enkele 
jaren vanwege de (te verwachten) kinderen weer 
vertrokken richting rust en ruimte van de ‘tuin-
steden’. Een tijd terug is er voor het eerst een 
stel vanuit buitengebied (de Betuwe) hier komen 
wonen van wie de kinderen net het huis uit gaan: 
de cirkel is rond.

‘Een militair bolwerk heeft hier nooit gele-
gen’, staat op het straatnaambordje ‘Geerte-
bolwerk’.

Bolides over de stoep
In korte tijd is het drukker geworden door een 
komen en gaan, en door keren en parkeren van – 
door ons bestelde! – klus- en bezorgbusjes. In de 
als eenrichtingsverkeer aangelegde straat vliegen 
bij tegemoetkomend verkeer regelmatig bolides 
van de bezoekers van hotel Karel V rakelings langs 
de voordeur over mijn stoep. Terwijl voorheen 
Japanners op weg naar het ‘Niffy-museum’ de 
voornaamste ‘exoten’ waren, hoor je nu tussen het 
aanzwellende rolkoffer-geroffel flarden van talloze 
wereldtalen.
Graag ren ik door het Zocherpark, of snij ik een 
stukje af via de publieke tuin van Hotel Karel 
V richting Springhaver Café. Soms speel ik op 
de jeu-de-boulesbaan in de hoteltuin of op het 
baantje voor het Bartholomeusgasthuis. Ik geniet 
van de nog altijd relatieve rust in mijn straat en 
van de nabijheid van het dynamische centrum. Ben 
benieuwd wat er gaat veranderen als de Singel 
doorgetrokken is en de plezier- en rondvaartboten 
hun rondje gaan maken. •

Onze redacteur Onno Reichwein schrijft hoe het is om op 
het Geertebolwerk te wonen.

De schrijver woont in het lichte huisje rechts op de foto, op de kop van de Andreasstraat © Patrick van der Sande

Ben Nijssen

Uitbreiding voetgangersgebied mislukking
Het was te verwachten. Na een evaluatie 
heeft het college van B&W toegegeven dat 
de uitbreiding van het voetgangersgebied 
naar de oostzijde van de Oudegracht op een 
mislukking is uitgedraaid. 

De wens om Vismarkt, Lichte Gaard en Donkere 
Gaard fietsvrij te maken bestaat al minstens tien 
jaar. Even zo lang is dat niet uitgevoerd omdat 
voorspeld werd dat dit in de praktijk niet zou gaan 
lukken. Begin 2018 kwam de gemeente er op-
nieuw mee: de Oudegracht tussen de Potterstraat 
en de Hamburgerstraat moest worden toegevoegd 
aan het bestaande voetgangersgebied. Dit leidde 
tot zoveel commotie dat besloten werd om dit 
alleen op zaterdag en zondag in te voeren en wel 
van 10 -18 uur. 
De mislukking werd duidelijk aangetoond met 
tellingen van het aantal voetgangers en fietsers op 

de Oudegracht nabij de Vinkenburgstraat en op 
de Vismarkt. Het bleek dat het aantal fietsers 
op de zaterdagen en zondagen wel lager was 
dan doordeweeks en ook iets lager dan vóór het 
fietsverbod, maar dat het verbod massaal werd ge-
negeerd. Voornaamste reden was dat er praktisch 
niet werd gehandhaafd. Als er al werd opgetreden, 
dan waren de handhavers ook nog eens heel lank-
moedig. Het verbod was ook erg onduidelijk. 
Het week af van het verbod in het bestaande voet-
gangersgebied en om de borden te kunnen begrij-
pen moest je afstappen en een leespauze inlassen. 
Uit een enquête bleek dan ook dat de fietsers niet 
wisten wat het nieuwe verbod nu precies inhield.

Nieuwe raadpleging
Het college heeft geconcludeerd dat het zo niet 
verder kan. Na de zomervakantie komt de vraag 
aan de orde: het nieuwe fietsverbod definitief 

terugdraaien of iets anders verzinnen? In ieder 
geval zal een mogelijk nieuw verbod voor het héle 
voetgangersgebied hetzelfde moeten zijn. Er gaan 
stemmen op voor een fietsverbod tussen 12 -18 
uur. Dan kunnen mensen (met name Bnnenstads-
bewoners) die slecht ter been zijn boodschappen 
op de fiets doen. De vraag is wat je van de raad-
pleging die nu wordt georganiseerd kunt verwach-
ten; de voor- en tegenstanders van uitbreiding 
van het voetgangersgebied zijn immers niet van 
mening veranderd. 
Eén maatregel, het autoverbod op het rondje om 
het postkantoor, is nauwelijks in de evaluatie mee-
genomen. Wel blijkt dat dit verbod ook totaal niet 
is gehandhaafd. Dat is een gemis omdat nu ook 
niet duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn op de 
bereikbaarheid van de Oudegracht ten noorden 
van de Viebrug. •

Een van die klokken van de Buurkerk 
luidt elke dag op twee vaste tijdstippen: 
om vijf voor acht ’s morgens en om vijf 
voor tien ’s avonds. Het is de zogenaam-
de Waakklok. 

