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Redactioneel

’s Ochtends kan je in een heel andere stad wakker worden dan 
die van gisteren. En dat ligt dan niet alleen aan de perceptie. 
Langzaam voltrekt zich een stedelijke metamorfose.
Politiek-maatschappelijke invloeden, economische krachten-
velden en ongrijpbare zichzelf regulerende ontwikkelingen 
maken de stad.
In dit nummer is (toekomstige) nieuwbouw letterlijk in kaart 
gebracht. Een artikel over de gedaantewisselingen van de 
aanloopstraten legt de worsteling bloot om openbaar vervoer 
binnen een mobiliteitsplan in goede banen te leiden. Twee 
Utrechtse architecten struikelen over gemis aan langetermijn-
visie op gemeentelijke stadsontwikkeling, met name in het 
verleden. 

En in het hoofdmenu zetten wij de heringerichte Voor-
straat in het zonnetje. De metamorfose van uiterst vieze 
straat tot een straat met een uitnodigende rode asfaltloper, 
verteld door bewoners en ondernemers.
Nog meer verandering: de papieren Binnenstadskrant 
komt dit jaar vier, in plaats van vijf, keer uit. Wel met meer 
pagina’s per nummer. 
Dankzij een bijdrage van het Initiatievenfonds vernieuwen 
we onze website. Een site met (achtergrond)nieuws over 
de Binnenstad, blogs van bewoners- en wijkgroepen en 
ruimte voor actiegroepen. In maart is die klaar. Houd het in 
de gaten en schrijf mee waar mogelijk. En bovenal: abon-
neer je tegen die tijd, het is gratis, dan krijg je automatisch 
bericht wanneer wij weer een nieuw artikel geplaatst 
hebben. •
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Toen het in maart stil werd in Utrecht, zag Dominique 
Vermeulen (32) ineens een andere kant van de Voor-
straat. Hij werkt voor een restauratiearchitectenbureau 
op de Trans en woont in de Vogelenbuurt, dagelijks loopt 
hij daarom door de Voorstraat. De gebruikelijke drukte 
van het verkeer, de winkels en de terrasjes was ineens 
verdwenen. Dit maakte dat de handen van schetser en 
aquarelschilder Dominique begonnen te jeuken.

In zijn vrije tijd schetste Vermeulen 
altijd al graag panden of indruk-
ken van de stad. De bijzondere 
rust in de Voorstraat bood hem 
de mogelijkheid de straat die 
hij zo goed kent vast te leggen. 
‘Normaal schets ik op bankjes 
of terrassen, je moet een rustige 
plek hebben om te kijken en dat 
is er op de Voorstraat normaal 
niet.’ De straat fascineert hem 
juist omdat die in de afgelopen 
jaren zo veranderd is. ‘Nu het zo 
rustig in de stad is, pak ik mijn 
kans voordat deze pandjes weg 
zijn. Bekende gevels verdwijnen, 
soms waren ze mooi en soms 
lelijk, maar altijd kenmerkend en 
herkenbaar. De gentrificatie gaat 
zo snel in Voorstraat, het wordt er 
steeds hipper.’

Voorstraat, richting Neude met 
twee fietssters © Werry Crone

 

Aan het begin van de coronacrisis begon Dominique met 
het schetsen van de gevels van de gesloten horeca, maar 
inmiddels heeft hij al meer dan de helft van alle gevels van 
de hele straat geschilderd – dat zijn er iets meer dan 100. 
‘Het wordt een beetje te veel om op te hangen. Ik begon in 
maart met een schets van Snackbar ’t Hoekje, maar na een 
tijdje lag mijn hele tafel vol.’ 

‘Super tof’
Op zijn Instagramaccount @deceve en zijn website 
www.dominiquevermeulen.nl deelt hij zijn kunst, met 
enthousiaste reacties van bewoners en ondernemers tot 
gevolg: ‘Wat leuk al die gevels. Toch apart hoe gevels zo 
verschillend kunnen zijn!’ reageert een van Dominiques 
Instagramvolgers. Onder de gevel van Tapasbar El Mundo 
staat: ‘Super tof gedaan, ik werk hier al 20 jaar en ben 
sinds 4 jaar de trotse eigenaar. Gaaf om de zaak eens op 
zo’n manier te zien!’ 
Vermeulen is blij dat zijn schetsen zo in de smaak vallen bij 
de Utrechters, voor liefhebbers verkoopt hij mooie prints 
van zijn schetsen. 
Vermeulen merkt dat door zijn kunst ook anderen de straat 
met nieuwe ogen gaan bekijken: ‘Normaal kijkt niemand 
zo goed naar gevels; je bent altijd in beweging. In deze 
periode kan je er letterlijk en figuurlijk stil bij staan en het is 
mooi om te zien wat je dan opvalt.’ •

Dominique Vermeulen brengt alle 100+ gevels van de Voorstraat 
in kaart. © Iris Tasseron

Metamorfose

Vermeulen begon zijn tekenproject met een schets van Snackbar ’t Hoekje. © Iris Tasseron

Roos Barends

‘Door de lockdown zie je de gevels’ 

Elaine Vis Redactioneel



Een en al levendigheid tussen Neude en Drift

designwinkeltjes. Echte speciaalzaken zijn er 
nauwelijks nog. Op nummer 35 Plato, de zaak met 
nieuwe releases op cd, dvd en vinyl. De meeste 
horeca in de straat is sinds de coronatijd omgeto-
verd in luxe kiosken. Bij The Village hangen hip-
sters rond met een Flat white of double Ethiopia 
burka gudina, maar nu eentje to-go. 
Ruim aanbod in de straat waaronder Ana’s Lams 
Dis met Turks biologisch eten, De Ontdekking met 
erwtensoep en Gys met vegan glutenvrije mee-
neem-menu’s. 

Veganistische maaltijden
‘In een wachtlijst kan je niet wonen’ staat te lezen 
op het verfrommelde spandoek boven het ACU. 
Dit voormalige kraakpand uit 1976 halverwege 

De 106 panden tellende licht gebogen Voorstraat 
is doorgaans bevolkt met fietsers die het centrum 
in- of uitgaan en met hippe bezoekers. Er verblijven 
daklozen en veel studenten. Het is een gemoede-
lijke straat. Twintig jaar geleden leek de Voorstraat 
vervallen, grimmig in de avonduren. Husselende coke-
dealertjes, gespuis in de buurt. De Dominicaanse 
prostituees van de aanliggende Hardebollenstraat 
kregen niet altijd het meest fijne publiek. Er ston-
den toen winkels leeg. Nu, in coronatijd, zijn dat er 
slechts twee; in drie etalages wordt gewoond.
 
De Liefde
Op nummer 6 is het Jugendstilpand De Liefde te 
vinden. Architect R. Rijksen bouwde het in 1904 
als apotheek met woonhuis. Ertegenover een pand 
uit 1918. De luxe winkel Nachtleven, gespeciali-
seerd in houten bedden, is volgens eigen zeggen 
sinds 1906 een begrip. Even verderop, voor mo-
nument In de Ossenkop, zit Huize Mona. Publiek 
geheim. Ertegenover rijksmonument met trap-
gevel D’coninck van Poortugael uit 1619. Je kunt 
er Australisch eten, een ‘laid-back Aussie experience’. 
Boven Albert Heijn, een eindje verder, zat ooit een 
groot callcenter. Nu wonen er ruim 30 studenten. 
’s Nachts staan soms mensen in de deuropening in 
badjas een laatste sigaretje te roken. 

Flat White
De straat heeft meerdere tweedehandswinkels, 
horeca waaronder heel veel eettentjes en een paar

De haas denkt na, hij heeft het allemaal mee gekregen. Hoe de straat rood kleurde als fiets-
straat bij de laatste herinrichting. Op zijn steen zit hij nu niet meer op een eiland tussen het 
verkeer, maar op een schiereiland. Het beeld, Thinker on a Rock van Barry Flanagan, kreeg in 
2002 na veel discussie een plaats op de kop van de Voorstraat. Bij de vork, waar het verkeer 
zich splitst en mengt in de stroom fietsers en auto’s langs de Neude.

Elaine Vis
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is landelijk bekend. Er treden alternatieve en opko-
mende bands op. Jarenlang kon je er veganistisch 
eten, met liefde gekookt door de Kitchen Punx. 
Ook ACU ging dicht vanwege de corona. Vrijwilli-
gers van de Solidarity Kitchen toverden tijdens de 
eerste lockdown ruim 18.000 gratis vegetarische 
maaltijden voor de kwetsbaren in Utrecht. ACU is 
nu potdicht. Voorlopig geen concerten, queerfees-
ten en bevlogen politieke vergaderingen meer. 
Verderop staat een rij klanten keurig op 1,5 meter 
afstand te wachten voor coffeeshop Pleasure. 
Daar kan Gall&Gall niet tegenop. 
De City is dicht, maar eigenaar Kinepolis opent 
de bioscoop weer als de lockdown voorbij is. Het 
gebouw uit 1936 is een pareltje van de Nieuwe 
Zakelijkheid. Hier gaat de Voorstraat over in de 
smallere Wittevrouwenstraat, waaruit straks, als 
de pandemie onder controle is, studenten uit de 
Universiteitsbibliotheek over de rode asfaltloper 
frisse energie meenemen de Voorstraat in. •

Veel fietsers van De Haas naar de Wittevrouwenstraat.
 © Luuk Huiskes

Wonen in een etalage: altijd aanspraak
Elaine Vis

De telefonische afspraak stond vast. Ik had 
zomaar aangebeld op de Voorstraat. Daar 
waar je de etalages in kan kijken, de ruit deels 
beplakt met plastic en daarnaast de gordijnen 
soms dicht. ‘Tuurlijk, geen punt een telefonisch 
interview’, beloofde kamerbewoner Tom 
Monster gul. Toen ik op de afgesproken tijd 
belde, riep hij de huisgenoten erbij. Daar zaten 
wij met zijn vijven via een mobieltje verbonden. 
Corona.

Tom, Claire, Wouter en Charlie wonen via particulie-
re verhuur op kamers. Drie kamers aan de voorkant 
van het pand waarvan twee in de etalages, en één 
half onder de grond in het souterrain. En er is een 
kamer aan de achterkant. Badkamer en keuken 
delen zij. Via de brandtrap daar kom je op een plat 
dak.
Claire en Charlie voelen zich thuis bij Veritas. Wouter 
en Tom houden het bij Orca. Tom doet een premas-
ter Geschiedenis van Politiek en Maatschappij. Op de 

▲
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‘De autoklanten uit Zeist zie ik niet meer’
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Drift, vlakbij, heeft hij dit jaar maar één keer college 
gehad. Alles gaat online.
Claire is communicatiemanager bij Groene Bouw-
hekken, circulair bedrijf. Wouter studeert Techni-
sche bedrijfskunde aan de HU en doet een minor 
vastgoed. 
Charlie is 1 oktober begonnen aan een echte baan 
als PR- en communicatiemanager bij een productie-
bedrijf van tv-programma’s. ‘Het kantoor heb ik nog 
niet veel gezien.’ 

