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Redactioneel

Onder het straatniveau, afdalend via een uitgesleten stenen 
trap, ontvouwde zich een doolhof aan ruimten; tongewelven 
van bakstenen, kloostermoppen en hier en daar steunberen. 
Jaren 80. Richard van Wijnbergen, een ondernemer aan de 
Voorstraat, groef de kelders onder zijn panden uit en ontdekte 
de ene na de andere aan elkaar geschakelde ruimte. 
Later werden die kelders clubs of sloeg hij er zijn wijn op.
Zoals een boom zijn kroon spiegelt in wortels onder de grond, 
heeft Utrecht zijn aan het zicht onttrokken werfkelders en 
onderaardse gangen. Veel meer dan je zo denkt. Die op de 
Oude- en Nieuwegracht met aanliggende werven zijn bekend: 
het Venetië van het Noorden. 
Tot in de jaren 80 waren de meeste kelders niet openbaar. 
Nu kan je er spelletjes spelen, yoga doen, sporten, gemasseerd 
worden, overnachten in een b&b, naar de pedicure gaan en 
vooral veel eten. Onder de bruggenhoofden zitten enorme ruim-
ten. Er is zelfs een kelder met een privé zwembad. Werfkelders 

dienen als kantoor- en vergaderplek. Zoals In de Ruimte, 
een gigantische kelder die doorloopt tot de Abraham 
Dolehof. Een enkele werfkelder wordt nog gebruikt voor 
opslag. Soms is er nog een kelder te vinden vol puin of troep. 
Daar zijn de schatten voor de toekomst begraven onder 
spinnenwebben. 

Ook DOMunder graaft verder en hoopt in 2022, de 900e 
verjaardag van Utrecht, de kelders met de resten van het 
middeleeuwse paleis Lofen weer toegankelijk te maken.
Dit jaar sloeg het noodlot toe: wegdek verzakte. 
Na onderzoek bleek dat talloze kelders niet goed onderhouden 
zijn. Het verkeer bovenop te zwaar. Ook kwam aan het licht 
dat er kelders zijn waarvan men het bestaan niet vermoedde. 
Geheimen die nog ontdekt kunnen worden. Reden te over 
om eens onder de grond te duiken en te praten met eigenaren, 
beleidsmakers en gebruikers. •

Elaine Vis

Donderdag 24 september was het zo ver; na negen maan-
den werden de hekken boven de kelder van Kromme 
Nieuwegracht 8 door de gemeente verwijderd. Volgens de 
gemeente was er geen instortingsgevaar meer. Een paar 
dagen later kwam het stucwerkplafond naar beneden.

Ronald van der Krogt woont op nummer 8. Hij laat de scheu-
ren zien die dwars door zijn kelder lopen, met name bij de 
kluismuur. ‘Toen een duiker de funderingen had geïnspecteerd, 
zei die: die is helemaal weg.’ Daardoor ‘hangen de kelders als 
het ware aan de huizen en scheuren ze.’
Een kluismuur is eigendom van de gemeente. Die is verant-
woordelijk, maar heeft er (nog) niets aan gedaan. De gemeente 
heeft wel elektronische scheurmeters aangebracht in de kelder. 
De bewoners van Kromme Nieuwegracht 2-52 hebben zich 
verenigd in het buurtcomité RAK22, om samen sterker te staan 
tegenover de gemeente. De gemeente vindt het ook prettig 
om één aanspreekpunt te hebben. 

Vrachtwagens
Van der Krogt: ‘Want er moet echt iets gebeuren. De gemeen-
te weet dat de kluismuren slecht zijn, maar doet er vooralsnog 
niets aan. Drie jaar geleden zou men starten met de restauratie, 
maar dat is toen niet doorgegaan. Het zware verkeer dat over 
het wegdek boven de kelders rijdt, maakt het alleen nog maar 
erger. Er is weliswaar nu een verbod voor vrachtwagens, maar 
de handhaving laat te wensen over. Dat de kelders scheuren is 
dus de gemeente aan te rekenen. Wij vinden dat de gemeente 

Yogaleraar op de werf © Werry Crone
 

ook moet opdraaien voor 
de restauratiekosten.’
In 2008 startte de gemeen-
te met het project Herstel 
Wal- en Kluismuren. Aan-
leiding was hun verslech-
terde staat. 

Van der Krogt: ‘De toena-
me van het zwaar verkeer 
is de belangrijkste oorzaak. 
De gemeente doet er alles 
aan om de eventuele relatie 
tussen zwaar verkeer en de 
scheurvorming te ontken-
nen en probeert daarmee 
ook claims van particulieren 
te voorkomen. Dit is alle-
maal een voortvloeisel uit 
de opmerkelijke juridische 
constructie dat de werven,  

          werfmuren, wal- en kluis-
          muren eigendom zijn
van de gemeente.’ Utrecht stelt dat uit inspectie blijkt dat 
de scheur in die kelder is ontstaan doordat de kluismuur 
is verzakt. Dat komt weer doordat zand onder de muur is 
weggespoeld. ‘Het is niet aannemelijk dat de scheuren zijn 
veroorzaakt door het verkeer’, staat in raadsstukken. Dus is 
de weg ook weer open, al blijft de parkeerplaats boven de 
kelder uit voorzorg dicht.

Patstelling
De keldergewelven zijn eigendom van particulieren. Maar 
de straat erboven is een openbare weg en in beheer bij de 
gemeente. Onverantwoord gebruik van de weg veroorzaakt 
schade aan het gewelf, maar een slecht onderhouden ge-
welf of verandering van de constructie kan weer schade aan 
de weg veroorzaken. Dit resulteert veelal in een patstelling 
die de problemen met veiligheid en leefbaarheid volgens de 
bewoners niet oplossen. 
Ondertussen is het regulier overleg tussen RAK22 en de 
gemeente stilgevallen. Van der Krogt: ‘We horen al een tijd 
niets meer, ondanks diverse reminders. Daarom hebben we 
eind augustus een pittige brief naar wethouder Diepeveen 
gestuurd, waarin wij alle overleggen over deze problema-
tiek voorlopig opschorten. Ook zullen wij als comité niet 
meer meewerken aan de aangekondigde onderzoeken. 
De gemeente zal dus voortaan zaken moeten doen met de 
individuele bewoners en eigenaren. Een afschrift van de brief 
is verzonden naar gemeenteraadsleden.’ •

Ronald van der Krogt: ‘Vooral scheuren bij de kluismuur’ © Ton Verweij

‘Wij van RAK22 praten 
niet meer met de gemeente’ 

Ton Verweij

Utrecht onder de grond
Redactioneel



Kijk maar ’s goed: elke werfkelder is anders

Toen in 1275 daar een schutdeur werd gebouwd en 
later de Weerdsluis werd aangelegd, varieerde het 
waterpeil nog maar heel weinig, nu is dat slechts 
10-15 centimeter. 
Daardoor ontstond de mogelijkheid om de werven 
te gaan benutten om er iets op te bouwen, bijvoor-
beeld tunnels om de kelders onder de hogergele-
gen panden langs de grachten beter bereikbaar te 
maken. Want er vond veel bedrijvigheid plaats langs 
de grachten, vooral langs de Oudegracht. Aan- en 
afvoer van handelswaar geschiedde veelal per schip. 

Tunnel wordt kelder
Voor de huizen lag een weg. Langzamerhand, in 
een periode van eeuwen, tot na 1700, veranderden 
de tunnels onder die weg in kelders. Dit gebeurde 
op initiatief van de eigenaren van de panden. De 
kelders liggen dus onder én vóór de pakhuizen en 
woningen. Die panden verschilden sterk in lengte en 
breedte en in gebruik. 
Hierdoor zijn de kelders zowel onder de panden als 
onder de weg verschillend. Geen kelder is hetzelfde, 
ook niet in stahoogte. Er zijn veel kelders waarvan nu 
de vloer verlaagd is om die toegankelijker te maken. 
Veel kelders zijn ondergronds met elkaar verbonden 
(geweest) met smallere of bredere doorgangen. De 

Dat is te verklaren uit het ontstaan van de werven 
en 732 (!) kelders. De grachten in Utrecht zijn (deels) 
gegraven. De vrijkomende grond werd aan weerszij-
den gedeponeerd. De huizen werden daarbovenop 
gebouwd en stonden zo droog. Dat was nodig om-
dat het waterpeil nogal mee fluctueerde met dat in 
de rivieren Vecht en Krommerijn. Rond 1150 werd dit 
veel minder door een betere afvoer van het water bij 
de Zuiderzee en de afdamming van de Rijn bij Wijk 
bij Duurstede in opdracht van bisschop Godebald. 

