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0 absolute stilte zachte zone

10 vallend blaadje

20 zacht gefluister rustige zone

40 koelkast op 1 meter

50 rustig gesprek vermoeiende zone

60 geanimeerd gesprek

70 autosnelweg op 25 meter

80 passerende brommer op 8 meter hinderlijke zone

85 klokgelui op 50 meter

90 personenauto met 35 km/u op 8 meter

100 helikopter op 30 meter hoogte

120 autoclaxon dichtbij gevaarlijke zone

140 startend straalvliegtuig op 25 meter

150+ ernstig gehoorletstel
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Een nieuwe zomer, 
een nieuw geluid 
Een nieuwe zomer, 
een nieuw geluid 

(vrij naar Gorter)
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8800  ooff  9900  ddeecciibbeell,, wwaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  nnuu  eeiiggeennlliijjkk??  

Om dat duidelijk te maken, hieronder enkele voorbeelden van uiteen-

lopende decibelwaarden. En de zogeheten ‘zone van hinderlijkheid’ 

voor de mens.

Toch biedt een dB-norm, ondanks deze absolute waarden, nog veel ruimte

voor verschil. Zo valt, met de opstelling van de geluidsinstallatie bijvoor-

beeld zo ver mogelijk van de dichtstbijzijnde gevel, voor een muziekband

nog veel ‘winst’ te halen. Maar ook de locatie zelf is van invloed: muziek op

een plein of in een park sterft veel sneller weg dan in een smalle straat.
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mogelijk gemaakt met 
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• Bewonersgroepen Binnenstad

• Wijkbureau Binnenstad

• Dienst Maatschappelijke 
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afdeling Economische Zaken
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• Cumulus
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• Particuliere giften
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Wijk C Komitee
p/a Waterstraat 27
3511 BW  Utrecht, tel. 2312355 

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
Pastoor van Nuenenstraat 50
3511 RG Utrecht, tel. 2328076
s.enderle@planet.nl

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
Oudegracht 17
3511 AB Utrecht, tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
2e Achtertstraat 63
3512 VB  Utrecht, tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
Ridderschapstraat 16
3512 CP  Utrecht, tel. 2317601

Bewonersgroep Wolvenbuurt
Wolvenstraat 90
3512 CH  Utrecht, tel. 2310578

Bewonersgroep
Vrouwjuttenhof
Vrouwjuttenhof 29j

3512 PZ  Utrecht, tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
Tuinstraat 34
3511 VC Utrecht, tel. 2333147

Beheergroep 
NV-huistuin en omstreken
Brandstraat 20
3511 VE Utrecht, tel. 2367315

Werkgroep 
Pandhof Sinte Marie
Visscherssteeg 9
3511 LW  Utrecht

Buurtcomité in oprichting
Buurkerkhof 11
3511 KC  Utrecht, 2313079

Zakkendragersvereniging
Zakkendragerssteeg 26
3511 AA Utrecht, tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Zakkendragershof 33
3511 AE  Utrecht, tel. 2300294

Stichting Behoud Lepelenburg
Hieronymusplantsoen 9
3512 KV  Utrecht
email: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep
Catharijnesingel
Catharijnesingel 118
3511 GX  Utrecht, tel. 2304225

Bewonerscomité 
Hooch Moreel
Nicolaas Beetsstraat 136
3511 HG  Utrecht, tel. 2340268

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
Lange Jansstraat 37
3512 BA  Utrecht, tel. 2311014

Twijnstraatcomité
Twijnstraat 32
3511 ZL  Utrecht, tel. 2321045

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
Visscherssteeg 9
3511 LW  Utrecht
H.F.vanDobben@Alterra.wag-ur.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
Suikerstraat 17
3511 XN  Utrecht, tel. 2232036

Utrecht Weer Omsingeld
Oudegracht 17
3511 AB  Utrecht, tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid 
Oude Stadswijken
Hartingstraat 162
3511 HV  Utrecht, tel. 2310976

BOCP
(Bewoners Overleg City Project)
Postbus 5043
3502 JA  Utrecht, tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
(overleg bedrijven Binnenstad)
Postbus 48
3500 AA  Utrecht, tel. 2363252

Centrum Utrecht
(ondernemersvereniging)
Postbus 506
3500 AM  Utrecht
tel. 2317438/2400717; fax 2304713

Wijkbureau Binnenstad
Drift 10
3512 BS  Utrecht
tel. 2863960; fax 2863966
email: binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie Cumulus
Willem van Noortplein 15
3514 GK Utrecht
tel. 2735116; fax 2731921
email: info@wwocumulus.nl

Wijkagenten Binnenstad
Bureau Paardenveld
Kroonstraat 25
3511 RC  Utrecht, tel. 2396150
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Dàg Binnenstad 

Mijn werkkamer ligt 51 traptreden hoog in de

Lange Jansstraat. Gedurende vijf jaar ontstonden

daar mijn bijdragen aan de Binnenstadskrant. Dat

gaat veranderen. Omdat ik binnenkort verhuis,

zullen mijn stukjes voortaan even buiten de

Binnenstad en met beide voeten op de grond tot

stand komen. Of dat even veel schrijfstof oplevert

moet blijken. Hartje Binnenstad is heel wat anders

dan het ‘Luie End’ in de Watervogelbuurt. Juist de

laatste vijf jaar is er in de Binnenstad veel in bewe-

ging geweest waarvan ik als bewoner rechtstreeks

de gevolgen onderging. De busbaan beneden me is

daarvan het meest aansprekende voorbeeld. Het

maakt nogal wat uit of er per dag 800 of 1600 bus-

sen langs je huis razen dan wel sukkelen. Ook de

komende jaren zal het aan beweging niet ontbre-

ken. De herinrichting van het Stationsgebied, de

heromsingeling, de bouw van parkeergarages, de

reconstructie van straten enz., enz. zullen de stad

nog jaren een bouwputkarakter geven. Maar is dat

niet bijna traditioneel Utrechts? Ook de protesten

tegen enkele van die plannen zullen in stad en poli-

tiek nu en dan opschudding teweegbrengen.

Daar er in de Binnenstad geen uitzicht was op een

bij mijn budget en levensfase passende woning, zal

ik dit alles straks niet meer als betrokken bewoner,

maar als bezoeker ervaren. Ik verheug mij op mijn

nieuwe woning, maar tegelijkertijd vervult het

afscheid van mijn bestaan als hartje-stad-bewoner

mij met een vleug weemoed.

Ook het leven in de Binnenstad roept trouwens

tegengestelde gevoelens op. Meestentijds geniet ik

van de nabijheid en verscheidenheid aan voorzienin-

gen en uitgaansmogelijkheden; thuis in Utrecht dus.

Toch zijn er ook dagen dat ik er ietwat ontheemd

ronddool. Dan onderga ik de stad als een bizar

theater waar een mij onbekend gezelschap een

klucht opvoert met mij als levend decorstuk. Enige

troost put ik daarbij uit de gedachte dat ik als

decorstuk de veiligheid en sociale controle in de

Binnenstad ten goede schijn te komen. Dat is

althans voor de gemeente de reden om het bewo-

nen van de Binnenstad te bevorderen.

Het is me overigens niet duidelijk hoe ik op 51 trap-

treden hoogte achter mijn pc gezeten bijdraag aan

de veiligheid van de Binnenstad. Straks staat die pc

wel op een benedenverdieping, maar helaas niet in

het hartje van de stad.

Dàààg plekje in de Binnenstad!

Kees du Gardijn 
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De gemeenteraad blijkt de verzoeken tot verruiming van de
norm serieus te nemen; aan het college van b en w is per motie
gevraagd  te onderzoeken of vier meerdaagse evenementen per
jaar mogen afwijken van de norm. De motie van Leefbaar
Utrecht werd door de hele raad, behalve de tweekoppige
Burger en Gemeenschapfractie, gesteund.
Er was al besloten om, bij wijze van experiment, dit Bluesfestival
op drie plekken 90 dB toe te staan. Hier kwam in de praktijk
echter weinig van terecht, omdat op de beoogde proeflocaties
(Vredenburg en Smakkelaarsveld) geen optredens waren. De
derde locatie, het Lucasbolwerk, moest rekening houden met
de Stadsschouwburg.Vorig jaar leidde een proef met de 90 dB-
norm op het Oudkerkhof tot weerstand en klachten van
omwonenden.
Wanneer vier festivals mogen afwijken van de norm zullen dit
waarschijnlijk de nu bekende festivals zijn, aldus Kees Fledderus,
medewerker evenementen van de gemeentelijke afdeling
Bijzonder Gebruik Openbare Weg (BGOW). Hierdoor wordt
de mogelijke groei van het aantal luide evenementen in elk geval
uitgesloten.
Dat is volgens Vincent Oldenborgh, fractievoorzitter van LU,
ook de gedachte achter de ingediende motie.“Zo geven we
inwoners van de Binnenstad duidelijkheid over wanneer de
beuk er in gaat. Daarnaast streeft LU naar spreiding van de fes-
tivals over de stad, bijvoorbeeld in de verschillende stadsparken.
Die zijn veel beter geschikt voor festivals, omdat de dichtstbij-

zijnde gevel veel verder weg ligt. Ook willen we gewoon een
aantrekkelijke programmering garanderen.”
De afdeling Bijzondere Wetten van de politie Utrecht was de
afgelopen jaren betrokken bij het strengere toezicht op de
norm.Volgens hen is het aantal klachten over geluidsoverlast
sinds vorig jaar “aanmerkelijk minder geworden.”
Volgens Fledderus valt het met de teruglopende bezoekersaan-
tallen wel mee. Zowel Festival aan de Werf als het Bluesfestival
blijven, volgens hem, in populariteit toenemen. U-dance is, vol-
gens Fledderus, gestopt door het gebrek aan enthousiasme bij
de betrokken horecaondernemers.
Wel is duidelijk dat sommige bands niet meer gecontracteerd
kunnen worden door de strengere norm. Zo werd het optre-
den van de Bintangs, een bekende Nederlandse rhythm&blues-
band, geschrapt. Zij liet de organisatoren weten niet te kunnen
en willen spelen met 80 dB.
Daarnaast vinden veel festivalbezoekers dat de norm de sfeer
en muziek geen goed doet. Op de website van de Stichting
Utrechtse Muziekfestivals (SUM) kan men op stellingen over de
80 dB-norm reageren. Bijna driekwart van de mensen die
reageerden, liet weten dat de norm verruimd zou moeten wor-
den. Een op de tien respondenten is van mening dat de rust in
de Binnenstad bewaard moet blijven. De rest (15%) vindt het
festival in de huidige situatie net zo gezellig.
Organisatorbureau BINK en de SUM werken, ondanks hun kri-
tiek op de norm, mee aan handhaving ervan. Zo instrueerden ze

de betrokken horecaondernemers
vorig jaar hoe ze geluidsvolumes meten
met een decibelmeter.
Ook tijdens de optredens zelf werkten
de afdeling BGOW, het SUM, BINK, de
horeca en de afdeling Bijzondere
Wetten nauw samen.Vorig jaar liepen
agenten nog rond met decibelmeters,
nu deden ambtenaren van BGOW dat.
Verder stonden zij in contact met de
meldkamer van de politie. Op eventu-
ele klachten en overtredingen kon zo
tijdig worden gereageerd.

Merijn de Waal

De muziek bij vier evenementen in

de Binnenstad moet weer harder mogen,

vindt de gemeenteraad. In het verleden

klaagden omwonenden juist over geluids-

overlast. Hierop besloot de gemeente in

2001 de oude 80-decibelnorm weer te

gaan hanteren. Die beslissing viel niet

goed bij festivalorganisatoren en bezoe-

kers. Volgens hen staat het voortbestaan

van de festivals op het spel en moet daar-

om de norm verruimd worden tot 90 dB.

Ruimere geluidsnorm lijkt onderweg
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Breedstraatbuurt 
is wachten beu

De bewoners van de
Breedstraatbuurt en de
Overleggroep Binnenstad vinden dat
het college veel te lang wacht met
een reactie op het rapport om de
buurt weer een impuls te geven. De
afgelopen jaren is het leefklimaat in
de Breedstraat en omgeving sterk
achteruitgegaan als gevolg van
straatprostitutie, drugstoerisme  en
foute horeca. Nergens in Utrecht is
het aantal coffeeshops zo groot,
namelijk zes. De buurt heeft zeer
veel last van voortdurend rondjesrij-
dende prostituanten en illegale par-
keerders. Bewoners worden
geïntimideerd.

De buurt vindt verkeersmaatregelen
een belangrijk middel om het tij te
keren.Voor kopers van drugs en
voor prostituanten wordt de
Breedstraat onaantrekkelijk als je er
niet meer zo makkelijk met de auto
kunt komen. Het college kreeg het
rapport november vorig jaar, maar
heeft nog steeds niet officieel gere-
ageerd. Er is uitsluitend meegedeeld
dat b en w autoluw maken in elk
geval niet ziet zitten. Het college
beschouwt de Breedstraatbuurt
namelijk als een belangrijke verkeers-
poort naar de rest van de
Binnenstad.
Volgens de buurt zou het al helpen
als de politie een streng handhavings-
beleid voerde. Bewoonster Hilda
Bonsink verwoordt de onvrede zo:
“Linksom of rechtsom, het maakt ons
niet uit.Als er maar wat gebeurt.”
VVD, CDA en D’66 vinden dat cof-
feeshops gelijkmatiger over de stad
moeten worden verdeeld.
De gemeente neemt inmiddels wel
enkele verkeersmaatregelen.

Red



Bijna tweederde
van de Utrechters
heeft  zich 15 mei via
het referendum uitge-
sproken over de toe-
komst van het
Stationsgebied. De
keuze ging naar visie A,
waarin sprake is van
een ruimere, maar ook
duurdere opzet dan in
Visie 1. De winnende
visie kreeg bijna 60
procent van de stem-
men, de verliezer bijna
25 procent. Blanco
stemde ruim 16 pro-
cent. Meer dan tien
procent van de kiesge-
rechtigden stemde wèl
voor de Tweede Kamer,
maar niet voor het
referendum.
De Utrechters geven
de voorkeur aan  de
variant die zich op een
aantal punten duidelijk
onderscheidt. Zo zal de
grote zaal van
Muziekcentrum
Vredenburg blijven
bestaan en zal het
Westplein worden
ondertunneld.

De gemeenteraad heeft de keuze van de bevolking intussen
overgenomen. Er zal nu zo snel mogelijk een begin worden
gemaakt met het masterplan, dat binnen een jaar rond moet
zijn.Vervolgens wordt er een bestemmingsplan gemaakt, waarna
de inspraakronden voor de bevolking volgen. De gemeente ver-
wacht dat het Stationsgebied eind 2003 op de schop zal gaan.
De bouwperiode zal ongeveer twintig jaar in beslag nemen.

Onverkoopbaar
Voor de verbetering van het Stationsgebied worden al zeker
tien jaar plannen gemaakt. De huidige ideeën zijn ontwikkeld na
de grote verkiezingsoverwinning van Leefbaar Utrecht. Henk
Westbroek, inmiddels uit de politiek getreden, maar tijdens het
referendum nog fractievoorzitter, vond het, zo zei hij in een
persbericht, ‘fantastisch dat de Utrechtse bevolking in groten
getale haar betrokkenheid bij de herontwikkeling van het stads-
hart heeft laten blijken.’

Partijvoorzitter Broos Schnetz zei: “Het is, zeker met deze
overtuigende uitslag, van het allergrootste belang om de aanpak
van het gebied zo snel mogelijk ter hand te nemen. Plekken als
het Westplein en het Vredenburg moeten direct aangepakt wor-
den. Uitstel is onverkoopbaar” 

Alert blijven
Ook het Comité Utrecht Stemt Blanco is zeer tevreden met de
uitslag. In een persbericht zegt het: ‘Maar liefst 21.663 kiezers
(16,0 procent van de uitgebrachte stemmen) zijn van mening
dat de gemeente haar huiswerk over moet doen ( n.b.: het
totaal aantal blanco stemmen is 22.205 (16,4%), maar omdat
normaal gesproken 0,4 procent blanco stemt, claimen wij de
overige 16 procent). Het roept de visie A-stemmers op alert te
blijven en zeker in de masterplanfase de ontwikkelingen kritisch
te blijven volgen. ‘Voer de druk op om te zorgen dat bijvoor-
beeld de ondertunneling van het Westplein vooraan in de plan-

ning komt. Het gevaar is groot dat er straks geen financiële
middelen voor zijn om dit te bewerkstelligen’.
Verder is het comité van mening dat de gemeente het signaal
van het grote aantal blanco stemmers niet kan en mag negeren.
Doet ze dat wèl dan zal de kloof tussen burger en politiek
alleen maar groter worden  Het comité doet ten slotte enkele
aanbevelingen, zoals beginnen met de ontwikkeling van het sta-
tion en het terugbrengen van een duidelijk Stationsplein en ver-
plaatsing van de Jaarbeurs. ‘Niet akkoord gaan met
bestemmingswijzigingen die de Jaarbeurs wil om entertainment
te realiseren’.
Intussen is in de gemeenteraad een motie van de oppositie ver-
worpen om mogelijkheid te onderzoeken van verplaatsing op
korte termijn van de Jaarbeurs.

Stadskantoor
De elf gemeentelijke diensten, die nu nog over allerlei plekken
in de stad verspreid zitten, gaan verhuizen naar het
Stationsgebied. De ondernemingsraden van negen van de elf
diensten staan onverdeeld positief tegenover een ‘stadskantoor’.
Twee diensten zijn onder voorbehoud positief. De komst van
een dergelijk stadskantoor mag er niet toe leiden dat intussen
niks gedaan wordt aan hun nijpende huisvestingsproblemen, zo
vinden ze.

Duidelijk is intussen dat hotel Park Plaza, dat op de artist’s
impression van Visie A niet meer voorkwam, gewoon op het
Westplein blijft staan. De tekenaars hebben een vergissing
gemaakt.

Nog lang niet zeker daarentegen is of er in het plangebied een
nieuwe centrale bibliotheek komt. Er is wel ruimte voor gere-
serveerd, maar de financiering is nog lang niet rond. De biblio-
theek kampt al jaren met ruimteproblemen. Op de huidige
plaats op de Oudegracht zijn geen uitbreidingsmogelijkheden.