Arie Noordermeer, lid van het Klokkenluiders 
Gilde Utrecht, legt uit dat de twee tijdstippen 
betrekking hebben op het opengaan en het 
sluiten van de stadspoorten in de Middel-
eeuwen. Inwoners hadden dan nog vijf 
minuten om erin of eruit te gaan. De Ban-
klok, een andere klok van de Buurkerk, luidt 
als de gemeenteraad vergadert. 
Meer informatie over kerkklokken op 
http://www.klokkenluiders.nl/ •

‘Haast je’, 
waarschuwt de klok
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Ook inzake de precieze locatie van ongevallen maakt 
de gemeente een voorbehoud. ‘In 2014 was de 
precieze plaats van 37 procent van de ongevallen 
bekend, in 2018 was dit 80 procent.’ 
 
Twee klappen per week 
Gert-Jan Veldkamp, bewoner van het pand op de 
hoek met de Loeff Berchmakerstraat, verbaast zich 
over de cijfers. ‘Er zijn hier op de kruising minimaal 
vier incidenten per week. Je hoort de klap en elke 
keer schrik je je een ongeluk. Uit menselijk oogpunt 
moet je helpen, we zijn er veel tijd aan kwijt.’
Over de reactie van de politie is Veldkamp niet 
opgetogen. ‘We zeggen elke keer tegen de agen-
ten: meldt dit aan de gemeente. Zij hebben toch 
regelmatig overleg met elkaar? En dan krijgen we te 
horen: dat is niet onze taak. Maar zij gaan toch ook 
over veiligheid?’
Veldkamp vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente 
niet al uit eigen beweging in actie is gekomen. Want 
het gevaar is alom bekend. en ‘dit gaat niet om grote 
bedragen.’
Bij de komende reconstructie wordt het gebied 
autoluw, maar aan de Jacobijnenstraat zal niets ver-
anderen. Een verkeersdrempel bij zijn huis zou enorm 
uitmaken, meent Veldkamp. Maar drempels zijn in 
deze buurt niet mogelijk vanwege de trillingen door 
het verkeer, meldt de gemeente. Blijkbaar geldt dit 
ook voor fietsdrempels.
In het verleden waren er fysieke hulpstukken zodat 
het meeviel met de ravage op deze kruising: een 
grote bolle spiegel, waarin je de kruising kon ver-
kennen, en een verkeersdrempel, zodat je in ieder 
geval moest remmen. In een streven naar een rustig 
straatbeeld zijn die hulpstukken verdwenen.

(Jacobijnen speelden een belangrijke rol in de Franse 
revolutie. Samen met Robespierre voerden ze naar 
verloop van tijd steeds meer een schrikbewind.) •

‘Het valt allemaal mee’ 
Deze zomer waren er weer twee zware incidenten. 
In het ene geval was er sprake van hoofdletsel. In het 
andere geval werd een fietser door een quad (een 
motor op vier wielen) geschept. De quad-bestuurder 
reed doodgemoedereerd door, maar meldde zich 
later bij de politie. Justitie zag geen aanleiding voor 
strafvervolging. ‘Beide partijen moeten er samen 
uit zien te komen’, aldus een woordvoerder van de 
politie.

Fietser sneuvelt in Jacobijns venijn
Bert Determeijer

De Jacobijnenstraat doet haar historische naam eer aan. Deze verbinding tussen de Oudegracht 
en de Breedstraat heeft een venijnig karakter. De arge-/roekeloze fietser, met westenwind in 
de rug, zeilt vrolijk naar de kruising met het Predikherenkerkhof. En daar gaat het fout. Er is 
geen zicht op fietsend onheil van rechts. En ook het Predikheerverkeer vergist zich vaak in die 
plotse Jacobijn. Het gebied gaat binnenkort op de schop, maar aan dit fietsvenijn gaat nog niets 
veranderen.

Volgens de gemeente ‘valt’ het allemaal mee: ‘In ons 
systeem staan tussen 2014 en 2018 vier ongeval-
len geregistreerd waarbij een fietser betrokken is 
geweest. In totaal leidde dit tot drie gewonden’, 
meldt een woordvoerder. De twee recente incidenten 
betekenen toch een boeiende escalatie.
De woordvoerder maakt een kanttekening. Slechts 
bij een kwart van de ongevallen met politie-inzet 
wordt iets geregistreerd. Alleen de ‘zwaardere’ geval-
len komen aan bod.

www.binnenstadskrantutrecht.nl

De kern van de nieuwe woonvisie is het streven 
naar goede betaalbare woningen in gemengde wij-
ken. ’Hierdoor zullen er gemeenschappen kunnen 
ontstaan waar mensen prettig en gezond (samen) 
leven en er een evenwichtige bevolkingsopbouw 
ontstaat.’ 

