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Buitenwereld lokt

De deur uit

• Vroege vogels
• Straatje om
• Pleinvrees
• Waterkant
• Bootje varen

Zandkasteel

Colofon
Gert-Sjoerd Kuperus

Probeer aan iemand van buiten Utrecht eens uit te leggen
waarom de Binnenstad is zoals hij is. Waarom staat het
water zo laag in de gracht dat de kelders op de werven
liggen? Waarom hebben sommige middeleeuwse huizen
moderne gevels en waarom liggen achter oude gevels soms
moderne woningen? Waarom liggen kerken soms achter
woonhuisgevels en zijn kerken soms woningen? In Utrecht
moet je alles vaak twee keer bekijken en dan weet je
meestal nog niet hoe het zit.
Ooit vroeg iemand mij waarom men in 1985 op Oudegracht 307 een nieuw huis heeft gebouwd in middeleeuwse stijl. Ik vertelde dat het huis - Leeuwenburg - wel degelijk
middeleeuws is. Maar onenigheid over enkele details bij de
restauratie leidde er toe dat in grote cijfers het jaar van de
restauratie op de gevel kwam. Zodat nu veel bezoekers zich
verbazen over de nepgevel die ze denken te zien Op het
huis hangt wel een bordje waar te lezen valt hoe het zit.
Maar alleen in het Nederlands; buitenlanders moeten maar
raden. Zoals dat ook geldt voor alle andere tekstborden
in de stad. Gelukkig heeft men de waarschuwingen bij de

De deur uit

Dick Franssen

Naar buiten. Want ook al is het huis aangenaam, altijd binnen
zitten is niet goed. Buiten vind je bovendien kleine genoegens: een wrap eten in Rhijnauwen, een eindje ﬁetsen, even
naar de bieb.
Vergeet ook de grotere genoegens niet. Drie of vier weken
naar een warm land als het hier koud is, kamperen in Drente,
bootje varen. En laatst Barcelona. Nooit eerder geweest; veel
te zien. Hoogtepunt was natuurlijk die krankzinnige, megalomane, verbijsterende Sagrada Familia van Gaudi.
Dichtbij ons appartementje een overdekte markt, met prachtig golvende daken van glimmende, veelkleurige steentjes.
Fantastisch werk van, jawel, Enric Miralles, onze Miralles, de
man die de voorkant van het Utrechtse stadhuis dichttimmerde en nu iedereen via de achterkant stuurt (wat ik niks vind).
Dat heb je tegenwoordig als je even de stad uit bent: een
berg mail. Tussen de viagra een aankondiging van Tumult
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werftrappen wel tweetalig geplaatst. Service - of met het
oog op de aansprakelijkheid?
Het probleem bij Leeuwenburg was dat de restauratiepraktijk van dat moment een verbod op reconstructie van
verdwenen elementen inhield. Inmiddels wordt daarover
wat anders gedacht. Zo zal de verdwenen top van de
renaissancegevel aan de Korte Nieuwstraat waarschijnlijk in
ere worden hersteld - wel met een bordje met tweetalige
toelichting graag.
Vragen zijn er ook altijd op het Domplein. Waarom verwoestte de storm van 1674 wel het schip, maar niet de
toren en de rest van de kerk? En waarom is de kerk niet
herbouwd? Dan antwoord ik dat er de afgelopen jaren
heel wat plannen zijn geweest, maar dat herbouw tot nu
toe altijd een luchtkasteel is gebleken. Vervolgens neem
ik mijn gast mee naar het Bisschopshof bij de Servetstraat.
Daar kan ik laten zien dat er inmiddels toch schot in de
zaak lijkt te komen. Het luchtkasteel heeft daar al de vorm
aangenomen van een zandkasteel: een mini-Domkerk,
maar toch! •

over een debat over landsgrenzen. Gaan steden als Utrecht,
Londen, Barcelona en Malmö dankzij samenwerking meer
op elkaar lijken?, luidt de vraag. Van een debat blijkt geen
sprake. In de mooie nieuwe zaal van Tumult op het Domplein
praten vier heren en een dame heel genoeglijk met elkaar
over hun specialisme: stedelijke vernieuwing. De vijftien
belangstellenden luisteren welwillend. Antwoord op de
vraag komt niet. Hoe kom je er trouwens bij? Barcelona lijkt
absoluut niet op Utrecht. Twintig keer zo groot, een paar
honderd keer zoveel toeristen, dertig keer zoveel bezienswaardigheden.
Het is waar: de op 45-jarige leeftijd gestorven Miralles, die
hebben we gemeen. Het pleintje achter het stadhuis, ook
door hem ontworpen, wordt nu autovrij gemaakt. Althans:
de auto’s van gewone mensen gaan er af. En wethouder
Giesberts - en nu volgt een letterlijk citaat uit een toezeggingenlijst - ‘ is bereid om nogmaals na te gaan of vijf parkeerplaatsen voor dienstauto’s noodzakelijk zijn’.
Niet helemaal autovrij, dus. •
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Vroege vogels in het park

Marijke Brunt

‘Nee, een eekhoorn heb ik hier
nog nooit gezien. Ik zag er wel
eens een in het Oorsprongpark.
En die was vast verdwaald. Maar
hier, nee.’
Het is half zes, een frisse zondagmorgen begin mei. Emma van
den Dool en ik staan buiten. Het
Zocherpark is op zijn mooist.
Het vogelkoor zingt uitbundig, de
bomen en het gras zijn zacht lichtgroen en er is geen mens te bekennen, geen auto te horen. Vogels en
bomen zijn nog onder elkaar. En wij
zijn de gasten.
Emma van den Dool is al jaren betrokken bij het groen in de Binnenstad. Zij voerde indertijd actie voor
het behoud van de Oude Hortus en
is mede-oprichter van de Werkgroep
Pandhof Sinte Marie, die de tuin achter het gebouw van K & W beheert.
Nu wandelen we door het Zocherpark, het monumentale groene lint
om de Binnenstad, en vertelt zij
over wat er te zien en te horen is.
Intussen verdwijnt de ochtendschemering en komt de stad voorzichtig
tot leven.
Merels het vroegste
We beginnen onze wandeling bij
Manenburg. De merels zingen melodieus. Het zijn de vroegste zangers.
We horen ook een koolmees, een
vink en een roodborstje. Het verhaal
gaat dat er in het Zocherpark achter
het Centraal Museum een nachtegaal zat. Wel heel onwaarschijnlijk!
Het bleek dan ook een roodborstje
te zijn dat daar ‘s nachts zijn helder
liedje zong. Dat doen roodborstjes
wel vaker. Emma: ‘Achter V&D zat
een overspannen roodborst de hele
nacht te zingen. Door het licht van
de parkeergarage daar was zijn
bioritme in de war.’
5.40 uur: de straatlantaarns gaan
uit.
Links van het pad staat een enorme
iep met een oude wond in zijn bast
en met een rode verfstip. ‘Kijk’, zegt
Emma, ‘de kroon van de boom is
flink gesnoeid, dan kan hij beter
overleven en zo te zien doet hij dat
goed. Hij zit prima in het blad. Die
stip betekent: kappen. Zou dat nu
wel echt nodig zijn?’
Het zal toch niet te maken hebben
met de buizen van de stadsverwarming hier onder de grond die
moeten worden vernieuwd, waar-

Mei, het park is op z’n mooist [©] Patrick van der Sande
voor er volgens zeggen ook bomen
wegmoeten?
Nazorg essentieel
Bij Zonnenburg zingen de boomkruiper en de zwartkoptuinfluiter.
Hier ook het fraaie fluitenkruid en
zachtblauwe boshyacinthen. Emma:
‘In het noordelijke Zocherplantsoen
wilden bewoners graag stinsenplanten, dat zijn bollen en andere verwilderende planten die vanouds op
buitenplaatsen staan en ook passen
in het Zocherplantsoen: sneeuwklokjes, dichtersnarcissen, maartse viooltjes, winteraconieten, vogelmelk,
holwortel, bosanemonen. Het is heel
mooi geworden. In het zuidelijke
deel staan er veel minder.’
Hier en daar groeien brandnetels.
Die raak je kwijt door consequent
twee keer per jaar te maaien en
het maaisel af te voeren. Emma
hamert erop: ‘Een zorgvuldig beheer en nazorg zijn zo belangrijk!
Dat voorkomt dat na alle goede
inspanningen om het park mooi in
te richten, de zaak verrommelt, iets
wat je jammer genoeg hier en daar
toch ziet. Neem de bermen aan de
straatkant die overal worden kapot
gereden door auto’s. Als tegelijk met

de herbestrating van het fietspad
voethekjes waren gezet langs de
berm, dan zou dat niet gebeuren.
Als je die hekjes nu zet - en dat is
wel nodig! - dan moet je wéér graven in de berm.’
Doorkijkjes en boomgroepen
Naast de Maliebrug staan donkere
wintergroene struiken, helemaal
volgens de plannen van Zocher, die
zo’n 150 jaar geleden het park langs
de singels ontwierp. Hij was heel
precies over open plekken met doorkijkjes, en boom- en struikgroepen.
Vlakbij de Maliebrug, aan de buitenkant, staat een fraaie groep eiken,
met vijf eikjes nieuw bij geplant om
de groep weer te completeren. Op
Lievendaal roffelt een grote bonte
specht en bij het Spoorwegmuseum
zit een tjiftjaf.
6.15 uur: de eerste jogger.
6.17 uur: de eerste auto.
De herinrichting van het Lepelenburg is bijna klaar. Het gras is nieuw;
kauwtjes zijn aan de gang met wat
zwerfvuil. Eén van de witte ligstoelen is al (nog?) bezet door een slaper
met een handdoek over zijn hoofd.
We praten zachtjes.
6.30 uur: de meeste vogels zijn nu

stil, op houtduiven en een winterkoninkje na.
De opgeknapte Herenbrug ligt er
stralend wit bij. Een feest om te
zien. Het smeedwerk is hersteld en
de granieten pijlers ogen als nieuw.
Een groenling laat zich horen.
6.45 uur: de eerste fietser.
6.47 uur: de eerste hond wordt
uitgelaten.
Monumentale bank
We lopen richting schouwburg. Achter de bloemenkiosk is het plantsoen
rommelig, een beetje kaal getrapt
ook, en er staan berberisstruiken die
hier niet horen.
Op het Servaasbolwerk, dat gelukkig
gespaard bleef van een parkeergarage, staat de vernieuwde monumentale halfronde bank er nog
maagdelijk bij. Ze ziet er prachtig
uit, nu nog met hekken eromheen.
We houden ons hart vast voor de
graffiti: hopelijk worden hout en
baksteen daartegen gecoat.
6.55 uur: drie voetgangers, van
wie er één hard in zijn mobieltje
praat, twee fietsers, een auto, een
ambulance.
Het wordt tijd om terug naar huis te
gaan. •
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Pleinen straks aantrekkelijker

Kleurrijke festivaltenten, volle terrassen en grote aantallen geparkeerde auto’s en ﬁetsen ontnemen een groot deel van de tijd het
zicht op de pleinen in de Binnenstad. Dat wordt anders. De gemeente wil de aantrekkelijkheid van de pleinen vergroten. Ontmoetingsplaatsen, gratis zitruimten en beeldbepalende gebouwen zijn
de sleutelbegrippen. Er is zelfs een extern bureau ingehuurd om de
kansen en bedreigingen van de pleinen te onderzoeken.
In tegenstelling tot veel andere middeleeuwse steden heeft Utrecht geen
centraal plein. De dominante rol van kerken en kloosters in de stad leidde
ertoe dat veel onbebouwde ruimte voor de bewoners van de stad eeuwenlang onzichtbaar bleef. Kees Visser, voormalig hoofd Stedenbouw van de
gemeente, zegt dat deze historische context altijd een beperking is geweest
voor de ontwikkeling van grote pleinen in de stad. Pas nadat kastelen werden gesloopt, kerkhoven geruimd waren en een tornado het schip van de
Domkerk verwoestte, ontstond er een aantal ‘toevallige’ pleinen.
Parkeerplaatsen
Het verleden heeft bewezen dat het niet gemakkelijk is om deze pleinen tot
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aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen te maken. Ze moesten vooral een oplossing voor het parkeerprobleem bieden en alleen een jaarlijkse kermis of
kerststal zorgde ervoor dat de auto’s tijdelijk geweerd werden. Deze situatie
heeft decennia lang voor de Neude gegolden. Vandaag de dag functioneren de Ganzenmarkt en het Janskerkhof nog altijd als stallingsplekken voor
auto’s. Maar ook het Vredenburg heeft zijn ambitie als moderne ontmoetingsplaats nooit kunnen waarmaken; liever dan het plein diagonaal over
te steken, blijven de meeste passanten angstvallig aan de randen. En het
Domplein staat vooral bekend als ‘tochtgat’. De constante wind en het
gebrek aan zonlicht zullen de aantrekkingskracht van dit plein altijd in de
weg blijven staan.
Vermaakpleinen
Toch veranderde er in tien jaar veel. Mede in het kader van de stadspromotie kregen verscheidene pleinen een prominente functie als festivallocatie.
De vele festivals leverden de stad in 2007 zelfs de evenementenprijs van
Nederland op.
Door de snelle groei van de horeca, en geholpen door enkele mooie zomers,
vermeerderde het aantal terrassen in de Binnenstad in hoog tempo. En ook

Neerkijken op de Neude vanaf het dak van de Neudeflat [©] Sjaak Ramakers
door de aanwezigheid van beeldbepalende gebouwen. Voorbeelden hiervan
zijn de Stadsschouwburg, het centrale postkantoor en het Louis Hartlooper
Complex. Deze gebouwen moeten als ‘stepping stones’ voor zowel bewoners als toeristen dienen en daarmee de uitstraling van de pleinen vergroten. Om de toekomst van de pleinen vorm te geven heeft de gemeente
externe deskundigheid ingekocht bij een bureau voor landschapsarchitectuur, dat nog deze zomer in Utrecht aan het werk gaat.
Nieuwbouw
Dit betekent niet dat de gemeente haar wil eenzijdig op de toekomst van
de pleinen wil opleggen. Wethouder Giesberts benadrukt het belang van
ontwikkelingen die door zowel de bevolking als ondernemingen worden
aangedragen. De gemeente is er dan ook niet op uit een pleinencampagne
te starten, maar wil liever aansluiten bij initiatieven die van onderop worden
geboren. Voorbeelden zijn de plannen voor culturele uitingen op het Janskerkhof en de ideeën over het toekomstige gebruik van het postkantoor op
de Neude.
Wijkraadsvoorzitter Han van Dobben vindt dat de ideeën van de wijkraad
beslist doorklinken in de manier waarop Utrecht met de openbare ruimte
omgaat. Als voorbeeld wijst hij op een betere handhaving van het terrassenbeleid, maar ook de plannen om op het Smakkelaarsveld een aanlegsteiger
voor boten aan te leggen.
Nieuwe pleinen
De grootste ontwikkelingen doen zich vanzelfsprekend voor in het Stationsgebied. Bestaande pleinen veranderen daar en er komen nieuwe pleinen bij.
Wèl vrezen sommigen voor een al te grote dominantie van nieuwe betonkolossen. Zo zal het Smakkelaarsveld grotendeels worden opgeofferd aan
een nieuwe openbare bibliotheek en zal het Vredenburgplein voor een deel
worden weggedrukt door een nieuw te bouwen winkelpand.
Over de toekomst van de oudere stadpleinen als multifunctionele ontmoetingsplaatsen hoeven we ons veel minder zorgen te maken. •

Jong en veelbelovend
Sinds kort is Kunstuitleen TRANSarte uitgebreid met een beeldentuin achter het uitleenlokaal. De tuin, met veel zorg en liefde
nieuw ingericht, is jong en veelbelovend. De planten zijn nog
klein, maar de beeldentuin is zeker al een bezoekje waard.

hierbij zijn de pleinen niet vergeten. Vrijwel alle pleinen in de Binnenstad
zijn bij mooi weer reeds van verre te horen door een constant gezoem van
zittende en drinkende bezoekers. En dit geluid wordt in de toekomst alleen
maar sterker. Naar verwachting zal de Ganzenmarkt nog dit jaar grotendeels
autovrij worden en op iets langere termijn geldt dit ook voor het Janskerkhof. Zodra de voetgangersbrug bij de Grifthoekgarage over de singel gereed
is, verdwijnt een deel van de kortparkeerplaatsen op dit plein.