Arend Odé  
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Tivoli naar Vredenburg;
Ekko en Vloer fuseren
Uit het onderzoek van Berenschot ‘De Utrechtse poppodia, hoe
nu verder?’, verricht in opdracht van de gemeente, blijkt dat de
poppodia Tivoli, De Vloer en Ekko voor betrekkelijk weinig geld
- 600.000 euro per jaar - een aantrekkelijk, divers, artistiek inte-
ressant en goed bezocht popaanbod brengen.Vastgesteld wordt
ook dat alledrie de podia met problemen te kampen hebben:
Tivoli vanwege de geluidshinderproblematiek, Ekko vanwege het
aanzienlijk negatief eigen vermogen en op termijn onvoldoende
exploitatiebudget en De Vloer vanwege onvoldoende exploita-
tiebudget.
Oplossing van de problematiek van Tivoli ligt in de verhuizing
van het podium naar het vernieuwde Muziekcentrum, waar ook
SJU Jazzpodium onderdak krijgt. De basis voor zelfstandig func-
tioneren van De Vloer en Ekko is wankel, het artistieke aanbod
is niettemin interessant en nuttig naast het grootschaliger aan-
bod in het muziekpaleis. Met een fusie tussen De Vloer en Ekko
kunnen de twee podia aan slagkracht en doelmatigheid winnen
en zich vanuit een meer solide basis verder ontwikkelen.

Toekomst Stationsgebied duidelijker 
Red

Prominenten 
tegen sloop

Wat hebben de dirigenten Jaap

van Zweden, Frans Brüggen,

Ton Koopman, Reinbert de

Leeuw, Jos van Veldhoven en

Ed  Spanjaard gemeen met de

oud-wethouders Annemiek

Rijckenberg, Jaap Zwart,Theo

Harteveld,Ad van Hassel,

Herman Kernkamp, Jan van

Leijenhorst, Paulien van der

Linden, Hugo van der

Steenhoven, Sybe Torensma en

Wim van Willigenburg? Ze

ondertekenden samen met 

J. Bernlef,Willem Breuker, Frits

Bolkestein, Remco Campert,

Ton Hartsuiker, Jan Wolkers en

Olga Zuiderhoek een petitie

voor het behoud van het

Muziekcentrum. De sloop is

onverantwoord, zo vonden ze.



Caféterrassen: op papier
lijkt het in orde

In de Binnenstad is ruimte schaars, alle ruimte,

dus ook die van de openbare weg.Terrassen nemen een

deel van de trottoirs in beslag, waardoor er minder

ruimte overblijft voor passerende voetgangers. In ter-

rasvergunningen en in afspraken met de afdeling

Bijzondere Wetten van de gemeente staat welk deel

van het trottoir door het caféterras in beslag mag wor-

den genomen, zodat in elk geval op papier de voetgan-

gers nog steeds van het trottoir gebruik kunnen maken.

Als klanten hun stoelen op het voor voetgangers

bestemde deel van de stoep zetten, is de uitbater van

het terras verplicht zijn klanten te vragen dat deel

weer vrij te maken.

In de praktijk vinden de meeste voetgangers de stoepruimte die
wordt vrijgelaten te krap: ze gaan liever om het terras heen,
waardoor ze op het fietspad of de rijbaan komen.Wie met een
kinderwagen loopt, veel bagage bij zich heeft of in een rolstoel
zit, heeft zelfs geen keus, omdat er gewoon te weinig ruimte op
de stoep is. Zo ontstaat een kettingreactie: voetgangers wijken
uit voor caféterras, fietsers moeten uitwijken voor voetgangers
en auto’s moeten weer uitwijken voor fietsers en voetgangers.
Resultaat: het verkeer stagneert en er ontstaan verwarrende,
gevaarlijke situaties.
Het lijkt wel of de terrassen elk jaar in omvang toenemen. Zijn
al die terrassen toegestaan of worden ze stilzwijgend en zonder
vergunning uitgebreid, zoals bewonersgroeperingen wel beweren?
De beheerder van Broers op het Janskerkhof, waar voetgangers
zich vaak gedwongen voelen over het fietspad te lopen, meldt dat
hij voor alles vergunning heeft en dat de opstelling van de tafels
en stoelen goedgekeurd is door de gemeente. Op het terras be-
hoort een baan van ruim één meter vrij te blijven voor passanten.

Terrassen op het trottoir

Iedereen die wel eens winkelt in de Binnenstad kent het wel: een terras op het trottoir.
De horeca-ondernemer heeft in concurrentiedrift het terras uitgebreid, en het trottoir
geblokkeerd. U denkt: vorig jaar was dat toch niet? Een uurtje geleden, toen het nog stil
was, toen kon u nog net door dat gangetje tussen de tafels, al moest u wel eerst op uw
tegenliggers wachten. Maar nu is het druk en het gangetje is verdwenen.Trouwens, u kijkt
wel uit om tussen die rijen mensen door te lopen. Dus u neemt de rijweg en stort zich in
de wirwar van fietsers en auto’s.

Hebben Binnenstadsbewoners een hekel aan terrassen? Nee, wij zitten er graag. Maar wij
bewoners voelen ons verantwoordelijk voor uw en onze leefbaarheid, en we zien dagelijks
wat er goed en fout gaat.
Zoals de terrassen aan het uitbreiden zijn, dat kan dus echt niet. De versperringen worden
met de dag erger: ga kijken op het Janskerkhof, in de Mariastraat en op het Mariaplaats, op
het Oudkerkhof, in de Drieharingenstraat, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
Gevolg: gevaarlijke situaties, veel irritatie bij voetgangers en andere weggebruikers. Het lijkt
wel anarchie.
De terrassen moeten weer een vrije doorgang over het trottoir toelaten. Het moet leuk
blijven in de stad.Voor bewoners en bezoekers, en voor ondernemers.Want als het zo
doorgaat is funshoppen echt geen fun meer. Laten de horeca-
ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen en laat de gemeente die zo nodig stimuleren.

Paul Opdam
(Bewonersplatform Centrale Oude Stad)
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Red

Een ambtenaar van Algemene Zaken bevestigt het verhaal. Bij
zijn weten zijn er bijna geen clandestiene caféterrassen, het gaat
redelijk goed. Maar de handhaving blijft een probleem. De spij-
kers in het trottoir die de terrasgrenzen moeten aangeven zijn
grotendeels verdwenen en je kunt niet voortdurend agenten
van Bijzondere Wetten langssturen.
De politievoorlichter vertelt ongeveer hetzelfde. Ook hij 
lijkt redelijk tevreden over de huidige situatie, al kan hij 
voor de handhaving natuurlijk niet bij ieder terras een agent
neerzetten. In zijn beleving is het ook een beetje een seizoens-
onderwerp: als de zon gaat schijnen beginnen bewoners over
caféterrassen.

Ido de Jonge
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Tweede deel singel 
wacht op water

Als je je ogen een beetje

dichtknijpt zie je het al voor je: de

singel klaar tot aan het

Paardenveld. Maar we moeten

nog heel even geduld hebben. In

september zal het water waar-

schijnlijk in het tweede deel van

de singel staan.

Voor die tijd moet er nog wel het een
en ander gebeuren. Het stukje rond de
spuikokers moet nog aangesloten wor-
den, Het metselwerk bij de toren Het
Paard schiet al aardig op. De ruïne
wordt zover opgemetseld dat hij boven
het water zal blijven uitsteken.Aan
weerskanten van de toren worden
stukken muur met kloostermoppen
opgemetseld. Er wordt verlichting aan-
gebracht om het geheel te kunnen aan-
lichten. Op de vloer van de toren komt
een metalen verhoogde vlonder om de
voeten droog te houden.
De bestrating op de Nieuwekade zal
voor de zomervakantie klaar zijn.
Waarschijnlijk wordt echter gewacht

tot na de vakantie voordat het verkeer
op de Nieuwekade wordt toegelaten.
Dit om te kijken hoe de verkeersstroom
vanaf het Paardeveld gaat verlopen.

Bij het haventje bij de sluis ligt de aan-
legsteiger klaar om de pleziervaart te
begroeten.Aan het kantoor voor
Lovers onder de Monicabrug wordt op
dit moment hard gewerkt.Al is het nog
niet duidelijk te zien, voor de vakantie
moet het af zijn. Dan kan het ontsie-
rende drijvende kantoor tenminste ook
zo snel mogelijk verdwijnen. De toilet-
voorzieningen onder de brug zullen
nog niet voor de vakantie klaar zijn.
Lovers zal deze gaan beheren evenals
wat horecavoorzieningen bij de stei-
gers. Ondertussen ligt er ook een
watertaxi van Lovers langs de kant.Aan
de overkant bij de Bemuurde Weerd
Oostzijde ligt een nog grotere vlonder.
De gemeente is nog op zoek naar een
exploitant voor deze vlonder.

De kademuren tussen de Zandbrug en
de Weerdsluizen zijn inmiddels ook
opgeknapt. Getracht is dit zodanig te

Ruimschoots voor de volgende vrij-
markt moeten de hiervoor geldende
maatregelen bekend gemaakt worden.
Een algemene klacht is immers dat
deze handelaren de sfeer op de vrij-
markt verpesten.
De politie heeft dit jaar niet met veel
onregelmatigheden te maken gekregen.
De meeste overlast was afkomstig van
de kermis. Je moet je afvragen of die
wel. tegelijkertijd met de vrijmarkt, op
de Neude moet worden gehouden.
Al met al kan gesteld worden dat de
maatregelen van dit jaar tot verbeterin-
gen hebben geleid.Vooral de niet-
bewoners van het gebied moeten
eerder worden ingelicht, maar ook zul-
len de maatregelen door herhaling en
consequente handhaving vanzelf inbur-
geren.Als het volgend jaar wat beter
weer is, kan dit samen met maatrege-
len tegen de handelaren, tot een nog
veel gezelliger vrijmarkt leiden.

Ben Nijssen
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Voor velen kwam het als een
verrassing; de vrijmarkt zou dit
jaar niet vrij meer zijn, maar aan
allerlei regels gebonden worden.
Voor anderen was het een teken
dat er eindelijk eens naar de
bewoners van het gebied geluis-
terd werd. De vraag na afloop was
natuurlijk, was het nog gezellig?

Meest in de publiciteit kwamen de
regels dat het verboden was van te-
voren een plaats bezet te houden en
natuurlijk het verbod om alcoholhou-
dende dranken en bederfelijke etens-
waar te verkopen. Minder
nadrukkelijker werd gesteld dat het
groen beter beschermd zou gaan wor-
den en dat er wat tegen het wildplas-
sen zou worden gedaan. De evaluatie
van deze maatregelen is nog niet defini-
tief afgerond, maar hier alvast conclu-
sies, die mede zijn gebaseerd op een

mini- enquête die door een bewoner
van de Weerdsingel OZ is gehouden.
Volgens een rapport van de gemeente
worden ze in grote lijnen onderschre-
ven door politie en brandweer.
Vanzelfsprekend lopen de meningen
uiteen, maar in het algemeen was men
zeer tevreden over de genomen maat-
regelen. Het optreden vooraf van de
politie heeft tot duidelijk minder over-
last geleid. Met name het verbod om
alcohol te verkopen heeft tot tegenge-
stelde reacties geleid, maar duidelijk
was dat er daardoor ook minder troep
lag op straat, er meer ruimte was voor
mensen die wat anders wilden verko-
pen en dat er wellicht ook minder
lawaai was omdat blijkbaar alcoholver-
koop begeleid moet worden met luide
muziek uit luidsprekers. Over vermin-
derde lawaaioverlast waren de menin-
gen ook vrij unaniem, behalve dan
wanneer je de pech had toch dicht bij

schetterende luidsprekers te wonen.
Unaniem vond men ook dat het groen
beter beschermd was, op een paar klei-
nere plekken na. Door de bescherming
van het groen op de Van Asch van
Wijckskade waren de opstoppingen
aldaar ook verdwenen.
De maatregelen tegen wildplassen
waren in de Vogelenbuurt wel goed
gewaardeerd, maar in de Binnenstad
minder. Hier moet zeker volgend jaar
nog wat aan verbeterd worden. Ook
het schoonspuiten van sterk vervuilde
plekken is ondanks toezeggingen niet
uitgevoerd!
Opvallend was het, naar het leek, nog
grotere aandeel van handelaren aan de
vrijmarkt.Volgend jaar moet zeker
getracht worden deze handelaren een
eigen plaats te geven. De hiervoor
voorgestelde maatregelen waren door
de deelnemers  aan de vrijmarkt en de
bewoners nog niet goed begrepen.

Evaluatie leert: vrijmarkt op de goede weg

doen dat de muurvegetatie behouden
is. Het slechtste stuk van de kademuur
bij de Bemuurde Weerd Westzijde
moest aan de binnenkant verstevigd
worden om instorten te voorkomen.

Inmiddels is ook inzicht verkregen hoe
de begroeiïng bij het haventje het doet.
De muurplanten aan de
Nieuwekadezijde doen het niet al te
best. Muurvarens willen helemaal niet.
Onduidelijk is nog of dit door een te
grote droogte komt of door uitloging
van stoffen uit het metselwerk.
Muurleeuwenbekjes doen het slechts
op enkele stukken goed. Op de grond
tegen de muur gaat het nog het best.
Met de natte oevervegetatie is het
beter.Al dreigt de kattestaart erg over-

heersend te worden. Op de het laatst
ingeplante delen is deze plant dan ook
niet meer neergezet. Niet alles is opge-
komen, maar er kan toch van een
mooie beplanting worden gesproken.
Het talud tussen de Monicabrug en de
Weerdsluis is net van de spontaan
opgekomen begroeïng ontdaan en inge-
zaaid.

In augustus zal begonnen worden met
het uitdiepen van de singel tot aan het
Paardenveld.Als dan in september het
water erin staat, zal dit zo’n mooi
plaatje opleveren dat iedereen zo snel
mogelijk door wil gaan om de singel
weer rond te krijgen!

Ben Nijssen

reconstructie van een deel van Het Paard
de twee metselaars omschrijven zichzelf als ‘ruïnisten’

Red



In 2000 is Wijkbureau Binnenstad

begonnen met het lopen van

reguliere schouwen.

De Binnenstad is hiervoor in 8

gebieden verdeeld die éénmaal

per jaar geschouwd worden.

Het doel van het schouwen is om
samen met bewoners de kwaliteit van
de openbare ruimte te bekijken en
eventueel te verbeteren. Hiermee
wordt niet het plasje op straat of de
scheve paal bedoeld.Voor deze klach-
ten is het klachtensysteem van het
wijkbureau 24 uur per dag beschikbaar,
tel. 030-2863960. Bewoners kunnen tij-
dens de schouw ook ideeën inbrengen
voor het leefbaarheidsbudget.

In 2000 zijn alleen de bewoners die
bekend waren bij het wijkbureau voor
de schouwen uitgenodigd. De opkomst
per schouw met 3 tot 5 personen was
gering.
Om de opkomst te verhogen zijn de
bewoners in 2001 huis aan huis uitge-
nodigd. Hiervoor zijn in totaal 9.450
stadsplannen verspreid. Ook worden er
nog 100 stuks per schouw verspreid
onder ambtenaren, bestuur, kranten en
een stapeltje in de folderhoek van het
wijkbureau.

In 2001 hebben in totaal 85 bewoners
meegelopen, wel meer dan in 2000
maar op 14.000 inwoners is dit niet
veel. Het totaal aantal klachten uit de
schouwen, incl. schriftelijke en telefoni-
sche meldingen, is 541. Dit is 20% van
het totale aantal klachten (2.700) van
het wijkbureau. Bijna alle klachten gaan
over ´klein leed´ zoals de scheve
stoeptegel.

Het uitnodigen, het schouwen en het
verwerken en afhandelen van de klach-
ten vergt veel tijd van het wijkbureau
en de Dienst Stadsbeheer. Er zijn eigen-
lijk geen klachten bij die niet het hele
jaar doorgegeven kunnen worden.Veel
van deze klachten zouden ook zonder
het schouwen het wijkbureau bereiken.
Voor ´klein leed´-klachten is schouwen
een veel te kostbaar en tijdrovend 
instrument.

In 2002 wordt er nog op dezelfde
manier geschouwd. Hiervoor worden
de bewoners die vorig jaar deelgeno-
men hebben, en het netwerk van het
wijkbureau uitgenodigd, dus niet meer
huis aan huis. De overige bewoners
worden via deze krant uitgenodigd.

De eerste 4 schouwen die dit jaar al
gehouden zijn hebben wat de klachten

betreft hetzelfde beeld opgeleverd als
vorig jaar. Er waren wel minder deelne-
mers dan vorig jaar.

Vanaf 2003 zij we van plan om alleen
nog themaschouwen te houden op ver-
zoek van bewoners, bijvoorbeeld op
gebied van veiligheid.

De planning voor de schouwen voor
2002 is als volgt:

Zilverstraat e.o.
Gebied tussen Geertebolwerk,
Mariaplaats, Strosteeg,Trans,
Nieuwegracht, Zuilenstraat, Korte en
Lange Smeestraat.
woensdag 4 september 2002, 13.30
uur.Vertrekpunt hoek Zilverstraat -
Springweg.

Tolsteeg e.o.
Gebied tussen Korte en Lange
Smeestraat, Zuilenstraat, Nieuwegracht,
Tolsteegbarrière, Bijlhouwerstraat en
Pelmolenweg.
woensdag 2 oktober 2002, 13.30 uur.
Vertrekpunt hoek Springweg - Lange
Smeestraat.

Voetgangersgebied e.o.
Gebied tussen Rijnkade,Vredenburg,
Lange Viestraat, Potterstraat, Lange en
Korte Jansstraat, Domstraat,Achter de
Dom,Trans,Wed, Strosteeg, Springweg
en Mariaplaats.
woensdag 6 november 2002, 9.00 uur.
Vertrekpunt onderdoorgang
Oudegracht - Strosteeg.
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Wijkbureau Binnenstad

Als u vragen heeft over de gemeente

of over zaken die spelen in de wijk.

Als u ideeën heeft om dingen in de

straat of buurt te veranderen.

Als u klachten heeft over het onder-

houd van speelplekken, straten en groen.

Als u een plan heeft ter verbetering

van de buurt en hiervoor geld nodig

heeft? Kom, bel, fax of email naar uw 

wijkbureau!

Wijkbureau Binnenstad

Drift 10, 3512 BS  Utrecht

tel. 2863960; fax 2863966

email: binnenstad@utrecht.nl

ma t/m vr 09.00-17.00u

Vanaf 2003 alleen nog
maar thema-schouwen

Nog 165 ‘verkeerde’
rolluiken

Winkels met gesloten metalen rollui-
ken bieden een onaangename aanblik:.
Die dichte luiken geven de Binnenstad
‘s avonds het  beeld van een spook-
stad. Daarom heeft de gemeente in
1994 besloten dat er binnen de singels
geen gesloten metalen rolluiken meer
mogen worden aangebracht voor win-
kel- en bedrijfspuien. Het college heeft
dat beleid thans opnieuw bekrachtigd.
Het motief is de leefbaarheid van de
Binnenstad. Het alternatief zijn rolhek-
ken die voor een groot deel zijn open-
gewerkt en licht-doorlatend zijn.
Vrijgesteld zijn winkels en bedrijven
zoals juweliers, waarbij de verzekering

volop zomer op de bloemenmarkt op het Janskerkhof 

extra zware beveiliging voorschrijft.
In 1995 is een overgangstermijn van 5
jaar gesteld. Deze termijn is inmiddels
verstreken. Uit onderzoek is gebleken
dat er nog 165 panden zijn waarvan
het rolluik niet voldoet aan de criteria.