Foto’s © Iris Tasseron

Als je langs de Oude- of Nieuwegracht loopt, 
dan lijken de werven in eerste instantie 
eenvormig. Kijk je echter nauwkeuriger of 
word je er op gewezen, dan blijkt de gracht 
er per pand steeds anders uit te zien. Onder 
de grond - als je de werfkelders van binnen 
kunt bekijken - dan blijken de verschillen nog 
veel groter. 

Ben Nijssen
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kelders maken nog steeds deel uit van de panden 
die er boven staan. In de middeleeuwen behoorden 
de werven en zelfs de gracht tot midden in het 
water bij het erf van een pand. Wel moest er ruimte 
voor een jaagpad vrij blijven. De eigenaren van de 
panden waren ook verantwoordelijk voor het onder-
houd van de kaden. Er waren toen gewoon houten 
beschoeiingen. Pas rond 1960 werden de beschoei-
ingen massaal vervangen door kademuren. Als de 
gemeente deze dus historisch zou willen herstellen, 
in de oude staat zou willen terugbrengen, dan zou 
dit heel simpel en goedkoop kunnen.

 
Wat is wat?

Werfmuur
Een werfmuur is de buitenmuur van de werf-
kelder, die op de werf uitkomt.
 
Kluismuur
Een kluismuur is de buitenmuur van de werf-
kelder, die in het water staat
 
Walmuur
Een walmuur is de buitenrand van de werf, 
die in het water staat.
 
Rak
Stuk gracht tussen twee bruggen.

Oudegracht

Nieuwegracht

Oudegracht

Oudegracht
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1400 - 1986 - nu

Ik ben sinds 1986 eigenaar van een grachten-
pand inclusief werfkelder. Sindsdien constate-
ren we dat onze omgeving sterk is veranderd. 
In de beginjaren zaten we ’s avonds met onze 
buren aan een heel stille gracht op de werf. 
Veel kelders waren niet in gebruik. Aan de 
overkant zagen we de ratten langs de water-
kant lopen en wat verder een kelder induiken. 
Na het herstel van de keldergewelven (ook bij 
ons liep het water naar binnen in de kelder 
onder de straat), zagen we eerst langzaam, 
maar steeds sneller het gebruik van de werf-
kelders groeien. Daarmee nam de drukte op 
de werf toe. 
Zelf ging ik verder met het restaureren van 
onze kelder: een heel speciale gewaarwording 
door het omgaan met metselwerk dat al rond 
1400 was opgebouwd. De Spaanse overheer-
sers hebben tijdens de 80-jarige oorlog hier 
gestaan! Ondanks alles blijft de vochtigheids-
graad in onze kelder vrij hoog door optrekkend 
vocht uit de bodem. Vele andere eigenaars 
hebben dit opgelost met vloerverwarming. 
Wij vangen het water in onze kelder op en 
besproeien hiermee de tuin. •

De werven werden dikwijls ook gebruikt voor opslag, 
deels in gebouwtjes. Bomen werden er door de eeu-
wen heen geplant door de pandeigenaren of zaaiden 
zich zelf uit. Dit leverde vooral op de Oudegracht 
een scala van verschillende boomsoorten op, die niet 
keurig in een rijtje waren geplant. 
Naarmate de werven minder voor de handel via 
scheepvaart werden gebruikt, nam het bomenaantal 
toe. Door afname in het gebruik werden ook de 
werfkelders slechter onderhouden. In de 40’er jaren 
van de vorige eeuw was de bouwkundige staat van 
de werfmuren zo slecht dat de gemeente besloot 
die te onteigenen om deze zelf te kunnen herstellen. 
Nog steeds onderhoudt de gemeente de werfmuren 
inclusief de deuren en de ramen. Zelfs een meter van 
het gewelf achter de werfmuur is van de gemeente.
In 1995 is de gemeente begonnen met het herstel en 

Nieuwegracht

het waterdicht maken van de keldergewelven onder 
de straat. Dit kon alleen met medewerking van de 
eigenaren. De eigenaren moesten zelf het herstel van 
het gewelf betalen en de gemeente financierde het 
vrijmaken en herstellen van de weg. Constructieve 
zaken werden niet aangepakt.
Aan de buitenkant kun je de verschillen per pand op 
de werven - als je goed kijkt – nog steeds zien. Het 
duidelijkst zijn de verschillende deur en raamprofie-
len, door de gemeente per pand in drie verschillen-
de kleuren geverfd.. De balustraden op de muren 
hebben verschillende staanders, wel of niet voorzien 
van verstevigingen op de muur; de spuwers en de 
spatplaten onderaan de muur zijn verschillend. De 
bestrating op de werven is per erf in een specifiek 
verband gelegd. 

OudegrachtNieuwegracht

En natuurlijk mogen de lantarenconsoles niet ver-
geten worden: door vele beeldhouwers met aparte 
motieven en in verschillende stijlen uitgevoerd. Een 
aantal jaren geleden overwoog de gemeente om te 
proberen de werven op de werelderfgoedlijst van 
Unesco geplaatst te krijgen. Dit zou echter te hoge 
kosten met zich meebrengen. Dit geld kan nu be-
steed worden aan het behoud van dit unieke bezit 
van Utrecht. •

Oudegracht

Oudegracht

Twijnstraat aan de Werf

Ben Nijssen
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Woonkelder: ‘Biervaten rolden hier zo de werf op’

Ruim zeven jaar woont Jeroen Schalk nu in 
werfkelder nummer 327 vlakbij de Geerte-
brug. De kelder die beroemd en berucht was 
tot hij in 2007 op last van de politie moest 
sluiten. We hebben het over Sarasani, de oud-
ste coffeeshop (sinds 1968) in Utrecht. 

Marianne Coopmans

De kelder stond zeven jaar leeg, tot Jeroen hem 
kocht. ‘Alles stond er nog in: de rood leren banken, 
de bar, de zelf geknutselde krukken van boomstam-
men, glazen en kopjes. Dat heb ik bijna allemaal op 
Marktplaats kunnen verkopen. Behalve de natuur-
stenen vloer, nieuw stuc op de muren en een nieu-

we keuken heb ik weinig veranderd’, vertelt Jeroen.
Als je binnenkomt, valt vooral op hoe diep de werf-
kelder is. Ruim 30 meter en dat is volgens Schalk 
viel dieper dan de meeste werfkelders in Utrecht. 
Hij heeft daarom een domotica-installatie (slimme 
elektronica) laten aanleggen, waardoor het licht in 
de hele ruimte automatisch wordt uitgeschakeld. 
‘Anders moet ik een heel eind lopen naar de badka-
mer achterin om het licht uit te doen.’

Biervaten
Jeroen was een van de eerste bewoners van een 
Utrechtse werfkelder. Nu worden er steeds meer 
kelders bewoond. Zijn kelder, stammend uit de 
middeleeuwen, werd vroeger als opslag gebruikt 
voor vaten bier. ‘Toen ik de kelder kocht, liep de 
vloer schuin af naar de werf. De vaten rolden zo 
naar de werf om in het schip geladen te worden.’ 
Jeroen vertelt dat er op zijn rak, waarmee hij de 
ruimte tussen twee bruggen bedoelt, wel zes bier-
brouwerijen waren gevestigd. Bier werd namelijk als 
water gedronken, omdat het water toen niet zuiver 
was. Jeroen woont er met veel plezier. ‘Ik houd van 
oude gebouwen, die je van binnen modern kunt 
maken. Ik heb hier veel privacy, ook in de zomer. 
Want er komen weinig bootjes langs.’ Ook dat de 
kelder gelijkvloers is, vindt hij een groot voordeel. 
Hij erkent dat de trap van de gracht naar de werf 
een obstakel kan worden, als hij ouder wordt. Maar 
wellicht kan de gemeente zorgen voor een traplift 
tegen die tijd... •

Jeroen Schalk: ‘Slimme elektronica doet voor mij achterin het licht uit’ © Werry Crone

 Van Naerssen: ‘een oase van rust in de luwte 
van het drukke centrum’ © Werry Crone

Yogaschool: een huiskamer onder straatniveau
Roos Barends

In 2018 werd Anwar van Naerssen eige-
naar van yogaschool Yoga Utrecht, geves-
tigd in één van de werfkelders in de buurt 
van het Ledig Erf. Toen hij niet langer 
op de oorspronkelijke locatie kon blijven 
en naar een nieuwe plek zocht, heeft hij 
enkel werfkelders bekeken. ‘Dat paste nu 
eenmaal het best.’