Pizzabakker als buurman
Voor corona kon je heerlijk stappen in de buurt en 
binnen twee minuten lag je in bed als je er geen zin 
meer in had. 
Claire roept: ‘Wij hebben een hele leuke pizzabak-
ker als buurman. Wij maken vaak een praatje en 
halen er graag pizza. Vooral als hij korting geeft, 
haha.’
Van het ACU, de andere buur, hebben ze meer last 
dan plezier. ‘Niet de muziek, maar ’s nachts van 
rokende bezoekers voor onze ramen.’
Over de herinrichting, elkaar aanvullend: ‘Een 
bredere stoep’, ‘Dus van de zomer kunnen wij een 
bankje voor het huis neerzetten’. ‘De horeca heeft 
meer ruimte voor terras’, ‘Dat maakt de straat meer 
betrokken bij het centrum’. ‘Daardoor is het minder 
een doorgangsstraat.’ ‘En’, zegt Charlie ‘ik vond de 
Voorstraat geen prettige straat om door te fietsen, 
onhandig. Maar nu is het fijn!’

Klop op het raam
Muffin, de kat, zit soms voor het raam. Voorbijgan-
gers spelen met hem en maken foto’s. ‘De inkijk als 

Charlie Jans, kat Muffin, Claire Zandvliet, Tom Monster en Wouter Freeriks. © Werry Crone

je in een etalage woont valt overdag mee. ’s Avonds 
heb je wel inkijk. Toen de straat nog niet verbreed 
was en mensen hun fiets uit het parkeerrek haal-
den, botsten ze ‘s nachts tegen ons raam. Dat is nu 
echt minder.’

Tom: ‘Aan de voorkant, bijna op straat wonen, 
heeft ook voordelen. Je hebt veel aanspraak. Vrien-
den die langskomen kloppen op het raam en dan 
maken wij even een praatje.’ Wouter hield er zelfs 
zijn vriendin aan over. •

parkeren, gaven hun schoenen af, gingen dan de 
stad in en maakten er een gezellig dagje uit van. 
Jammer dat dit nu niet meer kan.’

Tegen de richting in
Van Hattem is positief over de heinrichting van de 
Voorstraat. Hij vindt de straat mooier geworden. 
‘Er rijden wel auto’s tegen de richting in, maar dat 
is al langer zo. Ik denk dat automobilisten gewoon 
niet weten welke route ze moeten nemen.’ 

Hij heeft zijn zaak ’t Ambacht genoemd, omdat 
de A de eerste letter in het telefoonboek is en dus 
makkelijk vindbaar. 
‘Gewoon praktisch dus. Maar ik wil met deze 
naam ook afstand nemen van de snelle hakkenbar. 
Ik richt me op de betere schoen en gebruik de bes-
te materialen voor de reparatie. Als de schoenen 
hier de deur uit gaan, mankeert er niets aan. Daar 
ben ik trots op.’
Op dezelfde locatie, in een hakkenbar is Van 
Hattem zijn carrière begonnen. Nadat hij er zeven 
jaar gewerkt had, besloot hij zelf de benodigde 
papieren te halen en is hij voor zichzelf begonnen. 
‘Nu kan iedereen schoenmaker worden, terwijl ik 
drie diploma’s moest halen.’
Zijn klantenkring is in de loop der jaren ook be-
hoorlijk veranderd. ‘Het zijn vooral oudere mensen, 
maar ook werkende mensen, die kwaliteit weten 
te waarderen. Vroeger kwamen hier ook veel 
studenten. Die lopen nu op sneakers en gooien ze 
weg als ze kapot zijn.’ 
Zijn klanten komen lopend of op de fiets. Jaren 
geleden kreeg hij ook veel klanten uit Zeist en 
omgeving. ‘Die konden hier gewoon voor de deur 

‘Tja, ik ben hier zo ongeveer de laatste der 
Mohikanen. Ik vind het jammer dat de speci-
aalzaken steeds meer verdwijnen en plaats 
maken voor horeca’, vertelt Chris van Hattem, 
eigenaar van schoenmakerij ’t Ambacht aan 
de Voorstraat. Zijn zaak is hier sinds 1989 
gevestigd. 

Zelf komt Van Hattem elke dag op zijn snorfiets 
naar de zaak. Die staat voor de winkelruit gepar-
keerd. ‘Een fiets, brommer of snorfiets is het beste 
vervoermiddel in Utrecht.’
Natuurlijk heeft de coronacrisis ook voor zijn zaak 
gevolgen. ‘Ik zit nog niet op de helft van mijn nor-
male omzet. Ik mag wel open, maar alleen voor 
reparatie. De veters, schoencrème en spray blijven 
op de plank staan. Maar ik ga gewoon door en ik 
blijf positief.’ •

Marianne Coopmans

Schoenmaker Van Hattem: mijn klanten komen lopend of op de fiets. © Michael Kooren
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Schuimrubberspecialist tussen de eettenten

‘Meestal krijgen we zittingen van eetkamer-
stoelen binnen. Vaak geërfd van opa en 
oma’, legt Albert Hensbergen uit. Hij is met 
zijn vrouw Liesbeth eigenaar van Kenton 
Polyether. ‘De vulling vergaat, schuimrubber 
wordt langzaam te zacht. Met die kussens 
kan je hier makkelijk komen. Dat wij aan een 
fietsstraat zitten is voor onze klanten en voor 
ons geen enkel probleem.’ 

De werkplaats achter de winkel (1977) is bomvol. 
Grote tafels, een bandnaaimachine om matrassen 
te maken uit schuimrubberen platen en een snij-
machine. Regelmatig gaat de ouderwetse winkelbel. 
Klanten komen brengen of halen. Online is alles al 
doorgegeven. 
Hensbergen: ‘Nu begint de drukste tijd. Caravans 
en boten worden voor de zomer klaar gemaakt. 
Wij snijden kussens op maat en stofferen. Door 
de corona missen wij de provisie van de kleine 
dingetjes, maar de grotere opdrachten gaan ge-
woon door. IJzergaren of spuitlijm verkopen, kleine 
dingen, is ook leuk want dan heb je contact met 
de mensen’.

Kapper na kapper
‘De Voorstraat was vroeger gezelliger: er zaten meer 
speciaalzaken. Nu zijn het voornamelijk eettentjes 
en het stikt de moord van de kappers. Dat vind ik 
niet leuk. De take away-bezorgers rijden je zo van 
de sokken. Destijds heb ik al lopen zeuren omdat 
de bezorgfietsen de stoep blokkeerden bij het laden 

en lossen voor mijn winkel. Als ik klaag gebeurt er 
wat, maar er wordt niet veel gehandhaafd.’
‘Ik maak nog weleens een praatje met de kapper, 
de medewerkers van afhaal Sushi Wang en res-
taurant Selamat Makan en ik kom eigenaar Bas 
van De Ontdekking weleens tegen. En de meiden 
van de coffeeshop. Nee, wij hebben geen last van 
coffeeshop Pleasure. Dat vraagt iedereen altijd als 
eerste. Klanten die dubbel parkeren of rondjes 
rijden terwijl de bijrijder hasj gaat halen worden 
geweigerd. De beveiligers houden het goed in de 
gaten.’

Liesbeth, dochter Angela met haar dochter en Albert Hensbergen in de winkel. © Werry Crone

 ‘Dit is de mooiste straat van Utrecht.’ © Michael Kooren

Marianne Coopmans

Op de driesprong Voorstraat-Wijde Begij-
nestraat zit de kleermakerszaak van Karim 
Azimi. Op zijn winkelpui staat ‘Akazimi pak-
ken op maat’. Hij is gespecialiseerd in op maat 
gemaakte pakken en trouwjurken. De zaak zit 
hier sinds 2016 en Azimi overziet, zo zegt hij, 
het hele gebeuren in de heringerichte Voor-
straat. Van half maart tot half juni moest hij 
zijn zaak sluiten vanwege corona. Maar nu is 
hij weer open voor reparaties en bestellingen. 

Azimi komt uit Afghanistan. Hij is naar Nederland 
gekomen om hier de opleiding Mode en Techniek 
te volgen. Hij koos voor mode: ‘Ik heb oog voor 
design.’ Nadat hij met de tweejarige opleiding klaar 
was, ging hij anderhalf jaar in de leer bij een profes-
sional die pakken op maat maakte. In 2016 begon 
hij een eigen zaak in de Voorstraat. ‘Mijn klanten 
zijn vooral mensen die een goed passend pak, over-
hemd of jurk van een bepaalde stof zoeken.’

Beter handhaven 
Azimi is positief over de herinrichting van de Voor-
straat, maar ziet ook verbeterpunten. Zo hebben 
fietsers en voetgangers meer ruimte gekregen. 
Maar de vakken voor de fietsen snoepen zoveel 
ruimte van de trottoirs af dat voetgangers toch 
soms nog in de knel komen. 
Ook het eenrichtingsverkeer werkt volgens Karim 
Azimi niet altijd goed. ‘Ik zie hier veel auto’s die niet 
omrijden en tegen het verkeer in gaan.’ 

Zijn klanten komen vooral van buiten Utrecht, met 
de auto. ‘Zij kunnen nauwelijks een parkeerplaats 
vinden, ook al omdat de klanten van de coffeeshop 
verderop hun auto vaak onbetaald parkeren. Bestel-
busjes van bijvoorbeeld Post.nl parkeren overal, ook 
op de trottoirs en fietspaden.’

De oplossing ziet hij vooral in beter handhaven door 
de politie. Toch is en blijft Azimi van mening dat de 
Voorstraat de mooiste straat van Utrecht is. ‘Het 
bruist hier van het leven.’ Maar als het aan hem ligt, 
kan en moet de straat nog mooier worden. •

‘Grote Richard’ 
‘Ik mis de andere specialisten wel zoals Bert’s Bier-
huis en de vloerenboer die op de hoek zat. ‘Kleine 
Richard’ loopt nog weleens door de straat, de 
eigenaar van veel panden aan de overkant. ‘Grote 
Richard’ [Richard van Wijnbergen, red.] was in de 
jaren 90 de voorzitter van de winkeliersvereniging. 
De ondernemers hadden veel onderling contact. 
De oudere winkeliers gingen weg. Wij zijn met te 
weinig overgebleven voor een echte winkeliersver-
eniging. Er is een ander type ondernemer, een type 
die niet een zaak heeft voor het hele leven.’ •

Elaine vis



Van verkeersriool met vieze lucht tot fietsstraat
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Midden jaren 90 stond er op de Wittevrouwenstraat-Voorstraat in de spits één lange file van begin tot eind. Je kon toen nog doorrijden 
tot over het Vredenburg. Als één van de eerste maatregelen tot compartimentering van de Binnenstad werd de doorgaande verbinding van 
Wittevrouwenbrug tot Smakkelaarsveld afgesneden. Sindsdien zijn de ideeën over verkeer in de Voorstraat verschillende keren bijgesteld. 
Is het nu klaar?