De gemeente gaat dit beleid strenger
handhaven en start binnenkort met de
stegen tussen de Lange Viestraat en de
Choorstraat, inclusief de Bakkerstraat.
De Dienst Stadsontwikkeling, die dit
beleid uitvoert, gaat bij bedrijven die nu
nog geheel gesloten metalen rolluiken
hebben eerst aandringen op vrijwillige
vervanging. Mocht dit geen resultaat
hebben, dan zet de gemeente het aan-
schrijvingsinstrument op grond van de
Woningwet in.
Deze actie levert een bijdrage aan de
(sociale) veiligheid in de Binnenstad en
aan de opwaardering van de buurt.

Als de straatlantaarn
het niet doet...

Wanneer er een storing is aan de
openbare verlichting, kunt u dat mel-
den bij het REMU-Storingsmeldpunt op
het (gratis) nummer 0800-0100. De
storing wordt sneller verholpen als
zowel het paalnummer als de straat-
naam en het huisnummer worden
doorgegeven. Het paalnummer is van
belang omdat de reparatiewerkzaamhe-
den overdag worden uitgevoerd en
men dan niet kan zien welke lampen
wel of niet stuk zijn.



De rondleiding door de pandhof door
Llewellyn Bogaers, cultuurhistorica en
één van de dames die de pandhoftuin
zo prachtig onderhouden, vormde de
overgang van de plantenmarkt van de
Werkgroep Pandhof Sinte Marie naar
de buurtborrel.Voorzitter Esther
Jongeneel heette de buurtbewoners die
naar het gebouw van Kunsten en
Wetenschappen waren gekomen -
waar de borrel vanwege de regen naar
was verhuisd -  welkom. Daarna nam
Edsard Kylstra, bewoner van de
Mariaplaats en als hoofd van de sectie
cultuurhistorie verbonden aan de afde-
ling Stedebouw en Monumenten bij de
gemeente, ons mee terug naar de tijd,
meer dan duizend jaar geleden, toen de
Mariaplaats bestond uit grasland en een
enkele boerderij. Later werd hier de
Mariakerk gebouwd, de mooiste 
romaanse kerk van Utrecht. Hiervan
resten ons helaas nog slechts de pand-
hof en enkele fundamenten die verbor-
gen zijn onder het huidige gebouw van
K&W. Bij opgravingen voorafgaand aan
de bouw van het Walsteegcomplex
(tussen conservatorium en Walsteeg),
bij de restauratie van het in 1988 uitge-
brande K&W-gebouw en, verrassend
genoeg, in Leidsche Rijn, heeft de
archeologische dienst heel wat uit de
vroege Middeleeuwen teruggevonden,
zodat er nu heel wat meer bekend is
van hoe Utrecht er duizend jaar gele-
den heeft uitgezien.

Later, bij een drankje en een hapje in
de weer zonnige pandhof, kwamen we
vanuit de Middeleeuwen weer terug in
de realiteit, met dank aan Stairway to
Heaven en Jazz Alley voor al dat lek-
kers. Nieuwkomers in de buurt konden
kennis maken met hun vertegenwoor-
digers en met afgevaardigden van de
gemeente:Wim van Ginkel, dienst

Stadsbeheer en Gertrud van Dam, van
wijkbureau Binnenstad. Bekenden
praatten elkaar bij over de laatste ont-
wikkelingen, zoals de lang verwachte en
nu aanstaande  herinrichting van de
Mariaplaats, waarbij zoveel mogelijk
één plein wordt gecreëerd uit de huidi-
ge vijf pleindelen.
Anderen discussieerden over de te
hard rijdende taxi’s die een gevaar vor-
men voor kinderen en huisdieren en
over de niet aflatende criminaliteit.
Wijkagent Jan van Elburg, met collega
Gertjan Groeneweg in vol ornaat aan-
wezig als lid van het Utrechtse
Biketeam, zag op het laatste gebied
toch wel vooruitgang.Vroeger werd
het inbraakprobleem bij de politie
gelegd, aldus de wijkagent. ´Nu is er
een  structurele aanpak en wordt de
eigenaar verantwoordelijk gesteld voor
het probleem.´ Dit heeft volgens Van
Elburg bijvoorbeeld het aantal inbraken
in de Strosteeggarage omlaag gebracht.
Deze parkeergarage is overigens een
doorn in het oog van menig buurtbe-
woner en ondernemer. Ze zien hem
nog liever vandaag dan morgen in de
grond verdwijnen. Maar tussen droom
en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren...

Met een lavendelplantje als aandenken
verlieten we de pandhof. De klanken
van harp en fluit, bespeeld door con-
servatoriumstudenten Wenda Vlieger
en Margreet Niks, vervaagden lang-
zaam in het zaterdagse stadsgeroeze-
moes.
Dankzij de inzet van het organiserend
comité, Claudia Hoejenbos, Rijk van
den Brink, Ria Mulder, Ineke Drok en
An Dammerman, was het een zeer
geslaagde buurtborrel.

Marjan Heisterkamp, bewoner

Spreekuur 
wijkwethouder

Wijkwethouder Binnenstad,Yet van
den Bergh, houdt eenmaal per maand
spreekuur in wijkbureau Binnenstad.
Als u iets met haar wilt bespreken,
kunt u zich hiervoor (liefst telefonisch)
en uiterlijk 1 week vóór het spreekuur
aanmelden bij het wijkbureau
Binnenstad op telefoonnummer 
030-2863960.

Als u aangeeft waarover u inlichtingen
wilt hebben of geven of waarover u
met de wethouder van gedachten wilt
wisselen, dan maken de medewerkers
een afspraak voor u.

Het eerstvolgende wijkspreekuur vindt
plaats op 18 september 2002.

Leefbaarheidsbudget
In de periode van maart tot en met
juni 2002 zijn de volgende aanvragen
voor het Leefbaarheidsbudget goedge-
keurd:

• Bijeenkomst Kwaliteitskring
Mariaplaats

• Festival Privé
• Wensen/Klachten Schouwen 2002
• Hek Vrijmarkt
• Aanbrengen parkeervakindeling

Nicolaaskerkhof
• Kasgeld NV-Huistuin
• Aanpassingen Wijde Doelen
• Aanbrengen tekstgevelborden op

monumenten
• Anti-zitbuis Buurkerkhof
• Lavendeltuin H.R. Holststraat
• Mariahoek: verwijderen banken en

omvorming
• Paardenveld: omvorming bestrating
• Nationale Straatspeeldag
• Flyer Pandhof Sinte Marie
• Snoeien bomen rond Sterrenwacht
• Aanbrengen net voetbalkooi 

Van Asch v.Wijckskade
• Sportdag Lepelenburgpark 3 juli
• Aanvullende bijdrage muurschildering

Brandstraat
• Kids-Art-Park 22/7 t/m 27/8 2002

Wijkveiligheids-
programma 

Binnenkort verschijnt voor de eerste
keer de publieksversie van het Wijkvei-
ligheidsprogramma Binnenstad. Hierin
staat wat gemeente en andere partijen
doen om de veiligheid van de Binnen-
stad te vergroten. Beschrijvingen van
projecten geven een beeld van de acti-
viteiten van die verschillende partners.
Verschillende partijen voeren, met het
programma Integrale Veiligheid (IVP) als
uitgangspunt, projecten uit die een bij-
drage leveren aan de leefbaarheid en
veiligheid in de Binnenstad. Die partijen
zijn onder meer wijkbureau Binnen-
stad, politie, de dienst Stadsbeheer
(DSB) en de dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) van de gemeente.
Zij bekijken de zaken die spelen op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid
van alle kanten als een geheel, dus inte-
graal, en bedenken daarbij de meest
geschikte maatregelen.
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Bijpraten op buurtborrel van 
Kwaliteitskring Mariaplaats 

Het is een goede traditie: de buurtborrel in de pandhof Ste. Marie, in

het hart van het gebied van de Kwaliteitskring Mariaplaats e.o. Op

zaterdag 25 mei vond de tweede buurtborrel plaats. Bedoeld om

andere bewoners te ontmoeten en eens te spreken over de activitei-

ten van de kwaliteitskring, was de buurtborrel ook nu weer een

gezellige happening.

Nog weinig reacties
op graffiti-oproep

In de vorige Binnenstadskrant heeft het
wijkbureau, bewoners en ondernemers
opgeroepen om mee te denken over
een nieuwe aanpak voor graffiti op par-
ticuliere panden. Die oproep heeft
enkele reacties opgeleverd. Niet veel
misschien als je bedenkt dat graffiti
velen een doorn in het oog is, maar de
reacties zijn wel de moeite waard om
nader te onderzoeken. In de komende
periode gaat het wijkbureau die 
reacties onderzoeken op bruikbaar-
heid. Diegene die gereageerd hebben 
zijn hiervan inmiddels op de 
hoogte gesteld.

wethouder Yet van den Bergh
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Veel lezers van de Binnenstadskrant weten de weg naar RonDom al te vin-
den. RonDom is de poort tot de historische Binnenstad waaronder het
Museumkwartier. RonDom is tevens het startpunt voor een Domtoren-
beklimming, de verhuur van de Domtoren en een dagje uit in Utrecht.
Bij RonDom krijg je van experts cultuurhistorische informatie en kun je
naast stadswandelingen- en speurtochten (voor jong en oud) ook originele
Domtoren- en Utrecht souvenirs kopen. Het assortiment wordt wekelijks
aangepast en uitgebreid.

RonDom is continu in beweging en bezig om de positie van uniek
Cultuurhistorisch Bezoekerscentrum nog verder vorm te geven. Op dit
moment zijn we bezig met het enquêteren van bezoekers (niet alleen
Domtorenbeklimmers) met als doel het optimaliseren van de informatiever-
schaffing. Met andere woorden voor welke informatie komen de bezoekers,
wat verwachten ze van RonDom, worden ze voldoende bediend, enz?
Natuurlijk zijn ook de lezers van de Binnenstadkrant voor ons belangrijk en
we horen graag uw mening.
We nodigen dan ook een ieder van harte uit om naar RonDom te komen,
zodat we ook vanuit de bewoners te horen krijgen hoe we onze dienstverle-
ning nog verder kunnen optimaliseren.
U kunt aan de balie vragen naar de enquête die u vervolgens persoonlijk zal
worden afgenomen (t/m 30 juli 2002).

gevarieerde kijk op de achtergrond van
door hen zelf gekozen designobjecten
in het Museumkwartier.
Wie wil, kan aan de hand van een spe-
ciaal opgenomen shoppinglist ook nog
gaan winkelen in de designwinkels van
de Binnenstad, of gaan eten in een 
café of restaurant met een speciale
vormgeving.

De Design routegids Utrecht is ver-
krijgbaar bij RonDom Bezoekers-
centrum op het  Domplein en bij de
VVV in de Vinkenburgstraat .

Designboot
In het kader van ‘Kunst in vorm’ 
vaart een rondvaartboot van rederij
Schuttevaer met een wel heel bijzonde-
re huid.Het is een waar kunstwerk, dat
kleurig, tollend en schitterend over het
water glijdt.

De jonge, veelbelovende kunstenaar/
designer Remco Kemper, heeft het
kwartier van het Utrecht
Museumkwartier centraal gesteld: de
boot is voorzien van door de wind en
vaart van de boot draaiende schijven in
felle kleuren, met daaruit steeds in con-
trasterende kleur het kwartier gesne-
den.
Een bijzonder ontwerp, dat je letterlijk
met de regelmaat van de klok in de
stad voorbij zult zien glijden.
Vertrek dagelijks van 11 t/m 17 uur op
ieder heel uur. Plaats van afvaart:
Oudegracht t/o nr. 85, bij de Viebrug,
achter het hoofdpostkantoor.
Er is de mogelijkheid om je tijdens de
vaart op drie plaatsen te laten afzetten
in het Museumkwartier en later weer
te laten ophalen. Geef dit van tevoren
bij de kassa aan. Ook kun je goedkoop
een rondvaart en een museumbezoek
combineren met het museumpassepar-
tout van rederij Schuttevaer.

Meer ‘Kunst in vorm’-activiteiten 
In de overzichtelijke brochure ‘Kunst in
Vorm’ die verkrijgbaar is bij RonDom,

Korting op Designroutegids 
Utrecht Museumkwartier

RonDom is er voor bewoners en bezoekers van de Binnenstad.
Ze is naast organisator van activiteiten ook sterk betrokken bij alles
wat er gebeurt in de Binnenstad.Als lezer van de Binnenstadskrant
krijgt u bij RonDom tegen inlevering van deze bon, €0,50 korting
op de Design routegids (normale prijs €5 ).

Geldig van juni t/m 1 augustus 2002

Rondom wil meer bekendheid
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Wie van vormgeving en design

houdt, kan dit jaar zijn hart opha-

len in het Museumkwartier.Vanaf

juni tot en met oktober 2002

wordt hier het evenement “Kunst

in vorm” georganiseerd, waarin

vormgeving en design centraal

staan. Er is een afwisselend pro-

gramma vol kunstzinnige activi-

teiten.

“Kijk op vorm”
Design routegids Utrecht 
Dat beauty in the eye of the beholder
is, laten bekende en kunstzinnige

Utrechters zien tijdens hun ‘designrou-
te’ door Utrecht. Deze Utrechters,
onder wie Dick Bruna, Ingmar Heytze,
Denise Jannah en Herman van Veen,
geven hun persoonlijke visie op
schoonheid en vormgeving. Zij leiden
de bezoeker middels hun verhaal door
het Museumkwartier aan de hand van
een aantal persoonlijk gekozen objec-
ten die opvallen door hun vormgeving.
Welke gedachte schuilt er achter de
stoeptegels, lantaarnpalen en parken in
de Binnenstad? En wat is er zo bijzon-
der aan een bepaalde lichtval, een
gebouw of reclamebord? 
Daarnaast geeft een aantal experts
vanuit verschillende disciplines een

Kunst in vorm

Lofzang op design
VVV, bibliotheken en diverse designwin-
kels vind je nog meer activiteiten die
plaatsvinden rond het thema. Zo heb-
ben het Centraal Museum, de Dom-
toren, Het Nederlands Spoorweg-
museum, Het Universiteitsmuseum,
Oculare, de Domkerk, de designwinkel
Strand-NL, Città della Musica en het
Museum Cataharijneconvent activitei-
ten en/of tentoonstellingen die aanslui-
ten bij het thema ‘ Kunst in vorm’.

www.utrecht-museumkwartier.nl
Voor actuele informatie over Utrecht
in vorm en de Design-routegids kunt u
terecht op de website www.utrecht-
museumkwartier.nl onder de knop
“Kunst in vorm”. U komt terecht in
een vormgeefwereld op zichzelf!

Verkeersmaatregelen
in Breedstraatbuurt

Vorig jaar al heeft het college van
b en w aangekondigd een bedrag van
€ 226.890 te reserveren voor de aan-
pak van de problematiek in de
Breedstraatbuurt. Op 13 juni heeft de
gemeenteraad een deel van dit bedrag
(€ 136.350) vrijgegeven voor verkeers-
maatregelen. Ze  hebben tot doel de
overlast van vooral de coffeeshop-
bezoekers tegen te gaan.
Er komen drempels op een aantal
plaatsen om de snelheid van het auto-
verkeer af te remmen. Ook komt er
een proef van drie maanden, waarin
enkele punten in de buurt worden
afgesloten voor autoverkeer. Het gaat
om het afsluiten van de Loeff
Berchmakerstraat aan de zijde van de
Neude; het stukje Pauwstraat tussen
Loeff Berchmakerstraat en
Predikherenstraat; en de Kalverstraat
aan de zijde van de Predikherenstraat.
Met de proef zal na de zomervakantie
gestart worden. De bewoners en
ondernemers worden via een huis-aan-
huis Stadsplan geïnformeerd over de
bijzonderheden en precieze tijdsplan-
ning. Na de proef wordt pas besloten
of de afsluitingen definitief moeten
worden.



klooster is beroemd geworden door zijn
bijzondere bewoners: allen vrouwen van
zeer hoge afkomst.

Geschenken 
De dames van stand, die al dan niet vrij-
willig intraden, legden het klooster geen
windeieren. Deze tsarina´s en hun doch-
ters brachten onder meer geld, schitte-
rende iconen, fraaie juwelen en rijk
versierde boekbanden mee naar het
klooster. Bovendien maakten zij zelf
prachtige kerkelijke kleding en kregen zij
van hun familieleden geregeld kostbare
geschenken. Hierdoor werd het klooster
al gauw puissant rijk.Veel van de oogstre-
lende voorwerpen uit deze rijke collectie
zijn nu te zien in Utrecht.

Uiterst waardevolle iconen
In de kerk van het Novodevicij-klooster
liggen vele tsarina´s en hun dochters
begraven. Op hun graven bevinden zich
speciale schilderijenwanden, zogeheten
graf-iconostasen. Deze zijn samengesteld
uit rijk versierde iconen uit de privéver-
trekken van de dames. Onlangs werden
deze kostbare graf-iconostasen, die ver-
sierd zijn met zilver, goud en edelstenen,
gerestaureerd.Voordat ze definitief wor-
den teruggeplaatst op de graven zijn ze
deze zomer één keer te zien in Museum
Catharijneconvent.

De tentoonstelling omvat
negentig iconen en vijf-
tig andere kunstwer-
ken, zoals juwelen,
boekbanden, krui-
sen, bekers, scha-
len en kleding.
Veel voorwerpen
zijn uitbundig
versierd met zil-
ver, goud, parels
en edelstenen.
Enkele graficonen
worden slechts
eenmalig in
Nederland getoond.
Vrijwel gelijktijdig leent
Museum Catharijneconvent
topstukken uit haar eigen col-
lectie uit aan het Novodevicij-kloos-
ter. Op deze manier kunnen de
Moskovieten voor het eerst kennis maken
met het Nederlandse christelijke erfgoed.

Museum Catharijneconvent

Lange Nieuwstraat 38

tel. 030 - 231 72 96 / 231 38 35

fax 030 - 231 78 96

www.catharijneconvent.nl

Openingstijden

di t/m vr 10-17 u;

za, zo en feestdagen 11-17u

Toegangsprijzen p.p.