Inmiddels is Yoga Utrecht te vinden aan de Oude-
gracht 243, waar eerst cursuscentrum Lazuli zat. De 
ingang is op straatniveau, maar de yogalessen zijn 
wederom in een werfkelder. Dit is een erg geschikte 
plek is om yoga uit te oefenen: ‘Het is een groot 
voordeel dat je door de ramen het water van de 

gracht ziet. De stroming draagt bij aan de juiste 
sfeer. Daarnaast geeft de werfkelder een geborgen 
gevoel, je zit als het ware onder de stad.’ Van Naer-
ssen noemt zijn werfkelder/yogaschool een oase 
van rust in de luwte van het drukke centrum.
De inrichting van de yogaschool is persoonlijk; Van 
Naerssens academische achtergrond in het Tibe-
taans Boeddhisme is duidelijk terug te zien in de 
aankleding, maar juist de hints naar zijn verleden 
in de filmwereld – zoals een Starwarsposter en een 
Matrixxbeeldje – maken Yoga Utrecht bijzonder. Hij 
is ook freelance filmmaker.
Je kunt er dagelijks verschillende vormen van yoga 
beoefenen, van heel actief en dynamisch tot diep 
ontspannend en meditatief. 
Yoga Utrecht laat yoga in z’n waarde als weg naar 
meer bewustzijn, innerlijke vrijheid en verbinding.
Yoga Utrecht is een vriendelijke en toegankelijke 
yogaschool waarin ieder naar eigen mogelijkheden 
aan yoga kan doen. De lessen worden verzorgd 
door professionele docenten die een veilige, 
nuchtere en een niet-prestatiegerichte manier van 
oefenen nastreven.
Ondanks de terugloop van deelnemers in de lessen 
sinds COVID-19, blijft de yogaschool een fijne en 
vertrouwde plek voor veel Utrechters. Wanneer 
ik na mijn proeflesje een kopje thee geserveerd 
krijg op de yogamat begrijp ik waarom: met het 
gedempte geluid van de Oudegracht op de achter-
grond voelt Yoga Utrecht als een huiskamer onder 
straatniveau. •
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problemen, oorzaken ervan en hoe deze te voorko-
men. Uiteindelijk streeft Keldergewelf ernaar samen 
op te trekken tegenover de gemeente en haar ad-
viseurs om zo beter weerwoord te kunnen bieden. 
Dat is nodig zodat er maatregelen komen om scha-
de te voorkomen, schade te herstellen en om tot 
een vergelijk te komen inzake de kosten(-verdeling). 
De site brengt informatie uit media, maar zet ook 
alle gemeentelijke stukken over werven en kelders 
op een rijtje. Daarbij ligt de nadruk op
- de risico’s van het herstel van de wal- en kluismuren
- de gevolgen van het zwaar verkeer over de
 (werf-)kelders en de mogelijkheid om vracht-
 verkeer te weren
- technische kennis over de kelders, de beste
 onderzoekers en de beste herstellers

De gemeente onderzoekt de reden van de achteruit-
gang van de werfkelders. Dat gebeurt in het kader 
van het nieuwe Plan van Aanpak wervengebied. On-
derzoek naar het draagvermogen van de werfkelders 
is daarvan een onderdeel. De meeste kelders dateren 
uit de veertiende of vijftiende eeuw en zijn opge-
metseld met bakstenen, met daarop vaak een laag 
plavuizen tegen het doorlekken van regenwater. De 
top van de kelderboog ligt vrij dicht – soms minder 
dan 1 meter - onder het wegdek.

Paaltjes tegen vrachtauto’s
Al vele jaren staat het toelaten van vrachtwagens 
op de grachten ter discussie. Rond 1995 zijn er 
weegmatten op de straat gelegd. Deze werden weer 
verwijderd bij het opknappen van de keldergewel-
ven. Nu mogen vrachtauto’s met een asdruk (het 
gewicht dat op één as van een auto rust) tot 2,0 
ton over de grachten, dus over de keldergewelven, 
rijden. Dat staat op verkeersborden op zo ongeveer 
elke straathoek. 
Maar regelmatig worden ontheffingen voor zwaar-
dere vrachtauto’s verleend en overtredingen gaan 
gewoon door - maandelijks worden gemiddeld tien 
boetes uitgedeeld. Om het zware verkeer beter te 
weren komen er paaltjes die de wegen versmallen 
tot 2.20 meter. Daar kan geen vrachtwagen langs - 
de brandweer, bestelbusjes en SUV’s overigens wel. 
Bezorgen en bevoorraden moet met bestelwagens, 
asdruk lager dan 2.0 ton, of met bakfietsen e.d..      

Onderzoek draagvermogen
Het onderzoek naar de stabiliteit en draagvermo-
gen van de werfkelders moet in het voorjaar van 

Paaltjes en parkeerverbod 
beschermen straks de kelders

2021 klaar zijn en is de basis voor de noodzakelijke 
definitieve verkeersbeperkingen. Eerst worden zo-
veel mogelijk gegevens verzameld. Veel is bekend, 
maar over een klein aantal kelders is onvoldoende 
informatie. Die kelders worden geïnspecteerd. 
Het draagvermogen van de werfkelders vraagt 
een apart en uitgebreid onderzoek. Daar zijn tien 
geschikte kelders voor geselecteerd. Hun dossier 
wordt bestudeerd, de kelders worden van binnen 
geïnspecteerd, en via een proefsleuf vanaf de 
straat wordt een gat geboord in het keldergewelf 
om de dikte ervan te meten. Met al deze gegevens 

Een vrachtwagenverbod moet de werfkelders gaan beschermen – nu is alleen de asdruk beperkt © Luuk Huiskes

Marijke Brunt 

Al die fietsers en autorijders op de gracht, zou-
den die eraan denken dat ze eigenlijk bovenop 
eeuwenoude gewelven rijden? Het wegdek 
wordt immers gedragen door de ronde bak-
stenen ruggen van de werfkelders. Fietsers zijn 
geen probleem, maar het middeleeuwse metsel- 
werk is niet bestand tegen zwaar verkeer. 

wordt dan het draagvermogen van de kelders 
berekend.

Aanpakken
In de jaren negentig van de vorige eeuw werd af-
gesproken de grachten parkeervrij te maken, want 
geparkeerde auto’s zijn ook zwaar. Maar daar is op 
twee stukjes Oudegracht na, niets van terecht ge-
komen. Nu ligt er een raadsbesluit om de grachten 
parkeervrij te maken. Wat zou het fijn zijn als je 
straks over de grachten zou kunnen wandelen met 
vrij uitzicht over het water. •

Gebruikers aller kelders, verenigt u!
Ineke Inklaar 

Mag ik u voorstellen: Keldergewelf.nl. 
De site is een particulier onafhankelijk initiatief 
van kelderbewoners. Die site is van en voor 
eigenaren, bewoners en ondernemers uit de 
Binnenstad die te maken hebben met een 
pand met een kelder aan gracht/werf. 

De site mikt op mensen aan de Oudegracht, Nieuwe-
gracht, Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetoren-
gracht, Vismarkt, Choorstraat en Lijnmarkt. 
Alle grachtbewoners is gevraagd zich te melden. 
De reacties lopen tot nog toe in de honderden.
Keldergewelf wil de belangen bundelen en in 
zijn netwerk kennis en ervaring delen over zowel 
bouwhistorische als bouwtechnische aspecten. 
Maar ook over oplossingen van veel voorkomende 

Verkeersmaatregelen

- juridische aspecten: wie is waar eigenaar van
 en wat is voor rekening van de gemeente 
 respectievelijk de eigenaar?
Keldergewelf wil groeien: met liefst per grachten-
deel een vertegenwoordiger. Samen moeten die 
een raad gaan vormen. Natuurlijk heeft elk van 
de 26 rakken in de Binnenstad een eigen karak-
ter: wel of niet met werf, wel of niet met een 
keldermuur aan het water (kluismuur). Daardoor 
zijn er ook bouwhistorische en bouwtechnische 
verschillen. En is de problematiek anders. Vandaar 
dat de club wil onderzoeken waar een eigen 
aanpak nodig en waar de rakvertegenwoordigers 
samen kunnen optrekken. Wat ze wel gemeen 
hebben: ze zitten allemaal met een kelder onder 
de straat. Met alle gevolgen van dien. •



Van der Lindens man was kunstenaar en in 1999 
verhuisden zij naar dit pand in hartje Utrecht. 
Dit was ideaal; haar man gebruikte de eerste 
verdieping als atelier en de werfkelder als expo-
sitieruimte. Bovenin was een zolder die verhuurd 

Samen met haar dochter en kleinzoon woont 
Margreet van der Linden aan de Oudegracht. 
Ze runt nu al zeven jaar een b&b in haar twee 
werfkelders, elk van ruim 40 m2, die in elkaars 
verlengde liggen. In de kelders, die ruim 700 jaar 
oud zijn, kunnen tot zes personen overnachten. 

kon worden aan een student. Later maakte haar 
dochter dankbaar gebruik van die plek.  
Na het overlijden van haar man zaten Margreet 
en haar dochter Mariska met veel extra ruimte, 
waardoor ze op het idee kwamen om van de werf-
kelder een bed & breakfast te maken. 