Er stonden toen ook veel vrachtauto’s en bussen 
richting Centraal Station vast. Die bussen hadden 
dieselmotoren, waarmee ze nu absoluut niet meer 
zouden mogen rondrijden. De lucht in met name 
de Wittevrouwenstraat was de vieste van de stad. 
Bij de universiteit stonden snuffelpalen die op de 
smog wezen, die regelmatig op de radio werd 
gemeld.
Op 1 november 1996 werd de Binnenstad binnen 
de singels opgedeeld in vier compartimenten. 
Het doorgaand verkeer over het Vredenburg 
werd eruit gehaald. Vanuit de Voorstraat moest 
je terug via de Nobelstraat. Ook werd de Wijde 
Begijnestraat afgesloten omdat anders sluipverkeer 
via het Nijntje Pleintje de compartimentering kon 
omzeilen. 
Het sluipverkeer over de Zandbrug werd echter 
zo groot dat deze in 1999 werd afgesloten; 
de Wijde Begijnestraat werd toen weer geopend. 

Van 14.000 naar 9000
Door deze maatregelen nam het verkeer over de 
Voorstraat af van 14.000 voertuigen per dag naar 
9000. Fietsers mochten toen in de Voorstraat 
alleen richting Neude fietsen en in de Nobelstraat 
richting Nachtegaalstraat. Daardoor reden in de 
Nobelstraat veel fietsers over de stoep.
In 1996 werd ook besloten de bussen van de 
Voorstraat af te halen en in twee richtingen door 
de Nobelstraat te leiden op de route CS-Uithof en 
vice versa. Het besluit tegen de betonnen HOV-ba-
nen [Hoogwaardig Openbaar Vervoer, red.] bleef 
omstreden. 
In 2000 won Leefbaar Utrecht de verkiezingen en 
werd Yet van den Bergh wethouder voor verkeer. 
Zij nam maatregelen om de bussen alsnog weer 
in één richting door de Voorstraat te leiden. De 
Wittevrouwenstraat en de Voorstraat werden 
opgebroken en kregen een stabielere ondergrond. 

Ook de Wittevrouwenbrug werd verstevigd zodat 
er zware bussen over konden rijden. 

Bomen weer terug
Bij de herinrichting werden alle bomen gekapt. 
Uiteindelijk werd Van den Bergh teruggefloten 
en in 2001 werd de betonnen HOV-baan over de 
Nobelstraat en de Biltstraat aangelegd. Voor de 
fietsers betekende dit dat ze zowel in de Voor-
straat als over de Nobelstraat in twee richtingen 
konden rijden; bomen konden terugkomen in de 
Voorstraat.
In 2016 werd een nieuw stedelijk mobiliteitsplan 
aangenomen. De kern: hoewel de stad doorgroeit, 
mag het aantal auto’s niet toenemen en fietsers en 
OV moeten meer aandacht krijgen. Dit leidde in de 
Binnenstad tot maatregelen die het fietscomfort 
moesten verbeteren en voetgangers meer ruimte 
moesten geven. 

Twee buslijnen door de Voorstraat: niet te doen. @ Het Utrechts Archief

Ben Nijssen

Van verkeersriool met vieze lucht tot fietsstraatVan verkeersriool met vieze lucht tot fietsstraat
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Na de herinrichting is de Voorstraat een fietsstraat. © Iris Tasseron

‘Vooral een straat van passanten’
je potkacheltjes kon kopen. Er was weinig te 
doen, maar dat is de afgelopen 20 jaar drastisch 
veranderd met de komst van supermarkten en veel 
horeca. Daarnaast zijn de meeste panden gesplitst 
in kamers en appartementen. Gezinnen wonen er 
bijna niet meer.’

Te veel horeca?
Zonderland heeft nu in coronatijd alles bij de hand: 
de koffiebar, goedkope restaurantjes en de super-
markten. Hij vraagt zich al langere tijd af of de ge-
meente niet te veel horeca in de straat heeft toege-
staan. ‘Het woonklimaat trekt vooral jonge mensen. 
De straat is populair bij studenten. Hoe leuk ook, de 

‘Toen er nog enkel glas in de ramen zat, hoorde 
ik constant veel verkeerslawaai. Om 08 uur werd ik 
vanzelf wakker en nu moet ik een wekker zetten. 
Het was een van de smerigste straten van de stad.’
‘In de Voorstraat woonden niet alleen studenten 
en stellen, maar ook gezinnen. Er was weinig 
horeca en er waren vrij veel winkels. Zaken waar 
niet al te veel in omging, type bric à brac waar 

Al in de jaren 80 kwam Peter Zonderland 
op kamers bij een bevriend stel. Het huis, 
halverwege de Voorstraat, werd zes jaar 
geleden verbouwd tot drie appartementen. 
In een daarvan woont Peter op de eerste etage.  

meesten die er wonen gaan na een paar jaar weer 
weg. Er is geen samenhang in de straat. Dat brengt 
met zich mee dat weinig mensen zich bekommeren 
om de buurt. Er woont een handjevol mensen op 
de Voorstraat die er al sinds de jaren 80 wonen. 
Het is nu vooral een straat voor passanten’.
Hij vindt de straat zeker mooier geworden met 
brede trottoirs, minder parkeervakken en bomen. 
Brede trottoirs blijken helaas ook handige tijdelijke 
parkeerplekken en prima racebanen voor bezorg-
fietsen en -scooters.’ Hij noemt de twee soorten 
lantaarnpalen ‘een malle toestand: Pyke Koch-
lantaarns tegenover snelwegverlichting.’ 
Peter ziet automobilisten die moeite hebben zich 
aan de 30 km te houden. ‘Soms verliezen ze hun 
geduld, gaan inhalen en vergeten dat er fietsers 
van de andere kant komen.’ Hij wacht af hoe de 
herinrichting uiteindelijk uitwerkt. •

Het meest verstrekkend zijn deze voornemens 
doorgevoerd bij de herinrichting van de Wit-
tevrouwenstraat en Voorstraat: nu fietsstraat. 
Frappant is dat de Wijde Begijnestraat weer is 
afgesloten, nu om verkeer richting Vogelenbuurt 
te verhinderen. Vlak voor de herinrichting was 
het aantal auto’s per etmaal in de Wittevrou-
wenstraat gedaald naar 3.800 en in de Voor-
straat naar 2.200. De aantallen na herinrichting 
kunnen niet goed worden bepaald: door corona 

is het minder druk in de Binnenstad.
Dit jaar wordt het mobiliteitsplan uit 2016 verder 
uitgewerkt. De voetganger krijgt in de Binnenstad 
nog meer ruimte. Misschien wel te veel in vergelij-
king tot auto’s en fietsen. 

Communicerende vaten 
De stroom fietsers door de Binnenstad wordt te 
groot, vooral op de Nobelstraat. De oplossing is 
onduidelijk. Al bij de discussies over de herinrich-

ting van de Voorstraat werd gesuggereerd deze te 
bekijken in relatie tot een mogelijke herinrichting 
van de Nobelstraat. Dit blijven – net als toen – 
communicerende vaten. De aansluitende Nachte-
gaalstraat gaat binnenkort op de schop. Hoe kun 
je in de Nobelstraat fietsverkeer en OV verminde-
ren ten gunste van voetgangers? 
Hoe kan de Voorstraat dit (deels) opvangen? 
De recente aanpassing van de Wittevrouwenstraat /
Voorstraat is nog niet de laatste. •

Elaine Vis

Na de herinrichting is de Voorstraat een fietsstraat. © Iris Tasseron
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Wout Schrier is als projectleider van Utrecht 
Fietst, een gemeentelijk project om Utrecht als 
wereldfietsstad neer te zetten, betrokken bij de 
herinrichting. 
‘Tijdens een stevig ontwerpproces met een flink 
aantal bewonersbijeenkomsten is over de in-
vulling van de straat, over iedere parkeerplaats 
en boom, van gedachten gewisseld. Hoe de 
straat functioneert kunnen wij pas zien als de 
lockdown voorbij is. Bovendien, de Voorstraat 
is nog niet helemaal af. Het plantseizoen begint 
nu pas.’
In het voorjaar werd het asfalt uitgebroken en 
naar de asfaltcentrale gebracht voor recycling. 
Nutsbedrijven van onder meer water en stroom 
maakten van de gelegenheid gebruik om 
leidingen te repareren of te vernieuwen. Alle 
bestrating van gevel tot gevel en al het straat-
meubilair is weggehaald en vervangen. 

Paarse drielingen
‘De stoepen zijn breder geworden en uitge-
voerd in gebakken klinkers. Deze ‘paarse 
drielingen’ liggen ook elders in de Binnenstad, 
ze sluiten mooi aan bij het historische karakter 
van het centrum. Hardgebakken novoton-
klinkers zijn te vinden bij de inritten. Zij zijn 
beter bestand tegen draaiend verkeer. 
Het zwarte asfalt met gescheiden rijbaan voor 

Rode asfaltloper verwelkomt dagelijks 16.000 fietsers

De herinrichting van de 300 meter lange Voorstraat is bijna afgerond. Fietsers, bestelbusjes 
en voetgangers bevolken de nieuwste fietsstraat in de noordelijke Binnenstad. Straks, na de 
lockdown, komen er weer 16.000 fietsers per dag voorbij. In de toekomst meer.

fietsers is vervangen voor een rode asfaltloper. 
Dat rode asfalt gebruikt heel Nederland voor 
fietspaden.’