Volwassenen € 8,50

65+ , U-pas, groepstarief  € 7,50 

CJP, 6 t/m 17 jaar € 5,50

MJK via NS /Europas Rabobank € 5,50

MJK,Vrienden,Ver. Rembrandt € 2,50

kinderen t/m 5 jaar € 2,50
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Tsaren schitteren in CCaatthhaarriijjnneeccoonnvveenntt

Vorstelijke bewoners
In Rusland namen kloosters
een bijzondere plaats in in
de samenleving.Voor de
bewoners in de wijde omge-
ving vormden ze een goede
werkgever, maar ook een
toevluchtsoord in tijden van
geestelijke en lichamelijke
nood.
Het Novodevicij-klooster is
in 1524 gebouwd als onder-
deel van een ring van verde-
digingskloosters rond de
stad Moskou.Tsaar Ivan IV,
bijgenaamd de Verschrikke-
lijke (1530-1584), liet zijn
dochter Anna dopen in het
klooster. Hiermee was de
band tussen het vorstenhuis
en het klooster een feit. Het

Portret van Tsaar Ivan de Verschrikkelijke
Russisch, 18e eeuw, 90x70 cm doek, olieverf

Moeder Gods Feodot’Evskaja

Moskou, eind 17e eeuw

Hout, 30,5x26 cm

Exterieur van de kathedraal van Smolensk op het terrein van het Novodevicij-klooster in Moskou

Op 4 juni opende koningin Beatrix de tentoonstelling

Schittering van de Tsaren in Museum Catharijneconvent. Nog

tot en met 22 september zijn de topstukken uit het beroemde

Novodevicij-klooster in Moskou te bewonderen in de Domstad. 

In het klooster woonden in de loop der eeuwen vele vrouwen en

dochters van tsaren.  Zij brachten kostbare geschenken mee

waardoor het klooster uitzonderlijk rijk werd. Een groot deel

van die rijkdom is nu eenmalig te zien op de zomerexpositie in

het Catharijneconvent. 

Panagia met staande Christus Pantokrator
Camee Byzantijns, 10e-11e eeuw
Vatting Russisch, 16e eeuw
Goud, parels, chalcedon, edelstenen



Tentoonstellingen

Aboriginal Art Museum
Oudegracht 176, tel. 2380100; www.aamu.nl
di t/m vr 10-17u; za/zo 11-17u
t/m 1 sept: Desert Art; Gabrielle Pizzi Collection,
Melbourne
14 sept 2002 t/m 9 mrt 2003: Boombast Belicht,
barks en prints uit Arnhem Land

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10, tel. 2362362
www.centraalmuseum.nl; di t/m zo 11-17u
gehele jaar: Dick Bruna
t/m 11 aug: Cris Agterberg; meubels, sieraden en
kleine gebruiksvoorwerpen
t/m 11 aug: Zonder wrijving geen glans,
Nederlandse sieraden uit de 20e eeuw
t/m 25 aug: Fabric of Fashion, jonge Engelse
modeontwerpers

Moluks Historisch Museum
Kruisstraat 313, tel. 2367116; di t/m zo 13-17u

Nederlands Muntmuseum
Leidseweg 90, tel. 2910410; ma t/m vr 10-16u
t/m 20 dec: De muntslag ten tijde van Koningin
Beatrix

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
www.catharijneconvent.nl
di t/m vr 10-17, za/zo 11-17u
t/m 22 sep: Schittering van de Tsaren.
Kunstschatten uit het Novodevicij-klooster

Museum Speelklok tot Pierement
Buurkerkhof 10, tel. 2312789
www.museumspeelklok.nl
di t/m za 10-17u, zo- en feestdagen 12-17u

Museum Kruideniersbedrijf Betje Boerhave
Hoogt 6, tel. 2316628; di t/m za 12.30-16.30u

Nederlands Spoorwegmuseum
Maliebaanstation, tel. 2306206
www.spoorwegmuseum.nl
di t/m vrij 10-17u, za/zo 11.30-17u

Sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2, tel. 2311360; www.sonnenborgh.nl

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106, tel. 2538008
www.museum.uu.nl
di t/m zo 11-17u; wo/za/zo 14-17u: Jeugdlab
t/m 30 sep: Op zoek naar de werkelijkheid (foto’s)
3 jul 2002 t/m 9 mrt 2003:Wat een ruimte!

lli i d k

it Agenda binnenstadU
ma 19 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaard quatre-mains door Arie

Abbenes en Bob van Wely

vr 23 Domtoren
18.30 Arie Abbenes (beiaard):Vroege

Duitse Romantiek; Schubert,
Mendelssohn en Schumann (Festival
Oude Muziek)

vr 23 Maria Minor
22.30 Anne Cambier (sopraan) en het

Tröndlin Trio; Liederen en kamermu-
ziek van Mendelssohn, Robert en
Clara Schumann; €11,50/8,50
(Festival Oude Muziek)

vr 23 Geertekerk
22.30 Ensemble Sequentia o.l.v. Benjamin

Bagby: Het jaar 1000: vergeten liederen
uit het Rijnland; €14/12/11,50/9,50
(Festival Oude Muziek)

za 24 Domtoren
11.00 Arie Abbenes (beiaard); C.Ph.E. Bach

(Festival Oude Muziek)

za 24 Buurkerk
13.30 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop kin-

deren 7-12 jaar 

za 24 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 24 Winkel van Sinkel
14.00 Nico van der Meel (tenor),Wyneke

Jordans,Theo van Doeselaar (forte-
piano); werken van Johannes Verhulst,
Gerrit Jan en Johannes Albert van
Eijken; €11,50/8,50 (Festival Oude
Muziek)

za 24 Buurkerk
15.00 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop kin-

deren 7-12 jaar

za 24 Domkerk
15.30 Orgelconcert Toon Hagen; collecte

za 24 Lutherse Kerk
16.00 Johannes Leertouwer (viool), Julian

Reynolds (fortepiano); Beethoven,
Vioolsonate nr. 1 en nr. 5;
€11,50/8,50 (Festival Oude Muziek)

za 24 Jacobikerk
17.30 Mala Punica;Vespers uit Faenza;

€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

24 G k k

de Araujo; €14/12/11,50/9,50
(Festival Oude Muziek)

di 27 Ottone
22.30 Bart van Oort (fortepiano), Xenia

Meijer (sopraan), Remy Baudet
(viool) en Job ter Haar (cello); wer-
ken van Moscheles, Hummel en lie-
deren uit Wales; €11,50/8,50
(Festival Oude Muziek)

wo 28 Domtoren
13.45 Henk Veldman (beiaard): programma

rond J.S. Bachs Jesu, meine Freude
(Festival Oude Muziek)

wo 28 Lutherse Kerk
17.30 Johannes Leertouwer (viool), Julian

Reynolds (fortepiano); Beethoven,
Vioolsonate nr. 2 en nr. 7, Duitse
Dansen; €11,50/8,50 (Festival Oude
Muziek)

wo 28 Pieterskerk
22.30 Nederlandse Bachvereniging olv Jos

van Veldhoven; H. Schütz, Lukas
Passion SWV 480, delen uit
Cantiones Sacrae; €14/12/11,50/9,50
(Festival Oude Muziek)

do 29 Instituto Cervantes
11.00 Rebecca Stewart; Car ilz ont nouvel-

le pratique (lezing); €5 (Festival
Oude Muziek)

do 29 Geertekerk
17.30 L’Ensemble Les Paladins olv Jérôme

Correas; Oratoria van Giacomo
Carissimi: Job, Cain, Jephte en
L’Oratorio della santissimi Vergine;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

do 29 Pieterskerk
22.30 Cappella Pratensis olv Rebecca

Stewart: Passie en verstilling in het
Eton Choir Book; J. Davy, Matthaeus
Passion;W. of Stratford, Magnificat;W.
Horwud, Salve Regina;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

vr 30 Domtoren
13.45 Arie Abbenes (beiaard); De zonen

van J.S. Bach (Festival Oude Muziek)

vr 30 Lutherse Kerk
17.30 Johannes Leertouwer (viool), Julian

R ld (f t i ) B th

zo 1 Lutherse Kerk
14.00 Johannes Leertouwer (viool), Julian

Reynolds (fortepiano); Beethoven,
Vioolsonates nr.4 en nr.10;
€11,50/8,50 (Festival Oude Muziek)

zo 1 Zocherplantsoen
16.00 Zocherconcert; aanmelden bij

Tolsteegsingel 10 of 44 of via tel.
2881040 of 2122000 

zo 1 Augustinuskerk
17.30 Akadêmia olv Françoise Lasserre; H.

Schütz, Historia der Auferstehung
Jesu Christi; €14/12/11,50/9,50
(Festival Oude Muziek)

zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Johan Rooze;

BWV 78 Jesu, der du meine Seele;
collecte

za 7 Catharinakerk
13.00 Gerrie Meijers (orgel) en Sonja

Roskamp (sopraan); Franck,
Mendelssohn,Andriessen en Alain; €5

za 7 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 7 Domkerk
15.30 Domorganist Jan Jansen (div. toets-

instrumenten); J.S. Bach,
Wohltemperiertes Klavier II (vervolg);
collecte

di 10 Lutherse Kerk
20.00 Een jaar na 9-11 (Tumultdebat);

€3,50/2

za 14 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 14 Domkerk
15.30 Koor en orkest Domcantorij olv

Remco de Graas; M.A.Charpentier,
Missa Assumpta est Maria; collecte

di 17 Lutherse Kerk
20.00 Tumult debat: Orde en veiligheid

in de Miljoenennota; €3,50/2

za 21 Domkerk
15.30 Solistenconcert o.l.v. Jan Jansen,

m.m.v. Heiko ter Schegget (blokfluit);
J.S. Bach; collecte

di 24 Lutherse Kerk
20.00 Tumult debat:

Een gestoorde buurman; €3,50/2

Juli

ma 1 Buurkerkhof
21.30 Ingebruikneming klokgelui

Buurtoren;Arie Abbenes (beiaard),
Huub Blankenberg (spreker),
Utrechts Klokkenluiders Gilde,
Limburgs Trompetkwartet, Dick van
Dijk (regie)

za 6 Catharinakerk
13.00 Gonny van der Maten (orgel);

Schumann, Reger, Franck,Vierne; €5

zo 7 Nicolaïkerk
14.30 Beiaardbespeling Arie Abbenes

zo 7 Nicolaïkerk
15.30 Stijn Derwig (slagwerk, percussie,

composities); Heleen van Ham (actrice);
Anna en de Schaduw (kindervoor-
stelling); €8/4 (toegangskaartje geldig
voor Centraal Museum); kind gratis

ma 8 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaardbespeling Geert d’Hollander

ma 8 Catharinakerk
20.15 Gonville and Caius Choir Cambridge

olv Geoffrey Webber; Byrd, Mass a 5;
Stanford, 3 Motets op. 38; werken
van Walton, Harris en Wood; €8

vr 12 Nicolaïkerk
20.00 Presentatie van de cursisten van de

Kurt Thomas Dirigentencursus; gratis

za 13 Domkerk
15.30 Orgelconcert Johann Th. Lemckert;

collecte

za 13 Nicolaïkerk
20.15 Slotconcert Top Class Kurt Thomas;

Dirigentencursus met deelnemers uit
binnen- en buitenland olv Marcus
Creed en cursisten; Daniel-Lesur,
Cantique des Cantigues; Haydn, uit
Die Jahreszeiten: Sommer; €8

ma 15 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaardbespeling Henk Veldman

za 20 Domkerk
15.30 Orgelconcert door Ko Zwanenburg;

collecte

za 20 Buurkerk
13.30 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop

kinderen 7-12 jaar



een tentoonstelling over ruimteonderzoek

Volksbuurtmuseum Wijk C
Waterstraat 27, tel. 2318292
ma t/m vr 11.30-16.30u; za 6 juli, za 3 aug, za 7
sept, 10-15u; gratis

Waterleidingmuseum
Watertoren, Lauwerhof 29, tel. 2487211
di t/m vr en zo 13.30-17u; za 11-16u
www.waterleidingmuseum.nl

Architectuurcentrum Aorta
Achter de Dom, tel. 2321686; www.aorta.nu
wo t/m vr 12-17u; za 13-17u; gratis
permanent: Utrechtse architectuur 1900-2000

Galerie Quintessens
Nieuwgracht 54, tel. 2322351
www.galeriequintessens.nl

Galerie Utrecht
Oudegracht 338/340, tel. 2317752
www.galerie-utrecht.com
wo t/m vr 12-18u; za 11-18u; zo 13-18u
9 jun t/m 21 jul:Walter Elst, Cornelis le Mair, Eddy
Stevens en Wim van der Kant; vier hedendaagse
meesters

Genootschap Kunstliefde
Nobelstraat 12a, tel. 2314218
do/vr 12.30-17.30u; za/zo 13.30-17.00u
t/m 17 juli: Emaillekunstenaars (Ria Algra,Adriaan
van der Berk, Louis Dusé e.a.)

Besselaar  Hedendaagse Kunst Galerie
Lange Nieuwstraat 83, tel. 2312278 
Wo t/m zo 13-17u en op
www.galeriebesselaar.nl 

t/m 14 jul: Liesbeth Kraaypoel, schilderijen, grafiek
17 jul t/m 4 aug: Otto Hamer, tekeningen, schilde-
rijen, collages
7 aug t/m 25 aug: Zomertentoonstelling 
28 aug t/m 15 sep: Jan  Wisse, schilderijen, grafiek
18 sep t/m 6 okt: Jeanny Golembiewski, schilderij-
en, werk op papier, foto's

De agenda is met zorg samengesteld en  mede
mogelijk gemaakt door Città della Musica
(Domplein 9 tel. 2333036, www.utrecht-muziek-
stad.net) en Gastheerschap & Cultuur
Museumkwartier. de redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele foutieve vermeldingen en
tussentijdse wijzigingen

Zie ook:

www.binnenstadskrant.nl

za 24 Geertekerk
22.30 Tom Beghin (fortepiano, klavecimbel);

C.Ph.E. Bach, Characteristische
Stücke,Wq 117; €11,50/10/8,50/7
(Festival Oude Muziek)

za 24 Gertrudis Kathedraal
22.30 Zangers van het eiland Hvar;

Glagolitische liturgie Goede Week;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

zo 25 Buurkerk
13.30 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop kin-

deren 7-12 jaar 

zo 25 Nicolaïkerk
14.30 Beiaardbespeling Arie Abbenes

zo 25 Geertekerk
14.30 Ensemble Lucidarium: Mundi

Splendor; Muziek in Venetië eind van
de Middeleeuwen; €14/12/11,50/9,50
(Festival Oude Muziek)

zo 25 Buurkerk
15.00 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop kin-

deren 7-12 jaar

zo 25 Nicolaïkerk
15.30 Gamba-consort Diapente; Byrd,

Dowland, Lawes, Jenkins en Purcell;
€8/4 (kaartje ook geldig voor
Centraal Museum)

zo 25 Pieterskerk
16.00 Ex Tempore olv Florian Heyerick; H.

Schütz, Matthäus Passion en Die
Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

zo 25 Gertrudis Kathedraal
17.30 Vrouwen van Ensemble Dialogos olv

Katarina Livljanic; Muziek
Middeleeuwse dichters uit Dalmatië;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

ma 26 Pieterskerk
22.30 Mannen van Ensemble Dialogos olv

Katarina Livljanic; Oorlog, muziek en
liturgie in Monte-Cassino en Zuid-
Italië in de Middeleeuwen;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

di 27 Augustinuskerk
17.30 La Sfera Armoniosa olv Mike

Fentross mmv Maria Luz Alvarez
(sopraan), Xenia Meijer (mezoo-
sopraan) e.a.: Pas ontdekte muzikale
schatten uit Bolivia; werken van Juan

Reynolds (fortepiano); Beethoven,
Vioolsonates nr.6 en nr.8,Variaties op
Mozarts Se vuol ballare; €11,50/8,50
(Festival Oude Muziek)

vr 30 Pieterskerk
22.30 Trinity Baroque olv Julian Podger; H.

Schütz, Johannes Passion, Musikalische
Exequien; €14/12/11,50/9,50 (Festival
Oude Muziek)

za 31 Domtoren
11.00 Arie Abbenes (beiaard); Charpentier,

Carissimi, Kapsberger, Zipoli en
Amiot (Festival Oude Muziek)

za 31 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 31 Domkerk
15.30 Domorganist Jan Jansen (div. toetse-

ninstrumenten); J.S. Bach,
Wohltemperiertes Klavier II; collecte

za 31 Maria Minor
16.00 Hélène Schmitt (barokviool) en Jan

Willem Jansen (klavecimbel): Sonates
en chaconnes uit Zuid-Duitsland;
werken van Muffat, Biber, Schmelzer,
Kertzinger e.a.; €11,50/8,50 (Festival
Oude Muziek)

za 31 Geertekerk
17.30 Ensemble XVIII-21 en Fleur de

Prunus olv Jean-Christophe Frisch;
Werken van Pedrini en Amiot;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

za 31 Lutherse Kerk
17.30 Kathryn Cok (klavecimbel);Werken

van Rameau; €11,50/8,50 (Festival
Oude Muziek)

za 31 Geertekerk
22.30 Collegium Vocale Gent en Ensemble

Prometheus olv Etienne Siebens;
Werken van Bach en Kurtág;
€14/12/11,50/9,50 (Festival Oude
Muziek)

September

zo 1 Nicolaïkerk
11.45 Cappella de San Pietro olv Peter

Dijkstra; J.S. Bach, Cantate nr. 95:
Christus, der ist mein Leben

zo 1 Nicolaïkerk
12.15 Beiaardbespeling Arie Abbenes; Bach

za 28 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco de Graas;

Motetten van Guerrero, Cardoso en
Infantas; collecte

zo 29 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamerkoor olv Micha

Hamel; C. Koechlin, Petits choeurs
religieux; C. Saint-Saëns, Deux
choeurs op 68; F. Poulenc, Salve
Regina; R. Zuidam, Nella città dolen-
te; C.Vivier, O! Kosmos; M.Tippet,
The Wheeping Babe,The Windhover,
Dance Clarion Air,The Source;
€13,50/11

kinderen 7 12 jaar 
15.00 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop

kinderen 7-12 jaar

zo 21 Buurkerk
13.30 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop

kinderen 7-12 jaar 
15.00 Ingrid Tjaden: Muziekworkshop

kinderen 7-12 jaar

ma 22 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaardbespeling Carlo van Ulft

za 27 Domkerk
15.30 Orgelconcert Jaap Zwart:Werken

van en over Bach; collecte

ma 29 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaardbespeling Gijsbert Kok

Augustus

za 3 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 3 Domkerk
15.30 Orgelconcert David Jansen; collecte

zo 4 Nicolaïkerk
14.30 Beiaardbespeling Arie Abbenes

zo 4 Nicolaïkerk
15.30 Marten van den Bijlaard (marimba);