Inmiddels verhuren ze sinds 2013 met veel succes 
hun appartement op Oudegracht 360 aan uiteen-
lopende gasten. Ze prijst de werf aan als ideale 
plek voor een ontbijtje op het eigen terras of voor 
een glaasje wijn in de middagzon. ‘Vaak komen 
er families van internationale studenten logeren, 
wanneer hun zoon of dochter hen Utrecht wil la-
ten zien. De reacties op het appartement zijn altijd 
positief: ‘Er is veel verwondering, laatst hadden we 
mensen uit Friesland die helemaal lyrisch waren 
over de vuilnisboot! Gasten vinden het heerlijk om 
naar de bootjes te kijken en de ganzen, het is een 
bijzonder plekje.’
Zijn er dan helemaal geen nadelen aan het leven in 
een werfkelder? Eigenlijk nauwelijks, je moet een 
speciale pomp hebben voor het sanitair, maar dat 
is het wel. ‘Ik zou er zelf zo willen wonen, maar 
het is op deze manier eigenlijk nog leuker, nu 
kunnen er meer mensen van deze bijzondere plek 
genieten!’ •
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Niet iedere keldergebruiker heeft nog vertrouwen. 
Bewonersgroep RAK22 zegt de samenwerking op. 
Eén eigenaar/bewoner zegt: ‘Diepeveen moet niet 
bij mij op de werf komen, want ik gooi hem zo de 
gracht in.’ De GroenLinks-bestuurder: ‘Sommigen 
zijn blij omdat bij hen de boel best goed is hersteld. 
Anderen balen van vertraging. Met weer anderen 
verschillen we van mening over de oorzaak van de 
schade en wie daarvoor opdraait.’
De gemeente herstelt sinds 2008. ‘Inmiddels weten 
we hoe ingewikkeld de problematiek is van de pan-
den die met hun voetjes in het water staan. 

‘We hebben de problemen 
met werven en kelders onderschat’

We hebben de complexiteit, de duur, de kosten en 
het proces eromheen onderschat.’ Bouwtechnisch: 
werk aan een wal- of kluismuur kan consequenties 
hebben voor de achterliggende kelder. Juridisch: 
de muur en de bovenliggende straat zijn van de 
gemeente, de kelder van de eigenaar. Als schade 
ontstaat, komt die dan door (zwaar) verkeer of een 
slechte fundering? De kelders dateren uit een perio-
de dat er nog geen gemotoriseerd verkeer overheen 
denderde. Onderzocht wordt wat ze qua belasting 
aan kunnen.

Te traag, te duur
Utrecht is door schade en schande wijs geworden. In 
mei 2019 stopte de gemeente met het herstellen van 
de wal- en kluismuren. Ze haalde de planning niet en 
het werk bleek duurder dan verwacht: tot nu toe 46 
miljoen en de klus is voor 70 procent klaar.
Na een rapport van ingenieursbureau Antea viel het 
besluit: het moet anders. ‘Dat rapport was posi-
tief over de bouwmethodes, kritisch over de rest. 
Boodschap was: gemeente, bezint eer ge verder 
gaat. Daarom onderzoeken we nu goed vóór we 
verdergaan. Nodig vanwege de veiligheid, maar 
ook cultuurhistorisch interessant.’ Zo ontdekte de 
gemeente dat een op de vier kelders niet in beeld is. 
En stuitte op weeskelders zonder vindbare eigenaar. 
Een radarauto onthulde onder het wegdek meerdere 
onbekende holle ruimtes: spookkelders. Aanleiding 
om de eigenaren aan te schrijven voor inspectie. Zo’n 
onderzoek kost tijd. ‘Ik snap dat mensen ongeduldig 
worden. Maar als we ergens tempo kunnen maken 
omdat herstel simpel is, doen we dat. We doen ons 
best om vertrouwen te winnen.’

‘We kunnen als gemeente de problemen met 
de werven en kelders alleen oplossen als we 
goede afspraken met particuliere eigenaren 
en bewoners maken’, zegt verantwoordelijk 
wethouder Kees Diepeveen.

Commissie van wijzen
Utrecht doet veel, vindt Diepeveen, met een digitale 
nieuwsbrief, een werven-app, een enquête op de 
site, chatsessies. ‘Bewoners willen maar één ding: 
veiligheid. We lanceren een verbod op zwaar verkeer 
op alle grachten, daar horen boetes bij.’
Er komt een commissie van wijzen –‘een idee van 
bewoners’. ‘Een club van vier, vijf deskundigen met 
een juridische of bestuurskundige achtergrond. 
Geen rijdende rechter, maar mensen die onafhan-
kelijk advies geven over verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid.’ •

Margreet van der Linden: ‘Ik zou hier zelf 
zó willen wonen’ © Werry Crone

Ineke Inklaar

Wethouder Kees Diepeveen: ‘Eerst meer onderzoek doen’ 
© Angeliek de Jonge

B&b: ‘De werf is een ideale ontbijtplek’
Roos Barends

 

Harrie Thewessem

Ken je ook de overdrachtelijke kelders 
in je leven?
Op de bodem bieden zich nieuwe 
verlangens en ideeën aan voor het vinden 
van een weg omhoog.

Zo kan het beginnen: het dagelijks leven 
wordt saaie routine.
Langzaam doemt een sombere stemming 
op en als dat duidelijk voelbaar is, 
lukt omkeren niet meer.
Je kunt dan wegzakken in een diepe, 
pikdonkere put.
Maar beneden aangekomen gaan je ogen 
weer beelden opvangen en blijkt de put 
een kelder te zijn, rijk gevuld met geuren 
en kleuren en het begin van de nieuwe 
uitdaging in een weg omhoog. •

Kelders



Nog niet zo lang gelden is het Stegenboek Utrecht 
verschenen: een inventarisatie en beschrijving van 
alle stegen in onze binnenstad. Zoiets zou er eigenlijk 
ook moeten komen van de werven en werfkelders. 
Er is namelijk geen goed overzicht van alle kelders in 
de Binnenstad. En het is zeer de moeite waard om 
alle bekende gegevens en verhalen te combineren en 
te documenteren. 
Op oude historische kaarten van Utrecht uit de 16e 
en 17e eeuw zijn al kelders terug te vinden. Bij de 
dienst Erfgoed (voorheen Monumentenzorg) kunnen 
nog oude tekeningen zijn van eind 19e eeuw. In 
1920 heeft de gemeente een aantal kaarten ver-
vaardigd waarop de eigendomsverhoudingen van de 
werven zijn ingekleurd. Een goed overzicht van de 
unieke Utrechtse kelderstructuur is er nog niet.

Rak 10
De Stichting Kelderkaart Utrecht wil alle kelders do-
cumenteren en in kaart brengen. Zeven jaar geleden 
is daarmee begonnen; tussen de Gaardbrug en de 
Hamburgerbrug (Rak 10) zijn alle kelders opgeme-
ten, gedocumenteerd en uitgetekend. Lukas de 
Jong, architect en één van de initiatiefnemers: ‘Wij 
richten ons op vijf aandachtsgebieden: bouwhistorie 
(ontstaansgeschiedenis), sociale cohesie (bijbehoren-
de verhalen), toerisme, economie (bruikbaar maken) 
en beheer (hulp bij onderhoud en ontwikkeling).’
‘De kelderplattegronden van rak 10 hebben wij 
minutieus uitgewerkt, wat geen sinecure was gezien 
de veelvormigheid van de kelders. Op de tekeningen 
zijn zaken als constructie, vloerniveau, bouwhisto-
rie en dergelijke apart weergegeven. Bij het laatste 
hebben wij ook hulp gehad van studenten Geschie-
denis van de universiteit. Ons onderzoek levert niet 
alleen nieuwe inzichten op over de ontwikkeling en 
totstandkoming van Utrecht, maar ook mooie verha-
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Lukas de Jong (architect) en Nancy Husada (voorzitter van de Stichting Kelderkaart) willen álle kelders documenteren 
© Ton Verweij

Op zoek naar ondergrondse mysteries
Ton Verweij

Utrecht kent honderden straat-, werf- en 
brugkelders. Vele zijn aan het oog onttrokken 
en bevinden zich in de donkerte van het on-
deraardse. Een behoorlijk aantal grenst aan 
een werf- of kluismuur en laat soms beschei-
den daglicht naar binnen glijden. 

len over wat er allemaal in de werfkelders gebeurde. 
Ons uiteindelijke doel is een algehele Utrechtse 
kelderkaart, in eerste instantie langs de grachten. Het 
wordt een digitale kaart die steeds verder aangevuld 
kan worden.’
Momenteel leidt de stichting een slapend bestaan; 
de vrijwilligers van toen zijn nu druk met andere 
werkzaamheden. De gemeente is zeker geïnteres-
seerd maar verwijst naar fondsen. De stichting heeft 
er nog geen aangeschreven: te druk. De kaarten van 
Rak 10 kun je bekijken op de website van de stich-
ting: www.kelderkaart.nl

Uiteraard heeft ook de gemeente een schat aan 
gegevens van straat- en werfkelders, maar deze zijn 
(nog) verspreid over allerlei archieven, vaak globaal 
en niet voor 100 procent vastgelegd omdat ze 
niet door landmeters zijn ingemeten. Soms komt 
de gemeente dan ook voor verrassingen te staan, 
zoals wegverzakkingen ter plaatse van een onbe-
kende slecht onderhouden kelder. Om meer inzicht 
te krijgen en verrassingen te voorkomen heeft de 

 
Waarom geen 
keldermuseum?