Gat in fietsnietjes
Parkeren van auto’s is sterk gereduceerd. 
Op de stoepen is op de zogeheten func-
tiestrook ruimte gemaakt voor terrassen, fiets-
parkeerplekken, laden & lossen en parkeren. 
De fietsnietjes met de afbeelding van de 
Utrechtse Dom zijn, nadat ze ondeugdelijk 
bleken, voorzien van een gat om het kettingslot 
doorheen te halen. 
Op de kop bij de Neude worden nog twee 
bomen geplant. Rondom een boomspiegel, een 
stuk grond met lage struikjes. Langs Café De 
Voortuin nemen fietsers nu de afkorting rich-
ting Potterstraat. ‘Pas als die bomen er staan en 
de terrassen weer open zijn, zal blijken of de 
fietsers wel de goede route nemen. Net zoals 
de aanpak van de zijstraten zijn dit de laatste 
fasen van de herinrichting’. 

Er komt groen: bomen en geveltuintjes. 
Ook de bewoners van de Wittevrouwenstraat, 
het verlengde van de Voorstraat, willen veel 
groen. ‘Maar daar zitten zoveel leidingen in de 
grond dat er boombakken worden geplaatst’.  
In maart is de herinrichting klaar. •

 

Ik zocht de Voorstraat, maar ze is niet 

tevoorschijn gekomen, noch in mijn 

woordenboek, noch in mijn encyclopedie. 

Toch verdient zij het om dit middelpunt 

van namen en woorden te zijn: 

Potterstraat. 

Vooraanstaand, Voorafgaand, 

Voorbehoud, Voorbehoedmiddel, 

Voorbijstreven, Voordegekhouderij, 

Voordracht, Voorgeschiedenis, 

Voorstraat, 

Voorjaarsbloem, Voorkomendheid, 

Voorraadschuur, Voorstellingsvermogen, 

Vooruitstrevend, Voorwereldlijk, 

Voorzienigheid, Voorzitter. 

Wittevrouwenstraat

De Voorstraat 
Harrie Thewessem

Elaine Vis
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Fotobijschrift? @ Werry Crone

@ Werry Crone

@ Werry Crone

Foto’s pagina 8 en 9 © Werry Crone



Medische Missiezusters uitgezonden vanuit Utrecht
Anna Sterk
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‘Medische Missiezusters’ staat op de steen-
rode deur van Jansveld 13. De frisse kleur valt 
op en wijkt af van het kleurenpalet van de 
andere huizen in de straat. Het opschrift roept 
de vraag op: ’Bestaan die dan nog, hun werk 
is toch reeds lang overgenomen door ngo’s en 
andere organisaties?' 

Voor het ontstaan van deze congregatie, die in 
2019 haar 80-jarig bestaan vierde, gaan we terug 
naar 1925. De Oostenrijkse arts Anna Dengel 
(1892-1980) constateerde dat in missielanden 
vrouwen niet door mannelijke artsen behandeld 
mochten worden, vanwege cultuur en godsdienst. 
Daarnaast verbood de kerkelijke wetgeving tot 
1936 de uitvoering van medische beroepen. 
Dengel vond een oplossing en richtte ‘Het 
gezelschap van Medische Missiezusters’ op. Een 
woon- en werk van katholieke vrouwelijke artsen 
en verpleegzusters zonder publieke gelofte van 
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Maar 
mét leefregels gelijk aan die van een congregatie. 
De zusters konden nu hun medische beroepen 
uitoefenen. 
In Nederland bestond al snel belangstelling voor 
dit initiatief. In 1939 werd een huis gekocht in 
Imstenrade (L) en een stichting opgericht, die in 
1941 een erkende congregatie werd. In de jaren 
50 en 60 vertrokken vele zusters na hun opleiding 
naar de missielanden. Het denken over missiehulp 
veranderde in de loop der tijd. Missieposten wer-
den gesloten of overgedragen aan lokale organi-
saties en de zusters kwamen terug. In Nederland 
waren zij werkzaam in sociale projecten in nieuwe 
woonwijken, onder andere in de Bijlmer of in een 
achterstandswijk zoals in Rotterdam-West. 

87-plus
Op Jansveld 13 wonen geen zusters meer. Het 
is nu het kantoor van de congregatie waar de 
beleidslijnen worden uitgevoerd door een team 
van acht medewerkers. De zorg voor de ruim 40 
zusters, die een gemiddelde leeftijd hebben van 
87 jaar, is een omvattende taak. De meesten van 
hen wonen in senioren- en aanleunwoningen of 
in woonzorgcentra; in Utrecht op Overvecht en in 
Hof van Transwijk. Niet iedere zuster heeft AOW 
of een pensioen kunnen opbouwen. Ze worden 
ondersteund door de Stichting Vrienden van de 
Medische Zusters, die ook projecten financieren in 
de lijn van het werk van de zusters vroeger. 

Maltezer Orde
Een van de zusters woont in het huis van de Fraters 
in De Bilt. Het huis van de Fraters van Utrecht. 
Van hieruit gaf frater Willibrordus tot 2019 zijn 
natuurobservaties aan het radioprogramma 
‘Vroege Vogels’, door.
Zij vertelt over haar leven op Jansveld 13: ‘Ik ben 
nooit naar de missie uitgezonden, maar na 27,5 
jaar werkzaam te zijn geweest in het moederhuis, 
kwam ik naar Utrecht. Hier of elders studeer-
den onze zusters voor arts, voor verpleegster of 
volgden andere opleidingen. We woonden aan de 
Nieuwegracht 14 bij de Maltezer Orde, waar we 
als wederdienst het gebouw schoonhielden en de 
vergaderingen van de ridders verzorgden. 

Het pand werd te klein en aangezien ik in de com-
missie verhuizen zat, ging ik op zoek naar nieuwe 
behuizing. Ik vond Jansveld 13, een groot pand 
met voldoende ruimte en waarin een lift geplaatst 
kon worden. Het huis was net een duiventil, het 
was er altijd druk en ik woonde er 25 jaar.’ 
Zusters kwamen terug en ze ging op zoek naar 
woonruimte voor hen; dat kon overal in Nederland 
zijn. Met de directe buren had ze goed contact en 
ook met de Zusters Augustinessen in de Water-

straat, maar er was weinig tijd voor andere dingen. 
‘Daar stond je gewoon niet bij stil’. 
In 2014 verhuisde de zuster naar Overvecht en 
nu woont ze sinds enige jaren in De Bilt, waar ze 
een oogje in het zeil houdt bij zusters of fraters 
als dit even nodig is. Met grote tevredenheid kijkt 
ze terug op haar leven aan het Jansveld: ‘Ik heb 
er een heerlijke tijd gehad, maar ook hier in onze 
woon- en leefgemeenschap in het groen voel ik 
me opgenomen en thuis.’ •

Zuster Melanie Hornbach met Saudische prinses en haar baby in het dr. Muasher Hospitaal in Jordanië, 1966.  
@ Erfgoed Kloosterleven, Medische Missiezusters
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Ooit broodbakkerij en judoschool, straks cultureel centrum

Passanten hebben zich ongetwijfeld weleens 
afgevraagd: ‘Waar slaat dat toch op: 
‘Tsjechisch Huis’ en ‘Praha’ op de gevels van 
Jansveld 23 en 25’?

Pas sinds 1998 staan die opschriften er. Ken-
ners van de geschiedenis van de NS kennen de 
panden van de Vereniging Recht en Plicht van 
het Spoorwegpersoneel met een eigen coöpera-
tieve volksbakkerij. Na 1910 ging deze tot 1940 
door als broodbakkerij Praeferentia. Liefhebbers 
van Utrechtse bouwkunst zullen opmerken: ‘Oh, 
nummer 25, dat is het geboortehuis van architect 
Petrus Johannes Houtzagers (1857-1944). 
En judoliefhebbers zullen enthousiast roepen: 
‘Daar kreeg ik judolessen in Kokodan Dojo de 
eerste judoschool van Anton Geesink’. 

Anna Sterk

Liederlijk leven
De huidige eigenaar van de panden met woon- en 
garagefunctie is Jan Willemsen, geboren Utrechter. 
Hij is er als huurder begonnen. Na het leiden van 
een zeer liederlijk leven richtte hij rond zijn 25e 
met een studievriend een aanvankelijk succesvol 
barcodebedrijf op te richten met buitenlandse 
vestigingen, onder andere in Praag. 
Na een faillissement vestigde hij zich in de 
Tsjechische hoofdstad: ‘Ik hoopte daar een door-
start te kunnen maken, maar ik ben ook een groot 
liefhebber van Tsjechisch bier - Pilsner Urquel. Ik 
heb dit later hier nog verkocht; bestellen en dan 
werd een kratje afgeleverd, maar ook daar werd ik 
niet rijk van.’
In een café kwam hij bij toeval in gesprek met pre-
sident Václav Havel, een zeer aardige en toegan-

kelijke man. ‘Ik stelde hem voor om een Tsjechisch 
Cultureel Centrum in Utrecht op te richten. De 
stad heeft immers sinds 1993 een stedenband met 
de stad Brno. Havel raadde mij aan de ambassa-
deur te raadplegen, maar die zag zoiets liever in 
Amsterdam of in Den Haag. Burgemeester Opstel-
ten moedigde mij aan door te gaan met het plan. 
In 1997-1998 is een stichting opgericht en werden 
de opschriften aangebracht.’

Postpaarden
In 2008 verzocht de gemeente Willemsen de 
oude judoschool op te knappen. De panden zijn 
zeer diep en hebben een achteruitgang naar het 
Janskerkhof. Er is een ontwerp voor drie panden, 
want Willemsen is ook eigenaar van nummer 27 
begane grond, ooit een hotel met uitspanning 
De Postpaarden, later garage Irene. 
Het plan omvat een horecagelegenheid met 
ruimte voor culturele activiteiten: lezingen, theater, 
tentoonstellingen uit Tsjechië met als doel culturele 
uitwisseling. Willemsen, die midden in de reali-
satie van appartementen zit, hoopt in 2022 te 
beginnen. Hij heeft al talloze contacten gelegd in 
Tsjechië. De gevels krijgen een opknapbeurt en zul-
len dan voorzien zijn van drie opschriften Parking 
Praha, Poort van Brno en Het Tsjechische Huis. 
Maar voor het zover is, moet er nog veel werk 
verzet worden en kan het glas nog niet geheven 
worden. •

Jan Willemsen verbouwt: er komen appartementen en een Tsjechisch cultureel centrum. © Fotos' Gert-Jan Peddemors ‘Ik sprak met Havel over de stedenband met Brno’

Het Jansveld werd vroeger ook wel 

Achter 't Vleeshuis genoemd. Het Vleeshuis 

is het pand op nummer 19 (uit 1637, 

ook wel: In de Ossenkop). De westkant van 

het Janskerkhof (Janskerkhof 20-25) en de 

oostkant van het Jansveld hoorden in de 

middeleeuwen niet bij de immuniteit van 

Sint Jan. Wel werd door de eigenaren van 

de percelen een oudeigen (erfpacht) aan 

het kapittel van Sint Jan betaald.
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‘Nieuwbouw moet passen bij de schaal van de stad’

Bij bouwplannen in de stad misten beide architec-
ten in het verleden een consistente planologische 
visie bij de gemeente. Andere grote steden hadden 
meestal een duidelijke koers; in Utrecht ontbrak een 
langetermijnvisie. Dat leidde niet zelden tot inci-
dentele oplossingen. Daardoor ontstonden volgens 
Bakers en De Visser soms ‘ongelukken’, werden 
bouwprojecten uit de grond gestampt die later 
weer in de weg stonden. Zoals de beddentoren van 
het WKZ, een grootschalige betonnen kolos binnen 
de fijnmazige omringende bebouwing. Ander voor-
beeld: de Catharijnebaan, waar het water plaats-
maakte voor een stukje snelweg. 
Bakers en De Visser zien tegenwoordig gelukkig 
ook positieve ontwikkelingen zoals de transformatie 
van het Stationsgebied, inclusief de daar geconcen-
treerde hoogbouw. 