Weinig sociale huurwoningen
De visie richt zich voornamelijk op de hoogte van de 
huren en de prijzen van koopwoningen. De balans 
is in sommige wijken nog behoorlijk scheef. Zo 
zijn er bijvoorbeeld in Overvecht en Kanaleneiland 
naar verhouding veel sociale huurwoningen en in 
de Binnenstad en in de wijk Oost juist weinig. De 
grote groei die Utrecht doormaakt zou deels benut 
kunnen worden om de balans wat evenwichtiger te 
maken.
In de Binnenstad is het percentage sociale huur-

Verbod op verkoop sociale huurwoningen 
De verkoop van sociale huurwoningen in de Binnenstad (en ook in de wijk Oost) is niet meer 
toegestaan. Dit is een belangrijk gevolg van de woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ die afgelo-
pen juni door de gemeenteraad is vastgesteld. 

woningen zestien procent, tegen 29 procent 
voor de hele stad. Het aantal koopwoningen is in 
verhouding (verrassend) laag: 38 procent tegen 47 
procent. De ‘overige huurwoningen’ springen er 
in de Binnenstad echt uit: 39.5 tegen gemiddeld 
zestien procent.
Het aantal sociale huurwoningen in de Binnenstad 
werd door de verkoop door woningcorporaties 
de laatste tijd steeds lager. In het gebied binnen 
de singels zal dit niet hersteld kunnen worden. De 
nieuwbouw bij de Jaarbeurs zou mogelijkheden 
bieden. Het college van B&W zegt dat het daar 
ook gaat gebeuren, maar dit blijken geen sociale 
huurwoningen naar de letter van de wet te worden. 
In het collegeakkoord is namelijk afgesproken dat 
álle huurwoningen onder de sociale huurgrens tot 
sociale huurwoningen worden gerekend, dus ook 
kleine studentenappartementen. 

De gevaarlijke kruising op een rustig moment © Dick Franssen

Niet ideaal voor gezinnen
De bevolkingsopbouw in de Binnenstad raakt door 
nog andere redenen uit balans. Eén van de belang-
rijkste hiervan is de leefomgeving. Voor gezinnen is 
de Binnenstad door het ontbreken van speelgelegen-
heid geen ideale plaats om te wonen. Veel werken-
den vinden de verstoring van de nachtrust een reden 
om te verhuizen. Je ziet dan ook dat de bewoners 
van de Binnenstad steeds meer door alleenstaanden 
en jongeren wordt gevormd. De doorstroming is erg 
groot. Een belangrijk deel van de ‘overige huurwo-
ningen’ wordt gebruikt voor verhuur aan expats en 
buitenlandse studenten. Dat is een zeer lucratieve 
markt. De huiseigenaar profiteert van het grote 
tekort aan woningen voor kort verblijf. 
De woonvisie wordt nog verder uitgewerkt per wijk 
of buurt. Voor de Binnenstad zal dit gaan gebeuren 
in de discussies over de omgevingsvisie. •

Ben Nijssen
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‘Wij maken ons ernstig zorgen’, 
zegt 030-lid Mark Harteveld, die 
op 1 oktober de discussie leidt. 
‘Veel bewoners delen die zorgen 
met ons. Natuurlijk, er zijn horeca-ondernemers 
die hun best doen om rekening te houden met 

Horeca centraal op bewonersavond 030
De sterk toenemende horeca- 
activiteiten (nieuwe bedrijven, 
uitbreidingen, etc.) van de laat-
ste jaren vormen het hoofd-
onderwerp van de bewoners-
bijeenkomst die Actiegroep 
Binnenstad 030 op 1 oktober 
organiseert in de Jacobikerk. 
Volgens 030 brengt de groei 
van de horeca de leefbaarheid 
van de Binnenstad in gevaar. 

de omwonenden. Maar de druk 
is gewoon te groot. De overlast is 
velerlei: lawaai in de straat en om-
ver geschopte vuilniszakken door 
aangeschoten cafégasten, zwaar 
bevoorradingsverkeer, bezoekers 
die ‘s nachts voor de deur staan te 
roken en te praten.’ 
Volgens Harteveld zijn het niet 
alleen bewoners die vinden dat 
er een einde moet komen aan de 
onstuimige groei van de horeca. 
‘Er zijn ook ondernemers die plei-
ten voor een tijdelijke stop. 
De Binnenstad is zo aantrekkelijk 
voor bezoekers omdat het er rustig 

is. Ook de ondernemers zijn er daarom bij gebaat 
dat het niet uit de hand loopt.’ 