Utrecht telt tal van musea. Wat we nog niet 
hebben: een keldermuseum. Dat zou toch 
een aardige aanvulling zijn. Het museum zou 
kunnen worden ondergebracht in, uiteraard, 
een grote kelder. Daar zouden het ontstaan, de 
constructie en de restauraties middels foto’s, 
tekeningen en video in beeld kunnen worden 
gebracht. Net de diverse functies. Daarnaast 
zouden oude kaarten kunnen worden getoond 
uit Het Utrechts Archief van de werven aan de 
Oudegracht en de Nieuwegracht, recentere 
kaarten van de Stichting Kelderkaart Utrecht en 
ook de nieuwe kaart van de zoektocht van de 
gemeente naar onbekende kelders. 
Mogelijk is er zelfs een verbinding te leggen 
met DomUnder of de mooie kelder van het 
voormalige paleis Lofen tussen het Domplein en 
de Vismarkt. Dan kan het geheime poortje aan 
de Oudegracht ook weer een functie krijgen. •

Ton Verweij

gemeente met een grondradar nu geprobeerd een 
beeld te krijgen van de zich onder de openbare 
weg bevindende onbekende kelders. 
De eerste inventarisatie is in maart van dit jaar ge-
daan. Luc Mes, projectmanagementbureau Utrecht: 
‘Er waren ongeveer 200 kelders waar wij weinig of 
niets van afwisten, zoals onbekende 
kelders en kelders die niet toegankelijk zijn of die 
niet worden gebruikt. Het is ontzettend boei-
end om te werken aan het oplossen van de vele 
mysteries die hier onder de grond zitten. Wij willen 
bij het in kaart brengen van de wervenstructuur 
samenwerken met bewoners en eigenaren. Wij 
houden ons dan ook aanbevolen voor tips om zo 
samen meer inzicht te krijgen in het kelderbestand. 
Er wordt nu gewerkt aan de update van de eerste 
kaart met bekende en nieuw gevonden kelders.’ •

De genoemde kaart is te vinden op: https://www.utrecht.nl/
fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/bouwen/
bouwprojecten/herstel-werven/Kelders-onbekend-visualisatie-
ligging-diepte-2020.pdf
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Je ziet iemand op 
een bankje zitten.
Niks bijzonders, je 
loopt er zó voorbij.
Maar je kunt je ook 
wat afvragen.
Zoals: wie is dat, 
waarom zit ie daar?
Dan ga je er op af 
en laat je je nieuws-
gierigheid de vrije 
loop.

Dat deed onze 
fotograaf Gerard 
Arninkhof.
Hij postte een 
middag bij 
één bankje op een 
brug boven de 
Oudegracht. 
Hij maakte foto’s en 
stelde vragen. • 

Op de Weesbrug staan twee bank-
jes. ’t Is een prachtige plek. Beneden 
glinstert het water van de Oudegracht. 
Het is er rustig, want geen verkeer. 
Hooguit een incidentele fietser. Het is 
pal tegenover het vroegere Tivoli.
Ideaal om een rustig uurtje door te 
brengen.
Dat doet bijvoorbeeld Ruby Laws 
(Engelse vader, vandaar die naam). 
Ze is lerares maatschappijleer in Almere. 
In de herfstvakantie heeft ze tijd om 
door de stad te wandelen en af en toe 
neer te strijken, met een boek. Wat ze 
leest? Girl, Woman, Other •

Foto’s en teksten Gerard Arninkhof

Ahmed Asbai (58) is geboren in 
Marokko maar woont al 44 jaar 
in Nederland. Na allerlei baantjes 
(hulp in een bakkerij, schoon-
maker) belandde hij in de WAO. 
Genoeg tijd dus om in de stad te 
wandelen en hier even uit te rus-
ten. En te denken aan de vrouw 
met wie hij drie jaar geleden in 
Marokko is getrouwd. Zij is daar 
blijven wonen, met hun twee 
jonge kinderen.
Na voldoende rust loopt hij weer 
naar huis, in Lunetten.
Ahmed leeft gezond. Probeert zijn 
conditie op peil te houden door af 
en toe met vrienden een potje te 
voetballen. •

Uitrusten

Een bankje als tweede huis

Herfstvakantie
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Geen betere plek voor verliefde stelletjes dan een bankje op een romantische plek. Zoals dat ene bankje op de Weesbrug. 
Daar zitten Priscilla Sluman (20) en Damien Sahai (19). Allebei wonend en studerend in Amsterdam. 
Wat zoeken ze in Utrecht?
Het is allemaal het gevolg van een stedentrip die ze de afgelopen zomer maakten. 
Die trip bracht ze in een serie steden in Nederland. Van al die plekken vielen Maastricht en Utrecht het meest in de 
smaak. Dus die laatste stad wilden ze nog wel eens zien. Met geen ander doel dan zich te koesteren in de schoonheid 
van die stad. ‘Absoluut mooier dan Amsterdam’, moet Damien wederom vaststellen. •

Voor Steijn Sinning (18) is de 
Weesbrug één van zijn eerste 
ontdekkingen in de stad. Hij kent 
Utrecht niet want hij woont in 
Haarlem. Hij is nog maar net 
begonnen aan een universitaire 
studie Liberal Arts and Sciences. 
Wat dat inhoudt? Steijn legt 
het uit en ik vat het oneerbiedig 
samen: van alles en nog wat.
Net als veel nieuwe studenten 
heeft Steijn nog geen woonruimte 
in Utrecht en woont daarom nog 
bij zijn ouders.
Het bankje is voor hem de plek om 
wat tijd te overbruggen. Tussen 
een werkcollege en een etentje 
met mentor en medestudenten.
Nog geen woning in Utrecht, 
maar op dit bankje voelt hij zich al 
aardig thuis. •

Thuisgevoel

Romantiek
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Contact met overleden dierbaren via Harmonia 

Het pand heeft 450 jaar bouwgeschiedenis en rust 
op middeleeuwse gewelven. De zaal, een uitbouw, 
werd vroeger verhuurd voor tentoonstellingen 
van bedrijven die op de Jaarbeurs stonden, voor 
concerten, aan koren en voor toneelvoorstellingen. 
Tot voor kort woonde de beheerder in het pand. 
Nu nog studenten. Harmonia organiseert seances 
voor leden en belangstellenden, waarbij helder-
ziende waarnemingen worden gedaan aan de 

Op Ambachtstraat 12 zetelt Harmonia, de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten. Hier 
komen boodschappen uit het hiernamaals binnen. Binnen hangt de geur van de 50er jaren, 
passend bij de inrichting uit 1946 van de vergader- en de ontvangstkamer. De tafels zijn voor-
zien van tapijtjes, er staan boeken en alles heeft een ouderwetse uitstraling.

hand van foto’s of voorwerpen van overledenen. 
Spiritisten geloven dat er leven is na de dood en 
dat contact mogelijk is tussen de mensen op aarde 
en het hiernamaals. De contacten komen tot stand 
via een medium. Medium zijn is een roeping om je 
gave te gebruiken. Dit leer je van andere medi-
ums. In Nederland bestaat geen opleiding, zoals in 
Engeland.
Secretaris Wim Kramer vertelt: ‘Als jong studentje 

Historische foto van Harmonia-leden voor het pand aan de Ambachtstraat

psychologie kwam ik hier voor een bezoek, als 
onderdeel van de studie. Nu verdiep ik me in de 
geschiedenis van de Vereniging. Die werd in 1888 
opgericht door J.S. Göbel, een onderwijzer uit 
Utrecht. Er was in die tijd veel belangstelling voor 
het spiritisme, vooral nadat koningin Sophie - de 
echtgenote van Willem III - het Schotse medium 
D.D. Home ten paleize had ontvangen en dit pu-
bliekelijk bekend werd. Ook de wetenschap toonde 
interesse, vooral de Engelse. Men hoopte inzichten 
voor onverklaarbare fenomenen te verkrijgen.’