Geregeld verschijnen nieuwe gebouwen in de Binnenstad. Hoe kijken architecten die een band 
hebben met het centrum hier tegenaan? Jan Bakers en Jaco de Visser aan het woord. Beiden 
hebben een uitgebreide opdrachtenportefeuille met werk door het hele land en in België.

De Visser: ‘Het is jammer dat de gemeente zich 
vaak laat adviseren door stedenbouwkundige 
bureaus van buiten de stad. Deze missen over het 
algemeen het gevoel voor de schaal en de opzet 
van de Binnenstad; ze hebben een andere ont-
werpopvatting. Lokale ontwerpers zijn geworteld 
in hun eigen stad en snappen beter hoe zij daar 
passend kunnen bouwen.’ 

Wonen in winkelstraten
Een groot probleem in de Binnenstad is leegstand 
van winkelpanden. Dat brengt voor de architecten 
soms een mooie opdracht mee, zoals de upgrading 
van het voormalig V&D-gebouw. Bakers: ‘Dat was 
een enorme klus, zo’n 34.000 m2 vloeroppervlak. 
Een gebouw dat technisch was achterhaald en geen 
goede aansluiting had met de omgeving, zoals de 
Rijnkade. Dat is nu een aantrekkelijk zonnig gebied 
geworden, ook door de singel die is doorgetrokken. 
Nu Hudson’s Bay failliet is, staat een groot deel 
leeg en wordt onderzocht of er kantoren kunnen 
komen. Onderzoek van de projectontwikkelaar 
heeft uitgewezen dat woningbouw om meerdere 
redenen niet haalbaar is’. Voor de leegstand in 
de winkelstraten hebben de twee architecten wel 
ideeën. Bakers: ’Een kleiner winkelgebied zal er 
waarschijnlijk niet inzitten maar we kunnen wel 
zoeken naar een andere invulling. Een idee is om 
wonen meer terug te brengen in het winkelgebied, 
zelfs op de begane grond. Je krijgt dan niet meer 
die aaneengeschakelde etalages, maar een afwisse-
ling van functies; een soort Wijk bij Duurstede met 
winkeltjes en leuke zaakjes, met daartussen wat 
woonhuizen’. 

Jaco de Visser (l) en Jan Bakers: lokale ontwerpers snappen beter hoe zij passend kunnen bouwen. © Ton Verweij

De Visser onderzoekt of hij ‘groen’ kan terugbrengen 
in plaats van ‘rood’ (bakstenen). ‘Door op achter-
erven gebouwtjes te slopen en bouwvolumes te 
stapelen als een soort achterhuis wordt het een open 
en aantrekkelijk gebied. De steegjes, achteromstraat-
jes en poorten worden verbonden. Dus niet alleen de 
mooie grachtengevels als decor, maar ook het gebied 
daarachter zichtbaar en leefbaar maken.’

'Goede mix'
Bakers en De Visser streven naar een goede mix van 
zowel betaalbare sociale woningbouw (zoals in de 
A.B.C.-straat komt) als ook dure appartementen 
(zoals bijvoorbeeld in de Vrouwjuttenhof). 
De Visser ‘Het is dus belangrijk dat de gemeente een 
duidelijke visie heeft die ook luistert naar de structuur 
van de binnenstad.’ Een geslaagd voorbeeld vinden 
Bakers en De Visser de invulling bij de Mariaplaats 
van de (Belgische) architect Bob van Reeth. Hij heeft 
goed gekeken naar de oorspronkelijke bebouwings-
structuur. Het bijzondere werk van Utrechtse archi-
tecten is in het algemeen vaak minder zichtbaar en 
verborgen op binnenterreinen of achter de gevels.

Hoopvol
Bakers en De Visser zijn hoopvol, omdat de afge-
lopen tijd is gebleken dat de gemeente leert van 
fouten. Zo is iedereen ontzettend blij dat na 40 jaar 
water in de singel terug is. Zij vinden ook de aanpak 
van de gevelwanden van (voorheen) Galeries Moder-
nes en C&A in de Lange Viestraat positief. Bakers: 
‘Ook het hergebruik en de uitvoering van het oude 
postkantoor is om vrolijk van te worden’. De Visser: 
‘Maar de architect moet wel de belegger overtuigen 
dat hij een paar m2 minder zou moeten realiseren 
voor een mooier of interessanter gebouw dat voor 
de Utrechters waardevol is. Dat is vaak een heel 
‘gevecht’, maar dat hebben wij er graag voor over.’ •

Ton Verweij

Jaco de Visser, oud-bewoner van de Oude-
gracht, is bekend van zijn Centrum voor Versla-
vingszorg in de A.B.C.-straat. Hiermee sleepte 
hij in 2013 de Rietveldprijs in de wacht. Ook 
heeft hij jarenlang aan ‘Dom Under’ gewerkt.

Jan Bakers maakte naam met het ‘Zwarte huis’, 
zijn bureau op de hoek de Lange Nieuwstraat/
Vrouwjuttenstraat. Hij werd daarmee genomi-
neerd voor de Rietveldprijs 2011. Onlangs 
heeft zijn bureau de oude V&D aan de Rijnkade 
verbouwd. Hij woont vlak bij zijn kantoor.
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Slopen en bouwen ging soepel; Marinus deugde
Ton Verweij

Marinus vroeg pas een bouwvergunning aan toen de daklozenopvang 
in de Catharijnesteeg weg was. © Michael Kooren

Erik van Wijk en Charles Crombach

De steeg naast de Catharijnekerk 
was lang donker, een plek waar je 
maar liever niet doorheen liep. Dat 
is veranderd. Er hangen geen enge 
figuren meer rond; het ziet er op-
geruimd uit. Mede door 
lampenman Marinus van Uden. Die 
er sinds kort woont. De gemeente 
werkte wonderwel mee.

‘Ik was al 30 jaar eigenaar van een 
van de weinige pakhuizen in Utrecht, 
aan de Catharijnesteeg. Ik woonde op 
de Lange Nieuwstraat 75, boven de 
winkel Marinus Licht/Marinus Antiek, 
maar wilde leeftijdbestendig gaan 
wonen. Mijn vrouw Marjoke en ik 
gaan richting de 70.’ Hij slaagde erin 
de bestemming van het pakhuis in de 
steeg, vooraan bij de Lange Nieuw-
straat, van opslag/stalling te wijzigen 
naar opslag/stalling/wonen. Hij woont 
boven, kan onderin auto’s parkeren. 
De gemeente wil - zo blijkt ook uit het 
nieuwe mobiliteitsplan - toe naar een 
autoluwe Binnenstad. 'Hier zat vroeger 
een autospuiterij, moet je nagaan wat 
voor overlast dat gaf. Dit soort histo-
rische fouten als een autospuiterij op 
zo’n plek wil Utrecht herstellen door 
de woonfunctie te versterken. Mede 
door verdunning – meer singles, min-
der gezinnen per pand – moet Utrecht 
sowieso bijbouwen. Bovendien is de 
verwachting dat er nog tienduizenden 
Utrechters bijkomen. ‘Een burger-
initiatief tot het creëren van extra woon-
ruimte in het centrum wordt daarom in 
principe welwillend bekeken.’

50 pagina’s
Maar dan de praktijk, zegt de man die 
jarenlang actie heeft gevoerd voor de 
leefbaarheid van wat ooit de Zuidelijke 
Oude Stad heette. ‘Na het aanvragen 
van een bouwvergunning valt er een 

pak papier van 50 (!) bladzijden in je 
brievenbus. Na vraag 2 wist ik al niet 
meer wat ik moest antwoorden. Je 
kunt geen antwoord vragen op iets 
wat je nog niet weet.’
Marinus onderscheidt twee soorten 

vergunningverstrekkers. ‘Ambtenaren 
die vooral procesgericht denken, geen 
fouten willen maken en die elkaar 
bovendien vaak tegenspreken. Aan 
de andere kant heb je taakgerichte 
ambtenaren – zzp’ers – die de zaken 
klantgericht en pragmatisch willen 
aanpakken.’ Met het tweede type is 
het volgens de pakhuiseigenaar goed 
zakendoen. ‘Als ze ervaren dat je in-
tenties goed zijn, kan er veel merkte 
ik.’
Marinus is een paar jaar geleden, 
toen de daklozenopvang in de steeg 
definitief verdween, begonnen met 
het vergunningentraject. Ontwerper 
van de nieuwbouw is buurtgenoot en 
architect Jan Bakers; Welstand was 
meteen enthousiast. Bij de uitvoering 
heeft hij gelet op de grote maat van 
de steen van het monumentale buur-
pand en de kleuren in de steeg. 