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

Vaste bewoners vertrekken
De bijeenkomst van 1 oktober is bedoeld om 
met bewoners van gedachten te wisselen over 
een horeca die past in een leefbare Binnenstad 
en over de rol die de 030 hier mogelijk in kan 
spelen. De actiegroep streeft naar een goede 
balans in de Binnenstad tussen werken, winke-
len, uitgaan en wonen. 030 ziet vaste bewoners 
vertrekken en plaats maken voor passanten via 
b&b en expatverhuur. Harteveld: ‘Om dit tij te 
keren voeren we gesprekken met gemeente en 
politiek, organiseren we diverse acties en brengen 
we bewoners die een beroepsprocedure willen 
beginnen in contact met ervaringsdeskundigen’. 
Binnenstad030.wordpress.com
 
Dinsdagavond 1 oktober 8 uur, 
Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171 •

Schweitzerorgel nu in Zwolle

Het ‘Albert Schweitzerorgel’ dat dit voorjaar 
in onderdelen illegaal uit concertzaal Leeu-
wenbergh is gehaald, heeft een tweede leven 
gekregen in Academiehuis de Grote Kerk in 
Zwolle. 

Volgens Robert Helder, portefeuillehouder orgel-
zaken van het Academiehuis, blijft het er maxi-
maal vijf jaar. Hij schrijft dat dit ‘in goed overleg 
tussen de gemeente Utrecht, de gemeente 
Zwolle en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is 
besloten.’ In de tussentijd wordt het eigen orgel 

van de Grote Kerk gerestaureerd. Daarna wordt 
gezocht naar een mogelijkheid het Schweitzer-
orgel ‘weer een plek te geven in Utrecht.’ 
Helder schrijft in een persbericht dat er na de-
montage in Utrecht ‘commotie ontstond omdat 
het orgel onderdeel van een monument zou zijn 
en daarom vergunningplichtig’. 
Waarom hij ‘zou zijn’ schrijft in plaats van ‘is’, 
maakt hij niet duidelijk. Het staat namelijk vast 
dat het Schweitzerorgel onderdeel is van het 
rijksmonument Leeuwenbergh (monument-
nummer 18333). 
De ‘commotie’ heeft er waarschijnlijk toe geleid 
dat er alsnog – in juli – vergunning is aange-
vraagd om het orgel weg te halen. De gemeente 
heeft de vergunning nog niet verleend, maar 
heeft dus wèl – als Helder gelijk heeft – in ‘goed 
overleg’ besloten dat het orgel voorlopig in 
Zwolle blijft. 
Dat is tegen het zere been van de Utrechtse 
orgelliefhebber Rob van der Hilst. Hij eist dat het 
orgel onmiddellijk terugkomt in Leeuwenbergh. •

Het orgel toen het nog in Leeuwenbergh stond

Nationale hobby
Enkele van mijn vrienden verhuren in hun vrije 
tijd appartementen. Ze gingen ‘in stenen’, 
wat – zo hoorde ik in een reclame – de nieuwe 
nationale hobby is. 

De laatste tijd gaat het ook al rond in mijn familie-
kring: een toekomstig vrijkomend groot huis 
wordt waarschijnlijk niet verkocht, maar gesplitst 
en verhuurd. De familieleden zitten niet direct 
om geld verlegen. Bij verkoop zou de opbrengst 
naar bankrekeningen gaan. Stel dat het voor 
ieder 500.000 euro oplevert. Rente geeft de bank 
niet. De Volkskrant berekende dat die vijf ton elk 
jaar aan belasting en geldontwaarding ongeveer 
18.000 euro minder waard wordt. Dus kun je er  

 beter iets anders mee doen. 
 Hun argumentatie: het is een veel te
 groot en te duur huis voor één bewoner,
 verdeel het daarom in wat kleinere,
handzame eenheden. 
Ik woon zelf al 39 jaar in een kwart van een heel 
groot huis. Met 115 vierkante meter kom ik niets te 
kort. In het begin huurde ik het van de gemeente, 
nu van Mitros.
Splitsen, ik kan er moeilijk tegen zijn. Tenzij het 
gebeurt om, gebruikmakend van de woningnood, 
panden de verdelen in super kleine eenheden en 
woekerprijzen te vragen. 
Huren van ver boven de duizend euro voor appar-
tementjes van niks, ik vind het niet kunnen. Als 
je zo graag rijk wilt worden, doe dat dan op een 
fatsoenlijke manier.
Een van mijn werkjes bij deze krant is het verzame-
len op overheid.nl van vergunningaanvragen voor 

onze website. Alle splitsingen, alle omzettingen in 
kamerverhuur komen voorbij, althans voor zover ze 
niet illegaal gebeuren. Soms kijk ik even wat verder 
dan de Binnenstad. En dan zie je dat het daar op 
sommige plaatsen even hard gaat, op de Maliebaan 
bijvoorbeeld. Verder weg, op de Karel Doormanlaan 
(de grote complexen redelijk betaalbare achthoge 
flats tussen Berekuil en Huizingalaan) kwam ik laatst 
de eerste splitsing tegen: een flat in tweeën. Ook 
daar gaat het dus gebeuren. •

Dick Franssen

Naast de papieren krant en de website onder-
houdt de Binnenstadskrant een facebook-
pagina om de bewoners van de Binnenstad 
op de hoogte te houden. Dagelijks wordt 
het nieuws van en voor bewoners gescreend 
en geselecteerd. De fb-pagina heeft nu ca. 
2.000 volgers en mag zich verheugen in een 
groeiende belangstelling.
In de online-redactie is behoefte aan een 
extra redacteur. Hij of zij gaat deel uitmaken 
van een team dat nu uit zes personen 
bestaat. De redacteuren zijn onbezoldigd.