Beeldend kunstenaar Leo van den Herik begon zijn uitleen twintig jaar
geleden. ‘Ik heb de meest verborgen winkel van de stad’, zegt hij, en
vermoedelijk heeft hij daarin gelijk. Om zijn beeldentuin te bereiken
moet je een poortje door, een prachtige binnenplaats oversteken en dan
aanbellen. Binnen is werk te zien van tachtig Utrechtse kunstenaars.
TRANSarte, Doelenstraat 36, is geopend van vrijdag tot en met zondag,
‘s middags van twee tot vijf. •

Visie op het plein
Toch is het niet zo dat de gemeente eenzijdig mikt op een ongebreidelde
groei van terrassen en bierdrinkende festivalbezoekers. De pleinen moeten geschikt zijn voor verschillende activiteiten, zegt Marjon van Caspel,
gebiedsbeheerder StadsOntwikkeling.
De strengere handhaving van het terrassenbeleid maakt duidelijk dat de
gemeente oog heeft voor meer dan horeca alleen. Dit blijkt ook uit de
discussienota Binnenstad van juli 2007, waarin een schets staat van de
toekomstige openbare ruimte. De nota laat zien dat de pleinen zich niet
alleen moeten gaan onderscheiden door hun specifieke aantrekkingskracht,
zoals de bloemenmarkt, de terrassen of een cultureel evenement, maar ook
[©] Dick Franssen
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Achtertuin Lepelenburg

Zodra het weer zomerse vormen aanneemt
kruipen de Binnenstadsbewoners uit hun
schuilplaatsen en zoeken de groene en zonnige plekjes op. Waar strijken ze zoal neer?
Vooral degenen die niet beschikken over een
balkon, tuintje of dakterras? Is de Binnenstad eigenlijk wel een prettige plek om te
wonen zodra de temperaturen oplopen?
’Ja hoor,’ vindt Marleen Luyten. Ze ligt heerlijk
languit in het gras op het Lepelenburg, verdiept
in een dikke pil van Gabriel Garcia Marquez. Het
warme weer laat zich blijkbaar prima combineren
met Liefde in tijden van cholera.
Ze woont op steenworp afstand, en ziet het park
als een soort achtertuin. Ze is hier met mooi weer
toch wel minstens één keer per week. Bovendien
brengt ze ook de lunchpauzes van haar werk hier
vaak door. Ze heeft geen een tuin of balkon, en
is daarom aangewezen op een openbaar stukje
groen. Maar dat bevalt haar prima. ‘Ik vind het
fijn wonen hier, ook in de zomer, en het is altijd
leuk om weer nieuwe plekjes te ontdekken. Zoals
de Pandhof van de Dom, of bij de Mariaplaats,
waar je ook lekker kunt zitten.’
En ze is het ook wel gewend om haar tuin buiten
de deur te zoeken.’Toen ik nog in de buurt van
het station woonde, zat ik vaak op de steigers bij
de Catherijnesingel. Dat was toen een beetje mijn
buitenverblijf.’
Flesje wijn
Ook Arne Verkerk, en Marit Hopman, die een
stukje verderop in het gras van het Lepelenburg
zijn neergestreken, vinden dat er genoeg groen
in de Binnenstad is om zomerse dagen draaglijk
door te komen.
‘Ja, meer groen is natuurlijk altijd welkom, maar
om nou historische panden te gaan slopen voor
meer groen.... dat gaat weer wat te ver.’
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Jacqueline van Eimeren

Zij wonen ook om de hoek, en hebben alleen een
klein balkon, ‘waar het niet zo groen is,’ volgens
Arne, en vandaar dat ze hier nu zitten. Met eten,
drinken, boeken, en Arne met een stapel aantekeningen van zijn studie. Hij zit hier wel zo’n vier
keer per week, mèt zijn aantekeningen.
Lukt dat dan nog wel, studeren hierbuiten? Ja
best, Arne vindt dit juist een prima plek daarvoor.
En ook ‘s avonds zijn ze hier wel eens te vinden,
maar dan met een flesje wijn.
Op z’n Sterrenwijks
Even verderop, iets meer stadinwaarts, zitten Anne
Nusselder en Arjen Boshuyzen buiten op een
muurtje te lunchen. Broodplank op schoot, schaaltje
salade erbij... een huiselijk tafereel. Hun huis bevindt
zich dan ook aan de overkant van de straat. En
inderdaad, ‘geen eigen buitenruimte helaas.’zegt
Anne. ‘Behalve op het dak, waar we via een nooduitgang op kunnen klimmen, maar dat doen we
alleen ‘s avonds op hele hete zomerdagen.’
Maar op een gewone mooie lentedag vind je
ze vooral hier, voor een ontbijtje, of eten ze ‘s
avonds met de andere huisbewoners op de stoep
voor de deur. ‘Lekker op z’n Sterrenwijks,’ vertelt
Anne lachend. ‘Dat is altijd leuk. Vooral door alle
aanspraak die we dan hebben. Er gebeurt altijd
wat.’
Ook gaan ze wel eens aan de werf zitten, even verderop, of naar het Lepelenburg, en nemen dan wat
te eten mee ‘s avonds. Of het wordt een terras.
Anne vind het toch wel jammer dat ze geen
eigen plek heeft buiten.’Het is anders, het is even
organiseren. Je moet een tas vol spullen meenemen, je eigen water, een boek...’
Of dan toch maar het dak op. Arjen: ‘Je moet
even uit het raam klimmen, en dan met een
brandtrap naar boven. Daar kun je lekker midden
in de nacht naar de sterren kijken, dan is het net
of je in the middle of nowhere bent....’ •

Marleen Luyten in haar achtertuin, het Lepelenburg
[©] Saar Rypkema

Ingezonden

Afgeragde
speeltoestellen
Na een relatief lange tijd van herinrichten van
het Zocherpark was ons zoontje van bijna drie in
volle verwachting van wat er in de plaats zou komen van de oude speeltuin op het Lepelenburg.
De eerste conclusie : het aantal parkeerplaatsen
is uitgebreid ten koste van de speelruimte, maar
daar is nog wel overheen te komen. Tot onze
grote verbazing en vooral teleurstelling zijn alle
oude en afgeragde speeltoestellen zonder blikken of blozen terug gezet. Flauw om een park
van top tot teen te renoveren en vervolgens de
speelplaats maar te laten voor wat ze al tien jaar
was (en dan nog aanzienlijk kleiner ook).
De gemeente wil ‘de parel van het singelgebied
koesteren en weer laten glimmen’. Maar de
speeltoestellen in het park worden overgeslagen
omdat de kleintjes toch niet mondig genoeg
zijn. Op de site van het Zocherpark schrijft de
gemeente dat ‘het park in de loop van de jaren
terrein verloren heeft aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen en het verbreden van wegen. Het
streven is om dat terrein ‘terug te geven aan het
park’.
Gelooft de gemeente het zelf? Met het stijgend
aantal woningen en dus de vraag naar parkeerplekken alleen al op de Nieuwe Kamp zit dat
teruggeven er echt in de komende eeuwen niet in.
Fam. Manschot, Nieuwe Kamp

Toekomst postkantoor inspireert studenten
Inge Keizer

Brainstormen tijdens het Europa-ontbijt [©] Humphrey Daniëls
Architectuurstudenten van de
Hogeschool voor de Kunsten
adopteren het postkantoor op de
Neude. In het afgelopen halfjaar
werkten ze aan architectonische
invullingen van het gebouw en
van het plein. Hun ontwerpen
zijn van 6 tot en met 27 juni te
zien in de vestiging van de HKU,
Lange Viestraat 2.
KPN stoot al haar postkantoren af.
Zo zijn bijvoorbeeld de gebouwen
in de Burgemeester Reigerstraat,
de Bilstraat en aan het Willem van
Noortplein in de afgelopen jaren van
de hand gedaan. Vermoedelijk zal
uiterlijk in 2012 ook het markante
Art Deco-postkantoor op de Neude,
ontworpen door architect J. Crouwel
jr., worden verkocht.
Het gebouw is zo markant en ligt op

zo’n belangrijk punt in de stad dat
er goed moet worden nagedacht
over een nieuwe functie. Voortrekker
daarbij is Giep Hagoort, lector aan de
faculteit Kunst en Economie van de
Hogeschool Utrecht. Hij kwam destijds met het idee voor een Europahuis voor de Kunsten. Dat huis kan,
vindt hij,’een stimulans zijn voor het
tonen en beleven van de culturele diversiteit in Europa. Maar vooral moet
het een ontmoetingsplaats zijn van
Utrechters en niet-Utrechters.’
Recht overeind
Op twintig passen van het postkantoor, in Grieks restaurant Delphi’s,
was in mei voor de derde keer het
jaarlijkse Europa-ontbijt. De Vereniging Nieuw Utrecht organiseerde het
dit keer. Zo’n vijftig ontbijters brainstormden over een passende culture-

Markante en betekenisvolle gebouwen en hun nieuwe invulling kunnen
van groot belang zijn voor het profiel
van de stad, meent het gezelschap.
Ook het college van b. en w. vindt
dat in het kader van stadspromotie
betekenisvolle gebouwen beter moeten worden uitgenut. Concreet wil
dat zeggen dat wanneer markante
gebouwen vrijkomen, de gemeente
zich tot het uiterste moet inspannen
om ze een passende functie te geven.
En dus niet zoals bij het Huis Zoudenbalch in de Donkerstraat, waarvan in
2007 de Stichting Studenten Huisvesting eigenaar werd.
’Stadslabs’
Het nieuwe gemeentelijke programLaatste hand aan nieuwe trap
en afgekeurd waarschuwingsbord
[©] Sjaak Ramakers

29 nieuwe
werftrappen
De gemeente is begonnen met de
omstreden vervanging van 29 werftrappen. Het project is een reactie
op het dodelijk trapongeluk van
augustus 2006. Volgens een aantal
bewoners van de Nieuwegracht zijn
veel trappen die nu worden vervangen nog in goede staat. Projectleider
Wouter Akkermans van het ingenieursbureau van de gemeente geeft
dat in het AD/UN ook met zoveel
woorden toe: ‘Ze voldoen straks weer
aan het bouwbesluit. Dat doen ze nu
niet. Ze zijn overigens wel veilig’.
31 andere trappen worden opgeknapt of aangepast. Het project
duurt een jaar.
Horeca-ondernemers langs de Oudegracht vonden het moment van de
start van de werkzaamheden - het

le bestemming. Vanuit invalshoeken
als cultuur en stedelijke ontwikkeling
spraken vertegenwoordigers van
onder andere Vrede van Utrecht, Passie voor Utrecht, het bedrijfsleven,
RASA, Nieuw Utrecht, Utrecht CS,
gemeente en de Utrechtse afdeling
van de Europese studentenvereniging
met elkaar. Giep Hagoort’s idee bleef
recht overeind. Het Europahuis zal, zo
is het streven, onderdak bieden aan
de viering van het 300-jarig bestaan
van de Vrede van Utrecht in 2013.
Ook werd positief gesproken over
de ambitie van de stad om in 2018
samen met Malta culturele hoofdstad
van Europa te worden.

begin van het terrasjesseizoen - zeer
ongelukkig.
De Welstandscommissie heeft intussen de waarschuwingsborden bij de
trappen afgekeurd. ‘Ze ogen als een
tijdelijke oplossing en tasten de monumentale uitstraling van de hekken
langs de werven aan ‘.
De aanrijdingschade aan balustra-

des op ongeveer tien plaatsen langs
Oudegracht, Nieuwegracht en Drift
is dit voorjaar hersteld. Op sommige plekken heeft lange tijd een
noodvoorziening (planken) gezeten,
zoals op de hoek van de Keistraat en
de Kromme Nieuwegracht, bij het
Pollmanshuis. Het vastzetten van de
balustrades gebeurt met vloeibaar
lood. Dat werk mag alleen onder
strenge Arbo-condities met goed,
vorstvrij weer worden uitgevoerd, zo
verklaart wethouder Giesberts het
lange wachten. •

mabureau Stadspromotie onderzoekt
in vijf zogenaamde stadslabs de mogelijkheden om Utrecht ‘beter op de
kaart te zetten’. Bijna tachtig verschillende partijen uit de stad zijn bij de
stadslabs betrokken. Het postkantoor
zit in het lab Oude Gebouwen.
De gemeente is echter geen financier
of koper van het gebouw en heeft
alleen positie als het gaat om de bestemming van het pand. Maar hoe
meer de Utrechters erbij betrokken
raken, hoe groter de kans op een culturele bestemming, is de gedachte.
De Europa-ontbijters ontwikkelden
een stappenplan voor het inzetten
van het Europahuis ‘als aantrekkelijk
uithangbord van de stad’. Eén van de
stappen is een speciale site waarop
iedereen ideeën kan aanleveren. •

Plan voor
theater op plek
garage
De plek van de huidige garage
Paardenveld is in beeld voor een
nieuw theater voor onder meer
cabaret, musical, opera en dans.
Utrecht heeft, zo is de conclusie
van een gemeentelijk onderzoek, rijp voor een grote nieuwe
theaterzaal .
De Stadsschouwburg kan de
vraag niet aan en is voortdurend
uitverkocht. Als gevolg van de
grote publieksbehoefte aan
cabaret komen andere vormen
van toneelkunst onvoldoende
aan hun trekken.
Behalve aan het Paardenveld
wordt voor het nieuwe theater
ook gedacht aan Leidsche Rijn
en het Jaarbeursgebied.
De bedoeling is dat de Schouwburg na voltooiing van het
nieuwe theater wordt verbouwd.
De grote zaal krijgt andere stoelen met meer beenruimte, wat
bepaald geen overbodige luxe
is. De capaciteit gaat daardoor
achteruit.
Ook de Blauwe Zaal, met nu
slecht zicht op het toneel vanuit
de hoeken, wordt aangepakt. •

www.binnenstadskrant.nl
Binnenstadskrant pagina 7

Terrasje pikken afgelopen
Belangen kunnen in de openbare ruimte
gemakkelijk botsen. De horeca-exploitant
wil buiten zoveel mogelijk tafels en stoelen,
maar anderen ondervinden soms hinder
van het geluid of van versperde trottoirs en
ﬁetspaden. Sinds januari zoekt de gemeente
naar een vernieuwd evenwicht tussen die
belangen. Duidelijkheid scheppen in wat
kan en mag, is de eerste stap. De afgelopen
maanden gingen als terrasmarkering in de
Binnenstad op diverse plekken spijkers met
grote koppen de grond in.
De Sector Publieke Diensten - die valt onder StadsOntwikkeling - moest zich met ingang van dit jaar
bekwamen in een nieuwe tak van sport. Van de
politie werden toezicht en handhaving op drank,
seks en gokken overgenomen. In de gaten houden
of de horeca de zaken op orde heeft, is daar een
onderdeel van. Daarbij gaat het niet alleen om het
vastleggen van de precieze toegestane terrasgrootte. Het betreft onder meer ook geluidsoverlast, te
lang doorschenken van alcohol en een check van
de benodigde vergunningen. De sectormanager
Publieke Diensten is Evert van Kuilenburg. Volgens
hem moet nog voor het terrassenhoogseizoen
aanbreekt de check van alle bestaande terrasvergunningen in de Binnenstad zijn voltooid. Hij

Jesse Pouw

beschouwt dat als een frisse start: ‘Rond toezicht
en handhaving bestond bij de betrokkenen veel
wantrouwen. Dat moeten we eerst verbeteren, dan
kunnen we met elkaar verder praten.’
Markering met spijkers
Duidelijke regels én handhaving kunnen die verbetering brengen, denkt hij. Praten met horecaondernemers was in december een eerste stap. Begin dit
jaar ontvingen ze een brief met de beschrijving van
hun terras. Ze kregen enkele weken de gelegenheid om te reageren en in bezwaar te gaan of een
nieuwe aanvraag in te dienen. De terrassen zijn
gemeten, op tekening gezet en worden groepsgewijs gemarkeerd met spijkers. Het gaat om 174
ondernemingen, waarvan 155 al zijn bereikt; 42
kondigden een nieuwe aanvraag aan voor vergroting van hun terras. Het terrassenreglement volgen,
is niet zo eenvoudig als het klinkt, legt Errol Lemans
uit. De coördinator van het team Bijzondere Handhaving kent de situaties uit de praktijk. Het gaat
niet om vierkante blokken straat en vaak wèl om
situaties die al langere tijd bestaan. ‘Het Wed, de
Oudegracht, de werven langs de gracht, de Winkel
van Sinkel, de Neude; daar zijn verschillende bijzondere situaties. We kunnen daar het terrassenreglement niet hanteren en dat gaan we ook niet doen.
Gevaarlijke situaties accepteren we echter niet.’