Stephen Taylor (orgel); Myron
Roberts, Four Pieces for organ and
marimba;Toshimitsu Tanaka,Two
Movements for marimba; Paul
Hindemith, Sonate III für Orgel; Peter
Tanner, Sonata; George Hamilton
Green,Valse Brillante; €8/4 (kaartje
ook geldig Centraal Museum)

ma 5 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaardbespeling Stephano Colletti

za 10 Catharinakerk
13.00 Gemma Coebergh (orgel); werken

van Franck, Duruflé, De Klerk,
Tournemire en Litaize; €5

za 10 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 10 Domkerk
15.30 Orgelconcert Jeroen van Gessel; collecte

ma 12 Domkerk (kloostergang)
20.00 Beiaardbespeling Anne Kroeze

za 17 Nicolaïkerk
14.00 Orgelbespeling Stephen Taylor

za 17 Domkerk
15.30 Orgelconcert Jan Jansen:Toccata’s;

Tivoli in juli

di 2 Nomeansno & Removal
20:15 € 8,00 

do 4 Gomez & support; €13,00;
20:15 na afloop: Pop-O-Matic;

€4,00 /€3,00 

vr 5 U-treg sound 
21.30 (hosted by PLF & Tivoli)  

met Bonobo, Bong-ra,
C-Mon & Kypski, Maurits,
Frankie D, Carlton,
Easy Aloha's, Miss Bunty & 
Mc Jeff; €12

di 9 Kane  & Eric Corton
20.15 €20 

wo 10 Kane & Eric Corton
20.15 €20  

vr 12 George Clinton & 
20.30 The P Funk all stars &

Radar; €25.
Na afloop: P Funk Party 
with dj Radar; €5

di 16 Suicidal & Raging
Speedhorn

20.15 €14 

vr 19 Eighties verantwoord,
dj's Seven Inch Twins,

23.00 decor & vj's; €7



dressenA
ACU, politiek cultureel centrum
Voorstraat 71, tel. 2314590; www.acu.nl
Akademietheater
Janskerkhof 17, tel. 2341108 / 2342100
www.theaterkikker.nl
Augustinuskerk
Oudegracht 69
Aorta, architectuurcentrum 
Achter de Dom 14, tel. 2321686; www.aorta.nu
Catharinakerk
Lange Nieuwstraat 36
Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, tel. 2317926
Domkerk
Achter de Dom 1, tel. 2310403
www.domkerk.nl
Doopsgezinde Kerk
Oudegracht 270
Festival Oude Muziek
tel. 2303830/2303838
www.oudemuziek.nl
Gebouw Kunsten & Wetenschappen
Mariaplaats 27, tel. 2316730
Geertekerk
Geertekerkhof
Gertrudiskerk
Willemsplantsoen 1c, tel. 2343307
Hofman Café
Janskerkhof 17a; www.hofman-cafe.nl
Instituto Cervantes
Domplein 3, tel. 2334261
Jacobikerk
Jacobsstraat 171
Janskerk
Janskerkhof
Kleine Catacombe
Oudegracht a/d Werf 275
Maria Minor
Achter Clarenburg 6
tel. 2319722
Organisatie Oude Muziek
Oudegracht 158, tel. 2362236
www.oudemuziek.nl
Leeuwenberghkerk
Servaasbolwerk 1
Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9
Moira
Wolvenstraat 10, tel. 2368583
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof
Ottone
Kromme Nieuwegracht 62, tel. 2313368
Palladio
Kleine Geertekerkhof 1, tel. 2314963
Pieterskerk
Pieterskerkhof
RASA
Pauwstraat 13A; tel 2316040; www.rasa.nl
RonDom
Domplein 9, tel. 2333036
SJU Jazzpodium
Varkenmarkt 2, tel. 2331978; www.sjujazz.nl
Stadsschouwburg
Lucasbolwerk 24,
info: tel. 2324125; kassa: tel. 2302023
Theater Kikker
Ganzenmarkt 14, tel. 2319666
www.theaterkikker.nl
Tivoli 
Oudegracht 245, tel. 2311491
reserveren tel. 0900-3001250; www.tivoli.nl
Tumult, debatcentrum
tel. 2332430; www.tumultdebat.nl
Universiteitsmuseum 
Lange Nieuwstraat 106  
Vredenburg
Vredenburg, tel. 2314544; www.vredenburg.nl

het materiaal, de vormgeving en de
maker van het object. En natuurlijk het
verhaal van de afgebeelde heilige.
Na ongeveer een uur wandelen bereikt
u Museum Catharijneconvent. Na een
korte pauze zoeken we de besproken
heiligen in het museum. Na de rondlei-
ding kunt u een bezoek brengen aan de
tentoonstelling Schittering van de 
tsaren t/m 22 september.

Schillertheater

B en w hebben een defititief besluit
genomen over het (voormalige) Schiller-
theater in de Minrebroederstraat. Het
pand zal via een makelaar op de markt
worden gebracht met de bestemming
woon/winkelruimte. Gebruik voor cul-
turele doeleinden blijft mogelijk, mits
bij de uitgifte de marktwaarde voor de
woon/winkel-bestemming kan worden
opgebracht.

´Kunst en kermis`
in Kunstliefde

Ook dit jaar begint de zomertentoon-
stelling van Kunstliefde tijdens de
Piekenkermis en het Maliebaanfestival.
Met de hulp van de kermisexploitanten
en het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur (NCV) komt er een ope-
ning waarover Utrecht nog weken na
zal praten. Op 12 juli om kwart voor
vijf vertrekt een feestelijke parade van
Kunstliefde in de Nobelstraat naar het
kermisterrein.
Aan de expositie Kunst en Kermis
doen ongeveer 40 kunstenaars mee. Er
zullen o.a. schilderijen te zien zijn,
sculpturen, fotografie en keramiek.
Daarnaast is een expositie ingericht
over de geschiedenis van de relatie
kunst en kermis. U ziet er oude ont-
werpen van attracties, alsmede enkele
bruiklenen uit het Markiezenhof te
Bergen op Zoom.
Utrechtse kunstenaars, zoals Pyke
Koch, Dolf Zwerver en Pieter d’Hont
hebben al sinds de jaren 1930 belang-
stelling voor de kermis gehad.
Kunst is op de kermis zelf altijd iets
vanzelfsprekends geweest.
Tijdens de week van het Maliebaan-
festival is Kunstliefde elke dag geopend
van 13.00 tot 18.00 uur. Daarna zijn de
openingstijden weer gewoon: op don-
derdag en vrijdag van 12.30 tot 17.00

Straks twaalf zalen 
voor ‘goede’ film

Het college heeft besloten in grote lij-
nen het advies van de commissie Het
Filmhuis Voorbij te volgen, met één uit-
zondering: b en w willen niet één ‘art-
plex’ van twaalf zalen, maar naar twee
complexen: een artplex van ongeveer 
8 zalen met zo’n 1100 stoelen, geza-
menlijk te exploiteren door de Wolff
Cinema Groep en ‘t Hoogt, en het
Louis Hartlooper Complex met 4
zalen en ongeveer 500 stoelen.
Het zal eenvoudiger zijn om in de Bin-
nenstad een geschikte locatie te vinden
voor een complex van ongeveer acht
zalen dan voor een complex van twaalf
zalen, vindt het college, dat in eerste
instantie denkt aan verbouwing van
Studio en Camera.
Behalve het artplex en het Hartlooper
Complex komt er op het Jaarbeurs-
terrein een groot bioscoopcomplex
voor de mainstream publieksfilm.
Bas Achterberg, coördinator van Jos
Stellings Hardlooper Complex, ziet wel
wat in de plannen. Hij hoopt één ding,
namelijk dat de gemeente het niet zo
gek maakt dat ze gaat meebetalen aan
de verbouwing van Camera en Studio.
‘Want in dat geval komen wij in een
onmogelijke concurrentiepositie’.

Heiligen in beeld

Wat: een zoektocht in stad en museum 
Wanneer: 21 juli, 18 augustus,
15 september, 20 oktober
Hoe laat: start om 14.00 uur, einde
rond 16.15 (incl. pauze)
Waar: in de Pandhof van de Mariakerk
op de Mariaplaats 
Prijs: € 7,- per persoon, U-pas € 6,-
per persoon. Prijzen zijn exclusief de
toegang tot Museum
Catharijneconvent. Groepsgrootte
minimaal 10 personen.

Informatie en aanmelding: tel. (030) 288
32 61; info@oculare.nl; www.oculare.nl
Informatie over de tentoonstelling is te
vinden op www.catharijneconvent.nl

Samen met uw gids maakt u een tocht
door de Binnenstad. Onderweg komt u
in verschillende vormen heiligen tegen
die een relatie hebben met de locatie
van bijvoorbeeld een lantaarnconsole
of gevelsteen. U hoort verhalen over

Cultuur
uur en op zaterdag en zondag van
13.30 tot 17.00 uur.
Het vijftiende Maliebaanfestival duurt
van 12 juli tot en met 17 juli. Op vrij-
dagavond is er op de kermis een grote
kunstveiling.

Theater-restaurant 
in Schouwburg

De Stadsschouwburg krijgt een
theatercafé-restaurant. Dat gebeurt om
de service aan theaterbezoekers te
verbeteren en de concurrentiepositie
op de vrijetijdsmarkt te versterken. De
nieuwe voorziening kost € 730.000.

Speciale trein naar
Spoorwegmuseum

Een bijzondere, 75 jaar oude trein pen-
delt in het weekend van 6 en 7 juli tus-
sen CS en het Spoorwegmusem. Dat
gebeurt ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van het museum. Een
andere oude trein, de Blokkendoos,
maakt rondjes van 45 minuten langs
Lunetten en Bilthoven.
Ook op het museumterrein zelf is van
alles te beleven.

Uit je bol dankzij
Stichting Wereldfeest 

Utrecht is een nieuwe stichting rijker,
de Stichting Wereldfeest. Ze heeft tot
doel een jaarlijks terugkerend intercul-
tureel festival, het Wereldfeest Utrecht,
te organiseren. Het Wereldfeest is oor-
spronkelijk een initiatief vanuit het
Interculturalisatiebeleid van de
gemeente Utrecht.
Het wordt een stedelijk festival, voor
en door de inwoners van de stad. Het
bestaat uit twee feestweken met cultu-
rele activiteiten in de gehele stad,
gevolgd door een afsluitende festivaldag
in een wijk, dit jaar in Overvecht op 29
september .
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Van 3 juli 2002 tot en met 

9 maart 2003 is het Universiteits-

museum Utrecht de tentoon-

stelling Wat een ruimte! te zien.

Ruimteonderzoek in Nederland.

Het Universiteitsmuseum organi-

seert deze expositie samen met

de Stichting Ruimteonderzoek

Nederland (SRON).Aanleiding

voor de tentoonstelling is het 40-

jarig jubileum van het ruimteon-

derzoek in Nederland.

Sterren worden geboren in een ver-
zengende hitte en sterven met een
spectaculair slotvuurwerk.
Sterrenstelsels botsen met ongelofelijk
geweld en gulzige zwarte gaten ver-
zwelgen alles wat maar een beetje in
de buurt komt: in de ruimte speelt het
onvoorstelbare zich af.Wat een ruimte!
laat de bezoekers kennis maken met
deze wonderlijke verschijnselen en
daagt ze uit zelf in de huid van de
ruimteonderzoeker te kruipen.

Straling
Op aarde merken we weinig van deze
onvoorstelbare fenomenen, want
slechts een klein deel van alle straling
komt de dampkring binnen: het zicht-
bare licht.Wie gebruik maakt van spe-
ciale instrumenten in de ruimte kan
ook andere straling zichtbaar maken,
zoals röntgen-, infrarood- of gamma-
straling. Dit ‘onzichtbare’ licht zit voor
ruimteonderzoekers boordevol infor-
matie. Daarom kijken ruimteonder-
zoekers naar zoveel mogelijk soorten
straling.

De expositie
In de expositie kunnen de bezoekers
zelf de spanning van het ruimteonder-
zoek ontdekken. De expositie start
met een ‘briefing’, waarin wordt uitge-
legd wat er van jou als ‘ruimteonder-
zoeker’ verwacht wordt.Vervolgens
kom je verschillende onverwachte
fenomenen tegen, vergelijkbaar met
verschijnselen waarmee ruimteonder-
zoekers te maken krijgen. In het labo-
ratorium kun je deze fenomenen
verder onderzoeken. Maak zelf een
spectrum, ontdek hoe een telescoop
werkt en werp een blik door een infra-
roodcamera. Daarnaast laten prachtige
afbeeldingen van aarde, sterren en
heelal de resultaten van het ruimteon-
derzoek van de afgelopen jaren zien.

Wat een ruimte! is te zien van 3 juli
2002 tot en met 9 maart 2003.
De tentoonstelling en het begeleidend
lesmateriaal sluiten aan bij het vak
Algemene Natuurwetenschappen voor
leerlingen uit de bovenbouw van Havo
en VWO.
De tentoonstelling is tot stand geko-
men met steun van Stichting Weten en
de Universiteit Utrecht

Verder in het Universiteitsmuseum o.a.

Op zoek naar de werkelijkheid
De Stichting Stedelijke Fotografie
Utrecht (SFU) schrijft sinds 1987 docu-
mentaire foto-opdrachten uit die de
stad Utrecht in de breedste zin van het
woord vastleggen.Thans is werk te
zien  van de fotografen Andrea
Stultiens en Hans Aarsmann. De SFU

gaf hen, ter gelegenheid van het 365-
jarig bestaan van de Universiteit
Utrecht, in 2001 de opdracht om op
eigen wijze het thema Universiteit uit
te werken.Andrea Stultiens maakte de
fotoserie ‘Nooit meer denken’ en het
werk van Hans Aarsmann heeft als
thema ‘Ik bestaat niet’.

Jeugdlab
Wetenschappers-in-de-dop tussen de
10 en 14 jaar kunnen ongestoord en
op eigen houtje proeven doen met zien
en ruiken & proeven. In de vakantie 
(20 juli - 1 september) is er vanaf
12.00 uur begeleiding in het Jeugdlab
aanwezig.

mail of sms. Hoogt4 is benieuwd of
sms en internet wel de goede middelen
zijn hiervoor of dat andere wegen
bewandeld moeten worden om het
publiek te mobiliseren. Blijft het publiek
dit proces de komende maanden vol-
gen of haakt het na een keer stemmen
af. De tijd zal het leren.

Tentoonstellingen
Bibliotheek 

De Alpen... meer dan een 
toeristisch attractiepark
Een expositie van Stichting Nederland-
se Milieugroep Alpen met fotografie
van Luc ten Klooster in het kader van
het Internatonaal Jaar van de Bergen.
Geen beelden van een hoog-alpien
landschap met blauwe VVV-folder-luch-
ten, maar wel van almen, herdershutjes,
bergbossen en -riviertjes. Kortom een
landschap vol verrassingen en afwisse-
ling waar de mens slechts met verwon-
dering en eerbied in kan ronddwalen.
van 15 juli tot en met 24 augustus,
alle etages

Droomboeken
Een presentaties van kunstwerken van
kinderen in het kader van naschoolse
activiteiten. Deze keer heeft beeldend
kunstenaar Liesbeth Arends kinderen
geïnspireerd en gemotiveerd tot het
maken van hun mooiste droomboek.
De resultaten zijn in deze expositie
samengebracht.
Van 1 juli tot en met 24 augustus,
Jeugdafdeling

Ping Li en zijn vlieger
Originele tekeningen van de Utrechtse
schrijfster/illustratrice Sanne te Loo uit
haar prentenboek Ping Li en zijn vlieger.
Dit boek vertelt en schildert het ver-
haal van Ping Li die zelf een vlieger gaat
maken met spulletjes uit de winkel van
meneer Fo...maar hij moet de vlieger
wel beschilderen, want de keizer van
de lucht houdt niet van saaie vliegers.
Van 26 augustus tot en met 28 septem-
ber, Jeugdafdeling

De HKU pakt uit...
Een expositie van eindexamen -en
ander werk- van studenten van de
HKU (Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht). Kleurige schilderwerken,
ruimtelijke objecten en noem maar
op…
Een complete verrassing dus
Vanaf 26 augustus, diverse etages

De wonderlijke wereld 
van het ruimteonderzoek Virtueel Hoogt

’t Hoogt heeft aan de drie zalen voor
filmvertoning een virtuele vierde ruim-
te toegevoegd: hoogt4. De nieuwe
ruimte zal structureel aandacht beste-
den aan filmgerelateerde nieuwe
mediaprojecten. Er kan sprake zijn van
bijvoorbeeld interactie met de toe-
schouwer, vertoningen op internet of
monitoren, computerbewerkt of -gege-
nereerd beeld en non-lineaire structu-
ren. Kunstenaars en filmmakers die zich
bezighouden met nieuwe media wor-
den uitgenodigd een project te ontwik-
kelen. Hoogt4 organiseert maandelijks
evenementen in de zalen van ‘t Hoogt
of op locatie en programmeert maan-
delijks in het café videokunst op moni-
toren.

Stemmen op je 
favoriete zomerfilm

Op www.hoogt4.nl kan iedereen stem-
men op zijn/haar favoriete film uit de
lijst van zomerfilms. Staat de lievelings
zomerfilm er niet bij, dan kan men
hem toevoegen aan de lijst. Meeste
stemmen gelden, want hoogt4 draait de
top 3 op 10 augustus.
Deze alternatieve verkiezingscampagne
is een idee van hoogt4 en Fier
Concept & Design. Het is een onder-
zoek naar interactiviteit in de program-
mering van films.Wil het publiek
inspraak in de programmering en is het
bereid er iets voor te doen of is het
makkelijker te kiezen uit een bestaand
programma? Het gehele proces loopt
via internet, e-mail, sms. Iedereen die
wil kan geïnformeerd worden via e-



gemaakt van de projecten die door het
wijkbureau worden uitgevoerd. Daarbij
is door alle gemeentelijke diensten
onderzocht of de uitvoering van pro-
jecten nog steeds op schema ligt en of
nog steeds wordt verwacht of de
geplande resultaten dit jaar zullen wor-
den gehaald.Van de 118 projecten is
vastgesteld dat de uitvoering van 102
(86 procent) op schema ligt en dit jaar
zal worden gerealiseerd. Zo worden er
deze zomer 28 woningen in de
Karmelietenhof (bij de Nicolaassstraat)
opgeleverd en zijn de herinrichting en
verlichting van de grachtstegen, de her-
inrichting van de Voorstraat en het
plaatsen van het beeld ‘de haas’ op de
Neude bijna afgerond. De uitvoering
van slechts 16 projecten loopt niet op
schema. Zo lopen bijvoorbeeld de ver-
bouwingen van de Sleep-inn op het
Jansveld en de tijdelijke Sleep-inn op de
Wittevrouwenkade 1 vertraging op
vanwege ingediende bezwaren en is de
herinrichting van de Mariaplaats wel
volgens planning gestart met voorbe-
reidingen (opstellen ontwerp), maar zal
de uitvoering pas in 2003 zijn afgerond.