Heb je belangstelling (of een vraag) 
stuur dan svp een mail naar: 
nicovanlaar@gmail.com

Redacteur 
facebook-pagina

Gezocht voor de online-redactie 
van de Binnenstadskrant



permanent in de Binnenstadgroep vertegenwoordigd 
moeten zijn.

Geconstateerd kan worden dat de Binnenstadgroep 
de ambitie en de samenstelling heeft die het college 
met een nieuw wijkplatform beoogt:
- een brede samenstelling, gericht op contact met
 alle relevante groepen en partijen;
- gerichtheid op betrokkenheid van alle relevante
 stakeholders bij de vormgeving van het proces van
 beleidsvorming;
- mogelijk scharnierpunt (signalering en initiatief tot
 contact) voor inhoudelijke betrokkenheid van 
 organisaties en instellingen bij de inhoudelijke
 vormgeving en uitvoering van beleid.
Het is daarom goed denkbaar dat de Binnenstadgroep 
zijn rol verbreedt tot wijkplatform waarbij de scope 
wordt verbreed met actuele onderwerpen.

Essentiële rol
Maar daar kleeft wel een nadeel aan. Bij de partici-
patie spelen bewoners een essentiële rol. Inhoudelijk 
zal dit zich vaak op buurtniveau afspelen en er zijn in 
de Binnenstad vele buurtgroepen van bewoners. Het 
aantal vertegenwoordigers van bewonersbelangen in 
de Binnenstadgroep is noodzakelijkerwijs beperkt en 
dat doet onvoldoende recht aan het belang van de 
bewoners bij en voor de leefbaarheid van de Binnen-
stad; dat belang is wezenlijk anders dan het belang 
van de andere stakeholders. Ook is de afstand tussen 
een breed platform en de diverse bewonersgroepen in 
de Binnenstad te groot.
Het is daarom gewenst om naast een breed samen-
gestelde wijkplatform ook een bewonersplatform te 
hebben als netwerk van de bewonersorganisaties in 
de Binnenstad. Dit bewonersplatform zou dan een 
afvaardiging naar het brede platform hebben, maar er 
is geen sprake van een ondergeschikte positie; beide 
platforms hebben een eigen karakter en inbreng. 

Het bewonersplatform heeft dan tot taak om 
- Binnenstadbrede issues te agenderen, 
- aandacht te vragen voor bewonersparticipatie bij 
 buurtgerichte issues,
- verbinding te leggen tussen de diverse bewoners-
 groepen,
- bewoners waar nodig te mobiliseren op relevante
 thema’s.

Samenvoeging
Het bewonersplatform zou kunnen worden gevormd 
door een samenvoeging van de huidige wijkraad en 
de Actiegroep Binnenstad030, waarbij de wijkraad in 
zijn huidige vorm zou worden opgeheven. Het is ge-
wenst dat dit bewonersplatform de contacten met de 
bewoners-buurtgroepen verstevigt, zodat vanuit het 
bewonersplatform en de vertegenwoordiging in de 
Binnenstadgroep de buurtgroepen betrokken kunnen 
worden bij (beleids-) vraagstukken, zowel Binnenstad-
breed als concreet voor hun eigen buurt.
In de loop van september zal in de wijkraad en de 
andere betrokken organisaties de discussie over de 
wijkplatforms plaatsvinden. •

 Bas Savenije, voorzitter wijkraad Binnenstad
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In juli 2019 heeft het college van B&W het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrecht-
se manier’ uitgebracht: ‘Met participatie willen we samen de stad maken met bewoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.’

www.wijkraadbinnenstad.nlOp weg naar 
wijkplatforms

Men wil de participatie vernieuwen, met name door 
er meer mensen en partijen bij te betrekken (‘inclu-
siviteit’). Ook de verbinding met buurten en wijken 
wil men verbreden; hiervoor moeten de wijkraden 
worden vervangen door wijkplatforms. Het huidige 
stelsel van wijkraden vindt men te weinig flexibel en te 
bureaucratisch geworden.