Gwyon Hoogenraad

Echt tuintje op je dak
Een plat dak of een dakterras, belegd met tegels. Het is zo groot dat je er gemakkelijk kunt
zitten en dat er dan nog een ﬂink stuk overblijft. Je denkt: het is zo stenig. Kan ik het deel
waarop nu planten in potten staan niet wat
groener, wat natuurlijker maken?
Waarschijnlijk wel, denkt Rob van der Steen. Hij is
hovenier en heeft veel ervaring met tuinen en tuintjes
in de Binnenstad. Hij is aangesloten bij de Vakgroep
Wilde Weelde, waar duurzaam en milieuvriendelijk
tuinieren hoog in het vaandel staan. ‘Afhankelijk van
de draagkracht van het dak kun je een dakbegroeiing aanbrengen,’ zegt hij. ‘ Praat met een aannemer
of een constructeur over de mogelijkheden. Grond
en water zijn zwaar. In zo’n situatie heb ik op het
tegelplateau rubberfolie gelegd, en daarop vijf tot

tien centimeter grond. Als rand gebruikte ik brokken
steen. Het dak stond in de volle zon, dus moest ik er
planten neerzetten die zichzelf tegen verdamping beschermen, zoals vetplanten en planten met behaarde
bladeren: rechts ezelsoor (grijs viltig blad), in het
midden wit vetmuur (vetplant) en links enkele pollen
blauw schapengras (stevig dik blad).’
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Inspecteurs op pad
De inspecteurs van Bijzondere Hand-having van
de Sector Publieke Diensten verrichtten in de
eerste drie maanden van dit jaar 362 inspecties
bij horeca-gelegenheden. In totaal werden zo’n
honderd overtredingen van verschillende aard
gesignaleerd. Tot april werden 77 terrassen ingemeten. Bij evenementen én op populaire uitgaansdagen donderdag, vrijdag en zaterdag zijn
altijd meerdere controleurs van de gemeente op
straat. Ze melden zich als hun dienst begint aan
bij de meldkamer van de politie en kunnen met
controles reageren op meldingen van geluidsoverlast en geweld. •

Geen kunstgrepen
Het is een genoegen met Rob van der Steen door de
Binnenstad te lopen. Achter de Springweg, tussen
Zwaansteeg en Brandsteeg, in de Abraham Dolesteeg, de Bruntenhof, de Walsteeg, overal
ziet hij interessante planten, die volgens hem rust,
kleur en vriendelijkheid brengen. Planten trekken
weer vlinders en vogels aan. ‘Als je planten op de
juiste plaats aanplant (zonplanten in zon en schaduwplanten in de schaduw), dan hoef je ook niet
veel kunstgrepen toe te passen om ze mooi te houden. Dit is de basis van ecologisch tuinieren.’ •

Museumtuin mogelijk hersteld
De historische tuin op het binnenterrein van het
Centraal Museum wordt waarschijnlijk in ere hersteld. Dat heeft de Werkgroep Pandhof Sinte Marie
gehoord van interim -museumdirecteur Gert-Jan van
der Vossen. De Werkgroep, die zelf de historische
tuin achter het Gebouw van K & W beheert, maakt
zich zorgen over de museumtuin. Deze tuin werd
in 1922 aangelegd volgens het model van een middeleeuwse lusthof, met bloemvakken, hekwerk met

Dwangsom
De rol van de gemeente is anders dan die van de
politie, leggen Van Kuilenburg en Lemans uit. Van
Kuilenburg: ‘We hebben meer aangepakt dan in
het verleden gebeurde, we reageren niet uitsluitend op klachten, maar handhaven actief. De
politie kon verbaliseren, onze ultieme maatregelen
zijn veel harder, tot aan sluiting toe.’ Als een ondernemer het echt te bont maakt, kan dat leiden
tot beperken van de vergunning, opleggen van
een dwangsom of intrekken van een vergunning.
‘Hopelijk verandert door die mogelijkheid ‘slecht
gedrag’. We belonen de goede ondernemers en
treden harder op tegen de slechte.’ Lemans vult
aan: ‘Die hebben echt last van ons.’
Die nieuwe duidelijkheid wordt volgens Lemans
positief ontvangen. Het is niet te bedoeling om
de horeca af te knijpen, benadrukken beiden. Van
Kuilenburg: ‘We maken het ze ook makkelijker, we
hebben een frontoffice waar ze álles kunnen regelen. Het is ons doel dat we vertrouwen winnen en
duidelijk maken dat je geen last van ons hebt, als
je je aan de regels houdt.’ •

[©] Patrick van der Sande

oude rozensoorten, een bloemenwei en fruitbomen.
In 1979 werd hij opnieuw ingericht en vervolgens
door toegewijde vrijwilligers beheerd. Helaas wordt
hij de laatste jaren niet meer in stijl onderhouden.
Het museum zag het belang van de tuin niet meer
in. Na de verbouwing van het museum verdween
bijvoorbeeld het hekwerk en werd op de bloemenwei naast de stallen plompverloren een groot veld
met het modieuze olifantsgras aangelegd.

Toen de Werkgroep hoorde dat de tuin in deze vorm
misschien helemaal zou verdwijnen, trok ze aan de
bel bij de gemeente. Eerst bleef het stil, maar in een
gesprek met Gert-Jan van der Vossen bleek deze
enthousiast. Hij vertelde dat herstel van de middeleeuwse lusthof deel uitmaakt van het plan voor de
toekomst van het museum. Het plan voor de tuin
moet wèl nog worden uitgewerkt. •

Laatste klus aan Singelpark

‘Geniet er fan...’
Jesse Pouw

Wim Horst op één van de vijf laatste originele Zocherbankjes. Er worden er 95 bijgemaakt. [©] Job de Jong
Het laatste gedeelte van de grote opknapbeurt van het Zocherpark
breekt komend najaar aan. De gemeente neemt het stuk vanaf het
Ledig Erf tot de spuikoker bij hotel Karel V onder handen. Het is de
bedoeling dat de werkzaamheden rond volgend voorjaar zijn afgerond. Met hondenpoepveldjes, Zocherbankjes en een picknickweide
krijgt het stukje stadsgroen een andere aanblik.
Parkcoördinator Wim Horst weet alles
van de voorbije werkzaamheden en
de nog te verrichten klussen.
Gaat het om het Griftpark of Zocherpark, dan is hij hét aanspreekpunt.
Hij maakte vele bewonersavonden en
-wandelingen mee. De plannen voor
de grootschalige renovatie van het
park leidden eerder tot veel kritiek
vanwege de bomenkap. In totaal zijn
65 bomen gekapt; daarvoor komen
52 nieuwe bomen in de plaats.
‘In dit gedeelte valt de hoeveelheid
‘bomenwerk’ nog wel mee’, zegt
Horst. ‘Zocher werkte veel met kleine
bloeiende bomen.
Er staan nu veel lindes, iepen en
eiken. In de lijn van Zocher proberen
we meer bloeiende prunussoorten te
planten.’ Om de perken te beschermen, worden op sommige plekken
buizenhekjes neergezet.
Vandalen
Zocher ontwierp het singelpark zodat

het lijkt op een bos. Hij plaatste
boomgroepjes en bedacht doorkijkjes. De overzijde van singel maakt
ook deel uit van het park.
Langs het water plantte hij hoge
groeiende bomen waardoor het park
groter lijkt.
Door de jaren heen (het park werd
voltooid in 1872) verdween op sommige plaatsen de oorspronkelijke
vegetatie en werden andere soorten
planten en bomen geplaatst. In het
singelpark staan op verscheidene
plekken nog originele ‘Zocherbomen’.
De architect, stedenbouwkundige en
landschapsarchitect Jan David Zocher
jr (1791-1870) tekende het park met
lichte wandelpaden, vertelt Horst.
‘Die komen terug; op de paden
komt halfverharding, van lichtgrijze
gemalen steenslag.’ Langs die paden
komen de Zocherbankjes, eenvoudig
met ‘stamvormig’ gietijzeren frame
en zónder zijleuningen.

Want armleuningen op bankjes
blijken een aanzuigende werking te
hebben op vandalen. Naar goede
prullenbakken - in het totale singelpark staan er zo’n honderd - wordt
nog gezocht.
Horst: ‘Daar zijn we niet uitgekomen,
de stijl moet kloppen, maar ze moeten ook aan de arbo-regels voldoen
voor de vuilnismannen.’
Poepoverlast
Volgens Horst wensten buurtbewoners van het stuk Zocherpark tussen
het Ledig Erf en de Spuikoker een
picknickweide op een plaats die nu
dient als hondenpoepweide.
Omwonenden beklagen zich al
lange tijd over de poepoverlast in
het gebied. Het is volgens Horst de
bedoeling dat bij iedere ingang van
het park een hondentoilet komt.
‘We gaan vaker maaien en pakken
de overlast van hondenpoep aan.
De begrenzing van de hondentoiletten wordt duidelijker; ze worden
wekelijks door de hondenpoepzuiger
gereinigd en er komt een hondenstation met van die poepzakjes.’
Als het park heringericht is, wordt
vaker gecontroleerd of hondenbezitters zich wel aan de regels houden.’ •

Jos van de Pavert
De buitenwereld, dan denk je al
gauw aan een café. En aangezien
ik over dat onderwerp een stukje
zou schrijven dacht ik: ‘Waar kan
dat nou beter dan daar?’
Zo streek ik neer in de horeca,
zocht een tafeltje uit en schreef:
‘De openbare ruimte is eigenlijk alle
ruimte aan de buitenkant van de
voordeur.’ Ik werd al snel afgeleid,
want er kwam een blonde juffrouw
op me af. Jaartje of twintig. Dienblad onder de arm. Heel kort truitje.
Björn Borg. ‘Wat sal ’t sijn?’ vroeg ze
met een beetje zangerige sexy stem.
Ik bestelde een warm geitenkaasje
met honing en verse jus en pakte de
draad weer op. De openbare ruimte
is dus veel groter dan het publieke
domein, dan alleen parken, straten
en pleinen. Het gaat ook om gebouwen, en om wat hun functie is. De
manier waarop we met de ruimte
– de overdekte en de niet-overdekte
- omspringen is sterk afhankelijk
van de invloed van de tijdgeest. Kijk
maar naar de culturele ontwikkeling
bijvoorbeeld. Het politiek getinte
engagement van de 70’er en 80’er
jaren is teruggedrongen naar de
marginale omgeving van RASA,
EKKO en Kargadoor. Ontdaan van
ideologie is cultuur vandaag iets
waarmee iedereen geassocieerd wil
worden. Sponsors staan in de rij.
Vooral veel manifestaties, met forse
publiciteit. En als er een gebouw van
enig allure vrijkomt, kun je er donder
op zeggen dat er iets cultureels – al
dan niet gelardeerd met horeca – in
plaats gaat grijpen. Een stad is zo
groot als haar cultuurpaleizen.
Cultuur als het collectieve genotmiddel van de openbare ruimte.
Rome voor de val. Ha, daar was
onze vriendin weer. Het veel te grote
bord werd voor me op tafel gedropt. Bam! Ik ontwaarde een hele
berg groenvoer. Genoeg voor het
dagrantsoen van wel vier konijnen,
schatte ik. In het midden hing een
zielig stukje chèvre schuin over het
groen. De bediening keek me even
schalks aan en zei: ‘Geniet er fan...’
Heupwiegend liep ze naar de tafel
naast me. Vanuit m’n ooghoek zag
ik dat ze mijn buurman ook op zo’n
schalkse glimlach trakteerde.
Ik realiseerde me dat in deze openbare ruimte niet de cultuur, maar de
bediening mocht worden aangemerkt als collectief genotmiddel.
‘Geniet er fan...’ •
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Smakkelaarsveld overhoop
De openbare ruimte in het Stationsgebied zal nog vele jaren heel
wat ellende geven. Het gevoel dat bewoners en bezoekers daarbij
hebben hangt voor een deel af van de vraag hoe zij tegenover de
plannen staan.
Het Vredenburg ligt er al weer een
tijdje erg troosteloos bij zonder dat
je het idee krijgt dat er wat gebeurt.
Maar op korte termijn zal de sloop
van het Muziekcentrum echt gaan
starten. Het zal nog zeker vijf jaar duren voordat het Vredenburg, inclusief
het plein, er weer een beetje knap
uitziet. Ondertussen zullen er nieuwe
projecten in het Stationsgebied worden gestart.
Het eerste wat de gebruikers nu
zullen merken is het openleggen van
het Smakkelaarsveld. Hier worden
ingrijpende werkzaamheden verricht
om kabels en leidingen te verleggen.
Dat is nodig om de singel te kunnen
herstellen. Nu loopt er nog een brede
bundel kabels van de KPN vanaf het
station via het Vredenburg naar het
postkantoor op het Neude.
De kabels vanaf de Noordelijke
voetgangerstunnel naar het station
gaan straks richting Leidscheveertun-

nel, onder de kantoren door, richting
Knipstraat. Vandaar zullen er twee
kabelgoten worden geboord, onder
de toekomstige singel door, naar de
Bergstraat in Wijk C. Via de Bergstraat en de Willemstraat gaan de
kabels dan richting Vredenburg, waar
ze dan weer worden aangesloten op
de kabels richting Neude.
Wie de bundels kabels gezien heeft
die op het Vredenburg zijn gelegd,
snapt dat in Wijk C de wenkbrauwen
worden gefronst.
Voor de goede orde: KPN wil weliswaar uiterlijk 2012 het postkantoor
verkopen, maar niet het deel dat
als kabel- en leidingenknooppunt
fungeert.
Kunststukje
Omstreeks 26 mei is met de boringen gestart; dit zal zo’n vier tot zes
weken in beslag nemen.
Deze boringen zijn een kunststukje

op zich vanwege de lengte en de
diameter van de buizen die getrokken moeten worden. Tegelijkertijd
wordt in juni het Smakkelaarsveld als
bouwterrein ingericht. De fietsklemmen worden herplaatst langs het
spoor tussen de Leidseveertunnel en
de Leidsche Rijn. De keramiek kunstwerken gaan tijdelijk naar een ander
locatie (Paardenveld?). Na de zomervakantie wordt er een kabelgoot op
tien meter diepte onder de Leidsche
Rijn gelegd. Hiervoor moeten de bussen omgeleid worden via de ventweg
die langs de Mediamarkt loopt.
De fietsers rijden straks via een route
dwars over het Smakkelaarsveld.
De verwachting is dat het nieuwe
kabeltracé eind dit jaar klaar is en
dat in de periode januari-maart 2009
de kabels aan elkaar gelast worden.
Daarna worden de oude kabels
doorgeknipt. In dezelfde periode
zal een tijdelijke, twee etages hoge,
fietsenstalling op het Smakkelaarsveld over de Leidsche Rijn heen
worden gebouwd. De onderste laag
komt net boven het water te liggen,
de tweede laag ongeveer op het

Ben Nijssen
huidige straatniveau. Het ontwerp
moet nog gemaakt worden, maar de
treurwilg zal waarschijnlijk binnen het
gebouw blijven staan. Wel zouden er
zes linden moeten verdwijnen. Er zal
worden geprobeerd deze elders (niet
in het Stationsgebied) te herplanten.
Weinig open ruimte
Op het Smakkelaarsveld komt langs
het spoor de nieuwe bibliotheek.
Dit wordt een enorm groot gebouw
met meerdere functies, waar boven
ook nog woningen komen. Voor een
open ruimte op het Smakkelaarsveld
blijft daarna nog maar weinig plaats
over omdat ook nog de bussen er
doorheen gaan rijden.
Onlangs zijn er drie opties voor de
inrichting van het Smakkelaarsveld
met belangstellenden bediscussieerd,
namelijk een optie met een zo groot
mogelijke haven, één met een klein
haventje en één met zoveel mogelijk
groen langs de Leidsche Rijn.
Op die avond was de grote meerderheid van de aanwezigen voor de
laatste optie. •

Sloop Muziekcentrum begint
Tijd voor een laatste blik op het Muziekcentrum, de in de jaren zeventig
nog zo bejubelde schepping van Herman Hertzberger. Sloper Beelen
maakt er korte metten mee. Voor het eind van het jaar is Utrecht een
interessant gebouw armer.
Beelen begint met de kleine zaal, en gaat dan richting Rijnkade. Per dag
voert hij 35 vrachtwagens met puin af. Tijdens een zogenaamde schouw,
dat is een bijeenkomst voor geïnteresseerden in de ontwikkelingen in het
Stationsgebied, zei hij dat 93 procent van het puinafval wordt hergebruikt. Overigens gaan de balkonnetjes, de lampen en de andere typische
Hertzberger-ontwerpen niet in de container. Ze blijven bewaard.

Voeten in het water
Een dik boek over het Zocherplanstoen, en door de jaren
heen in deze krant een hele
stapel berichten en verhalen.
En terecht, want waar vind je in
de Binnenstad een geschiktere
plek om met je voeten in het
water te zitten? •
[©] Sjaak Ramakers
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Afgezien van de grote zaal met de omlopen en van de schil langs de
Rijnkade blijft er niets over van het Muziekcentrum.
De komende jaren zijn warmtekanonnen en luchtbevochtigers nodig om
het hout van de grote zaal in conditie te houden.
Volgens borden op de schutting is het nieuwe muziekpaleis in 2012
klaar. Tot die tijd fungeren de Rode Doos langs rijksweg 2 en Leeuwenbergh als tijdelijke locaties. De bezoekcijfers, en dus ook de inkomsten,
zijn tot nu toe lager dan gehoopt. Geprobeerd wordt om met grote
namen, en met lagere parkeertarieven, meer klanten te lokken. •

Wat vindt ú van de Binnenstadskrant?