Kruishout met alfabet
Tijdens de oorlog werd alles wat niet paste in de 
nazi-ideologie verboden, zo ook het occulte in 
1943. Alle boeken werden in beslag genomen. 
Kramer: ‘Er is een gedeelte teruggevonden in 
Rusland.’ Hij heeft de archieven overgedragen aan 
Het Utrechts Archief. 
Ze hebben nog steeds de collectie voorwerpen die 
gebruikt werden om de ‘boodschappen’ te decode-
ren, zoals het kruishout met het kartonnen alfabet 
en de tafel die danste en klopgeluiden produceerde. 
In de zaal waar de seances worden gehouden, han-
gen schilderijen die ‘in trance’ zijn geschilderd, deze 
zijn geliefd en worden verzameld. 
Voor de oorlog had Harmonia 4000 leden, na 
de oorlog 5000. In de jaren 60 ontstond er een 
enorme belangstelling voor spiritualiteit en was 
de parapsychologie ingebed in de Universiteiten. 
In Utrecht had je het Parapyschologisch Instituut 
onder leiding van professor Tenhaeff, die parapsy-
chologische verschijnselen zag als komende uit 
de mens, zelf niet uit het hiernamaals. Nu is de 
toekomst van Harmonia onzeker, gezien het lage 
aantal leden (300) en hun leeftijd. Kramer: ‘Vorig 
jaar deden we mee met Open Monumentendag. 
Het liep storm, maar niemand meldde zich aan. Er 
is interesse, maar spiritualiteit vult iedereen op zijn 
eigen wijze in. Op landelijk niveau wordt nage-
dacht om de organisatiestructuur te wijzigen in 
een federatief verband met vergelijkbare stichtin-
gen en verenigingen, die met spiritualiteit bezig 
zijn, gesprekken zijn gaande.’ •

Het gebied met de werktitel Beurs-
kwartier1 is groot. Het ligt tussen de 
Croeselaan en de Jaarbeurshallen. 
Hier komen zo’n 3000 woningen 
voor 4000 tot 5000 mensen. Het 
wordt een dichtbebouwd gebied 
met woningen van 12 meter hoog 
tot 70/90 meter hoog, zowel koop 
als huur. Daarnaast bevat het plan 
5000 werkplekken, twee parken en 

Beurskwartier: wonen met wasmachinegeluid

voorzieningen voor cultuur, recrea-
tie en uitgaan. Bij elke nieuwbouw 
schrijft de Wet Geluidhinder regels 
voor om overlast door geluid van 
wegen, spoorwegen en industrieter-
reinen te voorkomen en te beperken. 
Daar moet Utrecht zich hier ook aan 
houden. Om binnen de norm te blij-
ven moeten de wegen in en rondom 
het Beurskwartier 30 km-wegen 

In het Beurskwartier wordt het niet rustig wonen. De geluidsoverlast 
overschrijdt de norm die vanuit het oogpunt van volksgezondheid 
wenselijk is. Zelfs als geluidsluw wordt gebouwd en verkeersmaatre-
gelen worden genomen. De gemeente oppert daarom in het Ont-
werpbestemmingsplan meer geluid toe te staan dan wenselijk. Dit 
plan lag tot en met 22 oktober ter inzage.  

worden. Ook de Graadt van Roggen-
weg, die aan de zijkant ervan ligt. Het 
geluid van de sneltram en de treinen 
zit nog niet aan het maximum van 
de wettelijke norm. Maar dat telt 
op bij het gezoef van verkeer op de 
Croeselaan.

Volksgezondheid
Zo overstijgt het geluidniveau de 
norm die nodig is vanuit het oogpunt 
van volksgezondheid. Dat is 48 tot 
51dB, categorie Erg rustig, vergelijk-
baar met geroezemoes op een rustig 
kantoor.
Het college zegt: (nog meer) geluids-
beperkende maatregelen lukken niet. 

Dat kan stedenbouwkundig niet, lukt 
niet als je naar het verkeer kijkt en is 
een te grote investering gezien het te 
behalen doel.
Daarom kiest het ervoor om in dit 
plangebied meer decibellen toe te 
staan: maximaal 61 dB. Wat overigens 
niet mag leiden tot ‘onaanvaardbare 
geluidsbelasting’. De woningen zullen 
daarom een zogeheten geluidsluwe 
gevel moeten krijgen. 61 dB wordt 
beschouwd als Indringend en komt 
overeen met een wasmachine of 
airco. Deze aangepaste geluidsnorm 
geldt ook voor de nieuwbouw tussen 
de Kruisvaart en het spoor: de 600 
woningen van De Foreest. •

Anna Sterk

Ineke Inklaar
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Het geluk ligt achter de Jaarbeurs

Ineke Inklaar

Het blijft voor automobilisten ui-
terst lastig om hun weg te vinden 
door de Binnenstad. Het gaat niet 
langer op de automatische piloot, 
laat staan voor mensen-van-buiten 
die op hun navigatie koersen. 

Weliswaar worden wijkberichten in 
brievenbussen gestopt en staat van al-
les over de fases 1 tot en met 4 op de 
site. Maar daar bereikt Utrecht niet alle 
inwoners mee, laat staan klussers of 
mensen van buiten. Die worden door 
hun TomTom over straten gestuurd 
die afgesloten zijn. Borden om de 
blokkade aan te kondigen - zodat 
een automobilist een alternatieve kan 

Ineke Inklaar

Binnenstad in? Navigatie uit!
plannen - staan doorgaans niet ver van 
tevoren. Gelukkig zijn wij Binnenstads-
bewoners niet te beroerd om iemand 
de weg te wijzen.
Aanduidingen van een alternatief tracé 
staan vaak pas vlak voor de daadwer-
kelijke blokkade. Vandaar natuurlijk, 
dat de gemeente op haar site spreekt 
over keerlussen en keervakken. Maar 
rijden ze dan niet tegen de richting 
in terug? Ook wordt op veel plekken 
tegelijk aan de weg gewerkt wat het 
lastig maakt de Binnenstad überhaupt 
binnen te komen. De Lange Nieuw-
straat is deels klaar maar ligt zeker nog 
tot 4 december open. Doordat het 
plein bij de Catharinakathedraal voor 

De Fentener van Vlissingenkade is een dorpje in de stad: iedereen kent elkaar
© Rob Huibers

de uitvaart van monseigneur Simonis 
tussentijds weer dicht moest, is er 
weken vertraging. Tegelijkertijd wordt 
aan het Ledig Erf/de Tolsteegbarrière 
gewerkt, de zuidelijke invalsroute. 
Als alles meezit, duren de werkzaam-
heden daar tot 18 december.
Aan de oostkant van de Binnenstad 
zijn de Voorstraat en de Wittevrou-
wenstraat heringericht. Ze zijn nu fiets-
straat, met rood asfalt. Hierna begin-
nen de werkzaamheden in de Smalle 
en Wijde Begijnestraat, Begijnesteeg, 
en de stegen van de Wittevrouwen-
straat. Volgens de planning zijn die in 
februari 2021 klaar. De Nobelstraat 
gaat volgend jaar op de schop. •

Elaine Vis

Ze waren verontwaardigd en 
stuurden een mail. De bewoners 
van de Fentener van Vlissingen-
kade reageerden op de opmer-
king over hun woonplek in ons 
vorige nummer (‘weinig wandel-
genot’). Hoog tijd om eens op de 
koffie te gaan.

Achter de Jaarbeurs aan de oostkant 
van het Merwedekanaal lopen twee 
wegen parallel. Een kale industrie-
weg met hoge blinde systeemwan-
den van de beurs en aan de andere 
kant een bosschage van een halve 
kilometer lang. Achter dat groen, 
onderaan het talud ligt een smal lan-
delijk weggetje. Op varende schepen 
en arken wordt hier gewoond. Voor 
de liefhebbers: er ligt een Hagenaar 
uit 1904, een tweeverdiepingen rivier-
cruiseschip, een zeewaardig slepertje 
en een tjalk met mast. Dertien in 
totaal.
Op de Avontuur, een bolpraam van 
21 meter woont Ed Landsmeer. Hij 
heeft een verleden in de zeevaart en is 
nog steeds in de weer met zijn sleep-
boot. ‘Als je uit de zeevaart komt en 
je leeft maanden intens samen op een 
schip, dan snap je er niets meer van 
als je aan wal komt. Ik heb het ooit 
geprobeerd, maar ik woon op een 
schip sinds de jaren 70.’
Buurvrouw Geranda van Amerongen 
is bij toeval hier terechtgekomen. In 
haar studententijd kreeg ze een schip 
als antikraakobject aangeboden. Ed 
voorspelde haar: als je eenmaal op 
het water woont, wil je nooit meer 
anders. Geranda verhuisde tussen-
tijds voor een jaar naar Amsterdam, 
maar keerde inderdaad terug, op een 
ander schip. 