Participatie
In de nieuwe benadering van participatie ligt een 
zwaar accent op de kwaliteit van de communicatie en 
op draagvlakvorming. Helaas is er maar weinig te vin-
den dat gericht is op het vergroten van zeggenschap 
van bewoners. Als over buurtbudgetten wordt 
gesproken gaat het in feite over herverdelen van 
geld uit het initiatievenfonds en is er geen sprake 
van vergroting van de invloed van bewoners op de 
geldstromen. 
De ‘Utrechtse principes voor samen stad maken’ van 
de Utrechtse ruimtemakers worden wel genoemd, 
maar zijn niet terug te vinden in de inhoud. 

De vervanging van wijkraden door wijkplatforms kan 
leiden tot meer inclusiviteit, maar de platforms hebben 
minder rechten dan de wijkraden. Zo is het adviesrecht 
vervallen. Nu kan dat gemis voor een groot deel wor-
den goed gemaakt door een aanzienlijke verbetering 
van de communicatie (tijdig een adequate reactie op 
vragen en aangedragen standpunten), maar we moe-
ten nog afwachten hoe dat gaat uitpakken. 

Netwerkorganisatie
Het wijkplatform is een netwerkorganisatie die de 
verbinding legt tussen buurtorganisaties en richting 
de gemeente. Hiermee wil men voortbouwen op 
bestaande bewoners- en buurtgroepen en onderne-
mersgroepen.
Elke wijk krijgt tenminste één verbindend platform. 
Er is geen hiërarchische positie van het verbindend 
wijkplatform ten opzichte van de andere bewoners-
groepen, -comités en initiatieven. Een verbindend 

wijkplatform organiseert in elk geval twee keer per 
jaar een bijeenkomst. Hierbij worden uitdrukkelijk ook 
mensen uit de wijk uitgenodigd die zelf minder snel in 
een platform plaatsnemen. 

Belangengroepen
De Binnenstad wijkt af van de overige wijken wat 
betreft het relatief grote belang dat andere groepen 
dan bewoners hebben bij de beleidsvorming t.a.v. de 
wijk: ondernemers van winkels en horeca, culturele 
instellingen, sociale organisaties.
De huidige wijkraad Binnenstad is vooral een bewo-
nersorganisatie benadrukt ook regelmatig het belang 
van een goede bewoners-inbreng omdat andere 
belangengroepen vaak een eigen goede ingang bij 
het college hebben, zoals bijvoorbeeld de onderne-
mersorganisatie Centrum Management Utrecht. De 
wijkraad onderhoudt goede contacten met de meeste 
buurtgroepen in de Binnenstad, doch de samenstelling 
is beperkt qua diversiteit.
Voor de behartiging van bewonersbelangen op 
wijkniveau is er ook de actiegroep Binnenstad030, die 
is ontstaan naar aanleiding van het horecakader. Ook 
Binnenstad030 onderhoudt contacten met diverse 
buurtgroepen. De actieve groep kent geen formeel 
lidmaatschap.

Wenkend perspectief
In het kader van de Omgevingsvisie Binnenstad is een 
Binnenstadgroep samengesteld. 
De Omgevingsvisie Binnenstad is een gebiedsgerichte 
uitwerking voor de Binnenstad van de ambitie voor 
de gehele stad: een wenkend perspectief voor 20 jaar 
met richtinggevende uitspraken.
Het doel van de Binnenstadgroep is om, ten behoeve 
van de vormgeving van het proces van de Omgevings-
visie, vertegenwoordigers te hebben van alle groepen 
van betrokkenen: bewoners, ondernemers, bezoekers, 
organisaties/instellingen. Hierbij moet de inbreng uit 
alle groepen gewaarborgd kunnen worden, het-
geen niet impliceert dat alle groepen daadwerkelijk 

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

website: www.utrecht.nl/Binnenstad, 

twitter: @WBBinnenstad en @GemeenteUtrecht 

Bezoekgegevens: ’oude’ stadhuis, in het voor iedereen 

toegankelijke gedeelte.

Wijkspreekuur wethouder Anke Klein

Wijkwethouder Anke Klein houdt iedere maand spreek-

uur. U bent dan welkom met vragen en ideeën die te 

maken hebben met de wijk Binnenstad. 

Wijkbureau Binnenstad 

De eerste mogelijkheden zijn: 

• Woensdag 18 september: 17.00-18.00 uur (aanmelden)

• Woensdag 16 oktober: 17.00-18.00 uur (inloop) 

   locatie volgt

Aanmelden voor het spreekuur op afspraak kan tot 

uiterlijk tien dagen van tevoren. Voor het inloopspreekuur 

vinden we het prettig als u even aangeeft dat u komt. 

Liefst per e-mail: Binnenstad@utrecht.nl of telefonisch op 

14 030. •

Het wijkbureau is terug binnen de singels. Het is sinds kort gevestigd in het ’oude’ stadhuis, in het voor 

iedereen toegankelijke gedeelte. De officiële in gebruikneming is 6 september. 