Ontvangt u naar uw idee elk nummer van
de krant ?
Ja
Nee
Weet het niet
Of haalt u de krant op?
Of download u hem van het internet?
Leest u de krant?
Nee
Een beetje
Grotendeels
Vrijwel helemaal
Is het onderscheid voldoende duidelijk tussen de pagina’s die de redactie schrijft en de
pagina’s achterin van wijkbureau, wijkraad,
politie, Cumulus en politieke partijen?
Ja
Nee
Zo niet, hoe zou het dan moeten?.................

Moeten we doorgaan op de manier zoals we dat
nu doen, of het toch wat anders aanpakken?
Doe ons een groot plezier, en laat ons het weten.
Dat geeft ons wat meer houvast. Het kan door
het opsturen van deze enquête of het invullen
van de vragenlijst op onze website www.binnenstadskrant .nl.
Onder de deelnemers verloten we twee kaartjes
voor een concert, in Leeuwenberg of Tivoli, naar
keuze. •

Wat vindt u van de helderheid en de
toegankelijkheid van de teksten?
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Anders, namelijk...
Hoe is de verhouding langere artikelen
- korte berichten?
Goed
Meer lange artikelen graag
Meer berichten
Anders, namelijk ...........................................
Volgt de Binnenstadskrant de
ontwikkelingen in de stad goed?
Ja
Nee
Anders, namelijk ...........................................

De vormgeving is
Saai
Voldoende levendig
Opwindend
Anders, namelijk .............................................
Wat vindt u van de verhouding tekst - foto’s?
Goed
Te veel tekst
Te veel foto’s
Hoe is de kwaliteit van de foto’s?
Goed
Matig
Slecht
Anders, namelijk .............................................
Op de pagina’s 12 en 13 staat de agenda
van Città della Musica. Is dat goed bestede
ruimte?
Ja
Nee
Anders, namelijk.....

#

Hoe denken onze lezers over de krant?
Huis aan huis vragen is ongetwijfeld de
beste methode om er achter te komen.
Maar we proberen het eerst met deze vragenlijst, ook al weten we dat u vaak met
enquêtes lastiggevallen wordt.
Regelmatig schrijft of zegt iemand ons dat
de krant goed en nuttig is. Maar wat vinden
de mensen die we niet spreken en die ons
niet schrijven?

De laatste jaren heeft elk nummer een
thema. (Dit keer de openbare ruimte). Vindt
u dat een goede formule?
Ja
Nee.
Zo ja, dan het volgende: ongeveer de helft
van alle redactionele ruimte wordt nu aan
het thema besteed. De consequentie is dat
we sommige andere informatie kort moeten
houden. Wat vindt u daarvan?
Een goede mix
Te veel ruimte voor het thema
Te weinig ruimte voor het thema

Vindt u dat de redactie haar persoonlijke
mening TE duidelijk na voren brengt?
Ja
Nee
Zo ja, is de redactie
Pro horeca
Pro gemeentebestuur
Pro winkeliers
Pro bewoners
Anders, namelijk .............................................

Als de krant niet gratis was, zou u zich dan
voor een tientje per jaar abonneren?
Nee
Misschien
Ja
Wat mist u in de krant of zou u liever anders
zien?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Opsturen naar Nieuwegracht 82, 3512 LW,
Utrecht.
U krijgt een ongebruikte postzegel retour, als u
dat wilt.
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Holy Trinity
MusiCanti olv Douwe
Evert Dijkstra; vocale
muziek uit de
Renaissance; gratis

Domkerk
Zaterdagmiddagmuziek:
Anﬁssa Kalinina (viool) en
Jan en David Jansen
(klavecimbel/orgel); Biber,
Glorreiche Sonaten uit
‘Rosenkrantzsonaten’;
Bach: Koraalbewerkingen
uit ‘Orgelbüchlein’;
collecte

Pieterskerk
Multiple Voice olv Paul
de Kok; werken van
Morales, Gombert,
Gibbons, Whitacre en
Howells

Lutherse Kerk
Blokﬂuitensemble
Praetorius Leiden:
Fandango; € 15/12,50

RASA
Dekoor olv Tijs Krammer:
muziektheatershow;
€ 12,50/10 ook op 10,
11 en 12 juni

St. Willibrordkerk
Renske Tjoelker en
Nelleke Post (harp);
werken van Salzedo,
Granados en Andres;
collecte

Ste Catharinakathedraal
Concerto Cherise olv

Za 7
11.45

Za 7
15.30

Za 7
20.15

Za 7
20.15

Za 7
20.30

Zo 8
14.00

Zo 8
15.00

Wilhelminakerk
Ad Hoc Orkest olv Haiko
Boonstra: American
Beauties; werken van
Bernstein, Gershwin,
Copland e.a.; € 8

Geertekerk
Orkest van Utrecht olv
Yiorgo Moutsiaras;
Beethoven, Ouvertüre
Egmont en Vioolconcert
D-dur Op. 61; Dvorák, 8e
symfonie; € 12

Willibrordkerk
Bernard Rikkert de Koe
(orgel): improvisaties;
collecte

Doopsgezinde Kerk
Strijkorkest Zoroaster
olv Herman Draaisma;
werken van Andriessen,
Smit, Samson en Haas;
€ 10/8

Geertekerk
UvA-orkest J.Pzn.
Sweelinck olv Harmen
Cnossen mmv Margriet
van Reisen (mezzosopraan) en Wei Long
Tao (tenor); Schumann,
Eerste Symfonie; Mahler,
Das Lied von der Erde;
€ 13/8

Za 14
20.15

Zo 15
14.00

Zo 15
15.00

Vr 20
20.15

Domkerk
Zaterdagmiddagmuziek:
Margreet Niks (ﬂuit),
Maarten Jansen (cello)
en Jan Jansen (orgel en
piano); werken van Bach,
Weber, Villa-Lobos,
Debussy en Messiaen;
collecte

Za 14
20.00

Za 14
15.30

Claudia Rumondor, Bart
Visman en Jan van Dijk
op basis van muziek van
de 16e eeuwer Petit Jan
de Latre; € 10/6

Nicolaïkerk
Ties Mellema (saxofoon)
en Ko Zwanenburg
(orgel); nieuwe
composities van
Van Berkum en Van Rossem;
€ 10/9

Za 28
20.30

Willibrordkerk
Bas Groenewoud (orgel)
en Mariska van der Meij
(sopraan); collecte

Geertekerk
Kamerkoor VENUS olv
Gijs Leenaars mmv het
Utrechts Blazersensemble,
Jacomijn Puite en Caecilia
Boschman (piano),
Marjolein de Graaff
(sopraan), Natascha
Morsink (alt), Marcel
Schouten (tenor) en Gert
Jan Grinwis
(bas); Stravinsky, o.a. Mis,
Psalmensymfonie en
motetten; € 12/8

Za 28
20.15

Zo 29
14.00

Pauluskerk
Kathedrale Koor Utrecht
& friends olv Gerard
Beemster; Vivaldi, Gloria;
€ 2,50

Za 28
16.30

Julianapark
Culturele Zondag:
Wereldfeest info
www.culturelezondagen.nl

Domkerk
Zaterdagmiddagmuziek:
koor orkest en solisten
van de Domcantorij olv
Remco de Graas; Bach,
Hohe Messe; collecte

Za 28
15.30

Zo 29
13.00

Pieterskerk
Monteverdi Kamerkoor
Utrecht olv Wilko
Brouwers: God in Frankrijk;
werken van Sweelinck,
De Leeuw, Manneke en
Van Gompel; € 10/8,50

Vr 27
20.15

Domkerk
Zomerorgelserie: Jan
Jansen: Distler en zijn
inspiratie; collecte

Za 12
15.30

Vr 18
20.00

Jacobikerk
Zomerorgelserie:
Gerrit Christiaan de Gier

Nicolaïkerk
Kerken Luisteren: Calefax
Rietkwartet; € 14/11

Catharinakathedraal
Kerken Luisteren: Arnold
Marinissen (slagwerk)
en Margriet van Reisen
(mezzosopraan): Sang
love songs; € 14/11

Wo 16
20.00

Do 17
20.00

Gertrudiskapel
Kerken Luisteren:
Malcolm Bilson (pianoforte); werken van
Mozart, Cramer en
Beethoven; € 14/11

Di 15
20.00

Nicolaïkerk
Ensemble Séverin: John
come kisse me now…;
17e eeuwse muziek voor
viool en klavecimbel;
€ 10/9

Geertekerk
Kerken Luisteren: Gonny
van der Maten (orgel):
Een oude dame vertelt;
€ 14/11

Do 10
20.00

Za 12
20.30

Pieterskerk
Kerken Luisteren:
Detmar Leertouwer (cello)
en Hedy Grünewald
(dans); werken van o.a.
Ligeti en Dogru; € 14/11

Willibrordkerk
Kerken Luisteren: Sophie
Ardiet en Hames Holland:
Franse barokmuziek voor
ﬂuit en theorbe; € 14/11

Wo 9
20.00

Di 8
20.00

Willibrordkerk
Kerken Luisteren: Anton
Steck (viool) en Marieke
Spaans (piano): J.S. Bach
Origineel & Bewerking;
€ 14/11

Domkerk
Zomerorgelserie: Jan
Jansen; Bach, Trio’s en
Leipziger koralen I; collecte

Za 2
15.30

Nicolaïkerk
Zomerorgelconcert:
Stephen Taylor; gratis
Domkerk
Zomerorgelserie: Jan
Jansen; Bach, Trio’s en
Leipziger koralen II;
collecte

Za 9
15.30

Jacobikerk
Zomerorgelserie:
Cor van Wageningen

Vr 8
20.00

Za 9
14.00

Nicolaïkerk
Kerken Luisteren: Greetje
Bijma (zang) en Klaas
Hoek (harmonium):
Summer Songs; € 14/11

Do 7
20.00

Wo 6
Buurkerk (Museum
Speelklok)
20.00
Kerken Luisteren:
Krukjesconcert; € 14/11

Grachten
(ovb) Culturele Zondag:
Muzikale Botenparade
info www. culturelezondagen.nl

Nicolaïkerk
Zomerorgelconcert:
Sebastiaan ‘t Hart; gratis

Za 2
14.00

Zo 3
12.00

Jacobikerk
Zomerorgelserie:
Aart Bergwerff

Vr 1
20.00

AUGUSTUS

Do 31
20.00

Domkerk
Zomerorgelserie: Jan
Jansen; Bach, Trio’s en
Leipziger koralen III;
collecte

Nicolaïkerk
Zomerorgelconcert:
Hans Leenders; gratis

SEPTEMBER

Za 30
15.30

Za 30
14.00

Vredenburg Leidsche Rijn
Start Festival Oude
Muziek (t/m 7 september),
zie www.oudemuziek.nl

Jacobikerk
Zomerorgelserie: Gerrit
Christiaan de Gier;
werken van Bach

Vr 29
20.00

Vr 29
20.30

Lutherse Kerk
Kerken Luisteren: Telesto
Trio: 4 wereldpremières
en wat oude muziek;
€ 14/11

Do 28
20.00

Agnietenkapel
Kerken Luisteren: Barana:
Gül ve Bülbül (De roos en
de nachtegaal); € 14/11

Geertekerk
Kerken Luisteren:
Orion Ensemble en
Jan Terlouw: Een Spaanse
dag & Argentijnse
nachten; € 14/11

Di 26
20.00

Wo 27
20.00

Domkerk
Zomerorgelserie: Cor
Ardesch: Sequens en
improvisatie; collecte

Nicolaïkerk
Zomerorgelconcert:
Matteo Imbruno; gratis

Za 23
14.00

Za 23
15.30

Jacobikerk
Zomerorgelserie:
Ko Zwanenburg

Vr 22
20.00

GENDA

Pieterskerk
Per Sonorem Vocis olv
Eize Leertouwer mmv
Paul Smits (tromba da
tirarsi); Richaford,
Requiem; € 12,50/7,50

Vr 6
20.15

JUNI
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Fentener van
Vlissingenzaal
Marianne Noordink
(ﬂuit): Masterexamen;
werken van Debussy,
Janacek, Jolivet e.a.

Di 10

Pieterskerk
Collegium Amisfurtense
olv Simon Groot mmv
Guus Janssen (klavecimbel): Prenez plaisir,
ghy gheesten amoreus;
werken van Daan
Manneke, Guus Janssen,

Vr 13
20.15

Domkerk
Zaterdagmiddagmuziek;
collecte

Jacobikerk
Cantiago olv Herman
Mussche mmv Gerrit
Chr. de Gier

Musketon Lunetten
Leeuwenhart olv Tijs
Krammer; Nederlandstalige close harmony;
€ 12,50

Botanische Tuinen Uithof
Utrechts Vocaal
Ensemble olv
Laura Tammeling:
Midzomernacht; € 10/7,50

Willibrordkerk
Jos Beijer (orgel);
Franse Romantiek; collecte

Academiegebouw
Studentenvrouwenkoor
Medusa olv Tanya Worron
mmv Wim Voogd (piano);
werken van o.a. Ireland,
Ligeti en Brahms; € 10/6

Janskerk
Schola Davidica olv
Lisette Bernt mmv Gert
Oost (orgel); Choral
Evensong, info www.
scholadavidica.nl

Za 21
15.30

Za 21
20.00

Za 21
20.30

Za 21
21.00

Zo 22
14.00

Zo 22
15.30

Zo 22
17.00

Domkerk
Zomerorgelserie: Wouter
Koelewijn: Duitse en
Franse Romantiek; collecte
Willibrordkerk
Vocaal ensemble
Kamerijk: renaissancemuziek; collecte

Za 5
15.30

Zo 6
14.00

Kerken luisteren

Jacobikerk
Zomerorgelserie:
Henk Gijzen

Vr 25
20.00

Wo 30
20.00

Di 29
20.00

Lutherse Kerk
Kerken Luisteren: Örs
Köszeghy (cello); werken
van Kodály en Ligeti; € 14/11
Michaëlskapel
Kerken Luisteren:
François Lazarevich
(doedelzak en musette);
€ 14/11
Agnietenkapel
Kerken Luisteren: Anneke
van Haaften (viool);
werken van Bach, Ysaye
en Nigg; € 14/11

Di 19
20.00

Wo 20
20.00

Do 21
20.00

Domkerk
Zomerorgelserie: Leonore
Lub: Mystiek en impressionisme; collecte

Nicolaïkerk
Zomerorgelconcert:
Stef Tuinstra; gratis

Za 16
14.00

Za 16
15.30

Jacobikerk
Zomerorgelserie:
Gert Oost

Catharinakathedraal
Kerken Luisteren:
Grand Désir; € 14/11

Geertekerk
Kerken Luisteren:
Ensemble Gending
& Bambuso SOnoro:
Wervelingen; € 14/11

Vr 15
20.00

Wo 13
20.00

Di 12
20.00

collecte

[©] Sjaak Ramakers

Raar eigenlijk: op
een caféterras
zitten , eten op de
stoep van een restaurant... niemand
vindt dat gek.
Maar om je eigen
eetkamer bij mooi
weer te verplaatsen
naar de straat, dat
is een stap.

Een stap nemen

Buurkerk
Kerken Luisteren: Marius
van Paassen: I wonder...;
werken van Grieg,
Skriabin, Messiaen en
Van Paassen; € 14/11

Augustinuskerk
Kerken Luisteren:
Kwartet André:
Bohemian Rhapsody;
€ 14/11

Domkerk
Zomerorgelserie: Rien
Donkersloot: Van Lübeck
tot Reger; collecte

Willibrordkerk
Kerken Luisteren: Raj
Mohan Ensemble; NoordIndiase klassieke muziek;
€ 14/11

Do 24
20.00

Za 26
15.30

Pieterskerk
Kerken Luisteren:
Pantagruel; voorstelling
met renaissancemuziek;
€ 14/11

Domkerk
Zomerorgelserie: David
Jansen: De drie orgels van
de Dom; collecte

Wo 23
20.00

Za 19
15.30

Maar dat is toekomstmuziek.
Het vijfde lustrum van Kerken Kijken gaf vorig
jaar aanleiding om ook eens te gaan luisteren
in de stadse Godshuizen. In 2007 bezochten
ongeveer zevenhonderd mensen de concertenreeks; dit jaar wordt gerekend op een verdrievoudiging van het aantal bezoekers door
meer publiciteit.
De concerten worden gehouden in de Geertekerk, Michaëlskapel, Buurkerk, Willibrordkerk,
Pieterskerk, Gertrudiskapel, Catharinakathedraal en Nicolaïkerk.
Op www.muziekhuisutrecht.nl staat bij Kerken
Luisteren een actueel overzicht van het programma. Toegangskaarten kosten € 14,00,
met een kortingspas (bijvoorbeeld CJP, U-Pas,
Pas65 of Studentenkaart) € 11,00. Vijf kaarten kosten € 56,00, met korting € 44,00. De
concerten beginnen om 20.00 uur.