Bootkloten
Hier leef je veel buiten. De boten 
moeten onderhouden en opgeknapt 
worden. Bootkloten heet dat, lekker 
een beetje aan de boot rommelen. 
Bij het klussen helpt men elkaar.
‘Je hebt geen achteruitgang; dus als 

je buiten bent dan ben je op de wal 
en daar kom je elkaar tegen’, vertelt 
Ellen de Jager. ‘Het is een dorpje in 
de stad, je loopt rustig naar binnen 
bij elkaar. Wel de lusten maar niet de 
lasten.’
Wie slecht ter been is verkoopt zijn 

Een van de vele tijdelijke omleidingen 
© Michael Kooren

schip en legt een ark neer, de toe-
gang is dan gelijkvloers.
Ook Ellen kwam hier in haar studen-
tentijd. ‘Ik heb een erg lange man die 
alleen in gebogen houding zijn tan-
den kon poetsen op de vorige boot, 
daarom zijn wij destijds vertrokken 
en in de Schoutenstraat gaan wonen. 
Een huis met een prachtig dakterras, 
maar het was de meest eenzame 
plek die je je kan voorstellen.’
Uiteindelijk keerden ook zij terug 
naar de plek waar je vuurtjes kunt 
stoken, de kinderen vaak buiten 
spelen en waar je nooit last hebt van 
zeurende omwonenden. En zomers 
wordt er in het Merwedekanaal ge-
zwommen. 

Legaal geluk
De Jaarbeurs moest in de jaren 70 
uitbreiden. Op het Vredenburg kon 
dat niet meer in verband met de 
bouw van Hoog Catharijne. 
Er werd uitgeweken richting Merwede- 
kanaal. De woonboten stonden niet 
in het bestemmingsplan. Bestuurders 
keurden daarom de plannen keer op 
keer af. 
Of je brengt de woonboten weg of je 
tekent ze in.
Uiteindelijk, om de uitbreiding van 
de Jaarbeurs vlot te trekken zijn de 
woonboten ingetekend.  
Er zijn nu nieuwe plannen, want de 
hoeveelheid vloeroppervlakte van de 
beurs is niet meer van deze tijd. Er 
word gedacht aan hoogbouw met 
park op het dak, aan terrassen en 
hotels. 
De Jager: ‘Wij worden de hippe 
urban boulevard. Op de eerste teke-
ning stonden geen boten. Ze waren 
even vergeten dat wij hier woonden.’ •
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Bewoners een mooie dag bezorgen. Daar 
gaat ze voor. Joyce Kragten is 23 jaar en 
werkt ruim vier jaar bij het Bartholomeus 
Gasthuis. 

Ze kwam in dienst als leerling verzorgende IG om 
het vak te leren. Nu werkt ze als gediplomeerd 
verzorgende in een groepswoning waar bewo-
ners met dementie wonen. Werken en leren in 
het gasthuis kan ze iedereen aanraden. ‘Er wordt 
echt geïnvesteerd in leerlingen, er zijn ervaren 
opleiders in huis die je goed begeleiden en je 
krijgt tijd om aan je opleiding te besteden.’
Joyce zou niet meer weg willen bij het Bartho-
lomeus Gasthuis. ‘Het is een fijne werkplek, een 
kleinschalige organisatie waarin gestreefd wordt 
om echt tijd voor bewoners te maken. Ik werk 
in een hecht team en we zetten ons samen in 
voor een goede sfeer en woonplezier voor de 
bewoners.’ 

Leren, werken en plezier gaan goed samen
Een dag mooier maken zit hem volgens Joyce 
soms in kleine dingen, zoals huishoudelijke 
klusjes doen met bewoners. Ook vindt ze het leuk 
om samen met iemand met zijn of haar hobby 
bezig te zijn. Even de tijd nemen om met een 
bewoonster te schilderen bijvoorbeeld.
Joyce vertelt kort iets over het werken in coro-
natijd. ‘De periode dat het gasthuis gesloten 
was voor bezoekers, was zwaar voor bewoners. 
Veel mensen konden niet begrijpen waarom 
familie niet op bezoek mocht komen en werden 
er onrustig van. Ook op die dagen probeer 
je toch een glimlach op het gezicht van een 
bewoner te krijgen.’ 

Als je Joyce over haar werk hoort praten, is 
haar liefde voor het vak duidelijk merkbaar. 
Herken je de liefde voor de zorg bij jezelf 
of spreekt het werken in het Bartholomeus 
Gasthuis je aan? Wij komen graag in contact 
met mensen die net als Joyce het verschil willen 
maken voor onze bewoners. Verschil maken 
kan in zorgfuncties, maar ook bijvoorbeeld in 
de huishouding of in het welzijnsteam. 
Bekijk de vacatures op onze website of stuur 
een open sollicitatie naar 
HRM@bartholomeusgasthuis.nl. • 

 Verzorgende Joyce maakt graag tijd voor bewoners 
© Luuk Huiskes

De Kleine Dom is een participatiespeeltuin in de 
Binnenstad. 
Een participatiespeeltuin, wat is dat?
Daar komen kinderen spelen en ouders elkaar ont-
moeten.
Er staan ook enthousiaste speeltuinmedewerkers om 
jou te begroeten.
Ook vrijwilligers staan voor iedereen klaar.
Voor fijne, veilige speelmomenten met elkaar.
In de speeltuin draagt iedereen een beetje bij.
Want in de speeltuin is het niet ik, jij, hij of zij, maar wij.

Bij speeltuin de Kleine Dom draait het om ‘wij’

De speeltuin waar kinderen spelen en ouders elkaar ontmoeten © DOCK 

In de speeltuin ontstaan mooie gesprekken.
Want elke bezoeker willen we er graag bij betrekken.
Heb je ideeën voor deze speelplek?
Denk je: deze activiteit lijkt me echt te gek?
Laat het ons weten, spreek ons aan.
Zo kunnen er leuke activiteiten ontstaan.
Wil je graag leuke dingen organiseren?
Samen kunnen we dat vast wel realiseren.
Denk bijvoorbeeld aan kleuren, knippen, plakken
Een speurtocht, quiz of koekjes bakken.
Sporten, dansen of een zangwedstrijd.
De speeltuin versieren met stoepkrijt.
Een middag waar iemand verhalen voorleest.
Of misschien wel een griezelig Halloweenfeest!
Lijkt vrijwilliger worden je iets voor jou?

 

Windstil 
bijna kaal zijn nu de bomen

het kind struint vrolijk 
door de bergen bladeren
haar rode muts danst mee

met haar schaterlach
creëert zij een moment
van leven en tart zo de
doodsheid van dit kille bos

Herfstkind
Oeke Kruythof

Trek dan zeker eens aan onze mouw.
Of doe je liever eenmalig eens mee?
Ook dan zeggen wij zeker geen nee.
Heb je een verzoek, een wens of een vraag.
Dan beantwoorden wij die zeker heel graag.
De speeltuin is van jou, beste verzorger, ouder en kind.
We zijn echt benieuwd naar wat jij ervan vindt.
Dus je hoort het, ideeën zijn welkom.
Want veel is er mogelijk in De Kleine Dom.
Hoe ziet de speeltuin eruit in jouw dromen?
Wat kan ervoor zorgen dat je nog vaker zou komen?
Wil je graag helpen, het hier gezellig te maken?
Mee de leuke sfeer in de speeltuin bewaken?
Word je blij van dit berichtje in de Binnenstadskrant?
Dan zijn we op zoek naar je helpende hand! •

Advertorial

Advertorial
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Schilderijen, tekeningen, 
beelden, installaties, perfor-
mances en video’s; tot 21 
december is er een keur aan 
actueel werk te zien. 
Voor de afdeling Transfor-
mers maakte Roland Sohier 
een enorme wandcollage 
met de titel Carnaval is Over, een knipoog naar 
het begin van corona. Bij de Materiaalverleiders 
pakte Amerentske Koopman uit met een 10 meter 
lang schilderwerk op de muur.  In de kelder, op 
de afdeling Kritische Geesten, is onder andere in-
dringend werk te zien van Sadik Kwaisk Alfreji en 
Fernando Sanchez Castillo. Het Centraal Museum 
komt met video’s uit de collectie en toont werk 
van drie jonge kunstenaars. SETUP presenteert 
i.s.m. kunstenaar Casper de Jong de Sorry Not 
Sorry Machine. Hier is de bezoeker aan zet.