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

adres. U kunt altijd langskomen. Maak dan bij voorkeur een afspraak.
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Sociaal makelaar Jeugd 
in de Binnenstad

Regentenzaal klaar voor 
nieuw tijdperk 

Bijna vier eeuwen terug lieten de regenten van het Bartholomeus Gasthuis een eigen vergader-
ruimte bouwen: de Regentenzaal. In het gasthuis werd toen voor armen en zieken gezorgd. 
In 1642 lieten de regenten de bekende Delftse tapijtwever Maximiliaan van der Gucht gobelins 
maken als stijlvolle wandbekleding voor ‘hun Regentenzaal’. Ze betaalden hem uit eigen zak. 
In ruil daarvoor mochten hun familiewapens bovenaan de kleden prijken. Anno 2019 vergadert 
de Raad van Toezicht nog steeds in deze zaal.

Verborgen juweel 
Bezoekers noemen de Regentenzaal een ver-
borgen juweel. De wandtapijten zijn Nederlands 
cultureel erfgoed. Ze hebben lange levens achter 

zich en lagen in oorlogstijd veilig opgerold in de 
kelder van de huidige Winkel van Sinkel. Ook 
het glaswerk, het meubilair en het portret boven 
de schouw zijn origineel. Van al dat pronken in 

daglicht en bij wisselende temperaturen heeft alles 
door de jaren heen veel te lijden gehad, ondanks 
eerdere restauraties. Maar, stel je voor dat zo’n 
zaal dicht en donker moet blijven om de geschie-
denis voor de toekomst te bewaren? ‘Ondenk-
baar’, volgens bestuurder Willy van Egdom. 

Gordijnen weer open
Om dit unieke erfgoed voor de volgende ge-
neraties te veilig te stellen is op advies van het 
ministerie van OCW een project gestart om de 
klimaatinvloed en lichtinval te minimaliseren. Het 
bestaat uit betere isolatie, lichtwering en een 
goede klimaatbeheersing. In de zomermaanden is 
er hard gewerkt om de zaal klaar te stomen voor 
de komende eeuwen.
Willy van Egdom: ‘We zijn enorm blij met de 
financiële steun van het Mondriaanfonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds, het 
BPD Cultuurfonds en vrienden van het Bartholo-
meus Gasthuis. Dankzij hun steun kan iedereen 
weer in daglicht wegdromen bij de gobelins.’

Van ‘ja, ik wil’ tot kamermuziek 
De Regentenzaal is officiële trouwlocatie van de 
gemeente. Bedrijven en instellingen kunnen de 
zaal huren en publiek is welkom op zondagen, bij 
optredens tijdens bijvoorbeeld het Internationaal 
Kamermuziekfestival én natuurlijk op de jaarlijkse 
Open Monumentendag, dit jaar op 14 september. 
Bezichtiging kan ook tijdens een rondleiding op 
zondag via de website: https://www.bartholo-
meusgasthuis.nl/ontdek/cultureel-erfgoed •

‘Ik ben 25 jaar. Twee jaar geleden werd ik ver-
liefd op Utrecht toen ik naar Nederland kwam, 
en ik ben dan ook heel blij dat ik in deze 
mooie stad mag werken. De afgelopen jaren 
deed ik ervaring op in Vleuten-De Meern, en 
nu ga ik het DOCK-team Binnenstad verster-
ken. Vol enthousiasme kijk ik ernaar uit om 
de wijk en de wijkbewoners beter te leren 
kennen. Ik ben er vooral voor kinderen en hun 
ouders, maar met iedereen denk ik graag mee 
over een duurzame, fijne en sociale leefomge-
ving. Je zal me vaak tegenkomen in partici-
patiespeeltuin De Kleine Dom en op andere 
ontmoetingsplaatsen in de wijk. Hopelijk tot 
binnenkort.’ •

E-mail: lsmidtslefever@dock.nl
Telefoon: 06-59906460

Vanaf 1 september werkt Lilith 
Smidts als sociaal makelaar jeugd in 
onze Binnenstad. Zij stelt zich voor:



DUMS neemt helft cursisten
(failliet) UCK over
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Julia
Hier komt het leven
elkaar tegemoet
je kunt hier eten drinken
praten lezen schrijven mailen
je zit hier gewoon
en niemand houdt de 
tijd in de gaten
het lijkt alsof je hier kunt zitten
zolang je wilt
en toch is er discipline in
grote bedrijvigheid
gastvrijheid zonder grenzen

Hier komt het leven 
elkaar tegemoet
in Julia
in deze grote grijze hal van
het station is er kleur en warmte
bij Julia

(Julia: restaurantje stationshal)