Buurkerk
Kerken Luisteren: Ingmar
Heytze, Ineke van Doorn
en Marc van Vugt:
Scooterdagboek in
concert; € 14/11

Michaelskapel
Kerken Luisteren:
Ensemble Fortuna:
De Italiaanse reis; muziek
van Ciconia en Dufay; € 14/11

Wo 2
20.00

Do 3
20.00

Geertekerk
Kerken Luisteren:
Ensemble Insomnio;
Stravinksy, l’Histoire du
Soldat; live muziek bij de
vertoning van de ﬁlm
A soldier’s tale van
R.O. Blechman; € 14/11

Geertekerk
Het Kunstorkest en
Projectkoor UCK; Gilles,
Requiem; Purcell, Funeral
Music for Queen Mary

Di 1
20.00

JULI

Zo 29
15.00

Dat nodigt ook uit om na te praten, hebben we gemerkt.’ De muzikale aftrap vindt
plaats op 1 juli in de Geertekerk. Ensemble Insomnio verzorgt het eerste concert
en vertolkt Stravinsky’s l’Histoire du Soldat.
Kerken Luisteren zorgt voor meer muziek
Beeldend element daarbij is R.O. Blechmans
in de zomerse Binnenstad. Organisator Jan
animatiefilm A Soldier’s Tale.
Taat van Muziekhuis Utrecht is trots op de
programmering van 24 concerten die in juli
Toekomstmuziek
en augustus plaatsvinden in acht verschilDe Binnenstadskerken vormen het perfecte
lende Binnenstadskerken.
decor voor de concertreeks, vindt Taat. Het
mes snijdt volgens hem aan meerdere kan‘Utrechtse musici en ensembles treden op in een ten: ‘Bij de kerken bestaat behoefte aan een
concertserie met gerenommeerde musici die ook verbreding van de culturele functie.’ Bijkoop landelijk en Europees niveau spelen.’Het is niet mend voordeel is dat de Binnenstad barst
de bedoeling om louter zware muziekavonden te van de kerken, dus mooie plekken genoeg.
verzorgen. De onervaren klassiek-luisteraar krijgt Wel heeft Muziekhuis Utrecht de ambitie
hulp. Taat: ‘Ieder concert heeft een eigen verhaal om over een tijdje de (binnen)stadsgrenzen
dat in de presentatie zichtbaar wordt gemaakt. te overschrijden met de programmering.

Jesse Pouw

Kapel Conservatorium
Utrechts Conservatorium
Kamerkoor olv Rob
Vermeulen; Poulenc,
Ave Verum Corpus;
H. Andriessen, Missa in
Honorem Sacratissimi Cordis

Wo 11
12.30

19.30

Geertekerk
Utrechtse Muziekacademie olv Marco Bons
en Groot Concertkoor
Amsterdam olv Maria van
Nieukerken; Haydn,
Jahreszeiten; € 13/11

MaNOj Kamps mmv
Yvonne Kok
(mezzosopraan) en
Wouter van Belle (orgel);
Duruﬂé, Requiem en
Quatre Motets sur des
thèmes grégoriens; € 12/8

Concerto Cherise olv

Zo 8
15.30

15.00
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Domkerk
Zaterdagmiddagmuziek;
collecte

Za 6
15.30

Città della Musica is een samenwerkingsverband van
inmiddels veertien organisaties
die concerten organiseren in de
Binnenstad, meestal in kerken.
De Città-agenda staat in de
Binnenstadskrant en op
www.utrecht-muziekstad.net.

Nicolaïkerk
Cappella di San Pietro:
Bachcantate; gratis

Nicolaïkerk
Zomerorgelconcert:
Ko Zwanenburg; gratis

Za 6
14.00

Zo 7
11.45

Jacobikerk
Oxford Queens College
Choir

Vr 5
20.00

Fiets moet in gratis stalling

Dick Franssen

Het gemeentebestuur van Groningen wil de
Binnenstad ‘teruggeven aan de voetganger’.
Daarom is het autoverkeer sterk teruggedrongen en daarom mogen er niet al te veel
ﬁetsen staan, niet ‘los’, maar ook niet in
rekken.
Maar de bedoeling is wèl dat zoveel mogelijk
mensen op de fiets naar het centrum komen.
Om zowel het ene als het andere te bereiken is
er maar één oplossing: gratis fietsenstallingen.
Zo gebeurt het ook. Trouwens, niet alleen in
Groningen, maar ook in Apeldoorn en Nijmegen.
En misschien nog in veel meer steden, maar die
deed de VIP-bus met Utrechtse (wijk)raadsleden
niet aan.
Een noodzakelijke excursie. Want we hebben in
de Binnenstad en bij het station een wezenlijk
probleem: steeds meer fietsen die overal neergezet of neergekwakt worden, vooral door gebrek
aan stallingsruimte. ‘Een puinhoop’, constateerde verkeerswethouder De Weger in april in
deze krant. ‘Als we er niets snel wat aan doen
verstikt de Binnenstad’, zei PvdA-raadslid Bert
van der Roest tijdens de bustocht van vijfhonderd
kilometer.
Zonder De Weger
Het is duidelijk: Apeldoorn, Nijmegen en Groningen hebben een visie: Als je het fietsgebruik wilt
stimuleren moet je ook zorgen dat de mensen
hun fiets op een fatsoenlijke manier kunnen parkeren. En zo kwamen er behalve snelle fietsroutes
gratis stallingen op zeer strategische plaatsen.
Het Utrechtse parkeerbedrijf organiseerde de
excursie in overleg met wethouder De Weger, die
zelf trouwens niet van de partij was. Zijn agenda
liet het niet toe, was de verkaring. En er was aan
toegevoegd dat hij de situatie in de drie te bezoeken steden zeer goed kende.
VIP’s zijn er niet zo veel, en daarom hoeven VIPbussen niet groot te zijn. Maar niettemin waren
er nog aardig wat plaatsen onbezet. Tot Willem
Buunk (VVD) ‘s middags in Apeldoorn instapte
bestond het gezelschap uit niet meer dan drie
raadsleden, vier leden van de wijkraad, twee
ambtenaren, Harrie van Mechelen van de Fietsersbond en de verslaggever van deze krant. Het
voordeel was dat tijdens de thuisreis achterin de
bus gezamenlijk kon worden nagepraat. Eén van
de conclusies: de drie steden zijn weliswaar van
een wat andere schaal dan Utrecht, en daarom is
het daar misschien wat makkelijker, maar ze hebben het wèl voortvarend aangepakt. Ook voor de
Binnenstad van Utrecht zijn voldoende bewaakte,
gratis stallingen de enige oplossing. Maar dat
krijg je niet één twee drie voor elkaar, en intussen
moet er wèl wat gebeuren, want anders wordt
het erger en erger.
Mobiele rekken
Groningen wil zo weinig mogelijk geparkeerde
fietsen op straat, maar past er voor zoveel
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De enorme stalling bij het station in Groningen staat barstensvol [©] Dick Franssen
stallingen te bouwen dat je ook de piekdrukte
helemaal kunt opvangen. Daarom worden nu op
donderdagmiddag op allerlei plekken mobiele
fietsrekken neergezet. ‘s Zaterdagsavonds, na
winkelsluiting, haalt een vrachtwagen ze weer
op.
Is dat ook iets voor Utrecht? Nee, vindt de bus.
Al die rekken die er de laatste tijd al zijn bijgekomen... het is goedbedoeld van het parkeerbedrijf
en het wijkbureau, maar het zijn er al te veel. Je
struikelt er over. Daarbij komt nog dat de mensen
de neiging hebben hun fiets, als zo’n rek vol is, er
naast te zetten. Als je ergens een rek zet voor zes
fietsen dan staan er vaak tien of twaalf.
Wat kan er dan, op korte termijn? Er zijn zo
weinig open plekken in de Binnenstad. Misschien
zou er tijdelijk wat kunnen op het Buurkerkhof
en op de Mariaplaats. En over een poosje op het
Janskerkhof, als dat (gedeeltelijk) autovrij wordt
gemaakt. Je zou er een half-verdiepte stalling
kunnen maken, met een terrasje er op.
Eenvoudig zal het allemaal niet worden. Je krijgt
bijvoorbeeld overal te maken met de Welstandscommissie.
On-Nederlands

Met een enorme gratis stalling is in Groningen
het fietsenprobleem bij het station opgelost.
Voorlopig althans, want het staat er al weer
barstensvol. In Nijmegen bleek de nieuwe stalling
bij het station meteen al te klein. Er komt er nog
eentje bij. Anders is het in Apeldoorn, maar dat is
ook geen studentenstad. Op het nieuwe stationsplein staat geen enkele fiets. On-Nedederlans.
Een beetje saai.
In de Apeldoornse stallingen zie je vrijwel
uitsluitend prachtige, dure fietsen. Ze blinken
je tegemoet. De ambtenaar die het Utrechtse
gezelschap rondleidt, vertelt dat de ouwe barrels
uit het stadsbeeld zijn verdwenen sinds er overal
stallingen zijn. Je hoeft je fiets niet meer op straat
te zetten.
Het is inderdaad zo... je ziet in het winkelgebied
vrijwel nergens een geparkeerde fiets. Zoals Apeldoorn zal Utrecht nooit worden. Maar een beetje
Apeldoorn is zo gek nog niet. •

www.binnenstadskrant.nl

Schone lucht nog ver weg
Het begon met de plaatsing door milieu- en
verkeerswethouder De Weger van een ZuurstofOplaatPunt op het Paardenveld.
De leerlingen van de nabije Pijlstaartschool
konden daar, op het meest vervuilde punt
van de stad, schone lucht komen inademen. De actie was de start van een serie
bijeenkomsten in het kader van het thema
Utrechtse Lucht. Utrechters kunnen nog tot
de zomer hun ideeën spuien om de lucht
schoner te krijgen. In het najaar besluit het
college dan welke maatregelen uitgevoerd
zullen worden.
In het collegeprogramma 2006-2010 heeft
het college al een aantal maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren afgekondigd. Maar
deze zijn niet voldoende om de doelstelling ‘In
heel Utrecht moet de luchtkwaliteit in 2015 aan
de Europese normen voldoen ’te halen. Utrecht
móet daar wel aan voldoen, anders kunnen
andere ambities wel vergeten worden, zoals door
blijven bouwen in Leidsche Rijn, bedrijvigheid
naar de stad halen en bovenal eindelijk met het
Stationsgebied beginnen.
In de rapportage van de gemeente wordt
duidelijk gesteld dat het verkeer de grootste
boosdoener is. Voor het ontwikkelen van het
Stationsgebied is zo’n knooppunt als het Paardenveld wel heel vervelend. Er kruisen elkaar
daar twee doorgaande verkeersstromen door de
stad. Ondanks belemmerende maatregelen op de
Catharijnesingel, zoals het afstellen van verkeers-

Ben Nijssen

lichten, is het daar nog steeds te druk. Ook op de
Weerdsingel WZ rijdt teveel verkeer, komend uit
de Daalsetunnel. De aanleg van de singel heeft
daaraan weinig veranderd.
Spoorlaan komt toch?
Eén van de maatregelen die het college voorstelt
is om net als in de Binnenstad nu in de hele stad
een soort van compartimentering in te stellen.
Via radialen vanaf de verkeersringen rond de stad
moet het centrum bereikbaar zijn. Maar die radialen mogen geen doorgaande wegen zijn zoals
de Noord-Zuid verbinding via de Catharijnesingel
en de Oost-West verbinding langs de Weerdsingel. Om dit tegen te gaan wordt voorgesteld om
knippen aan te brengen, hoe en waar staat nog
ter discussie. In principe is dit al een oud voorstel
uit 1992, maar het is erg impopulair bij automobilisten. Ook bewoners langs de binnenverkeersring (Oog in Al) zijn er op tegen omdat het
verkeer op die ring daardoor nog drukker wordt.
Zij zijn voorstander van een extra toegangsweg
naar de Binnenstad vanuit het Westen (het
oude plan voor de zogenaamde spoorlaan). Die
verbinding roept weer veel weerstand op bij de
mensen die daar langs zouden komen te wonen
(door haar acties tegen de aanleg werd de latere
verkeerswethouder Yet van den Bergh destijds
een bekende Utrechtse). Kortom de hele discussie
van jaren geleden is opnieuw opgelaaid.
Extra parkeerplaatsen
Verder zoekt het college het vooral in het promo-

ten van alternatieven voor de auto, zoals fiets en
OV. Veel effect heeft dat nog niet. Wat helpt het
als je transferia aanlegt en OV naar het centrum
aantrekkelijk maakt, maar tegelijkertijd duizenden parkeerplaatsen extra (in het Stationsgebied)
realiseert?
Een maatregel die al is ingegaan, is het weren
van vrachtwagens met vuile motoren in de Binnenstad door het instellen van een milieuzone.
Het Wijk C-Komitee heeft daar een klein onderzoekje aan gewijd. Van een 50-tal willekeurige
vrachtwagens die in het centrum reden werden
de kentekens genoteerd. Op de site: http://www.
sn-milieuzones.nl/check/index.asp kun je direct
zien of die vrachtwagens aan de normen voldoen.
Probeer het maar eens uit. Slechts bij ongeveer
één-derde bleek dat het geval. Bij de rest, met
of zonder ontheffing, was dat niet zo. Navraag
bij de gemeente leerde dat de controle nog niet
geregeld is. In handhaving is de gemeente in
veel gevallen niet sterk. Die handhaving zou met
behulp van camera’s moeten gebeuren, maar die
zullen er dit jaar nog niet hangen. In de tussentijd
zou de politie moeten gaan controleren...
Een maatregel zoals het bevorderen van de doorstroming van het autoverkeer leidt op kortere
termijn tot een schoner milieu, maar zorgt op
langere termijn weer voor een toename van het
verkeer. Bovendien is dit nogal eens in tegenspraak met bevordering van doorstroming van
het fietsverkeer.
De belangrijkste vraag is waarschijnlijk niet
hoe de Utrechtse burgers op deze maatregelen
reageren, maar hoe de Raad van State dat doet.
Goede voornemens van een gemeente zijn niet
voldoende; ze moeten ook uitgevoerd worden en
tot resultaat leiden. •

Stofﬁg einde van een monster
Het is al vaak aangekondigd, maar nu was het
dan zover: de sloper ontfermde zich over de
beddentoren van het oude Wilhelmina Kinderziekenhuis in de ABC-straat. De eigenaar, Centrum
Maliebaan, vond het begin van de afbraak aanleiding voor een feestje met hapjes en spuitwijn in
een speciaal voor de gelegenheid gebouwde tent.
Op het terrein komt een groot regionaal behandelcentrum voor drugsverslaafden.
Volgens Centrum Maliebaan past de nieuwbouw
- in tegenstelling tot de beddentoren - heel goed
in een historische kleinschalige omgeving. De
buurt vindt dat het zuidelijk deel van de Binnenstad al een overdosis heeft aan voorzieningen
voor verslaafden en psychiatrische patiënten. Ze
beschouwt het als een gemiste kans dat de gemeente de grond destijds niet heeft gekocht om
vervolgens de fijnmazige structuur te herstellen.
De sloop duurde weken, en ging met veel
overlast gepaard. In de omgeving werden auto’s
onder een dikke laag stof bedekt.
Intussen heeft Altrecht (W.A. Huis, geestelijke
volksgezondheid) opnieuw een groot pand in de
Lange Nieuwstraat (nummer 50) aangekocht. •
[©] Arend Odé
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Koninginnedag rustiger

Terreehorst: aanstellingsbeleid deugde niet
Volgens Pauline Terreehorst, de met problemen
vertrokken directeur van het Centraal Museum,
zit de kern voor de moeilijkheden bij het museum
in een scheefgroei in het personeelsbestand. Dit
is een gevolg van het aanstellingsbeleid, waarin
‘de liefde voor de kunst’ centraal stond. Ze schrijft
: ‘Door de jaren heen zijn relatief veel studenten
kunstgeschiedenis aangenomen. Zij stroomden
vervolgens door naar een breed scala aan functies.
Zo hadden kunsthistorici bijvoorbeeld de leiding
over de verbouwing en over de perscontacten.
Velen hadden geen werkervaring buiten het
Centraal Museum, laat staan buiten de museale
sfeer. Gevestigde manieren van werken werden
daardoor als vanzelfsprekend juist gezien. Er waren
nauwelijks functioneringsgesprekken. Resultaatgericht werken - de norm binnen de gemeente - was
niet ingevoerd. Open discussie, laat staan professionele kritiek, kwam nauwelijks voor.’