Hoge heren
Zelf leerde Van Uden ook veel tijdens 
het bouwproces. ‘Je kunt niet alles 
voorzien. Dan is het fijn als je een 
benaderbare ambtenaar kunt bellen, 
die een boa kan overrulen die op het 
punt staat een bouwstop af te kondi-
gen. Ik moest in drie uur tijd 100.000 
kilo beton draaien en vanaf de Lange 
Nieuwstraat de betonmixer de steeg 
in zien te leiden. Dat geeft gedoe 
en is eng; zo’n proces kan niet even 
worden stilgelegd.’
‘Ik was continu aan het schipperen 
tussen het willen voorkomen van 
overlast voor de buurt en het op 
peil houden van het bouwtempo. 
Een veilige sloop en afvoer van de 
oude loods met betonnen vloer (240 
m2) was het ingewikkeldste van het 
traject. De steeg maakte het extra 
moeilijk. De vrachtwagen kon op 1 
centimeter precies de steeg in; ik wil-
de een hijskraan over de daken heen 
vermijden.’
Hij werkte steeds op het randje van 
wat toelaatbaar was. ‘Het fijne was: 
ik kreeg het vertrouwen van de ge-
meente omdat ik elke dag bovenop 
het bouwproces zat. Die formulieren 
heb ik nooit meer ingediend. Zelfs 
geen begroting. Die formele benade-
ring is er vooral om het malafide pro-
jectontwikkelaars en huisjesmelkers 
lastig te maken. Ik heb veel steun ge-
kregen van de ‘hoge heren’, anders 
had ik dit nooit kunnen realiseren.’
Tussen sloop en bouw zat een jaar. 
De woning met de grijze gevel en de 
drie spots aan de gevel is opvallend 
ruim geworden met drie verdiepin-
gen. Het mooist is het dakterras, dat 
een subliem uitzicht biedt op de door 
hem zo geliefde Binnenstad. •Het dakterras biedt een subliem uitzicht op de Binnenstad en de Dom. © Michael Kooren
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Knip af en toe kwartiertjes 
uit de tijd

en geef die aan jezelf cadeau

zo blijf je baas over de tijd

die anders zomaar 
door je vingers glijdt

dit overdacht ik in de bus

rijdend van Hoograven 
naar de stad

langs de Neude en de Janskerk

kreeg ik zo een wijze 
woordenschat –

Bus-inspiratie
Oeke Kruythof

Rustig en stil boven Utrechtse drukste locatie
Erik van Wijk en Charles Crombach

Het Platform ligt naast het Stationsplein en tussen 
Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de Moreelse-
brug in. Het Complex telt zo’n 200 huurapparte-
menten. Hoe zou het daar wonen zijn? 
Van buiten oogt het gebouw imposant met zijn 
strakke, steeds weer verschuivende horizontale en 
verticale lijnen. Maar ook wat complex en ongezel-
lig. Bij welke ingang moet je je melden als je een 
bewoner wil bezoeken? 
Hoe lopen de onderste, nu nog leegstaande verdie-
pingen voor commerciële activiteiten in elkaar over? 
Op welke verdiepingen liggen de twee tuinen die 
de Dak Award 2019 gewonnen hebben? En zijn die 
ook publiek toegankelijk?
Twee bewoners, Alieke Ingerman en Maarten van 
de Wolf, staan ons te woord. Het zijn jonge en-
thousiaste professionals. Maarten: ‘Dat is hier wel 
de meerderheid, inderdaad. Ook stellen. De gemid-
delde leeftijd zal ongeveer 30 zijn. Hoger opgeleid, 
anders is de huur te hoog. En nog niet toe aan 
kinderen, daarvoor zijn de meeste studio’s (52 m2) 
te klein.’
Wat iedereen hier gemeenschappelijk heeft is het 
verlangen om dichtbij het stadscentrum en bij zo’n 
groot OV-knooppunt te zitten. ‘Door corona vallen 
deze aantrekkelijkheden tijdelijk flink tegen. 

De cafés zijn dicht en naar het werk hoeven we 
ook maar zelden te gaan.’

Madurodam
Alieke: ‘Ik woon hier op de tiende, met een fan-
tastisch uitzicht. Ik kijk uit op de daktuin en op het 
gekrioel van treinen, trams en bussen. Het is net 
Madurodam hier. Isolatieafwerking van de apparte-
menten is heel goed, ik heb geen last van geluid. Ik 
was destijds al blij geweest met ieder woonaanbod 
in Utrecht, maar dit was wel een buitenkansje!’
Maarten: ‘Ik kreeg een tip van een vriend toen ik 
een tijdlang niets geschikts kon vinden: schrijf je in 
voor nieuwbouw. Dat werd in eerste instantie af-
gewezen, ik verdiende net iets te weinig, maar kon 
het toch huren toen er iemand afviel. Vind het hier 
geweldig, binnen vijf minuten zit ik in het centrum, 
de markt op het Vredenburg of in de trein naar 
Amsterdam, naar mijn vrienden.’
Alieke: ‘We zijn hier min of meer gelijktijdig binnen-
gekomen. Dat schiep een band. Je stond voor de-
zelfde aanloopprobleempjes. De bewoners hebben 
inmiddels een actieve app waarop dagelijks nieuwe 
vragen en berichten staan. Zonder elkaar te overlo-
pen is er zeker zoiets als een gemeenschapsgevoel 
ontstaan. Je helpt elkaar.’

Maarten neemt ons mee naar het dakterras op de 
zesde verdieping. Een strak aangelegde rechthoekige 
tuin met gras, planten en picknicktafels. Schitterend 
uitzicht over een van de drukste en bedrijvigste 
locaties van Nederland. En toch is het hier rustig en 
stil – sereen bijna. •

Een groots, markant gebouw - op een haast onmogelijke plek, vlak tegen het spoor. Met fraai uit-
kragende erkers en verborgen tuinen. We lopen door het gloednieuwe Zuidgebouw - later omge-
doopt tot ‘Het Platform’. Gerealiseerd op een opvallend klein oppervlak, bovenop het tramstation 
van Utrecht CS. Vormgegeven door architect Ton Venhoeven vanuit zijn Micro City-concept dat hij 
omschrijft als ‘een gebied met een gemengde samenstelling van wonen, werken en voorzieningen 
binnen loopafstand. Een inspirerende en dynamische omgeving met veel lucht, licht en groen.’

Het Platform ligt naast het Stationsplein en tussen CS, HC en de Rabobrug in. © Herman van Doorn
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De komende 20 jaar moet Utrecht 60.000 woningen erbij bouwen. 
Het aantal stedelingen groeit namelijk van 358.000 nu naar 455.000. 
Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn kunnen niet alle groei opvangen. 
Ook de Binnenstad zal meer mensen huisvesten. Een eerste begin werd in 
2012 gemaakt met nieuwbouw op het Vredenburg. Binnen de singels zijn er 
de afgelopen vijf jaar plukjes (dure) appartementen bijgekomen. 

Tekst: Ineke Inklaar

De gemeente mikt nu vooral op de westkant, op het terrein rond de 
Jaarbeurs. 
Dicht bij het spoor betekent namelijk – aldus plannenmakers – minder 
forensenauto’s. Kijken we in 2025 achterom, dan zien we dat de Binnenstad 
in tien jaar bijna 5500 woningen erbij heeft gekregen. Maar of de wacht-
lijsten voor betaalbare panden dan opgelost zijn?! •

Rustig en stil boven Utrechtse drukste locatie
Kaart: Anton van Tetering

Bouwen, bouwen, bouwen



16

De Catharinakerk: smederij, pakhuis en snijzaal
Elaine Vis

Het werd tijd voor een geschiedkundig en bouwhis-
torisch overzicht dat recht zou doen aan de nieuwe 
gegevens die de afgelopen jaren hier en daar ge-
publiceerd zijn. De speciaal in het leven geroepen 
Stichting Utrechts Religieus Erfgoed maakte het 
boek De Utrechtse Catharinakerk mogelijk.
De tien auteurs zijn niet de minsten. Onder hen 
bevinden zich Wouter van Belle (hoofdorganist van 
de kerk), Casper Staal (oud-conservator van het 
Catharijneconvent), Frits Broeyer (oud-hoofddocent 
kerkgeschiedenis) en Thomas von der Dunk (cul-
tuurhistoricus).
In negen hoofdstukken wordt aandacht besteed 
aan de bedelordekerk van de karmelieten in de 
vroege 16e eeuw, het verder bouwen aan de kerk 
door de johannieters, de Reformatie en hoe de 
Catharina terugkwam in katholieke handen begin 
19e eeuw. Twee eeuwen protestantisme worden 
beschreven. En hoe daarna, toen in 1853 de bis-
schoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld, 
de kerk de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht 
werd. Ook de rijke muziekgeschiedenis van de kerk 
krijgt de plaats die zij verdient. 

Boomgaard en kapel
Utrecht was in de Middeleeuwen als zetel van 
het bisdom een stad vol kerken. Onder andere de 
populaire dominicanen en franciscanen zorgden 

De stank was onverdraaglijk. Rond 1700 was de Catharinakerk, halverwege de Lange Nieuw-
straat, een gatenkaas vol luxe grafkelders en goedkope huurgraven. In 1580, toen de kerk uit 
katholieke in protestantse handen kwam, werd zij gebruikt als smederij, als pakhuis en als 
snijzaal van het hospitaal van het Catharijneconvent. Het bijzetten van overledenen ging on-
verminderd voort, ondanks het verschieten van religieuze kleur. Pas in 1636 werd er de eerste 
protestantse preek gehouden.

voor zieken en faciliteerden de beoefening van de 
godsdienst. In 1468 vestigde de bedelorde van een 
stuk of 25 karmelieten (oorspronkelijk kluizenaars 
op de berg Karmel in Palestina) zich in de stad. 
Zij kregen van het stadsbestuur een terrein met 17 
huizen, een boomgaard en een kapel tussen 
Nieuwegracht en Lange Nieuwstraat. Met aalmoe-
zen bouwden zij hun nieuwe klooster, het Catha-
rijneconvent. De bouw van de huidige kerk startte 
pas in 1517. De stad Utrecht deed hiervoor een 
beroep op de graaf van Bentheim, over de grens 
bij Hengelo, om de broeders van hout en steen te 
voorzien. Diezelfde soort steen werd ook voor de 
Dom gebruikt. 

Spantbenen en standzoontjes
In het boek staan prachtige afbeeldingen van 
de houtconstructies van de kap op het koor; 
de gebinten zijn beschreven met welluidende 
termen als korbelen, spantbenen, tresbalken, 
standzoontjes en blokkelen. 
Het werd uiteindelijk een bijzondere bedelordekerk 
door de bouw van een dwarsschip. Verder was de 
kerk verwant aan de Brabantse gotiek, rijzig met 
een sobere afwerking.  
Nog voor de voltooiing moesten in 1529 de kar-
melieten op bevel van keizer Karel V plaats maken 
voor de johannieters. Die verlieten hun in 1518 ten 

dele door brand beschadigde Catharijneklooster 
waar nu het Vredenburg en Hoog Catharijne is. 
Zij kregen de sobere kerk in baksteengotiek waar-
van het schip nog afgebouwd moest worden. 
Het koor en het transept waren voltooid. Het 
klooster moest uitgebreid worden. En de karmelie-
ten? Die kregen de Klaaskerk. 
In 1580 werd de uitoefening van het rooms-
katholieke geloof verboden. Je zou denken dat de 
johannieters uitgewezen werden, maar niets daar-
van. Zij ontvingen financiële ondersteuning van het 
stadsbestuur.
De Staten van Utrecht waren de nieuwe eigenaren 
van het Catharinaconvent. De kerk werd daarna 
o.a. een tijd gebruikt als chirurgische snijzaal. 
Tussen 1635 tot 1815 werden er protestantse 
erediensten gehouden. 