Oeke Kruythof

 
Vakantiegevoel op de 
singel
Deze zomer kon ik, vanwege mijn 
werk, de stad niet uit. De meeste dagen 
begonnen met een wandeling door het 
park langs de singel. Het waren meestal 
werkdagen, maar deze aanloop tot het 
werk gaf ook een vakantiegevoel. 
Hoe smal het ook is, het Zocherpark leidt 
me door de wereld. Het wandelpad golft 
en slingert en onderweg zijn veel soorten 
bomen te zien. Ik las dat het vijftig ver-
schillende types zijn, uit acht verschillen-
de landen.
Bijna elke dag begon zo in deze wijde 
wereld. Tijdens de wandeling passeerde 
ik ook druk pratende mensen in allerlei 
talen. Drie kilometer slenteren in drie 
kwartier en ik had voor mijn gevoel meer 
van de wereld gezien dan de buren op 
vakantie. Daarna maar weer aan het 
werk. • 

Harrie Thewessem

16

De hoeder van de 
Schele Maagd

Hans Baars (53) haalde de wijzerplaten van 
de Dom. Hij restaureerde in zijn werkplaats 
de Schele Maagd de stenen engel die vanaf 
TivoliVredenburg over het plein uitkijkt. En 
met zijn vader plaatste hij talloze consoles 
onder de lantarenpalen langs op de grach-
ten. Overal in de Binnenstad pakt Baars het 
erfgoed vakkundig aan.

Baars was zeventien toen hij zijn timmermansdi-
ploma haalde in Culemborg. In die tijd, de jaren 
tachtig, was er veel werkloosheid. Zijn vader had 
een metselbedrijf, dus zoonlief ging daar werken 
en leerde er het vak: ‘s Avonds, na het werk, moest 
ik muurtjes metselen en dan gooide hij ze om en 
moest ik het opnieuw doen. Zo leer je het wel’. 
Later haalde hij zijn diploma’s als metselaar en als 
aannemer, want ‘papiertjes zijn toch goed om te 
hebben’.
 
Lood breekt niet
Baars: ‘Mijn vader werkte met oude gereedschap-
pen. Om een console te metselen bouwde hij eerst 
een stelling onder aan de gracht. Ik keek al snel hoe 
wij het beter konden doen en kocht een auto met 
een kraantje’. 
Na zestien jaar bij zijn vader begon Baars voor 
zichzelf. ‘Er zijn jaren dat ik 99 procent voor de 

gemeente werkte. Nu is dat twintig procent. Ik heb 
geen zin om in te schrijven op de hele aanbeste-
ding, een groot risico. Ik ben liever onderaannemer’.
Hij kan balusters, dat zijn de rechtop staande delen 
van bijvoorbeeld balustrades en hekken, gieten 
op de traditionele manier. Hij giet lood in de taps 
toelopende holte van een blokje natuursteen. Bij 
eerdere restauraties werden balusters vastgezet met 
gietmortel. Gevolg, als er een auto botste dan bra-
ken de palen af. Maar met een loden zetting kan je 
de baluster weer terugslaan in de juiste positie. 
 
Met de engel naar huis
De Schele Maagd, de beschermengel die oorspron-
kelijk op het later gesloopte verzekeringsgebouw 
De Utrecht stond, werd bij de bouw van TivoliVre-
denburg onder het dak gezet, op een plaats die 
niemand kon zien. Baars kreeg de opdracht daar 
wat aan te doen.
Het beeld was door de voet geboord, de arm was 
beschadigd en er ontbrak een teen. In zijn werk-
plaats in Hagestein restaureerde Baars de engel en 
plaatste hem op het balkon van TivoliVredenburg. 
‘Met een kraan deden we het. Leuk. Nee, niet 
teveel mensen erbij. Gewoon een paar boerenjon-
gens, die zijn praktisch en trouw en daar werk ik 
het beste mee.’ •

Herstelwerk op de gracht © Humphrey Daniëls 

Elaine Vis

Tien organisaties nemen de lessen over van het UCK, 
dat begin augustus failliet ging. Eén club voor dans, 
twee voor theater en zeven voor muziek krijgen twee 
schooljaren lang geld. Enkele stichtingen zaten onder 
de vleugels van het UCK, andere waren al zelfstandig 
en krijgen nu extra geld. Grootste opvolger is De 
Utrechtse Muziekschool (www.dums.nl), goed voor 
70 docenten en 3000 cursisten. DUMS verwacht 
september te kunnen starten. Het cursusaanbod 

is bijna klaar; de tarieven onder voorbehoud. Wat 
met Domplein 4 gaat gebeuren, is onbekend. Het is 
gemeente-eigendom; het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten huurde het sinds 1998. Daarvoor zat er ruim 
70 jaar een middelbare school.
In de kelder zit een stuk muur van het Romeinse 
castellum. Uit de Middeleeuwen, toen het huis be-
woond werd door kanunniken, dateert een fontein-
tje in een gang. Bij het UCK werkten 200 mensen, 
van wie een 60-tal in vaste dienst les gaven aan 
6000 cursisten. De instelling kampte sinds 2013 met 
tekorten. •