Enthousiaste amateur-verkoopster boekt succes [©] Sjaak Ramakers
Koninginnedag 2008 is aanmerkelijk rustiger
verlopen dan 29/30 april 2007, toen de
Binnenstad lange tijd een gekkenhuis was.
‘We boften met het weer’, zegt wijkraadslid
Mark Herlaar, daarmee bedoelend dat het in tegenstelling tot 2007 - lang niet zo mooi
en warm was.
Er waren minder mensen, maar toch ruimschoots
genoeg om het op veel plaatsen gezellig te laten
zijn. De vrijmarkt begon in de regen, en kwam
pas in de loop van de avond op gang. Grote er-

Weer autovrije zondag
De Binnenstad wordt ook dit jaar op de zondag
van het Uitfeest (14 september) autovrij.
De opzet is ongeveer gelijk als in 2007, dat wil
zeggen dat het hele gebied binnen de singels
wordt afgesloten voor particulier autoverkeer.
Er is gratis openbaar vervoer. •

Rechtbankhotel open
Een groot, modern ingericht restaurant, een wat kleinere caféruimte, een hotel met 27 kamers, een flink
terras op één van de mooiste plekjes van Utrecht...
de horeca in de voormalige rechtbank in de Hamburgerstraat is sinds eind april open. Niet hemelbestormend, maar heel behoorlijk, behalve de getimmerde
zitjes buiten. (zie ook Wijkraadspagina).
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gernis van de bewoners is nog steeds de rotzooi
die achterblijft. De oranje zakken die waren
uitgedeeld en de containers brachten hierin geen
verandering. De indruk bestaat dat de politie vrij
lankmoedig is opgetreden. Nogal wat overtredingen werden door de vingers gezien. Er waren
veel klachten over wildplassers, onder andere op
het Buurkerkhof.Veel lawaai ging te lang door
(na één uur) zonder dat de politie optrad. Negentig decibel geluid werd als veel te hard ervaren.
De reinigingsdienst ruimde na afloop verbazingwekkend snel en grondig overal de rommel op. •

Lichtroute
Een commissie gaat de gemeente adviseren over
de ontwerpen voor Trajectum Lumen, het project
dat toeristen uit de hele wereld moet trekken.
Het is een route door de Binnenstad waarbij
‘s avonds tot middernacht panden, objecten,
grachten en werven worden aangelicht. Volgens
de gemeente maakt ze de stad niet alleen voor
toeristen, maar ook voor bewoners ‘s avonds
aantrekkelijker en leefbaarder. Voorzitter van de
commissie is D.J. van Boven, gepensioneerd directeur van een verzekeringsmaatschappij. Hij bekleedt diverse vrijwilligersfuncties in de Utrechtse
kunstwereld. Behalve de gemeente steekt ook
het ministerie van Economische Zaken geld in het
project. De eerste objecten zijn eind dit jaar klaar,
maar concrete mededelingen daarover worden
nog niet gedaan. •

Toekomst
Interim-directeur Gert-Jan van der Vossen heeft
intussen een plan ontwikkeld voor de toekomst.
Op het ogenblik zijn de bezoekers vooral hoogopgeleide vrouwen van boven de vijftig. Dat
betekent dat het museum sterk afhankelijk is van
één doelgroep. Gunstig is dat niet. In zijn visie zal
er eigenlijk sprake zijn van drie musea, namelijk
een museum waarin de stad Utrecht centraal staat,
plus beeldende kunst, mode en vormgeving tot
de Tweede Wereldoorlog, plus Dick Bruna, een
tweede museum met actuele beeldende kunst
en vormgeving , en als derde een Gerrit Rietveldmusem. Op termijn kan dat niet allemaal meer
in de Agnietenstraat. Van der Vossen denkt aan
aanvullende locaties of aan ‘een nieuwe, toonaangevende locatie’. De gemeenteraad vindt dat hij
zijn plan verder moet concretiseren. •

Plein vol verandering
Het Volksbuurtmuseum Wijk C organiseert tot
20 juni de tentoonstelling ‘Vredenburg plein vol
verandering’. De expositie biedt een blik op de
verschillende functies van het Vredenburg vanaf
1850. Ter gelegenheid van de tentoonstelling
verscheen een boekje, dat voor 3,50 euro in het
museum te koop is. Het besteedt ook aandacht
aan de vroegste geschiedenis, waaronder het
Klooster van de Johannieters vanaf ca. 1100 en
het kasteel Vredenburg van 1528 tot 1577. •

Willibrorduskerk niet
langer failliet
Het faillissement van de Willibrorduskerk is
vernietigd. Het Nationaal Restauratiefonds, de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten, de gemeente Utrecht en de
Stichting Willibrorduskerk hebben hun uiterste
best gedaan het faillissement van tafel te krijgen,
en dat is gelukt. Het schitterend gerestaureerde
gebouw kan nu in gebruik blijven als kerk, opengesteld monument en concertpodium. •

Doe mee aan fotowedstrijd openbare ruimte:

Wijkbureau Binnenstad

Uw mooiste plek of uw grootste gruwel?
Wat is uw mooiste plek of grootste gruwel in de binnenstad?
Laat het ons zien! Het wijkbureau organiseert een fotowedstrijd over de
openbare ruimte. Het gaat om alle ruimte in de Binnenstad die vrij toegankelijk
is voor iedereen, geen particulier eigendom is en waarin u dingen ziet die u
prachtig vindt of waaraan u zich ergert. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting
van straten, straatmeubilair in parken, beplanting in hofjes of het gebruik van
singels en grachten. Maar ook aan speelplaatsen, terrassen, muurschilderingen, reclameborden, afvalplekken of bewegwijzering.

Stuur dan voor vrijdag 3 oktober aanstaande maximaal drie foto’s
[minimaal 2 MB] naar fotowedstrijd-binnenstad@utrecht.nl.
Vermeld uw naam en adres, geef een omschrijving waar u de foto gemaakt
heeft en vertel waarom u dit heel mooi of juist lelijk vindt.
Eind dit jaar organiseert het wijkbureau samen met de Wijkraad Binnenstad
een fototentoonstelling. Deze tentoonstelling hangt samen met de wijkraadpleging die de wijkraad gaat houden over de openbare ruimte.
Voor de mooiste en origineelste foto’s hebben we mooie prijzen in petto.

Woont u in de binnenstad, Vaartsebuurt of Hoogh Boulandt of bent u hier
ondernemer? Kunt u aardig fotograferen en heeft u wel een idee wat u mooi
of lelijk vindt?

De beoordeling vindt plaats door een vakjury van bekende fotografen
uit de Binnenstad. Op www.utrecht.nl/binnenstad leest u meer. •

Markering Romeins Castellum
Vraag kinderopvang in
Binnenstad groter dan aanbod in Domstraat
In de Servetstraat is hij al zichtbaar: een markering in de straat
waar vroeger het fort lag waarmee de Romeinen de basis legden
voor de stad Utrecht.

Kinderopvang in de binnenstad: meer vraag dan aanbod ©Jan Lankveld
In de Binnenstad is grote vraag
naar voor- en naschoolse opvang.
De gemeente subsidieert daarom
initiatieven [ook in andere wijken]
om voorzieningen voor opvang van
leerlingen tussen de vier en twaalf
jaar te stimuleren. In de binnenstad
is een nieuw project gestart voor
voorschoolse opvang. Ouders van
kinderen van de Agatha Snellenschool, de Kathedrale Koorschool,
basisschool De Twijn, de Vrije School
en de Maliebaanschool kunnen hun
kinderen naar gastouders brengen
die onder meer het ontbijt verzorgen
en de kinderen naar school brengen.
Initiatiefnemer Jan de Weert: ‘Onze
gastouders zijn speciaal opgeleid,
gescreend en voorgesteld aan de
deelnemende scholen. Ook besteden
we veel aandacht aan een veilige
omgeving bij de gastouders thuis,
stabiliteit en betrouwbaarheid. We
merken dat ouders er nog aan moeten wennen om hun kind al zo vroeg
naar de opvang te brengen.
Als er een match is tussen de gastouders, de school én de ouders volgt
daarom een gewenningsperiode.’

In Utrecht zijn tientallen aanbieders
van buiten- en voorschoolse kinderopvang. De De Weert Groep is een
daarvan. Lex Mohlman, beleidsmedewerker welzijn bij de gemeente:
‘Vroeger was de gemeente verantwoordelijk voor kinderopvang, maar
sinds 2005 is dat niet meer zo.
Kinderopvang wordt nu op de commerciële markt opgepakt. De
gemeente vindt het belangrijk dat
kinderopvang goed geregeld is. Daarom stimuleren we nieuwe concepten
voor kinderopvang, zoals die van Jan
de Weert. Ook zien wij streng toe
op de kwaliteit. Alle kindercentra en
gastouderbureaus worden gecontroleerd op veiligheid, hygiëne, gezondheid en het pedagogische klimaat.
Bij de bouw van nieuwe scholen
proberen we zoveel mogelijk voor- en
naschoolse opvang in het ontwerp te
integreren.’
Op www.utrecht.nl/kinderopvang
vindt u meer informatie over opvangvoorzieningen in de Binnenstad.
Ook vindt u hier informatie over
de tegemoetkomingsregeling in de
kosten voor kinderopvang. •

Af en toe is de muur te ‘zien’ door
een spel van licht en nevel. In juni is
de Domstraat aan de beurt. Ook daar
komt een metalen grondplaat in het
straatvlak, recht boven de oorspronkelijke castellummuur en even breed
als de muur vroeger was. Via een
smalle uitsparing kan waternevel
ontsnappen, die een paar keer per
dag zal worden aangelicht.
Het zichtbaar maken van de castellummuren is een project van Initiatief
Domplein. Dit samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en
organisaties wil de verborgen
geschiedenis van het Domplein
zichtbaar maken. Onder het plein ligt
namelijk tweeduizend jaar geschiedenis opgestapeld. De komende tijd
zal stapsgewijs de verdedigingsmuur
van het ‘Castellum Trajectum’ zichtbaar worden gemaakt. In totaal krijgt
de markering een lengte van zo’n
200 meter.
Vanwege de aanleg van de markering is de Domstraat van 16 tot 28
juni afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden. De
week daarvoor [9 tot 14 juni] is ook
de Servetstraat afgesloten, omdat
hier de markering een extra versteviging krijgt. Buslijn 2 wordt omgeleid.
Op www.initiatiefdomplein.nl vindt u
meer informatie over het project. •

De markering van de castellummuur in de
Servetstraat [©Initiatief Domplein]

Spreekuur
wijkwethouder
Wijkwethouder Binnenstad,
Cees van Eijk, houdt spreekuur op
woensdag 25 juni aanstaande van
9.00 -10.00 uur in het wijkbureau.
U kunt tot uiterlijk één week van
tevoren een afspraak maken.
Tijdens het spreekuur kunt u zaken
aan de orde stellen waar extra
inspanning of aandacht van het
gemeentebestuur voor nodig is. •

Wijkwethouder Cees van Eijk [©Willem Mes]
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Wijkbureau Binnenstad
Lepelenburg populair bij zonaanbidders
Lepelenburg is een populaire plek om te zitten en te zonnen.
Regelmatig zit het helemaal vol. Het is er haast zo druk als Zandvoort op een
mooie zomerdag. Om het intensieve gebruik aan te kunnen is de oude grasmat verwijderd en vervangen door nieuwe dikke graszoden. De grassprieten
zijn van sportveldkwaliteit. Sinds de nieuwe grasmat er ligt, wordt het veld veel
meer gebruikt om te sporten en gymnastieken.
Om het veld ook tijdens warme dagen in goede conditie te houden, wordt
regelmatig gesproeid. Daarnaast zijn in het hele veld op dertig centimeter
diepte drainageslangen aangebracht. Wim Horst, parkcoördinator Zocherpark:
‘Die zorgen voor een goede waterafvoer. Na een regenbui of sproeibeurt kun
je dus al snel weer op het gras liggen of een balletje trappen.’De drainage is
belangrijk omdat het veld ‘hol’ is aangelegd en bij een fikse regenbui in een
badkuip verandert. ‘De architect van het park, Jan David Zocher, heeft dit zo
bedacht. Het hoort bij de Engelse Landschapsstijl: een hol veld geeft de suggestie van ruimte.’ De nieuwe grasmat maakt deel uit van de herinrichting van
het Lepelenburg. De gemeente heeft de boom- en padenstructuur hersteld in

de stijl van Zocher. Ook het parkeerterrein en de speelplaats zijn opnieuw ingericht. Om het gras, bomen en heesters te beschermen, gaat de gemeente op
verzoek van bewoners nog voethekjes plaatsen. Deze hekjes - met gebogen
vormen in de stijl van Zocher - zijn nu in bestelling. In het najaar komt langs
het parkeerterrein een haag zodat het zicht op de auto’s verdwijnt. •

Bestemming Binnenstad:
openluchtmuseum of pretpark?

Contouren bestemmingsplan:
vrijlaten wat kan, regelen wat moet

De gemeenteraad brengt op woensdag 2 juli 2007 weer een
bezoek aan de Binnenstad. Dit keer willen gemeenteraadsleden met
u van gedachten wisselen over het nieuwe bestemmingsplan voor de
Binnenstad. Het thema is ‘Bestemming Binnenstad: openluchtmuseum of
pretpark?’. Wilt u hierover meepraten? U bent van harte uitgenodigd van
20.00 tot 22.00 uur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28.
Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/binnenstad. •

Restauratie werven met kanjersubsidie

Nieuwe grasmat Lepelenburg populair om op te zitten en te zonnen
[©Willem Mes Photography]

Het college van burgemeester en wethouders heeft de contouren
voor het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad aangegeven.
Het college stelt de gemeenteraad voor om uit te gaan van het principe
‘vrijlaten wat kan, regelen wat moet’. Optimale functiemenging wordt zo
gecombineerd met het behoud van het woon- en leefklimaat. De historische
structuren in de stad zullen zoveel mogelijk beschermd worden, zonder dat
nieuwbouw en verbouwmogelijkheden worden uitgesloten. Ook wordt
bekeken of een impuls gegeven kan worden aan het Museumkwartier door
de functie van de Lange Nieuwstraat te versterken. Daarnaast stelt het college
voor te onderzoeken of de uitbreiding van horeca te koppelen is aan maximale aantallen.
Het collegevoorstel wordt nog voor de zomervakantie behandeld in de raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling. Projectleiders Martijn Kok en Raoul
Meijer van de gemeente: ‘Daarna kunnen we aan de slag om het bestemmingsplan verder in detail uit te werken. Eind dit jaar vragen we de mening
van bewoners en ondernemers over het ‘voorontwerp’ bestemmingsplan.
We informeren iedereen hierover via een wijkbericht en de Binnenstadskrant.’