Schuilkeldermeubilair
Twee eeuwen lang hadden de katholieken in ge-
improviseerde huiskerken hun diensten gehouden, 
tot koning Willem II de kerk in 1840 teruggaf. Het 
gebouw werd ingericht met schuilkeldermeubilair. 
De decennia en eeuwen erna volgen nog vele 
restauraties, na beschadigingen door storm en 
brand en door veranderde inzichten inzake gebruik 
en smaak. 

In 1955 begon een enorme restauratie waarbij 
neogotiek moest wijken voor soberheid. De teke-
ningen en het schilderij van Pieter Saenredam uit 
1636, de protestantse tijd, lijken leidend.  
Het boek verhaalt over de klokkenroof in de 
oorlog, over het Maarschalkerweerdorgel en over 
de luisterrijke kapelaans en bisschopswijdingen. 

Maar ook de spraakmakende 
koordirigenten, componisten 
en organisten, zoals 
Hendrik Andriessen en 
Herman Strategier, krijgen 
de nodige aandacht in 
De Utrechtse Catharinakerk.
Het 192 pagina’s tellende 
boek is chronologisch 
opgezet. De, overigens 
voor iedereen leesbare, 
hoofdstukken zijn voorzien 
van kaderteksten zodat alles 
wat nog net even meer 
aandacht behoeft die krijgt. 
Met meer dan 180 foto’s en 
afbeeldingen is het boek rijk 
geïllustreerd.
Door de goedkoop ogende 
glanzende hardcover met 
veel te veel visuele informatie 
zou je misschien afhaken. 
Maar eenmaal de bruin-
mauve schutbladen voorbij 
ontvouwt zich de nieuwsgierig 
makende rijkdom van het 
verleden. •

De Utrechtse Catharinakerk

Uitgeverij Matrijs

ISBN 978 90 5345 566 1 
Nieuwe luidklokken staan opgesteld om gewijd te worden (1948). 

(vlnr) Kapelaan Wolters, pastoor Van der Burg en kapelaan Raken. © Het Utrechts Archief
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De Catharinakerk: smederij, pakhuis en snijzaal Wervendossier: ‘Voorkom juridisch gekissebis’
Ineke Inklaar

De bewoners op zijn rijtje hebben – net als vele 
andere keldereigenaren – lekkage. Bij zijn pand 
staat dag en nacht een pomp aan. Verderop gooit 
de eigenaar elke drie weken een volgelopen bak 
water weg: zo’n 50 liter. ‘Mensen wijzen boos 
naar de gemeente: die is verantwoordelijk vanwe-
ge slecht straatonderhoud en jarenlang toestaan 
van veel te zwaar verkeer. Dus moet die ook de 
problemen oplossen. Snel. En betalen!’
Maar kwaad zijn helpt de zaak niet verder. 
Hilberdink wil liever kijken ‘hoe we de problemen 
samen kunnen oplossen.’ Daarom was hij ook 
voorstander van de commissie van wijzen, een 
idee van Nieuwegrachtbewoner Peter Hustinx - 
‘bestuurlijk briljant’. Doel was juridisch gekissebis 

Keldereigenaren voelen zich belazerd. Ze balen van de houding van de gemeente en vinden 
de opdracht aan de Commissie van Wijzen voor het Wervengebied veel te formeel. 
Cees Hilberdink, Choorstraatbewoner, is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur. 
Zijn advies aan Utrecht: ‘Vertoon empathie, voorkom dat advocaten op het kleed komen.’ 
Ook bepleit hij een wervenfonds.

over aansprakelijkheid (dus over ‘Wie betaalt’) 
zoveel mogelijk buiten de deur houden.

Bobo’s
In oktober werd die commissie ingesteld, met 
drie hot shots: 
•  mr. Hans Hofhuis, oud-president van de recht-
 banken Den Haag en Den Bosch en oud-vice-
 president van de rechtbank Utrecht
•  prof.dr.ir. Jan Rots, hoogleraar Constructie-
 mechanica aan de TU-Delft
•  drs. Ton van Snellenberg, programmamanager
 Enschede (betrokken bij de herontwikkeling van
 de wijk Roombeek na de vuurwerkramp).
Hilberdink was toen al afgehaakt, heeft dat net-

jes gebracht als ‘vanwege persoonlijke omstan-
digheden ...’ ‘Ik vond de opdracht te benepen 
geformuleerd. Er werd vooral met een juridische 
blik naar de kwestie gekeken. Daar wilde ik geen 
verantwoordelijkheid voor dragen.’
Het gevoel in de kelderwereld is, dat de gemeen-
te bewoners bejegent alsof die Utrecht een poot 
willen uitdraaien. ‘Bij lekkage zegt de gemeen-
te: vocht hoort nu eenmaal bij middeleeuwse 
kelders. Die zijn niet bedoeld om in te wonen. 
Bij elke scheur moet de eigenaar maar bewijzen 
dat die niet komt door beroerd onderhoud. Dan 
wijzen de bewoners op het zwaar verkeer dat 
over de grachten rijdt. Zo staan de partijen wan-
trouwend tegenover elkaar.’ Overigens is Utrecht 
daarin niet uniek, signaleert hij: ‘Kijk maar naar 
Groningen. Daar millimetert de overheid of het 
scheurtje in de muur er vóór de aardbeving al zat 
of pas erna’.
De kloof is nog vergroot doordat de gemeente 
huisadvocaat Van Benthem & Keulen, ten behoeve 
van de commissie van wijzen, had gevraagd om 
‘een aantal handvatten, op basis van wettelijke 
bepalingen, literatuur en rechtspraak’. ‘Daarmee 
heeft de gemeente zichzelf een slechte dienst 
bewezen. Die aanpak tast indirect de onafhanke-
lijkheid van de commissie aan.’

Rechten en plichten
Utrecht denkt – zo is Hilberdinks conclusie – bij 
de werven, kluizen en kelders te veel in termen 
van rechten en plichten. ‘Die 38 pagina’s tellende 
nota heb ik met verbijstering gelezen. Zie je wel, 
was de reactie in kelderkringen: het gaat ze niet 
om samenwerking, maar om het juridisch knevelen 
van keldereigenaren. Geen wonder dat de eigena-
ren zich gedwongen voelen nu zelf ook advocaten 
in de arm te nemen. Jammer want zo’n juridische 
strijd wilden we nu net voorkomen.’
Het had volgens hem de commissieleden gesierd 
als zij direct afstand hadden genomen van die 
faux pas. Dan hadden de keldereigenaren het 
gevoel gekregen er niet alleen voor te staan. 
Al meent hij in de meest recente correspondentie 
van de commissie een kentering te zien. ‘Het lijkt 
erop dat de aandacht voor samenwerking belang-
rijker wordt. Gelukkig maar. Open en inlevend 
informeren naar de opgelopen emoties bij kelder-
eigenaren en hun beleving van de gevoelloosheid 
bij de gemeente - dat zou wat zijn!’

Zorgplicht aanvaarden
Zijn oplossing: Utrecht moet afscheid nemen van 
het denkbeeld dat keldereigenaren ‘de vijand’ 
zijn en een bestuurlijk gebaar maken door de 
zorgplicht voor het erfgoed ruimhartig te aan-
vaarden. ‘En inderdaad, dat gaat de gemeente 
geld kosten. En niet zo weinig ook. Daarom pleit 
ik voor een kelderfonds. Betaal daaruit repara-
ties en renovaties van het erfgoed. En reserveer 
daarin een bedrag voor onderhoud op de langere 
termijn; de komende 10-20 jaar. Wie zo bestuurt, 
wint aan overredingskracht en krijgt een beter 
imago. Dan komt er lucht in de discussie. 
Zo krijgt de geest van samenwerking alsnog de 
kans uit de fles te komen waarop zo lang een 
stop heeft gezeten’. •

Cees Hilberdink geeft, net als de Baliekluiver, commentaar op het doen en laten in Utrecht. © Herman van Doorn
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Veel inwoners van de Utrechtse binnenstad 
kennen het Bartholomeus Gasthuis als een plek 
waar altijd iets te doen is. Als een bruisend huis 
in de wijk met activiteiten zoals concerten en 
rondleidingen. Of als een heerlijke plek om te 
lunchen. Dat de activiteiten van Bartholomeus in 
de wijk stil zijn komen te liggen door het corona-
virus is dan ook voor menig buurtbewoner een 
gemis. 
Vanuit het gasthuis is het een grote wens om, 
zodra dat mogelijk is, weer invulling te geven 
aan de sociale wijkfunctie. Het Bartholomeus 
Gasthuis voelt nu eenmaal niet helemaal com-
pleet zonder de inloop van wijkbewoners en de 
levendigheid die de verschillende activiteiten met 
zich mee brengen.

Blik op de toekomst
Natuurlijk wordt er ondanks alles niet stilgeze-
ten. Op verschillende vlakken wordt gewerkt aan 

de toekomst 
van Bartholomeus 
in de wijk. 
Zo worden er plan-
nen gemaakt voor 
de aanleg van een 
duurzame 
belevingstuin. 
Hiervoor is, dankzij
Rabobank Utrecht 
en omstreken, een 
prachtig bedrag 
beschikbaar geko-
men. Deze tuin 
zal vanaf het voor-
jaar vorm gaan krijgen en de bedoeling is dat uit-
eindelijk ook de wijk hiervan mee kan genieten. 
Verder wordt er hard gewerkt aan een sfeervol 
Tuinatelier, waar straks allerhande creatieve 
activiteiten plaatsvinden. Ook de wijkorgani-
satoren van het ‘Concert met de hoed’ kijken 
vooruit naar betere tijden. Zij maken alvast een 
voorzichtige planning voor de tweede helft van 
dit jaar. Aan enthousiaste muzikanten ontbreekt 
het hiervoor in ieder geval niet! Creatieve ideeën 
en toekomstplannen zijn er ook voor het Salus 
en Brasserie Zunte. Het Salus komt (zodra het weer 

DOCK Utrecht is er voor jou als bewoner. We werken 
graag met jou en andere wijkpartners samen. Wil je 
meedoen of bijdragen aan leuke activiteiten bij jou in 
de buurt? Heb je een idee voor jouw directe omgeving 
of zijn er knelpunten in de wijk die aandacht vragen? 
Wij helpen je graag om zelf actief aan de slag te gaan 
of samen dingen te organiseren. 