Met deze voortgangsrapportage wordt
nu voor het eerst een duidelijk beeld
gegeven van de planning.Afwijkingen
worden eerder zichtbaar, waardoor
ook eerder kan worden bijgestuurd. Bij
alle aandacht voor de afwijkingen van
de planning blijft overigens wel de
hoofdboodschap van deze voortgangs-
rapportage dat 86 procent van de pro-
jecten wel volgens planning verloopt.
Voor meer informatie is een exemplaar
van het Wijkprogramma op het wijkbu-
reau op te vragen.

In totaal staan ruim honderd projecten
in het Wijkprogramma waarvoor geldt
dat het wijkbureau bij de uitvoering
betrokken is. Daarnaast staan ook ste-
delijke projecten in het
Wijkprogramma waarop het wijkbu-
reau geen of weinig invloed heeft en
zaken als algemeen beheer en onder-
houdswerkzaamheden die regulier al
door de gemeente worden uitgevoerd.
De invoering van het wijkgericht wer-
ken bij de gemeente heeft tot doel dat
de wijk ook op deze activiteiten steeds
meer invloed kan uitoefenen.

Van de projecten die het wijkbureau
aanstuurt, zijn begin dit jaar 118 meet-
bare resultaten benoemd die op 31
december a.s. gerealiseerd moeten zijn.
Het college van b en w heeft in een
overeenkomst met de gemeentelijke
diensten vastgelegd dat die resultaten
ook daadwerkelijk moeten worden
behaald.Wijkwethouder Yet van den
Bergh houdt samen met het wijkbu-

reau de voortgang van de uitvoering
van het Wijkprogramma Binnenstad in
de gaten.

Eind mei is een voortgangsrapportage

Wijkraad 
begint platzak

Tot 2004 liggen de gemeentelijke
bestedingen in de Binnenstad vast. De
Wijkraad, de opvolger van de
Overleggroep, heeft van de gemeente
de opdracht doelstellingen te formule-
ren en een programma te maken. Maar
geld mag het de komende anderhalf
jaar niet kosten.
Voor wijkraadslid Gert-Jan Kuperus is
het duidelijk. ‘We moeten ons oor te
luisteren leggen bij de bewoners en op
grond van de dingen die we horen ons
lijstje maken. Maar voor het program-
ma 2003 valt er door geldgebrek wei-
nig eer te behalen.’
Op 12 juni, tijdens de laatste vergade-

ring van haar bestaan, adviseerde de
Overleggroep aan haar opvolger twee
onderwerpen absolute voorrang te
geven: het voortbestaan van het
Volksbuurtmuseum Wijk C en de
noodzaak van maatregelen in de
Breedstraatbuurt. Bovendien moet de
gemeentereiniging doorgaan met de
effectieve, maar tamelijk dure nieuwe
heet-watermethode van onkruid-
bestrijding.
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Van het opnieuw inrichten van de Boterstraat, het Visschersplein en

Boothstraat tot het restaureren van de Bezembrug en Jansbrug.Van

het sluiten van het convenant ‘Veilig Uitgaan’ tot het plaatsen van het

beeldje van de pelgrim in de Jacobsgasthuissteeg. De uitvoering van

de ruim honderd projecten uit het Wijkprogramma Binnenstad 2002

ligt op schema. Bij de projecten uit het Wijkprogramma gaat het

voornamelijk om de uitvoering van gemeentelijke plannen, maar ook

om particuliere initiatieven.

Pelgrim

Daar staat hij dan, drie turven groot, op

een mooi schaduwrijk plekje in de

Jacobsgasthuissteeg: De Pelgrim. Het is

een beeldje van Amiran Djanashvilli, een

Georgiër die al ruim 11 jaar in Nederland

woont.

Van Adrie Crielaard, bewoonster van

nummer 13, is het idee een beeldje te

plaatsen daar waar de laatste perenboom

stond.

Via een enquête is uitgemaakt dat het

een pelgrim moest worden. Immers, vele

duizenden pelgrims hebben in het verle-

den gelogeerd in het Jacobsgasthuis, van-

waar zij vertrokken op hun reis naar

Santiago de Compostela. De feestelijke

onthulling was op 31 mei. Het beeldje is

één van de ruim honderd gerealiseerde

projekten van het Wijkprogramma.

Uitvoering ruim honderd
projecten op schema

Totale vernieuwing van een muurschildering in

een steeg bij de Oudegracht, een anti-graffitipro-

ject van het Wijkprogramma.

Overleggroep is 
nu Wijkraad

Wanneer er in een buurt meer
kandidaten dan plaatsen zijn voor een
Wijkraad dan beslist de wijkwethouder
in samenspraak met de wijkmanager.
Zo heeft de politiek het geregeld. In de
Binnenstad was dat met enkele buur-
ten aan de orde. En omdat Yet van den
Bergh in die gevallen met alle kandida-
ten wilde spreken, moest de installatie
van de Wijkraad Binnenstad worden
uitgesteld. Maar donderdag 20 juni kon-
den de vlaggen dan toch uit.

De negentien leden tellende raad heeft
tamelijk veel nieuwe gezichten.
Ongeveer de helft komt uit de
Overleggroep Binnenstad. 25 mensen
hadden zich aangemeld .
De leden zijn G. Bluemink, H, van
Dobben, J. Dortmond en G. Kuperus
(zuidelijke oude stad), E. Balemans,
A.Doeser. C. Huiding en B. Nijssen
(noordelijke oude stad). S. Bergsma,
M. Liem en P. Opdam (centrale oude
stad), M. Herlaar (Stationsgebied),
H. Beekman (Hoogh Boulandt), R.
Vocking en P. Janssen (ondernemers/
winkeliers), J. Kerkhoff (culturele sec-
tor) en R. Pieterson (horeca).

De Wijkraad is een onafhankelijk en
zelfstandig adviesorgaan dat het college
van burgemeester en wethouders
gevraagd en ongevraagd adviseert 
over belangrijke zaken voor de wijk.
Onderwerpen zijn in elk geval de 
lange-termijnvisie voor de wijk, het
Wijkprogramma Binnenstad en de 
criteria voor de besteding van het 
leefbaarheidsbudget in de wijk. Ook
peilt de Wijkraad eens per jaar samen
met de gemeente Utrecht de mening
onder de bewoners over wat er
gebeuren moet, de zogenoemde 
wijkraadpleging.

Red

Red
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Bel als je een 
vlinder ziet
Stichting Ecologisch Advies (StEA) heeft
o.a. als doel het versterken van de
natuur in en om de stad Utrecht. Het
is daarbij van belang om te inventarise-
ren hoe het met de natuur gesteld is.
In de afgelopen jaren hebben we samen
met bewoners verspreidingsgegevens
verzameld over amfibieën, egels, de
boomklever (vogel) en libellen.
Dit jaar schenken we nogmaals aan-
dacht aan de libellen en beginnen we
met een nieuw project over vlinders.
De waarnemingen komen als stippen
op de kaart van Utrecht waardoor we
een goed beeld krijgen van de versprei-
ding over de stad.
Heeft u vlinders en libellen gezien, geef

het aan ons door! Alle waarnemingen
zijn welkom, de enige beperking is dat
het waarnemingen uit de stad Utrecht
moeten zijn. Misschien ziet u wel vlin-
ders en libellen in uw eigen tuin, of
anders uit parken, plantsoenen en
ander groen bij u om de hoek.
Erik Crins en Peter Hoen
tel. 030-2315653
e-mail: stea.utrecht@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~stea.utrecht

Toeristische site

Half juni was het zover, de stad Utrecht
ging toeristisch en recreatief online
met: www.utrechtstad.com. De nieuwe
website van de stad Utrecht wil dè
internetsite zijn voor vervoer, vermaak

en verblijf. Het geeft de recreant en
toerist een overzicht van de meest
interessante en bijzondere beziens-
waardigheden, activiteiten, arrangemen-
ten en adressen. De site richt niet zich
alleen op bezoekers, maar ook op
bewoners.Vóór het einde van de
zomer gaat de Engelse versie online.
Ook zal tegen die tijd – in het Engels
en het Nederlands – de nieuwe websi-
te van de provincie Utrecht gereed
zijn.

Ouderen in beweging

Cumulus gaat in oktober starten met
het tweede Galm Senioren Actief 
project in de Binnenstad. Het project is
voor mensen tussen de 55 en 65 jaar
die in het verleden niet veel gesport
hebben. De bedoeling is om deze 
leeftijdsgroep (weer) in beweging te
krijgen en vooral in beweging te 
houden.Voor meer informatie:
Linda Vermeer, telefoon 2759541

Tienercentrum TBox 
houdt open dag
Tienercentrum TBox, centrum voor
tieners in de leeftijd van 11 tot en 
met 16 jaar, houdt open dagen: op
11 juli, 27 en 29 augustus, van 11.00 
tot 18.00 uur. Er zijn diverse leuke 
activiteiten.
Moutstraat 2, tel 030-2980874,
tbox@ibox.nl

‘Zocher’ moet 
meer gaan leven

Oud-Utrecht organiseert een wedstrijd
rond het Utrechtse singelplantsoen.
Doel is te komen tot een middel waar-
mee het plantsoen meer kan gaan
‘leven’ 

De vraag die deelnemers aan de wed-
strijd moeten beantwoorden: bedenk
iets – in welke vorm dan ook - waar-
mee je de rijke geschiedenis van het
Utrechtse singelplantsoen voor ande-
ren meer tot leven kunt brengen.
Hoofdprijs: 500 euro én de belofte dat
Oud-Utrecht zal proberen het idee
daadwerkelijk op locatie uitgevoerd te
krijgen. Dit houdt in dat het idee uit-
voerbaar moet zijn, zowel in praktisch
als in financieel opzicht. Er is een spe-
ciale prijs voor het meest originele of
verrassende maar niet concreet uit-
voerbare plan. De jury bestaat uit Theo
van de Vathorst, Renger de Bruin, Kees
Visser, Ingmar Heytze en Janet van
Essen.

Zie voor de voorwaarden en voor
meer informatie: www.oud-utrecht.nl.
De inzendingen moeten voor 1 sep-
tember ingeleverd zijn bij RonDom.
Voor serieuze belangstellenden, die
mee willen doen aan de wedstrijd,
wordt er in de maanden juni, juli en
augustus op elke tweede zondag een
excursie georganiseerd langs de singels.

Dit zou hét plein worden!
Ooit was de gemeente voornemens de Ganzenmarkt in een open, autovrij plein
te veranderen. In werkelijkheid onderscheidt de Ganzenmarkt zich niet van een
ordinair parkeerterrein. Bij navraag blijkt bovendien dat de huidige situatie niet
zal veranderen. De parkeerplaatsen worden niet opgeheven, tenzij hiervoor com-
pensatie in de nabijheid gevonden kan worden. En die is er niet!

Cumulus wordt
vraaggerichter

Cumulus wordt anders. De
welzijnsvoorzieningen in de
Binnenstad worden – meer dan
tot nu toe – afgestemd op de
behoeften van de bewoners. Of,
zoals het in het jargon heet: meer
vraaggericht dan aanbodgericht.

Met het oog op die nieuwe werkwijze
zijn gesprekken gehouden met sleutelfi-
guren uit de diverse buurten.
Bovendien werd gesproken met 250
ouderen. De bedoeling van de Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling was op
die manier inzicht te krijgen in wat de
bewoners van Cumulus zouden willen,
zodat een ‘welzijnsanalyse’ kon worden
gemaakt. Dat gebeurde overigens niet
alleen in de Binnenstad, maar in elke
wijk. En overal werd de concept-analy-
se tijdens speciale bijeenkomsten voor-
gelegd aan leden van wijkraden en
wijkcommissies, bewoners, politiemen-
sen, enzovoort. Bij de organisatoren
bestond de hoop dat de vergaderingen
informatie zou opleveren waarmee de
analyse nog verbeterd kon worden,
‘want het rapport is nog niet volledig,
Het is een lichte - dus vrij oppervlakki-
ge analyse’.
Het concept beschrijft het welzijn in de
Binnenstad in vier thema’s: kwetsbaar-
heid, opgroeien, maatschappelijke parti-
cipatie, en sociale contacten en
vrijetijdsbesteding.

Vooral ouderen blijken zich kwetsbaar
te voelen, en om daar wat aan te doen
stelt het concept-rapport voor ‘creatie-
ve oplossingen te verzinnen voor de
bestrijding van overlastproblemen door
jongeren’. Bovendien ‘is het voor de
Binnenstad een uitdaging om jongeren
actief te betrekken bij het beheer van
de buurt en de uitgaansomgeving’.
Bij ‘opgroeien’ luidt de conclusie dat ‘bij
jongeren in de Binnenstad behoefte is
aan een vaste, herkenbare plek, met
een ontspannen sfeer’. Ook is er
behoefte aan twee vaste peuter-
speelzalen.

Het hoofdstuk maatschappelijke partic-
patie levert als belangrijkste conclusies:
‘nieuwe bewoners betrekken bij de
buurt’ en ‘de doelgroep studenten en
hun verenigingen betrekken bij de
buurt waarin zij wonen’.
En op het gebied van ‘sociale contacten
en vrijetijdsbesteding’ ten slotte luiden
de adviezen: ‘de bewoners van de stad
Utrecht laten profiteren van het hoog-
waardig cultureel aanbod in de
Binnenstad’ en ‘een passend aanbod
doen ten behoeve van de groeiende
groep 55-plussers’.
De bijeenkomst over de analyse in het
wijkbureau Binnenstad heeft de onge-
veer twintig deelnemers nieuwsgierig
gemaakt naar het vraaggerichte
Cumulusprogramma 2003.

Red

foto:Jogé Klein Entink



In het februarinummer

van de Binnenstads-

krant heb ik mijn zorg

uitgesproken over de

veiligheid in de

Binnenstad en het

minimale overleg tus-

sen het bestuur van

Centrum Utrecht en

de politie. Gelukkig kan

ik nu al melden dat de

relatie met de politie

aanzienlijk is verbeterd

en dat wij weer regel-

matig met elkaar om

de tafel zitten. En dat

blijkt hard nodig. Uit

diverse krantenberich-

ten en andere media

heeft iedereen kunnen

vernemen dat de cri-

minaliteit in Utrecht

sterk is gestegen.

Toen wij ruim een jaar geleden het convenant tussen gemeente,
politie, bewoners en ondernemers over een veiligere
Binnenstad tekenden, hebben wij ons protest laten horen over
het geringe aantal politieagenten in het centrum. Op dit
moment is het aantal auto-inbraken bij veel van onze klanten
schrikbarend. Ik heb zelf aantallen van meer dan 80 per dag
gehoord. Ons bestuurslid Tom Broekman heeft in de maanden
januari tot en met maart een dagboek bijgehouden met inciden-
ten van criminele aard waarmee hij in zijn eigen onderneming
te maken kreeg. Daar word je niet vrolijk van. In de nieuwsbrief
voor Centrum Utrechtleden doet hij niet alleen verslag van de
enorme hoeveelheid winkeldiefstallen, bedreigingen met wapens

en woorden, het wildplassen tegen zijn winkelgevel, het aan-
brengen van graffiti, het beschadigen van etalageruiten door
windowscratching en talloze vernielingen, maar ook over de
gevolgen voor zijn medewerkers en de frustrerende uitspraken
van de politierechter.

Bedroevend
Het is bedroevend als je leest dat verdachten op wie meestal
niets te verhalen valt, slechts tot minimale straffen worden ver-
oordeeld. De wetgever heeft overigens maar weinig op met de
ondernemer zelf. Immateriële schadevergoeding, zoals het toe-
kennen van een bedrag voor gederfde uren, blijkt niet mogelijk
en behoort volgens de politierechter tot het risico van de
ondernemer. Bovendien werd door diezelfde politierechter
gezegd dat winkeldiefstal wordt gedoogd, zolang er maar geen
geweld wordt gebruikt. Dat vinden wij een onaanvaardbare 
uitspraak.
Naar aanleiding van de ervaringen van Tom Broekman heeft de
politie het bestuur van Centrum Utrecht uitgenodigd voor
overleg met de korpsleiding en de officier van justitie. Hoewel
nog geen concrete resultaten zijn bereikt, bleek niet alleen
begrip voor onze problemen te bestaan, maar was ook de

bereidheid aanwezig om naar oplossingen te zoeken die 
immateriële schadevergoeding niet uitsluit.. Dat is al een hele
overwinning.

Graffiti
Onlangs is een delegatie van het bestuur van Centrum Utrecht
een dag te gast geweest bij de Binnenstadsondernemersvereniging
van Haarlem. Hoewel in omvang lang niet vergelijkbaar met
Utrecht, viel het ons wel op hoe gezellig en hoe schoon die stad
is. Daar blijkt de gemeente, in samenwerking met de onderne-
mersvereniging, een buitengewoon actieve rol in te spelen.
De gemeente Haarlem heeft een contract afgesloten met een
gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dat tot en met de zomer-
maanden voor rekening van de gemeente dagelijks de aange-
brachte graffiti verwijdert van alle panden in de Binnenstad. Dit
geldt zowel voor particuliere als bedrijfspanden. Het is wel de
bedoeling dat de ondernemersvereniging en de bewoners zich
sterk maken dat alle eigenaren en gebruikers van deze panden
voor eigen rekening een abonnement nemen op dagelijkse ver-
wijdering van nieuw aangebrachte graffiti. De kosten van zo'n
abonnement vallen reuze mee, vooral als er maar weinig graffiti
wordt aangebracht. Ook wij hebben de ervaring dat graffitispui-
ters er niet veel lol aan beleven als hun werk dagelijks wordt
verwijderd. Het initiatief van Haarlem is een goed voorbeeld
voor onze stad.Als onze gemeente dit voorbeeld volgt, zal
Centrum Utrecht dat van harte ondersteunen.
Uit het bovenstaande blijkt hoeveel waarde het bestuur van
Centrum Utrecht hecht aan een veilige, schone en levendige
Binnenstad. Een stad waar je ook ’s avonds zonder angst kan
rondlopen en genieten van de vele fraaie etalages. Omdat het
oude centrum ook na sluitingstijd van de winkels aantrekkelijk
moet zijn, heeft de gemeente enkele jaren geleden een beleid
bepaald inzake rolluiken. Helaas zijn er op dit moment in de
Binnenstad nog 165 panden die zowel door ondernemers als
bewoners worden gebruikt en die niet aan de toen opgestelde
eisen voldoen.Wij kunnen er begrip voor opbrengen dat de
gemeente de eigenaren en gebruikers van die panden gaat aan-
schrijven en hen alsnog zal dwingen de toen bepaalde voorzie-
ningen te treffen.Anderzijds moeten wij ons ook realiseren dat
die rolluiken er niet voor niets hangen. De gemeente is inconse-
quent als zij wel actie onderneemt om rolluiken te laten verwij-
deren of te laten vervangen en tegelijkertijd onvoldoende
maatregelen neemt om de veiligheid van burgers en onderne-
mers te garanderen.
Graffitibestrijding is iets wat wij gezamenlijk kunnen aanpakken,
maar het gooien van stenen door de etalageruiten of het
bekrassen van die ruiten valt alleen te voorkomen als de politie
meer en intensief aanwezig is. Daarnaast dient de gemeente
snel tot uitbreiding van camerabeveiliging te besluiten. En moet
de rechterlijke macht wat meer rekening houden met de slacht-
offers in plaats van met de daders. Er ligt een schone taak voor
gemeente en justitie.