Havenzicht vanaf de Jansbrug richting de Viebrug in 1875 met binnenvaartschepen
en opslagruimtes [©Het Utrechts Archief]
De gemeente Utrecht ontvangt bijna drie miljoen euro subsidie oftewel
een kanjersubsidie. Het ministerie van OCW heeft de subsidie beschikbaar
gesteld om de werven te restaureren en zo de restauratieachterstanden bij rijksmonumenten in te lopen. De subsidie zal vooral gebruikt worden voor het
herstel van kademuren, werven en de muren van de werfkelders. De planning is
dat de achterstand in 2010 moet zijn ingelopen.
De gemeente start nog dit jaar. ‘Deze kanjersubsidie is een mooie onderstreping
van het belang dat aan dit unieke monument wordt gehecht,’ aldus wethouder
Harm Janssen. Het grachten-, bruggen- en wervenstelsel van Utrecht, dat in
feite een middeleeuws havencomplex is, kan als uniek in de wereld worden beschouwd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente het wervenstelsel
heeft voorgedragen als mogelijke nominatie voor de lijst van UNESCO-werelderfgoed. In 2011 zal blijken of deze nominatie zal worden gehonoreerd. •
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Voor het bepalen van de contouren voor het toekomstige bestemmingsplan
zijn ook diverse deskundigen benaderd. Zo is er een expertmeeting georganiseerd over het thema detailhandel met vastgoeddeskundigen en vertegenwoordigers uit het midden- en kleinbedrijf.
Raoul Meijer: ‘Ook de wijkraad was daar vertegenwoordigd. Verder is een
concept van de notitie, waar het college nu mee heeft ingestemd, besproken
met de wijkraad. De wijkraad reageerde positief. Wel wordt gevraagd bijzondere aandacht te geven aan een aantal aspecten, waaronder het wonen
in de binnenstad. Ook in relatie tot woningbouw in het stationsgebied. Dat
zullen we zeker doen.’
Wilt u meer weten? U kunt het collegevoorstel en het wijkraadadvies downloaden via www.utrecht.nl/bestemmingsplanbinnenstad.
Op woensdag 2 juli aanstaande besteedt de gemeenteraad aandacht aan het
bestemmingsplan tijdens het bezoek aan de Binnenstad [zie kader].
U kunt dan meepraten over het nieuwe bestemmingsplan en de hoofdlijnen
die het college heeft voorgesteld. •

Wijkbureau Binnenstad
Goed idee?
Doe er iets mee!
Wilt u iets organiseren voor uw
buurt? Wilt u de straat veiliger
maken? Of heeft u een ander idee
om de leefbaarheid te verbeteren?
Ook u kunt een aanvraag indienen
voor het leefbaarheidsbudget.
Met dit budget kan het wijkbureau snel inspelen op plannen van
bewoners en ondernemers die
de leefbaarheid in de binnenstad
verbeteren. Neem contact op met
het wijkbureau of kijk op www.
utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.
Uw aanvraag kunt u ook doen via
de website.
Voorbeelden toegekende aanvragen voor het leefbaarheidsbudget
[maart t/m april]:
• Bijdrage aan spelletjesmiddag voor kinderen in de Zeven
Steegjes.
• Bijdrage aan buurtbarbecue van
bewoners Wijde Begijnehof.
• Bijdrage voor waterpunt Lange
Lauwertuin voor onderhoud
plantvakken.
• Bijdrage aan straatspeeldag op
de Kromme Nieuwegracht.
• Bijdrage aan Pandhof Ste. Marie
voor het tuinoverhoud. •

Werkgroep Wijk C-West op zoek naar leden
Wijk C, van oudsher een volkswijk, onderging in de jaren
zeventig en tachtig een complete metamorfose. Veel oude
huizen werden gesloopt en maakten plaats voor nieuwbouw. Een
aantal bewoners kwam hiertegen in opstand. Zij wilden de eens
zo karakteristieke wijk met zijn wirwar aan straatjes en huizen juist
behouden en opknappen. Zij verenigden zich in het Wijk C comité.
Bewoners zijn nog steeds actief om de belangen van hun wijk
te behartigen. En dat is nodig, vinden Saskia Enderle en Corrie
Huiding-Stomp: ‘Wijk C is continu in beweging.’ Beiden zijn al heel
lang actief, Corrie vanaf 1974 en Saskia sinds 1989. De werkgroep
houdt zich vooral bezig met de openbare ruimte. ‘Zo hebben we
samen met de Kamer van Koophandel, de politie en de gemeente
plannen ontwikkeld om het plein in de Kroonstraat tussen het
politiebureau en de Kamer van Koophandel te verfraaien.
Dit is een project waar we al jaren mee bezig zijn. Maar we
organiseren ook veegacties en overleggen bijvoorbeeld met Mitros
over burenoverlast.’
De werkgroep kan best nieuwe leden gebruiken. ‘Het huidige
groepje vrijwilligers is klein en daardoor kwetsbaar. Nieuwe
enthousiaste leden met hart voor de wijk zijn daarom van harte
welkom! We komen eens in de zes weken bij elkaar dus het hoeft
niet veel tijd te kosten.’ Heeft u zin om de werkgroep te
versterken? Op www.wijkc.nl vindt u meer informatie en hoe u
met Corrie en Saskia in contact kunt komen. •

Lavendel, sedum, ezelsoor

Saskia Enderle en Corrie Huiding-Stomp
[@Willem Mes Photography]

Initiatief bewoners beloond:

Zocherplantsoen
krijgt nieuwe
banken en prullenbakken

Wijkbureau
Binnenstad
Heeft u een vraag over zaken die in uw
buurt spelen? Wilt u overlast melden?
Dan bent u bij het wijkbureau aan
het juiste adres. Het wijkbureau is het
aanspraakpunt van de gemeente voor
bewoners, ondernemers en bezoekers
van de binnenstad van Utrecht.
Wijkbureau Binnenstad
telefoon: 030 - 286 00 00
[ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur]
binnenstad@utrecht.nl
www.utrecht.nl/binnenstad
U kunt ook even binnenlopen bij het
Informatie Centrum Gemeente Utrecht.
Hier is de balie van wijkbureau Binnenstad te vinden.
Informatie Centrum Gemeente
Utrecht
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
do-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Dit najaar krijgt het Zocherplantsoen nieuwe banken
[© Willem Mes Photography]
Het is haast een mediterraans plein geworden,
het opnieuw ingerichte pleintje halverwege de Lange
Lauwerstraat. Nieuwe boompjes, lavendel in grote potten,
bloembakken en een bont palet aan nieuwe plantjes in de
plantvakken. Dit voorjaar is het plein opnieuw bestraat en er is
een waterkraan gekomen om de planten water te geven.
Initiatiefneemster [en tuinfanaat] Coby Janse maakte het
plantenplan en organiseerde op een zonnige zaterdag een
plantmiddag met de omwonenden. Er waren zoveel bewoners
gekomen dat het werk in een uurtje gepiept was.
Dankzij de hulp van alle omwonenden en een bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget ligt het pleintje er weer prachtig bij. •

Ruim tweehonderd binnenstadbewoners zetten hun handtekening: het Zocherplantsoen
moet mooie nieuwe banken krijgen en prullenbakken die beter passen in de landschapssfeer van Zocher.
De gemeente is het hiermee van harte eens.
De bankjes en prullenbakken zijn nu in slechte
staat. Nieuw meubilair komt de uitstraling van
het Zocherplantsoen ten goede. Dit najaar gaat
de gemeente daarom 130 bankjes vervangen en
nieuwe prullenbakken plaatsen. Dit kan dankzij
extra geld van de Provincie en een bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget. Het nieuwe meubilair krijgt
een stijl die goed past bij de visie van architect
Zocher en tegelijkertijd aan alle huidige eisen
voldoet. Alhoewel de bewoners ook graag nieuwe
lampen willen, heeft de gemeente besloten dit
nog even niet te doen. De huidige lampen zijn nog
in prima staat en het zou zonde zijn daar nu veel
geld aan te besteden. Zodra de levensduur van de
lampen ten einde is, gaat de gemeente kijken of
ook nieuwe ‘Pyke Koch’ lampen geplaatst kunnen
worden in het Zocherplantsoen. •
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Plan voor dancing in Hamburgerstraat
Afspraken kun je altijd weer veranderen,
maar aan een gebouw zit je op z’n minst
voor een paar decennia vast als het er eenmaal staat. Ook al bestaat soms de indruk
dat ‘de Binnenstad af is’, of ‘er niets mag’,
er wordt veel gebouwd en verbouwd. En de
praktijk heeft geleerd dat het juist bij bouwprojecten nogal eens mis gaat, zoals bij de
nieuwbouw van Centrum Maliebaan aan de
ABC-straat en bij de verbouwing van oude
rechtbank aan de Hamburgerstraat.
Later meer daarover. Het gaat ook wel eens
goed. Louis Hartloopercomplex en Leeuwenbergh zijn voorbeelden van geslaagde
ontwikkelingen.
Het probleem speelt overigens niet alleen in de
Binnenstad; uit de wijkraadpleging van Wijkraad
West blijkt grote onvrede bij bewoners over hun
invloed bij grote bouwprojecten. Op papier is alle
participatie en inspraak goed geregeld, maar in
de praktijk komt er meestal weinig van terecht.
De gemeente blijkt zich vaak erg afhankelijk
van grote projectontwikkelaars op te stellen,
en betrekt bewoners pas op een moment dat
er aan de plannen niet meer valt te veranderen
dan de kleur van de kozijnen. Daarmee hebben bewoners vaak het gevoel dat hun een oor
wordt aangenaaid. De Wijkraad Binnenstad vond
dit dermate verontrustend dat hij het advies dat
‘West’ hierover uitbracht ondersteund heeft.
Onze belangrijkste voorstellen zijn:

mingsplan wordt - in tegenstelling tot eerdere
voornemens - heel gedetailleerd (ongeveer pand
voor pand) de bestemming vastgelegd. Het belang van het bestemmingsplan als middel om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kan niet
onderschat worden, en wij zijn blij met de insteek
van de gemeente: alles in detail vaststellen en bij
voorbeeld toekomstige ontwikkelingen van de
horeca nu al aan banden leggen. Daarmee wordt
een deel van de ongerustheid weggenomen die
ontstond bij de laatste horecanota, waarin de horeca een grote mate van vrijheid werd gegeven.
Dansen in de kelder
Tot zo ver het goede nieuws. Tot onze schrik
vernamen wij kort geleden dat de gemeente
vergunning wil verlenen voor het openen van een
nieuwe dancing in de kelder van de oude rechtbank in de Hamburgerstraat. Hoewel de nieuwe
horecanota nieuwe vestigingen op deze plek
toestaat, geldt dit zeker niet voor een dancing.
Naar onze meningen probeert de gemeente zich
nu onder de regels uit te wurmen door dansen
niet toe te staan op dagen dat het toch niet zou
gebeuren (maandag- tot woensdagavond) en de
dancing daarmee de formele status van ‘café’ te
geven. Gezien eerdere ervaringen op dit gebied
(aan de Kromme Nieuwegracht en de Oosterkade) zal dit zeker tot hevig verzet onder bewoners
leiden, en op termijn waarschijnlijk tot vertrek van
bewoners en verdere ‘verkroeging’. We zullen
verzet onder de bewoners zeker ondersteunen,
mocht het zover komen.

Actualiteiten op website
Op de laatste vergadering van de Wijkraad is
hebben we het ook gehad over onze website.
Primair is onze website het communicatiemiddel
waarop wij agenda’s, notulen, adviezen, standpunten enz. publiceren. Maar van zo’n saaie
letterbrij wordt niemand blij van, en we doen het
tenslotte voor een mooie, leefbare Binnenstad
met een goed ondernemersklimaat. Daarom
heeft onze webmaster Harry Spek de laatste
jaren veel energie gestoken in het vormgeven van
een aantrekkelijke site. Die brengt nu (naast ons
eigen nieuws) in kort bestek actualiteiten van de
Binnenstad, meest overgenomen uit (en met links
naar) de websites van de gemeente en van het
AD/UN.
Bij elk bericht is er ook een mogelijkheid te reageren; die mogelijkheid is vooral geschapen om
discussie tussen gebruikers van de Binnenstad
op gang te brengen. De Wijkraad voelt zich niet
verplicht hierop altijd te reageren. Anders is dit
met de mogelijkheid de Wijkraad vragen te stellen; daarop reageren we wel altijd (of spelen het
door, bij voorbeeld als het gaat om klachten die
de gemeente moet verhelpen). We willen graag
meer bezoekers van onze website omdat we die
zelf absoluut de moeite waard vinden, dus: neem
eens een kijkje op www.wijkraadbinnenstad.nl
Binnenkort start de nieuwe Wijkraadpleging
(onderwerp: de openbare ruimte), en ook daarin
gaat de website een belangrijke rol spelen. •
Han van Dobben, voorzitter

- besluit om een WER (Wijk Effect Rapportage)
een verplicht onderdeel van grote bouwprojecten
te maken;
- zorg ervoor dat de bewoners in het voortraject
tijdig en volledig geïnformeerd worden.
En daarmee bedoelen we dan niet alleen de Wijkraad, maar alle bewoners die te maken krijgen
met de gevolgen van een bouwproject. Geef aan
wat de beïnvloedingsruimte van de bewoners is,
en op welke tijdstippen zij die invloed kunnen
uitoefenen.
(het hele advies is na te lezen op www.wijkraadbinnenstad.nl)
De gemeente heeft zich deze kritiek aangetrokken en is nu bezig een aantal grote bouwprojecten (de ‘honderd van wethouder Harrie Bosch’,
kortweg ‘de honderd van Harrie’) te evalueren.
Wij doen daar als Wijkraad ook aan mee.
Ongewenste ontwikkelingen
Een belangrijk instrument van de gemeente om
projectontwikkelaars aan banden te leggen is het
bestemmingsplan. Juist op dit moment wordt het
bestemmingsplan voor de Binnenstad vernieuwd,
en de Wijkraad voert daarover constructief
overleg met de gemeente. In het nieuwe bestemBinnenstadskrant pagina 20

Op een mooie Pinksterdag

[©] Sjaak Ramakers

Wie op een mooie Pinksterdag met een camera de stad in gaat hoeft niet zo lang te zoeken naar
tafereeltjes met het goede leven. •

Wijkagenten Binnenstad &
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Wijkteam in actie tegen valse noten

Straatmuzikanten aangepakt
Om de overlast van Oost-Europese straatmuzikanten aan te
pakken, hield het politiewijkteam
van de Binnenstad eind april de
actie ‘Valse noten’. De boodschap
was duidelijk; na de actie was het
opmerkelijk rustiger. Maar vervolgacties blijven nodig. Een groep van
ongeveer vijftien personen veroorzaakte veel overlast. Sommige ‘muzikanten’ kennen slechts een aantal
noten en spelen continue hetzelfde
korte deuntje. Niet verwonderlijk
dat mensen, en vooral winkeliers,
deze muziek als overlast ervaren
en hierover geklaagd hebben bij de
politie.
Voorafgaand aan de actie hebben
we de muzikanten via een brief in de
eigen taal op de hoogte gesteld van
de regels. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
mogen muzikanten niet langer dan
vijftien minuten achtereen op dezelfde
plaats muziek maken. Daarna moeten ze zich minstens honderd meter
verplaatsen. Helaas hadden de brief
en eerdere waarschuwingen niet het
gewenste resultaat. Politieagenten in
burgerkleding, geuniformde politieagenten en bikers kwamen in actie.
Wijkagent Johan Vermeulen bekeek
bij cameratoezicht de beelden en
stuurde zijn collega’s op straat aan.
De muzikanten werden van een afstandje in de gaten gehouden. Zeven
straatmuzikanten hielden zich niet aan
de regels en werden aangehouden.

Verder is een persoon aangehouden
voor bedelen en één voor openbare
dronkenschap. In totaal deelden politieagenten bij de actie veertien
bekeuringen uit. De meeste straatmuzikanten betaalden de bekeuringen
contant.
Lik op stuk
‘Voor en tijdens de actie hadden we
nauw overleg met het Openbaar Ministerie (OM)’, legt Herman Beetstra
(wijkteamchef) uit. ‘Het kleingeld
dat met bedelen of muziek maken
verdiend was, mochten we afnemen.
De volgende stap is om de muziekinstrumenten in te nemen. Als we de
muzikanten voor een tweede keer
aanhouden, mogen we van het OM
hun instrumenten in beslag nemen.
Dit lik-op-stuk beleid hebben we
hen via de tolkentelefoon duidelijk
gemaakt.’ Om de straatmuzikanten
breed aan te pakken, zocht het wijkteam ook contact met Jeugdzorg en
de belastingdienst. Beetstra: ‘Twee
straatmuzikanten die wij aanhielden,
zijn minderjarig. Daarom hebben we
bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Verder hebben we contact gelegd met
de belastingdienst. Die gaat uitzoeken
of de muzikanten belasting over hun
verdiende geld afdragen.’
Vervolgacties
Na de actie was het opvallend rustig
in de Binnenstad. Maar vervolgacties
blijven nodig. Begin mei hielden politieagenten opnieuw twee straatmu-

Wijkteamchef Herman Beetstra: ‘Muziek kan mooi zijn, maar anderen mogen er geen
last van hebben [©] Sjaak Ramakers
zikanten aan. Deze mannen waren
hardleers. Hun accordeon en gitaar
moesten ze inleveren, evenals wat
muntgeld. Volgens wijkagent Jeroen
Groning hakt de aanpak er goed in.
Groning: ‘Als ze zich niet aan de regels houden, krijgen ze een boete van
120 euro. Dat is een hoog bedrag.
En de man van wie we de accordeon
hebben afgepakt, loopt veel inkomsten mis. Hij kon namelijk aardig goed
spelen. Zo’n instrument is tussen de
1.000 en 1.500 euro waard.’

Met deze aanpak hoopt het wijkteam
overigens ook het aantal zakkenrollen
naar beneden te brengen.
‘We zagen namelijk een verband tussen de komst van de straatmuzikanten
en de toename van zakkenrollen’,
zegt Beetstra.
‘Met deze aanpak proberen we twee
vliegen in één klap te slaan.’
Ervaart u overlast van de straatmuzikanten? De wijkagenten horen het
graag van u. Bel ons via 0900-8844
en vraag naar het wijksecretariaat. •

auto’s en gluurt naar binnen. U vermoedt

van teksttelefoon 0800-8112.

dat die persoon wil inbreken. Of u hoort

Geen spoed, wel politie nodig?

gestommel in de woning van uw buren,

Bel 0900-8844

112
Bel óók bij verdachte situaties direct het alarmnummer

112 daar vangt de politie boeven mee!

Negen van de tien Nederlanders kent het

getuige twee personen voor vernieling

terwijl u weet dat zij op vakantie zijn.

Naast deze spoedeisende situaties, zijn er

nummer 112. Maar nog niet iedereen

aanhouden. Rond 21.00 uur meldde een

Aarzel niet, maar bel in dit soort situaties

vele momenten waarbij onze hulp nodig

weet dat je dit nummer ook kunt bellen

getuige dat twee mannen een ruit van

direct 112

is, maar niet direct. Baldadige jeugd in

als je getuige bent van een inbraak of

een woning aan de Wittevrouwensingel

verdachte situatie. Wanneer belt u nu

hadden ingegooid. De getuige ging ach-

precies het alarmnummer?

ter de daders aan en belde de politie. Op

tuatie?

si
Heterdaad

Bel 112

Heterdaad situatie? Bel 112

Bent u getuige van een beroving of

Levensbedreigende
situatie?