Versleten Marmoleum 
UtrechtDownUnder wil niet alleen kunst tonen 
maar ook een waardig afscheid nemen van de 
plek waar menigeen uren met de neus in de 
boeken zat. In het rijksmonument bekroont de 
kleurrijke glas-in-lood koepel uit begin vorige 
eeuw drie verdiepingen. Vanaf het balkon op de 
derde etage sta je oog in oog met de beelden van 
Pieter d’Hont in het timpaan van het stadhuis. De 

UtrechtDownUnder: actueel werk in een vertrouwd gebouw © Luuk Huiskes

5000 m2 kunst UtrechtDownUnder in bieb
Van de redactie

stad openbaart zich aan drie kanten, dichterbij 
dan vanaf de Dom, vol details.
Leerlingen van de Nimeto bouwden weliswaar 
enkele noodzakelijke muurtjes om schilderijen op 
te hangen, maar de opzet van de organisatoren 
was om het pand zo veel mogelijk te laten zoals 
aangetroffen. 
Op de voormalige muziekafdeling is het herken-
bare blauwe Marmoleum versleten. De sporen 
verraden waar vroeger de kasten stonden, daar 
is de vloer dof. Eromheen het resultaat van jaren 
goed boenen, een spiegelgladde maar versleten 
vloer. Het ontsierende systeemplafond, dat later 
in de jaren 80 is aangebracht, was voor sommige 
kunstenaars aanleiding voor nieuw werk.

Tijdslot 
De veiligheid van de bezoekers van de tentoonstel-
ling heeft de volle aandacht. Op 5000 vierkante 
meter en met een tijdslot gaat de show door. Voor 
wie liever thuis blijft, is er een rijk gedocumenteer-

In de oude Centrale Biblio-
theek op de Stadhuisbrug 
opent op 12 november een 
heus pop-up museum. Het 
van boekenkasten ontdane 
gebouw toont zich in zijn 
volle glorie.  Hier is werk te 
zien van 70 nationale en 
internationale bekende 
kunstenaars, makers waar-
van het merendeel een 
band met Utrecht heeft. 
UtrechtDownUnder, een 
project van Kunstliefde, 
duikt ook dit jaar op in de 
Binnenstad met actuele 
kunst. 

Anders kijken naar de singel
Elk seizoen biedt de singel bekoring. De lente 
is mooi met het ontluikende groen, de zomer 
met de dichte begroeiing en zijn schaduw-
spel, de herfst met de vele kleuren en de 
winter met zijn silhouetten vooral als sneeuw 
gevallen is. Om de wandelaar anders te laten 
kijken heeft de initiatiefgroep Vergroening 
Singel een audiotour ontwikkeld. 

De audiotour kan op een smartphone geladen 
worden en vertelt in gesproken tekst en beelden 
het verhaal rond de singel. Hoofddoel van de ini-
tiatiefgroep was om te wijzen op haar projecten. 
Dat blijkt nodig, want zonder aanwijzingen wan-
delt iemand daar gewoon langs. Enerzijds goed 

omdat dit bewijst dat de aangebrachte voorzienin-
gen, zoals drijvende eilanden en fauna-uittreed-
plaatsen, niet storend zijn. Soms zijn zelfs foto’s 
nodig om ze te vinden. De trap achter het Centraal 
Museum is niet zo moeilijk te ontdekken, maar dat 
het een kunstobject is en wat het doel ervan is we-
ten de meesten niet. De audiotour vertelt erover.

Zocherdetails
Niet alleen de projecten van de initiatiefgroep wor-
den toegelicht, ook wordt gewezen op typische 
Zocherdetails, op de structuur van de watergan-
gen, waar en wanneer er singeldelen hersteld zijn 
en hoe. Aan de hand van foto’s kunnen planten 
worden herkend. De audiotour vertelt ook dat je 

de catalogus te koop met kunstwerken, maar ook 
met foto’s van het lege gebouw. 
Het pand op de hoek Oudegracht/Stadhuisbrug/
Choorstraat is niet altijd een bieb geweest: in 
1850 werd het gebouwd als winkel, eind 19e 
eeuw werd het een filiaal van warenhuisketen 
V&D. V&D vertrok in 1974 naar Hoog Catharijne, 
daarna werd Utrecht de eigenaar. Op de eerste 
verdieping en hoger kwam de centrale biblio-
theek. Die ging februari dit jaar naar de Neude; 
de gemeente gunde het pand in mei voor acht 
maanden aan kunstenaarsvereniging Kunstliefde.
UtrechtDownUnder is uit noodzaak in het leven 
geroepen, als vervolg op de Utrechtse Salons 
die door het Centraal Museum in de jaren 90 
georganiseerd werden. Organisator Kunstliefde 
realiseerde eerdere edities in de werfkelders en de 
voormalige gevangenis Wolvenplein. De kracht 
van UtrechtDownUnder ligt in de presentatie 
van actuele kunst voor een breed publiek op een 
bijzondere locatie. •

sommige details niet kunt zien omdat het zich 
onder water afspeelt, maar dat ook dit van groot 
belang is voor de waterkwaliteit en de biodiversi-
teit. Ook voor diegenen die denken de singel goed 
te kennen biedt de tour interessante informatie en 
een nieuwe kijk op de omgeving van de singel. •

De tour is via de de app izi.TRAVEL te downloaden. Zoek 
in deze app naar Groen rond de Singel. Download deze 
thuis op je smartphone. Tijdens de wandeling heb je 
geen internet nodig. De tour start op de Tolsteegbrug en 
loopt tegen de klok in rond de hele singel. Bij een punt 
waarover informatie is, start automatisch het verhaal met 
de bekende stem van Gerard Arninkhof, oud-NOS-jour-
naallezer en fotograaf voor de Binnenstadskrant. Het 
handigst is oordopjes te gebruiken. De hele wandeling 
duurt circa twee uur, maar kan ook afgebroken worden 
en later weer opgestart worden vanaf elk punt rond de 
singel. De tour kan ook bekeken en beluisterd worden 
op de pc: https://izi.travel/nl/4cb2-groen-rond-de-singel/nl.

Ben Nijsssen

Advertorial
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Hofpoort 4 ligt verborgen achter de hardstenen 
poort aan het begin van de Nieuwegracht. 
Het rijksmonument uit 1800 staat op de plaats van 
de voormalige Paulusabdij. Het gebouw is gesplitst in 
drie wooneenheden; de voormalige vergaderzaal, de 
dienstwoning en een appartement. 
De nieuwe bewoners Heerkens en Dentjens woonden 
voorheen in Hilversum, waar Joris nog steeds zijn kan-
toor heeft. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames 
en zij is beeldend kunstenaar. Vorig jaar studeerde ze 
af met ruimtelijk werk aan de Nieuwe Akademie en 
schreef de afstudeerscriptie ‘Het onzichtbare zicht-
baar maken’. Haar inspiratiebron was de verbouwing 
van het huis en de bouwelementen die tevoorschijn 
kwamen. Er is een jaar lang zonder stress en met veel 
plezier aan de restauratie gewerkt in samenspraak met 
de gemeentelijke afdeling Erfgoed. Heerkens: 
‘De verbouwing van het pand stond vooral in het 
teken van verduurzaming. 
Zo wordt de verwarming van het huis verzorgd door 
een warmtepomp en is er vloerverwarming aange-
bracht onder de 200 jaar oude grenenhouten vloer 
van de voormalige kapittelzaal. Het is een comfortabel 
woonhuis geworden, met behoud van alle monumen-
tale onderdelen. De vergaderruimte is nu de zitkamer 

Thuis in de 
Binnenstad

Adres:  Hofpoort 4
Bewoners:  Joris Heerkens en 
 Gertruud Dentjens
Sinds:  2018
Soort woning:  koop

en heeft uitzicht op de Domtoren en de tuin met 
rozenpergola. Voorheen was het hier donker door 
de gebrandschilderde panelen. Met uitzondering van 
het bovenlicht met de tekst Pro Dei Gloria boven de 
huisdeur zijn deze meeverhuisd naar de oude balije 
aan de Springweg (terrein Karel V).’ De wapenschilden 
van de ridderorde op de schouw en op de deuren van 
de antechambre zijn achtergebleven. Onder de zitka-
mer, die boven grachtenniveau is gesitueerd, ligt een 
enorme welfkelder. Die was dichtgemetseld, is in ere 
hersteld. Het is nu het atelier van Gertruud. In de kel-
der onder de keuken staat een indrukwekkende kluis 
uit 1950 door de Firma Lips uit Dordrecht geplaatst. 
Hierin werd het archief en andere kostbaarheden 
van de Ridderorde bewaard. Dentjens: ‘We zijn naar 
Utrecht gekomen vanwege de sfeer en de vele mo-
gelijkheden om aan kunst en cultuur deel te nemen. 
Toen ik het huis op internet zag staan, wist ik meteen: 
dat wordt onze woning. We genieten van de rust en 
voelen ons opgenomen in de directe omgeving. ’Het 
monument is door de inzet en de passie, waarmee 
het verduurzaamd en verbouwd is, een nieuwe fase 
ingegaan. De bewoners hopen hiermee bij te dragen 
aan het behoud van het bijzondere pand, ook voor de 
bewoners na hen. •

Tot l992 was dit pand de zetel van de 
Duitse Orde, een ridderorde ontstaan tijdens 
de kruistochten. Die is nu gevestigd aan de 
Springweg.

Wonen in de balije 
van de Duitse Orde Foto’s © Luuk Huiskes

Anna Sterk