Lodewijk Osieck
(Voorzitter Centrum Utrecht)
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Ondernemersvereniging

Centrum Utrecht zet zich in

voor een goed ondernemers-

klimaat in de Utrechtse

Binnenstad. Ze behartigt de

belangen van ondernemers

bij de gemeente, neemt ini-

tiatieven voor een aantrek-

kelijke Binnenstad en geeft

informatie over actuele ont-

wikkelingen. Ze heeft een

afgevaardigde in het bestuur

van de Kamer van Koop-

handel Utrecht en is lid van

het Platform Binnenstad

Utrecht 

Centrum Utrecht

Visschersplein 160 H8

Postbus 506

3500 AM UTRECHT

tel. 2317438/2400717; fax

2304713

Middenstand is extreem de 
dupe van criminaliteit



Kan dat wel, dachten we toen die busbaan door de stad er

moest komen, kan dat wel, al dat verkeer in zo’n smalle straat?

Zou dat echt wel kunnen, als er ook nog winkels zijn die moe-

ten worden bevoorraad, als er ook nog bezoekers van café’s en

restaurants hun fietsen kwijt moeten, de pizzakoerier zijn

bromfiets en de bewoonster haar huisvuil? 

Het kan dus niet, kijkt u maar op deze bladzijde, het kan dus

echt niet zonder (levens)gevaar voor fietsers, voetgangers,

overstekers, het kan dus echt niet zonder ogen van voor en van

achter, zonder irritatie over gedrang op de stoep en op het

fietspad, en ook niet zonder files. En omdat het echt niet kan,

moet het dus anders: het COS wil minder verkeersstromen in

de Nobelstraat en Lange Jansstraat.

De gemeente gaat een evaluatie uitvoeren. Hopelijk komen

ook de ervaringen van bewoners en gebruikers aan bod.

Wij geven vast onze mening.

Bewonersplatform Centrale Oude Stad

Foto’s Marijke Volkers, tekst Paul Opdam

Het ongelofelijke verhaal van 
de HOV en de Nobelstraat

Al vroeg kennis maken met verkeersgevaar: de ontwerpers hebben werkelijk aan alles gedacht! 

Fietsen als straatmeubilair: verbeelding van de bruisende stad?

De bus in de file: geen nood, hij kan er ook langs…Laden en lossen: alweer uitwijken,
ze moeten fietsers verbieden zo hard te rijden!

Voor de auto is er nog alle ruimte op het fietspad

Fietspad of voetpad, niemand die het nog weet.



Allerlei volk 
in Catharijnehuis

In Utrecht zijn 800 tot 1000
dak- en thuislozen, van wie meer
dan de helft verslaafd is aan hard-
drugs. De niet-verslaafden houden
zich verre van deze groep.

Het Catharijnehuis bij het
Catharijneconvent is de enige opvang
in Utrecht voor niet-verslaafden.
Dagelijks verpozen er 50 tot 150, maar
ook junks en patiënten uit het
W.A. Huis komen er wel. Na sluiting
steekt een groep over naar café
Dorstig Hart in de Lange Nieuwstraat.
Het Catharijnehuis, ook wel ‘de club’
genoemd, is nu dertig uur per week
open, in blokjes van drie uur. De
bedoeling is dat het straks van 10.00
tot 18.00 uur open zal zijn. De huisves-
ting is krap, en daarom wil het bestuur
graag uitbreiden. Het oog was gericht
op de flamencoschool ernaast en erbo-
ven, maar geld voor de verbouwing
ontbrak. Inmiddels wil de flamenco-
school niet meer verhuizen.
De overlast in de buurt wordt met
name veroorzaakt door junks, voor
wie de opvang dus niet is bestemd.
Voordat er ook maar iets van verrui-
ming van openingstijden komt, wil de
buurt dat er een deurbeleid wordt
ingesteld.

De gemeente vindt nu dat er in de
categorie restaurants nog wel wat uit-
breiding mogelijk is, die geven immers
toch niet veel overlast.Wij blijven als
bewoners dit standpunt bestrijden. Om
te beginnen is het de vraag of er wel
behoefte is aan meer horeca. In de
‘natte’ horeca (café’s en dergelijke) is
er economisch gezien feitelijk geen
ruimte voor meer gelegenheden, ze
wisselen vaak snel van eigenaar en de
omzet heeft een dalende trend. En
anderzijds zijn er voor creatieve
ondernemers die een restaurant willen
beginnen nog voldoende mogelijkheden
binnen de huidige regels. Omzetten van
een gelegenheid van een ‘zwaardere’
naar een ‘lichtere’ categorie (bij voor-
beeld café naar lunchroom) is altijd
mogelijk en bovendien zijn er nog veel
panden in de Binnenstad met een
horecabestemming die niet gebruikt
worden. Feitelijk hebben we daarom,
ondanks de strenge regels, de laatste
jaren een uitbreiding van de horeca

gezien (voorbeelden:Twijnstraat,
Mariaplaats).

Slimme uitbaters
Een ander punt van discussie zijn de
terrassen. Ook die wil de gemeente
verder uitbreiden, en dat terwijl elke
bewoner de gevallen kent waar de
(soms illegale) uitbreiding van terrassen
leidt tot hinder of zelfs gevaarlijke situ-
aties. De Overleggroep heeft naar aan-
leiding van deze discussie een formeel
advies naar b en w gestuurd waarin
gevraagd wordt eerst de terrassen-
overlast te beperken door de regels
beter te handhaven, en pas daarna over
uitbreiding te gaan nadenken.
Ten slotte ligt er een voorstel om een
extra categorie horeca te onderschei-
den, namelijk restaurants en kantines in
musea, sociëteiten enzovoort.We zijn
blij met dit voorstel, vooral omdat het
voorkomt dat een slimme uitbater bij
voorbeeld een partycentrum begint dat
vermomd is als een culturele instelling.

Het uitgangspunt van ons als bewoners
in al deze discussies is steeds geweest
dat horeca er bij hoort en de Binnen-
stad gezellig maakt, maar dat we het
evenwicht tussen wonen en uitgaan
niet uit het oog moeten verliezen.
Wanneer bewoners vanwege horeca-
overlast vertrekken, verdwijnen gezel-
ligheid en sociale controle, wat
uiteindelijk ook ten koste van de 
horeca zelf zal gaan!

WKZ
Op 16 mei hield de gemeente een
inspraakavond voor de bouwplannen
van het Centrum Maliebaan (versla-
vingskliniek) in het oude Wilhelmina
Kinderziekenhuis (WKZ) in de ABC-
straat. De bezwaren van het
Bewonersplatform tegen dit plan zijn in
deze krant al eens eerder uiteengezet:
de huidige hoogbouw past niet in de
historische Binnenstad, en een groot-
schalig ziekenhuis past niet in een
woonbuurt. Centrum Maliebaan is zelf
ook niet gelukkig met de toren en is
bezig een nieuw plan te ontwikkelen.
Maar het nieuwe plan blijkt voor het
Platform weinig voordelen te bieden in
vergelijking met het oude: het nieuwe
gebouw is nauwelijks lager dan het
oude, en het terrein zal heel dicht
bebouwd worden.Alleen het grondop-
pervlak van de hoogbouw wordt klei-
ner. Inmiddels heeft Centrum
Maliebaan een bouwvergunning voor
een gebouw dat de contouren volgt
van het oude WKZ.Voor het nieuwe
plan, dat de voorkeur van Centrum
Maliebaan heeft, is een juridische pro-
cedure nodig waarbij de omwonenden
bezwaar kunnen maken en de bouw op
zijn minst lang kunnen vertragen. Op
de inspraakavond bleek dat de direct
omwonenden (ABC-straat, Lange
Nieuwstraat, Nieuwegracht) in het
nieuwe plan zo weinig voordeel ten
opzichte van het oude zien, dat er
ongetwijfeld veel bezwaren ingediend
gaan worden. Het Platform onder-
steunt deze bezwaren. Centrum
Maliebaan komt daarmee in een lastig
parket, en het is nog niet te voorzien
hoe dit gevecht zal aflopen.

Intussen wil de dagopvang in de
Catharijnesteeg (die trouwens officieel
alleen niet-verslaafde daklozen mag
opvangen) de openingstijden sterk uit-
breiden. De omwonenden hebben veel
last van in de omgeving rondhangende
klanten. Bovendien zijn de afspraken
die gemaakt waren bij de instelling van
het opvanghuis ruim 10 jaar geleden

(onder andere het instellen van een
beheergroep) niet nagekomen. In een
gesprek met wethouder Spekman en
de directie van het opvanghuis hebben
de bewoners aangegeven dat eerst
deze afspraken moeten worden nage-
komen voordat verder gepraat wordt.

secretariaat: Han van Dobben,
Visscherssteeg 9, 3511 LW Utrecht,
tel. 2322348,
e-mail h.f.vandobben@tiscali.nl

Het Bewonersplatform

vergadert elke 

eerste dinsdagavond van

de maand om 20:00 in het

Buurthuis Oudegracht

227 (behalve in augustus). De vergaderingen

zijn voor iedereen toegankelijk, we zijn op

zoek naar mensen die problemen uit hun

buurt melden of willen meedenken over

oplossingen.Wie een uitnodiging met agen-

da en notulen (incl. kort verslag van de

overlegvergadering met het wijkbureau) wil

ontvangen, kan bellen of een mail sturen

naar bovenstaand adres.
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Was het hier oorlog?
De Groenestraat ziet er op het ogenblik afschuwelijk uit. Het lijkt wel of er 

bommen zijn ingeslagen. Binnenkort wordt het beter. Naar verwachting begint in 

september de bouw van twintig grote zogenaamde herenhuizen op het voormalige 

terrein van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De ontwikkelaar is HBG Vastgoed.

Evenwicht nodig tussen
wonen en uitgaan

Red

In de afgelopen periode is de horeca opnieuw uitgebreid aan de orde
geweest in de Overleggroep, het reguliere overleg tussen gemeente en
bewoners. De gemeente heeft een aantal jaren geleden de horeca inge-
deeld in vier categorieën: dancing, café, cafetaria, en restaurant of lunch-
room.Van elke horecagelegenheid is in het bestemmingsplan vastgelegd
tot welke categorie zij behoort. Daarmee is de angst van de bewoners
dat bijvoorbeeld een rustig restaurant door een nieuwe eigenaar wordt
veranderd in een discotheek, voor een groot deel weggenomen.
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Wolf is een van de leden van de
Kinderraad. Hij vertelt hoe het allemaal
gebeurde: ‘Er was een hele leuke pre-
sentator. Die ging allemaal geintjes
vertellen. Hij vergat alles en kon parti-
cipatiewisselbokaal niet eens uitspre-
ken. Hij maakte flauwe grapjes over zijn
eigen klas.
Er waren ook optredens van een
groepje dat alleen maar zong. Dat was
gaaf. Die jongen kon allemaal geluiden
van een dj maken. Hij kon een drum en
een bas nadoen.We mochten ook
meezingen. Hadden we tenminste weer
wat leuks te doen.
Ons toneelstukje over ons plan was
het leukste.We deden iets op “Busje
komt zo”. Dat was erg melig. Lekker
raar doen, over het podium rennen en
een beetje vallen is ook wel geinig.
Het was balen dat met het debat niet
iedereen de beurt kreeg. Ik al helemaal
niet, want ik zat in de theaterzaal. De
winnaar was Noordoost met
“Waterpret in de vijver van het
Griftpark”. Dat vond ik gek, want ze
hadden geen vervoer geregeld voor
hun boten en waterfietsen van de vij-
ver naar de opbergschuur.
Verliezen was niet zo erg.Vorig jaar
hadden gewonnen en we zijn niet laat-
ste.Volgend jaar gewoon nog een keer
proberen.’

De singel rond
De Binnenstad won vorig jaar met het
plan met een boot allerlei activiteiten
te organiseren. De boot is inmiddels
gekocht. Het is een polyester sloep
met een ingebouwde motor.
De proefvaarten waren een groot suc-
ces. Kapitein Han vaart in een uurtje
de singel rond.Voor de kleinsten zijn er
zwemvesten aan boord.Als het kouder
is dan 12 graden of als de regenkans
groter is dan 70%, vaart de boot niet!
Er is wel een kap gekocht voor als het
onderweg opeens gaat regenen.
Er kunnen maximaal 10 kinderen mee
van 6 t/m 12 jaar. Je moet een zwemdi-
ploma hebben. Kinderen onder de zes
jaar moeten een volwassene meene-
men. In de vakantie gaat Han een vaar-
cursus geven aan kinderen vanaf 10
jaar. De boot gaat ook gebruikt wor-
den voor het vervoer naar het
Griftpark vanuit de Kleine Dom of
voor andere activiteiten vanuit De
Kleine Dom en buurthuis De Lauwer.
De boot vaart van april tot oktober
elke woensdagmiddag. Op zaterdag op
afspraak. In de schoolvakanties ook op
maandag. Opgeven kan bij kapitein Han
of kapitein Ricco, 030-2313753, of bij
kapitein Jacky, 030-2314236.

Josina Heuvelsland

Speeltuin 
De Kleine Dom

Activiteiten Zomervakantie 2002

week 1: Dol-Dwaze-doe-week
ma 22-7 knots (knetter) hockey
di 23-7 jongleerballen maken/

workshop voetbal
wo 24-7 voetbaltoernooi
do 25-7 bekers figuurzagen
vr 26-7 energie-ijs-drankjes brouwen
za 27-7 skelterrace

week 2: Drama-week
ma 29-7 hints
di 30-7 trefbal
wo 31-7 verkleedpartijtje
do 1-8 theater figuurzagen
vr 2-8 dramatische dramburgers
za 3-8 levend risk

week 3: Beeldende kunst-week
ma 5-8 droomvangers maken
di 6-8 estafette
wo 7-8 zandkastelen maken
do 8-8 kleien
vr 9-8 krokodillen maken
za 10-8 honkbal

week 4: Muziek-week
ma 12-8 muziek met Han
di 13-8 regenmaker knutselen
wo 14-8 waterrace
do 15-8 ‘coole’ workshop
vr 16-8 Marco Borsato-chips bakken 
za 17-8 tafeltennistoernooi

week 5: Fotografie-week
ma 19-8 foto’s maken
di 20-8 collage maken
wo 21-8 fotolijstjes maken
do 22-8 bubbelbadspel
vr 23-8 kiekjes-koekjes bakken
za 24-8 basketbaltoernooi

week 6: Dol-Dwaze-Doei-week
ma 26-8 het grote herinneringsspel
di 27-8 skeeleractiviteit
wo 28-8 je eigen kampeerterrein 

figuurzagen
do 29-8 doe gek met je haar 

overnachting in de speeltuin 
vr 30-8 springkussen
za 31-8 maak je eigen afscheidstaart

Deze activiteiten zijn voor kinderen van 
4-12 jaar en beginnen om 13.00 uur.

Peuterknutselclub
wo 24-7 voetbalkoekjes bakken
wo 31-7 verkleedpartijtje
wo 7-8 zandkastelen bouwen
wo 14-8 waterrace
wo 21-8 fotolijstjes maken
wo 28-8 grote zwaaispel van Ricco
vr 30-8 springkussen

Deze activiteiten zijn voor kinderen van tot 4
jaar en beginnen om 10.30 uur.

Boot 2002
ma 22-7 kanoën op de Kromme Rijn 
wo 24-7 vaarcursus 
ma 29-7 hutten bouwen 
wo 31-7 huttenstrijd
ma 5-8 riviersluizen Nieuwegein
wo 7-8 riviersluizen Nieuwegein
ma 12-8 vaarcursus
wo 14-8 roeien op de Kromme Rijn

inderpersbureauK

De kinderboot vaart
Ieder jaar wordt er een Stedelijke Kinderraadsvergadering

gehouden. Kinderen zijn daar de baas! Iedere wijk van Utrecht heeft
een Kinderraad. De kinderen uit die Kinderraad bedenken wat ze wil-
len verbeteren in hun wijk.Al die plannen worden op de
Kinderraadsvergadering aan elkaar verteld. Het beste plan krijgt geld.
Dat plan wordt dan uitgevoerd.
Dit jaar had de Kinderraad van de Binnenstad het plan om naar de
skatebaan van het Griftpark te gaan. Eén keer per week met alle kin-
deren uit de Binnenstad, skeelers, beschermers en een skateleraar in
de stadsbus. Maar jammergenoeg won de Binnenstad niet. Ze haalden
een vijfde plaats.Wel krijgen ze misschien op een andere manier geld.
Dan kunnen ze toch nog skaten.

Circuslessen

Circus Jopie geeft circuslessen aan
bijna 300 beginnende en gevorderde
circusartiesten in de leeftijd van 6 t/m
18 jaar. Je leert er allerlei circusacts,
zoals jongleren, acrobatiek, eenwielfiet-
sen, trapeze, clownerie, goochelen,
theater en nog veel meer. Een keer per
jaar wordt er een voorstelling gegeven.
En voor degenen die al lang bij het cir-
cus zitten zijn er de vergevorderde
groepen Bambino en Productiegroep
Circus Jopie. Deze groepen treden
veel op in theaters en op straat.

Voor meer informatie:
Circus Jopie: tel 030 - 234 08 10
e-mail: info@circusjopie.nl
Bezoekadres: Begijnekade 1a, Utrecht

‘Negen levens’ 
in Muziekschool
‘Negen levens’ heet de musical die het
kinderkoor De Jonge Gracht donder-
dag 11 juli in de Muziekschool op het
Domplein opvoert. Op het kinderko-
renfestival in Vredenburg, dat werd
gehouden ter gelegenheid van het eer-
ste lustrum van De Jonge Gracht,
kreeg het publiek er laatst al een stuk-
je van te zien.
‘Negen Levens’ is gebaseerd op Cats,
en vertelt het romantische en span-
nende verhaal van de poes Grizabella.
De toegang is vrij, reserveren is moge-
lijk bij de dirigent, Paul Krijnen,
tel. 2314393.

Red

foto:Josina H
euvelsland

'de Jonge Gracht' op het
kinderkorenfestival Vredenburg



en de gevolgen die dat voor hun zaak
heeft gehad, niet bepaald meevalt.
Om in aanmerking te komen voor
mogelijke nadeelscompensatie, moes-
ten deze ondernemers vanaf 1998 (dat
wil zeggen nu al 4 jaar!) aan de bal kun-
nen blijven, binnen een stroperigheid
van procedures, getouwtrek rondom
de berekening en toekenning van gele-
den schade, en tijd en geld investeren
om zich juridisch te laten bijstaan. De
ervaringen van deze zelfstandige mid-
denstanders baren mij grote zorgen,
ook wanneer ik naar de toekomst kijk
en vergelijkbare projecten die nog op
stapel staan probeer te overzien.Waar
worden de ondernemers mee gecon-
fronteerd? 