DOCK in de Binnenstad

De Tas voor Thuis bevat knutsel- en sportmateriaal. © DOCK 

Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest waar 
veel gebeurd is. DOCK heeft niet stilgezeten dit jaar. 
Hierbij een korte terugblik waar DOCK in de binnen-
stad mee bezig geweest is dit jaar:

Corona
In dit coronajaar zijn onder andere onderstaande 
initiatieven ontstaan:

Samenwerking NIZU
Het NIZU, Netwerk Informele Zorg Utrecht, heeft in 
samenwerking met DOCK Utrecht een website-

pagina en telefoonnummer waar Utrechters en 
hulpverleners terecht kunnen voor aanbod aan 
informele ondersteuning zoals boodschappenhulp 
en telefonisch contact. Ook ontwierpen het NIZU en 
DOCK papieren strookjes, zo konden mensen hulp 
vragen of bieden door deze strookjes in te vullen en 
bij buren in de brievenbus te stoppen. 
https://www.nizu.nl/corona/

Tas voor thuis
Samen met verschillende partners in de wijk is afge-
lopen jaar de Tas voor thuis uitgedeeld. Zowel voor 
kinderen als voor senioren zijn tassen ontworpen met 
onder andere knutsel- en sportmateriaal.

Lichtpuntjes
Tijdens deze periode van afstand is er juist de 
behoefte om samen te zijn. Iedereen kan een 
lichtpuntje zijn of maken voor een ander. Met een 
aardig gebaar, een helpende hand, een vrolijk, lief of 
grappig bericht laat je de ander even stralen.  

Speeltuin De Kleine Dom
Sinds juli is Ward Verbeek het vaste gezicht op parti-
cipatiespeeltuin De Kleine Dom. Afgelopen maanden 
zijn er al verschillende activiteiten ontstaan in samen-
werking met de vaste vrijwilligers en verschillende 
bezoekers. Dat wordt komend jaar zeker voortgezet!

Team binnenstad
Reilif Bonse  Sociaal makelaar Volwassenen
Lilith Smidts-Lefever Sociaal makelaar Volwassenen  
  en jeugd
Ward Verbeek Sociaal makelaar jeugd

DOCK-binnenstad in 2021
We gaan ons in de binnenstad onder andere 
richten op:
• Ontmoeting en verbinding in de Binnenstad
• Kinderraad Binnenstad opzetten
• Speel mee-programma in de wijk
Opzetten en ondersteunen ouders, opzetten 
activiteiten •

Advertorial

Advertorial

kan) met een veelzijdig aanbod aan groepslessen 
en behandelingen. Gericht op ontspanning, 
ontmoeting en gezondheid. Brasserie Zunte 
verzorgt regelmatig speciale diners voor thuis, 
die wijkbewoners kunnen bestellen. Wanneer het 
gasthuis zich weer volop kan inzetten voor de 
wijk is nu nog niet te zeggen. Het blijft voorlopig 
een onzekere tijd. Toch wordt al gedroomd van 
het moment waarop het gasthuis de deuren weer 
gastvrij kan openen voor alle wijkgenoten. • 

Hopelijk staat het geliefde ‘concert met de hoed’ 
na de zomer weer op het programma. © Bartholomeus

Bartholomeus mist de wijk
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‘Drie jaar na zijn dood hoor ik mijn vader over Wijk C’
Anne Pols

‘Mijn vader Joop, bijnaam De Mop, werd 25 jaar gele-
den geïnterviewd’, zegt Rob van Veenendaal, een van 
de familieleden die dankzij een oproep van het Volks-
buurtmuseum nu in het bezit is van de opname. Drie 
jaar na diens overlijden op 87-jarige leeftijd hoort hij 
nu opnieuw diens verhalen. ‘Hij vertelde over vroeger. 
Maar zo gedetailleerd als in dit interview, daar ben ik 
van onder de indruk. Hij noemt alle namen en bijna-
men, de bedrijven. Hij kende iedereen.’  

Geuren en luchtjes
‘De interviewster vraagt naar geuren en luchtjes. Dat 
is de rode draad. Zo vertelt mijn vader over de bak-
ker, de smid en de paarden in de straat. Hij groeide 
op in de Koningstraat, waar nu het gebouw van de 
Kamer van Koophandel staat, tussen de Jacobsstraat 
en het politiebureau. Verder heeft hij het ook over de 
Willemstraat en de Waterstraat. Hij geeft een prach-
tig tijdsbeeld van de jaren ‘30/’35, zo beeldend dat 
het bijna werkt als een documentaire op tv.’ 
Het gesprek gaat niet in op de oorlog. ‘Die was 
nadrukkelijk aanwezig in Wijk C’, zegt Rob van Vee-
nendaal. ‘Voor mijn vader traumatisch. Zijn moeder 
werd weggevoerd, van haar familie overleefde bijna 
niemand.’ 

In stapelbedden
‘Na de oorlog woonden mijn ouders eerst in bij mijn 
oma van moederskant, in de Bergstraat. Hij kwam 

En weer heeft het Volksbuurtmuseum een project dat aanslaat. Het attendeert familieleden 
op de 250 opnamen van Wijk C-bewoners uit begin jaren 90. Die vertelden over wonen en 
werken in deze volksbuurten over het alledaagse leven, waarbij ze soms zelfs teruggaan naar 
de 19e eeuw. Vaak weten nabestaanden of (klein)kinderen niet eens dat deze gesprekken zijn 
opgenomen. De interviews zijn voor hen een geschenk.  

uit een gezin met twee kinderen. Zij had acht broers 
en zussen en iedereen was altijd welkom. Dus mijn 
vader kon er nog wel bij. Er hebben trouwens meer 
ooms en tantes bij mijn oma ingewoond. Dat was zo 
na de oorlog. Alle mannen sliepen aan de ene kant 
van de kamer, alle vrouwen aan de andere kant. In 
stapelbedden.’
‘Net als uit zijn verhalen vroeger hoor ik nu opnieuw 
dat mijn vader er goede herinneringen aan had. De 
saamhorigheid, de gezelligheid. Er was veel buitenle-
ven. De was hing buiten, de kinderen voetbalden, de 
moeders zaten voor de deur aardappels te schillen. 
Ook later ontmoette mijn vader zijn vrienden altijd 
buiten. Mijn ouders kwamen er nog veel.’ 

Gemeenschappelijke beleving
Zelf groeide Rob van Veenendaal (60) op in de Bri-
gittenstraat. ‘We hadden alleen een plaatsje. Dus we 
speelden op het Lepelenburg: elke avond voetballen, 
vijf tegen vijf. Mijn ouders zijn daarna naar Maars-
senbroek verhuisd, omdat ze graag een tuin wilden. 
Daarover zei hij dat hij na dertig jaar nauwelijks de 
namen van de buren wist. Dat ging door me heen bij 
het beluisteren van dit interview: de mensen in Wijk 
C vormden een gemeenschap. En nu? Inwoners van 
Utrecht komen overal vandaan, uit andere delen van 
Nederland, van over de hele wereld. Er is geen geza-
menlijke herinnering, dus voor gemeenschappelijke 
beleving moeten we meer doen.’ •

Inwoners van Wijk C aan het feesten (1945). © Het Utrechts Archief

 

Het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de 
Waterstraat toont het leven van gewone 
mensen in de 19e en 20e eeuw. Wijk C-
bewoners hebben een belangrijke rol ge-
speeld bij het aanleggen van de collectie. 
Ze brachten voorwerpen en foto’s in en lieten 
zich interviewen over het leven in de wijk.
Het museum heeft naast wisselende tentoon-
stellingen een aantal vaste onderdelen, onder 
andere:
- een nagebouwde steeg uit 1920
- het interieur van een bakkerswinkel van
 De Korenschoof
- de Kistjeswand: kistjes bevatten een foto
 en een voorwerp waar (oud-Wijk C’ers
 iets over vertellen.
Het museum is begonnen als een particuliere 
fotoverzameling in het buurthuis. Na jaren 
van sloop en sanering van hun wijk zetten 
buurtbewoners zich in voor behoud en her-
stel van Wijk C. In 1974 richtten ze het Wijk 
C Komitee op. Om duidelijk te maken waar-
om niet gesloopt mocht worden, verzamelde 
het Komitee foto’s en ander materiaal. 
In 1983 werd het archief ondergebracht in 
het buurthuis aan de Waterstraat. Tien jaar 
later werd de Stichting Volksbuurtmuseum 
Wijk C opgericht en ging de collectie naar 
het museum. Sindsdien werden ook voorwer-
pen verzameld. In 2000 werd het buurthuis 
wegbezuinigd en kreeg het museum de kans 
het hele gebouw te huren. Soms trekt een 
tentoonstelling meer dan 10.000 bezoekers. •

Het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de 

Volksbuurtmuseum: 
smullen van geschiedenis
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    Kom bij de horeca niet aan met het verhaal dat ze het zo goed
    doen. Dat ze zo creatief zijn met hun initiatieven in deze lock-
    down. Afhaal, bezorgen, ‘to go’, buitenbarretjes. 

Het oogt allemaal leuk. En zo blijft er nog wat levendigheid in de binnenstad. Maar zakelijk blijft het een 
ramp. Al dat leuks levert nog geen fractie op van wat er normaal verdiend wordt. Want wat voor klandizie 
heb je als er geen kooplustig publiek door de straten stroomt? Ze proberen vol te houden. Maar het mag niet 
te lang meer duren. De verliezen gaan in de tonnen lopen. Natuurlijk, er is steun van de overheid. Die komt 
alleen laat en is niet toereikend.
Creatief? Het is een wanhoopskreet van ondernemers die blij zijn met elke euro die ze nog kunnen verdienen. 
En die vooral de boodschap willen uitdragen: we zijn er nog. Nog wel. •

Creatief? Wanhopig!
Foto’s en tekst: Gerard Arninkhof

Bagels & Beans op de hoek van de Mariaplaats heeft buiten een flinke uitstalling gemaakt. Met koffiebekers die in verschillende formaten klaar staan om makkelijker 
te kunnen kiezen. En taart. En de complete menu-kaart met alle gerechten die ze normaal ook serveren. Keuze genoeg.

Ook ’t Neutje op de Neude wilde het in deze sombere tijden een beetje gezellig maken bij 
hun buitenbar: een vrolijk muziekje erbij. Mocht niet. Dan blijven de mensen maar plakken 

en dat is niet de bedoeling. En de glühwein is ook hier alcoholvrij. Dat komt níet door de 
corona-maatregelen. In de openbare ruimte mocht al nooit alcohol geschonken worden.

In een bijna lege Zadelstraat wordt er bij SL28 nog koffie, espresso of cappuccino voor 
je geschonken. En daarna: weg wezen.