Een aantal feiten op een rijtje.
• Slechte communicatie over de plan-

ning van werkzaamheden;
• te late vaststelling van de compensa-

tieregelingen;
• schandalig trage afhandeling van de

ingediende aanvragen tot schade-
compensatie;

• voortdurende overschrijding van
afgesproken termijnen.

Utrecht heeft belang bij een bloeiende
middenstand in de Binnenstad. Er geldt
op een aantal terreinen een ontmoedi-
gingsbeleid in deze stad. Leefbaar
Utrecht vindt het niet acceptabel wan-
neer dit ontmoedigingsbeleid betrek-
king zou gaan hebben op het
vestigingsbeleid van zelfstandige kleine
ondernemingen in de Binnenstad.

Jan Peetoom, raadslid Leefbaar Utrecht
tel 2861463
leefbaar.utrecht@utrecht.nl

Slachtoffers busbaan

Afgelopen halfjaar heb ik geprobeerd
me te verdiepen in de sores van onder-
nemers met een zaak in de Nobel-
straat die hun stinkende best doen om
te overleven, iets wat vanwege de aan-
leg van de HOV-baan in de Nobelstraat

Voorstraat veel 
te lang bouwput

De VVD Utrecht vindt dat de
ontoegankelijkheid van de
Voorstraat veel te lang duurt.
Eens was de Voorstraat als ooste-
lijke poort van de Binnenstad een
florerende winkelstraat. Nu ver-
dwijnen er met regelmaat hard-
werkende kwaliteitsondernemers.
Politiesurveillance blijft door de
onbereikbaarheid uit met als
gevolg vandalisme en daardoor
achteruitgang. De VVD vraagt het
college om opheldering en om
maatregelen.

De afgelopen twee jaar is de Voorstraat
moeilijk bereikbaar door herstelwerk-
zaamheden aan de Driftbrug. En de
Voorstraat zelf is al sinds 14 januari van
dit jaar een bouwput.Voor bezoekers
van de Binnenstad is dit lastig. En daar-
door is dit levensbedreigend voor de
detailhandel en horeca op de Voor-
straat. Ongeveer twintig ondernemers
hebben inmiddels de Voorstraat de rug
toegekeerd.
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(tijdelijke) herinrichting van de
Voorstraat af is. Over deze volgorde
van het College blijft GroenLinks zich
verbazen.
GroenLinks vind de situatie voor fiet-
sers en voetgangers langs de route ook
nog niet overal ideaal. De ontwerpkeu-
ze voor de natuurstenen afritten is een
ongelukkige geweest, zelfs nu ze zijn
geruwd. Het College zal betere gaan
plaatsen.
De oversteeksituaties voor fietsers en
voetgangers bij de Neude, het
Janskerkhof en het Lucasbolwerk zijn
volgens GroenLinks nog te onduidelijk.
Misschien moeten er, ondanks het ont-
werp, toch hier en daar lijnen op de
baan komen, om aan te geven waar
fietsers en voetgangers kunnen over-
steken, om zo de gebruikers van de
busbaan te attenderen en de veiligheid
voor alle verkeersdeelnemers te ver-
groten.

GroenLinks
tel. 2861122
groenlinks@utrecht.nl

Van structureel overleg met winkeliers
en bewoners lijkt geen sprake te zijn.
De winkeliersvereniging Wittevrouwen-
en Voorstraat weet niet waar ze aan
toe is. Bovendien kent zij geen onder-
nemers wie een schadevergoeding is
toegekend. Inspraak aan het begin van
de plannen met de HOV-baan is voor
ondernemers een wassen neus geble-
ken. De VVD kan dit niet aanvaarden
en verwacht kordaat ingrijpen van het
college, beter laat dan nooit!

VVD
tel 2861137
vvd@utrecht.nl

1 jaar HOV

Een jaar geleden, op 10 juni 2001,
opende het College de HOV baan
door de Binnenstad.
Afgelopen jaar heeft het HOV-volgens
GroenLinks te vaak last gehad van file-
vorming en vertragingen op diverse
plaatsen op de HOV-Binnenstadsroute,
door meerijdend gemotoriseerd ver-
keer en laden en lossen. Inmiddels is
het College gestart met een evaluatie
naar het meerijden van gemotoriseerd
verkeer op de HOV-baan.Tegelijkertijd
wordt er een studie verricht naar split-
sing van het HOV over de Nobelstraat
en Voorstraat. En dit nog voordat de

Drie vragen

De gemeenteraad heeft 113.000
euro over voor een studie ter beant-
woording van drie vragen.Vraag 1 luidt:
‘Wat is het effect op leefbaarheid, vei-
ligheid, hoogwaardigheid van het HOV
en economie wanneer het huidige
tweerichting HOV-verkeer door de
Nobelstraat wordt opgeheven, door de
Voorstraat te benutten voor de rich-
ting stadinwaarts?’ De tweede vraag is:
‘Wat is het effect op leefbaarheid enz.
wanneer auto's staduitwaarts over de
Biltstraat meerijden over de busbaan?’
En vraag drie ten slotte: ‘Wat is het
effect op leefbaarheid enz. wanneer de
maatregelen beide worden doorge-
voerd?’

Niks ruimhartig

Het Platform Binnenstad 
Utrecht (PBU) constateert dat 
veel door ondernemers ingediende
schadeclaims naar aanleiding van de
aanleg van de HOV-baan zijn afge-
wezen. Het PBU is van mening dat 
de gemeente in het verleden heeft
laten doorschemeren dat ‘ruimhartig’
met deze claims zou worden omge-
gaan. Het tegendeel lijkt nu het geval 
te zijn.

Red

Red
Situatie op de Wittevrouwenstraat-Voorstraat op woensdag 19 juni



De afdeling Service stond eerder in de

Binnenstadskrant in de schijnwerpers. Daarin

werd uitgelegd dat ze jaren geleden in het leven

geroepen is om het werk van de politie op straat

te ontlasten, wat de taken van de medewerkers

Service zijn en waar ze tegenaan lopen.

Medewerkster Saskia Freymuth heeft onlangs

een dagboek bijgehouden en geeft u inzage in

haar dagelijkse werk op de afdeling Service van

Paardenveld (dagelijks 24 uur open). 

Saskia:“Iedere dag op de afdeling is anders, er komen tenslotte
steeds verschillende mensen aan de balie. Maar ook de werk-
zaamheden zij erg afwisselend, variërend van de weg wijzen,
aangiftes opnemen, mensen naar de juiste afdeling of instantie
doorverwijzen, telefoon beantwoorden tot de wachtruimte
opruimen. Het leuke van mijn werk is dat ik ‘s morgens nooit
weet hoe de dag eruit ziet.

Vrijdag 30 mei 2002, late dienst van 17.00 tot 01.30 uur
Het is een vrij rustige dienst. Iemand komt een eerder in beslag
genomen brommer ophalen, er zijn aangiftes van zakkenrollerij
en auto-inbraak. Rond acht uur komt er een vrouw met een
afgebroken fietssleuteltje op het bureau. Zij vraagt of wij haar
fietsslot open kunnen maken. Enkele jaren geleden deden we
nog wel eens een ‘tangverlossing’, maar feitelijk is dit geen taak
voor ons. De vrouw zal naar een fietsenmaker moeten die haar
verder helpt.Van de aangever van een auto-inbraak is zijn por-
tefeuille met rijbewijs en bankpas weggenomen. Nadat de bank-
pas is geblokkeerd, zet ik de aangifte op papier en maak ik een
signalering van zijn rijbewijs. Met de aangifte kan hij naar het
gemeentehuis om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Zaterdag en zondag is mijn vrije weekend.

Maandag 3 juni 2002, dagdienst van 08.30 tot 17.00 uur
De dag begint rustig, dat is heel prettig voor de mensen die
aangifte komen doen, want dan is de wachttijd lekker kort.
Iemand komt aangifte doen van inbraak in zijn berging; er zijn
gelukkig geen spullen weggenomen.Volgens de aangever zijn er
meerdere bergingen opengebroken. De woningbouwvereniging
is al gewaarschuwd en zal de sloten vandaag nog repareren. Een
mevrouw kan haar identiteitsbewijs nergens meer vinden. Om
een nieuwe aan te kunnen vragen, heeft zij een formulier van de
politie nodig. In de loop van de middag komt een jongen erg

overstuur het bureau binnen. Nadat ik hem op zijn gemak heb
gesteld, blijkt dat zijn mobiele telefoon is gestolen. Die heeft hij
net gekocht om te vieren dat zijn proefcontract is omgezet in
een vast contact. Hij heeft zijn telefoon tijdens de lunch even
op zijn bureau laten liggen. Bij terugkomst is de gsm verdwenen.
De jongen is niet verzekerd, maar de werkgever heeft toege-
zegd de telefoon te vergoeden. De jongen maakt graag gebruik
van een sms-bom. Door vele sms-berichten te sturen naar de
telefoon maken we het onbruikbaar voor degene die hem mee-
genomen heeft. Hopelijk komt de gsm dan alsnog terecht.

Dinsdag 4 juni 2002, vroege dienst van 07.00 tot 15.30 uur
Vroege diensten beginnen meestal rustig. Dit geeft mij de gele-
genheid om alle actuele informatie door te nemen, want over-
dag is het daarvoor vaak te druk. Na een aantal aangiftes -
diefstal fiets en inbraak auto - komt een persoon aangifte doen
van stalking. Zo’n aangifte kost meer tijd omdat er veel emoties
bij loskomen. Door alle gebeurtenissen te vertellen, beleeft de
aangever alles opnieuw. Omdat een paar uur achter elkaar heel
zwaar is voor zowel aangever als mijzelf, spreek ik af dat ik het
concept de komende dagen op papier zet. Na een paar minuten
pauze en een kopje koffie ga ik weer aan het werk.
Lachend komt een man aangifte doen van diefstal van het voor-
wiel van zijn fiets. Hij moet erg lachen omdat bij de rest van zijn
fiets een ander voorwiel lag met een lekke band. Kennelijk had
de dader geen zin om zijn band te plakken........

Woensdag 5 juni 2002, dagdienst van
08.30 tot 17.00 uur
Een jongen die slecht Nederlands
spreekt komt aangifte doen. Uiteindelijk
begrijp ik dat hij een tijdje geleden zijn
pinpas is kwijtgeraakt. Hij heeft deze
toen direct geblokkeerd. Maar nu krijgt
hij van zijn bank te horen dat er hon-
derden euro’s van zijn rekening zijn
opgenomen.Verder komt een man aan-
gifte doen van diefstal van zijn porte-
monnee. Hij speelde vanmiddag mee in
een voetbalwedstrijd en had zijn porte-
monnee in zijn doel gelegd. Na de wed-
strijd zag hij dat de portemonnee er
niet meer lag. Hij heeft geen idee wie
hem heeft weggenomen. Gelukkig heeft
hij ook goed nieuws: hij heeft met zijn
team de wedstrijd gewonnen.

Donderdag 6 juni 2002, een vrije dag.

Saskia Freymuth

Wijkagenten Binnenstad &

Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844

Alarmnummer: 112

Dagboek van een medewerkster van afdeling Service

Elke dag is anders
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Mountainbike Team:
snel, vriendelijk en
opvallend

Misschien heeft u ze al gezien. Het

kan bijna niet anders… Op 25 april

startte Paardenveld met een

Mountainbike Team.

Het idee voor een Mountainbike

Team ontstond ongeveer een jaar

geleden. Jan van Elburg (wijkagent

Centrum) en René den Uijl

(groepschef Centrum), coördinato-

ren van het team, geloven dat je op

een bike met uitrusting goed zicht-

baar en aanspreekbaar aanwezig

kunt zijn in de wijken. De surveil-

lance gebeurt solo, juist om die

bereikbaarheid voor mensen op

straat te vergroten. Jan: ‘Een groot

voordeel van de bike is bovendien

dat je je gemakkelijk kunt begeven

op moeilijk bereikbare plaatsen.

Een groot pluspunt in de Binnen-

stad met alle hofjes, tuinen en

steegjes.’ Maar ook de langere

afstanden vanuit hartje Binnenstad

naar andere wijken van het district

zoals Voordorp en Tuindorp, zijn

uitstekend te overbruggen voor de

bikers. Bovendien zijn ze behoorlijk

flexibel inzetbaar, aangezien ze ook

heel goed kunnen meerijden met

112-meldingen als ze toch in de

buurt zijn om de allereerste hulp

te verlenen.

één van de negen agenten van het team 
op surveillance



Get Down zwicht 
voor geweld
Discotheek Get Down in de Potterstraat
sluit 6 juli de poorten in verband met aan-
houdende problemen met – vooral –
Marokkaanse jongeren.Volgens eigenaar
Theo Burgers is verdere exploitatie
onmogelijk. Er is voortdurend sprake van
intimidatie en geweld, zowel binnen als op
straat. Op de deuren van Get Down
– gevestigd in de voormalige bioscoop
Scala – werden in december zes pistool-
schoten afgevuurd.
Ook in en rond andere discotheken
neemt het geweld de laatste tijd toe. De
politiek vindt dat er in elk geval een uit-
gaansverbod moet komen voor jongeren
die zich misdragen.

Cel dreigt voor 
erge HC-junks
Per 1 juli treedt de politie strenger op
tegen notoire overlastveroorzakers in het
Stationsgebied. Ze krijgen een verblijfsver-
bod, en worden als ze zich daar niet aan
houden in de cel gezet.
De maatregel is, zo zeggen b en w, er niet
op gericht een grote groep verslaafden te
verdrijven, maar betreft uitsluitend de
grootste overlastveroorzakers.
Het verblijfsverbod kan worden opgelegd
als iemand binnen vier weken tenminste
drie keer is geverbaliseerd. De gebieds-
ontzegging geldt voor een week en bij
herhaling steeds voor een maand.
In het Stationsgebied wordt al enige tijd
een zero tolerance-beleid gevoerd. Maar
de 1650 bonnen die tussen januari en mei
zijn uitgedeeld hielpen weinig.Veel ver-
slaafden hebben lak aan bekeuringen. Ze
zijn niet van plan ooit te betalen. De cel in
moeten, dat is andere koek, verwacht de
politie.

Taxi-chaos 

Er moet snel een einde komen aan de
taxi-chaos in de Binnenstad, zo vindt de 
– inmiddels opgeheven – Overlegroep
Binnenstad. Met name ’s avonds en
’s nachts puilt het centrum uit van kris
kras geparkeerde en al maar rondijdende
taxi’s.Vooral op de Neude en het
Vredenburg is het een janboel.
De problemen zijn een gevolg van de 
frictie tussen het aantal standplaatsen 
en de bloei van de Binnenstad als
uitgaansgebied. Op de Neude zijn 
slechts twee officiële standplaatsen.
De andere standplaatsen in de Binnenstad
zijn: taxi-platform bij station (14 plaatsen),
Mariaplaats (2 plaatsen) en Vredenburg
(3 plaatsen).

verzetten zich tegen de plannen. Zij vin-
den het geplande complex te hoog (16
meter), waardoor hun gezichtsveld wordt
belemmerd. Daarnaast zijn zij bang voor
overlast door de bouwwerkzaamheden.
Onder de bakstenen buitenlaag van de
bunker zitten namelijk muren van tussen
de twee en drie meter dik. Bij de –lastige-
sloop zal dus veel puin verwijderd moeten 
worden.
Ook hechten ze aan de historische en
monumentale waarde van de bunker. De
als woonhuis gecamoufleerde bunker
deed in de Tweede Wereldoorlog dienst
als communicatiecentrum van de
Duitsers.Tijdens de Koude Oorlog vervul-
de het een zelfde rol binnen de NAVO.

Merijn de Waal
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Van de boom en de singel –
Utrechts verhaal

elk voorjaar vraagt de oude
boom zich af
waar het water is gebleven
waarin hij zich spelend 
spiegelen kon

zijn trotse kruin
zijn nieuwe bladerdak
zoeken naar een weerklank
in bewondering
vergeefs
beton en asfalt zijn 
een hard zwijgen
men heeft hem van zijn
spiegelend spel beroofd
singels dicht

gelukkig –
soms wordt men wijs
zelfs wijzer met de jaren –
herstelt men wat verloren
ging

de oude boom heeft zijn
herinnering nooit uitgewist
aan hem is tijd van leven
gelukkig maar –

Oeke Kruythof

De bunker op het Servaas-
bolwerk gaat plaats maken voor een
appartementencomplex. Dat is zo
goed als zeker, nu de bunker niet de
status van Rijksmonument krijgt.
Volgens de staatssecretaris van
Cultuur, Rick van der Ploeg, is het
gebouw niet uniek in zijn soort.
Omwonenden en de Stichting Militair
Erfgoed (SME) hadden Van der Ploeg 
verzocht de bunker aan te wijzen als
Rijksmonument. Het college van b en w
had hem juist om afwijzing van dit ver-
zoek gevraagd.

In 1998 sloot de gemeente een intentieo-
vereenkomst met projectontwikkelaar
Oostmeijer. Samen met de Belgische
architect Bob van Reeth is al een ontwerp
gemaakt. Dat behelst de bouw van 16
appartementen over vier lagen met een
ondergrondse parkeergarage. De wonin-
gen moeten rond de 400 duizend euro
gaan kosten. Het college en de raad zijn
enthousiast over de plannen.
De gemeente had in 2001 de bunker nog
wel als gemeentemonument aangewezen.
Maar toen liet burgemeester Brouwer al
weten, dat sloop van het gebouw nog tot
de mogelijkheden behoorde. Daarnaast
bestaat er een bestemmingsplan uit 1983
dat voorziet in woningbouw op de plek.
Sommige omwonenden, verenigd in de
Stichting Behoud Bunker Servaasbolwerk,

Sloop Servaasbunker zeker

De bunker nu

fotomontage van het nieuwbouwproject
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Projectontwikkeling
in Brigittenstraat 

Mitros Projectontwikkeling  gaat de
monumentale panden Brigittenstraat 3,
5 en 7 restaureren  en verkopen. De
beeldverstorende bebouwing uit de
jaren vijftig in de Nieuwekamp gaat
tegen de grond. Er  komen vier nieuwe
woningen in de prijsklasse tot 
€ 450.000 voor in de plaats.

Safe city wil nachtbus

De Jongerenraad Safe City 2002/2003
gaat proberen  uitgaansgelegenheden
zover te krijgen dat er een maandelijk-
se avond komt, speciaal gericht op jon-
geren. Ook is het de bedoeling om een
nightliner te introduceren, een bus die
in het weekend rijdt om jongeren veilig
thuis te brengen.