Bel 112

de omgeving, een inbraak in huis, terwijl
er geen spoor van de dader is. Allemaal
heel vervelende zaken, waarvoor u

zijn aanwijzingen kreeg een motoragent

Levensbedreigende situatie? Bel 112

0900-8844 belt (lokaal tarief). Wij helpen

de verdachten na een korte achtervol-

Dreigt er direct gevaar voor u of iemand

u graag. En als onze komst noodzakelijk

ging door de Vogelenbuurt te pakken.

in uw omgeving? Bel meteen 112 als u

is, zijn we er binnen een half uur. Zowel

Verdachte
si

ambulance, brandweer of politie nodig

112 als 0900-8844 zijn 24 uur per dag

heeft.

bereikbaar.

In bovengenoemde gevallen zijn wij bin-

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

tuatie?

Bel 112

inbraak? U helpt de politie enorm bij de

Verdachte situatie? Bel 112

nen 10 minuten bij u. Het bellen naar 112

Bent u op de hoogte van een misdrijf,

opsporing door direct 112 te bellen als

Bovendien vraagt de politie u 112 te bel-

is gratis en kan zelfs zonder beltegoed op

maar durft u geen melding te doen bij de

u een misdrijf ziet. Op zaterdag 10 mei

len bij verdachte situaties. Iemand loopt

uw mobiele telefoon. Doven en slechtho-

politie? Bel dan Meld Misdaad Anoniem

bijvoorbeeld schichtig langs geparkeerde

renden kunnen bovendien gebruikmaken

via 0800-7000 (gratis). •

konden we na een telefoontje van een
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De Kleine Dom haast helemaal nieuw
IJsjes
Ook deze zomer sparen wij weer voor een goed
doel, onderdeel daarvan is het verkopen van fruitijsjes. Wij weten zeker dat u en uw kinderen zich
willen opofferen om een ijsje te eten voor het
goede doel. Dat is dit jaar het Liliane Fonds.
Zondagsopening
De wethouder van jeugdzaken heeft nu een definitief besluit genomen: ook speeltuin de Kleine
Dom is elke zondag open. De zondag duurt
bij ons van 13.00 tot 17.00 en is een gezellige
gebeurtenis. Neem gerust ook opa of oma mee
om op onze lekkere nieuwe bankjes te zitten,
dan kunnen de kinderen al hun nieuwe klim- en
klauterkunsten laten zien.
Kortom, kom gauw weer met uw kinderen
kijken. Wij zijn al weer druk met leuke dingen
verzinnen voor de zomervakantie, maar hopen u
al veel eerder te ontvangen. •
Team De Kleine Dom

Lekker hangen [©] Dick Franssen
Na heel wat maanden verbouwen is de
speeltuin nu bijna helemaal af. Wat is er allemaal nieuw? Een boel.
Voor de grote kinderen is er een schitterend
nieuw klimfort. Nadat we vorig jaar in de kleuterweide een mooi fortje voor de kleintjes hadden
aangeschaft, is er nu voor de grote kinderen een
fort. Het heeft veel op- en afgangen zodat er nog
beter tikspellen op gespeeld kunnen worden. Verder is de zandbak drie keer zo groot geworden
met een zand-takel-huisje, en twee pompen met
een scala aan watertafels er aan vast.
Ook de zandbak in de kleuterweide heeft een
aanvulling gehad: een mooie stuurhut voor alle
zandkapiteins. Het meest geheimzinnige onderdeel is de spreekbuis tussen de bamboestruiken.
Wat je daar doorheen kan zeggen... tja, dat is
geheim natuurlijk.
Ruimte
Door de nieuwe indeling hebben we meer bewegingsruimte kunnen scheppen. Zo is er flink wat
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fietspad bij gekomen. Er kan dus naar hartelust
op onze skelters, driewielers en skeelers gereden
worden. Ook onze voetbalkooi is aangepast; er
zit nu een boarding in waardoor er ook via de
kanten gespeeld kan worden. De overlast van
eruit schietende ballen is nu weg en er zijn vaste
doeltjes gekomen.
Groen en bankjes
Ook aan de ouders is gedacht. Er zijn vijftien
nieuwe banken geplaatst op de plekken waar
ouders het meeste zitten. Omdat er een boel gras
- en al wat langer geleden populieren -weg is
gehaald is er voor groen rubber gekozen.
Tevens zijn er maar liefst 26 knotelzen bij gekomen! Hoewel we toen ze net geplaatst waren het
verschil tussen de elzen en de ondersteunende
stammen nauwelijks konden onderscheiden, beginnen ze nu gelukkig uit te lopen en is het plan
goed zichtbaar.
Ook de bodembedekkers eromheen krijgen - nu
de konijnen minder loslopen - langzamerhand
vaste (wortel) voet in de aarde.

Speelwerktuigen van glimmend staal [©] Dick Franssen

Binnenstad buiten
de prijzen
De Binnenstad is niet in de prijzen gevallen bij de
twaalfde Kinderraadsvergadering. Winnaar werd
Noordoost; de kinderen uit deze wijk krijgen
€ 20.000,- van de gemeente voor een ‘survivalpark’. Het winnende plan is een park met
speeltoestellen voor de oudere kinderen uit groep
7 en 8. Het survivalpark komt te staan in het
Ingenhousz plantsoen. Er worden verscheidene
speeltoestellen geplaatst waaronder een kabelbaan, evenwichtspalen, een hangladder en een
dubbele schommel. De kinderen hebben voor
dit plan gekozen omdat ze sport en bewegen
belangrijk vinden. De tweede plaats was voor wijk
Oost met het plan ‘waterpret’.
De winnaar werd gekozen na een spannende Kinderraadsvergadering, die bestond uit presentaties,
een debat in de raadzaal van het stadhuis en tot
slot de verkiezing. •

Politiek
Afspraak is afspraak
In mei kregen we een voorproefje
van wat een mooie, warme zomer
kan worden. Voor veel inwoners
van Utrecht betekent dat: meer naar
buiten, dichtbij huis of elders in de
stad. Het betekent ook dat de Binnenstad met zijn vele terrassen een
extra grote aantrekkingskracht biedt
en meer mensen dan anders lokt.
Het CDA vindt dat iedereen, overal
in de stad, moet kunnen rekenen op
een aantal zekerheden. Afspraken
die gemaakt zijn moeten nagekomen worden. Daarom heeft het
CDA schriftelijke vragen gesteld over
het feit dat bepaalde winkels vaker
dan de afgesproken twaalf keer
extra per jaar op zondag hun deuren
openen. Dit is immers in strijd met
de uitslag van het referendum
van 2006 waarin tweederde van
de bevolking zich uitsprak tegen
uitbreiding van de openingstijden op
zondag. Het CDA is van mening dat
met name de kleine ondernemers
het niet kunnen opbrengen om
zeven dagen per week geopend te
zijn. Er moet duidelijkheid zijn voor
alle ondernemers. Daarnaast zijn
wij van mening dat de zondag bij
uitstek de dag in de week is, die aan
andere zaken dan werk besteed kan
worden.
Coffeeshops
Het aantal jongeren onder de achttien jaar dat softdrugs koopt in coffeeshops is stijgende. Het CDA heeft
er bij het college op aangedrongen
hier nader onderzoek naar te doen
en eventueel de openingstijden aan
te passen. Helaas ziet het college
vooralsnog geen reden om verandering in de openingstijden aan te
brengen. Wij zijn van mening dat de
scholieren in de Binnenstad de nodige bescherming dienen te krijgen.
Contact: cda@utrecht.nl

De stad mooier maken
Vol trots laat ik altijd aan vrienden
die niet uit Utrecht komen de Binnenstad zien. We lopen dan vanaf
Hoog Catharijne via de Mariaplaats
naar de Dom. Als de poorten
openstaan pik ik graag de kloostergang achter de Domkerk mee. Via
de Nieuwe Gracht vervolgen we de

route naar het Zocherplantsoen om
via de Nobelstraat uiteindelijk op
het Neude te belanden om daar op
een terras of in een kroegje koffie te
drinken.
De Binnenstad van Utrecht is veel
historische, bijzondere plekjes rijk.
Deze schoonheid moet gekoesterd
worden, net als de warme uitstraling
die de stad heeft. Het is niet voor
niets dat het aantal toeristen dat
Utrecht bezoekt gestaag toeneemt.
Visitekaartje
Het centrum is het visitekaartje van
de stad. De PvdA zet zich daarom in
voor het behoud ervan. Belangrijke
peiler in dit streven is niet alleen een
mooie en net onderhouden Binnenstad waarin alle functies verenigd
zijn, maar ook veiligheid.
Burgers die zich betrokken voelen
bij een stad zijn bepalend voor een
goede sfeer en voor een gevoel van
veiligheid. Daarom heeft de PvdA
zich sterk gemaakt voor de nota
zelfbeheer. Deze nota voorziet in
maatregelen waarmee inwoners een
steentje aan de openbare ruimte
kunnen bijdragen. De stad wordt
hierdoor mooier. Hebt u zelf nog een
goed idee: stuur een mail naar:
c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl

Camera’s
Om de Binnenstad veilig te houden,
hangen er op strategische plaatsen
camera’s. Dankzij deze camera’s
kunnen misdrijven opgelost en
voorkomen worden. De beelden
van de camera’s worden tijdens
drukke uren in de Binnenstad, zoals
uitgaansuren, live door de politie
bekeken. Tot vorig jaar gebeurde
dit alleen op donderdag, vrijdag en
zaterdag. De VVD vond dit te weinig
en heeft er voor gezorgd dat de
beelden nu ook op de andere dagen
van de week live worden bekeken.
Dankzij camera’s kunnen ook
inwoners een belangrijke rol spelen
bij het oplossen van misdrijven. Als
beelden van misdrijven op internet
worden gezet, kunnen ze helpen om
daders op te sporen. In het verleden is dit zeer succesvol geweest.
Daarom heeft de VVD voorgesteld
om deze beelden ook in Utrecht
op internet te zetten. Dit vergroot
immers de pakkans van daders. Het
college van b. en w., de politie en
het openbaar ministerie steunen dit
voorstel van de VVD.

Spannend saai
De komende weken staan voor de
lokale politiek grotendeels in het
kader van de voorjaarsnota. U zult
Fietsstad No. 1
er vermoedelijk weinig over horen
De VVD heeft een duidelijke ambitie: in de pers. Lange vergaderingen en
in 2010 moet Utrecht fietsstad
saaie debatten over hoofdlijnen zijn
nummer 1 van Nederland zijn, met
immers zelden aanleiding voor specgoede, verlichte fietspaden die soetaculaire krantenkoppen. En toch
pel doorstromen, en met voldoende komt het er bij zo’n voorjaarsnota
goede fietsparkeerplekken.
echt aan op de kwaliteit van de geOm deze ambitie waar te kunnen
meenteraad. Dan wordt er namelijk
maken, zetten wij ons het afgelopen gekeken of we uw 1,4 miljard netjes
jaar flink in. Zo nam de VVD het
uitgeven en of ermee gebeurt wat is
initiatief om voor 1 januari 2009 een afgesproken. Geen politiek bedrijven
uitgebreid leenfietsenplan te starten om de pers te halen, maar politiek
in de stad. Ook maakten wij ons
op de inhoud.
hard voor goed bereikbare fietsparVoor D66 zal het vooral gaan over
keerplekken rond Vredenburg, nu de wat er níet in de voorjaarsnota staat.
verbouwing daar van start is gegaan. Na alle toestanden die we in Utrecht
De VVD vindt het heel belangrijk dat hebben meegemaakt over bomen,
er zo snel mogelijk een oplossing
zijn wij wel benieuwd naar de stand
gevonden wordt voor het tekort aan van zaken. Hoeveel bomen zijn er
fietsparkeerplekken. De gemeente
inmiddels ten onrechte gesneuveld
moet hierbij samenwerken met
en hoeveel bomen zijn er herplant?
private partijen en zorgen dat kansen Ook lezen we niks meer over de
gegrepen worden, als ze zich voortoezegging om over te stappen op
doen. Goed Binnenstadsmanageaardgas als voorkeursbrandstof,
ment staat of valt er mee!
waar het college vorig jaar nog zo
Mail ons op vvd@utrecht.nl, dan
trots over sprak.
kijken wij graag of wij op fietsgebied Het lezen van ambtelijke stukken
iets voor u kunnen betekenen.
lukt de meeste politieke partijen wel.

Maar lezen wat er niet in de stukken
staat is veel moeilijker. Daarvoor
moet je werken, mensen spreken
en alle lijntjes die je als partij in de
stad hebt open houden. Dat doet
D66. Ook als we daarmee politiek
bedrijven die niet de krant haalt,
maar waarmee we wel onze kiezers
dienen.

Liever een goede buur
Altrecht heeft haar bouw- en inrichtingsactiviteiten op het terrein van
het W.A. Huis in fasen geknipt. In de
plannen (2003) werd het binnengebied openbaar, kwam er een tweede
ondergrondse parkeergarage en
werd aan de randen gewoond. De
uitvoering gaat traag en de plannen worden regelmatig gewijzigd.
Eindelijk, het ziekenhuis is af, maar
de klimaatinstallaties veroorzaken te
veel lawaai voor de omgeving. De
gemeente handhaaft, om te zorgen
dat het binnen de perken komt.
Tijdens de bouw mocht door de
Vrouwjuttenstraat tijdelijk in twee
richtingen worden gereden. Altrecht
wil dit graag zo houden. GroenLinks
is niet enthousiast; immers er is een
verkeerscirculatiesysteem in de Binnenstad en de straat is smal.
Altrecht knap het binnenterrein op.
Zij wil (tijdelijke) parkeerplaatsen
realiseren aan de Vouwjuttenhof
(woonbestemming). De tweede
parkeergarage is er (nog) niet en
de garage is duur. GroenLinks vindt
dat Altrecht met een echte parkeeroplossing moet komen voor de
medewerkers en de nog te ontwikkelen woningen.
Mede op aandringen van de wijkraad heeft de gemeente de verkoop
van grond aan de Vrouwjuttenhof
afhankelijk gesteld van de woningbouwplannen aan de Lange Nieuwstraat. Terecht vindt GroenLinks.
Voor het (sociaal) toezicht op haar
cliënten moet Altrecht met omwonenden en wijkagent een omgevingsbeheerplan opstellen.
GroenLinks fractie, telefoon
2861122, email: groenlinks@utrecht.
nl, website: www.groenlinksutrecht.
nl.
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Rebusgebouw vol kunst
zomertuin
de rust daalt neer
in dit ochtenduur
alle buren werken
zittend in mijn tuin is
de oude eik mijn metgezel
ik hoor de bladeren ritselen
de takken wiegen
sierlijk heen en weer
dansen een verstild ballet
tegen helderblauw decor
soms drijft trots een
wolk voorbij in wit en
vele grijzen en wiekt
een meeuw speels
door het toneel
verﬁjnde choreograﬁe

Roos, hoofdredacteur van Kunstbeeld Magazine,
en vanaf september hoofdconservator van de
nieuwe kunsthal Kade in Amersfoort, had tot
voor kort niet zo’n duidelijk beeld van het niveau
van de kunst in de provincie Utrecht. ‘Bij Kunstbeeld ben je toch vooral nationaal en internationaal georiënteerd.’ Inmiddels heeft hij dat beeld
wel. ‘Er is meer dan genoeg talent voor een
mooie expositie’.
Het accent ligt dit keer op het experiment,
nieuwe media, vormgeving en design.

Afgeleefd gebouw
De Utrechtse Salon is een kortdurende tentoonstelling die een overzicht geeft van de stand van
zaken in de provincie Utrecht. Eens in de drie jaar,
zo was de bedoeling, maar de vijfde Salon, in
de Jaarbeurs, was al weer zes jaar geleden. Het
leek er langzamerhand op dat er nooit een zesde
Salon zou komen, maar dat ging het Centrum
Beeldende Kunst Utrecht te ver. De opzet is nu
om elke vijf jaar de tentoonstelling te houden.
De vierde Salon was in het stadhuis, in de periode
toen dat gestript was met het oog op de komende verbouwing. Nu is er weer zo’n bijzondere
plek. Roos: een weerbarstig, afgeleefd gebouw,
met een ratjetoe aan kamers, waar de sfeer van
de psychiatrie nog hangt. Het mooie is dat we er
elke kunstenaar een eigen ruimte kunnen geven.’
Het rebusgebouw wordt gesloopt, maar wanneer
dat gebeurt is nog niet duidelijk. De nieuwbouwplannen zijn al een hele tijd in ontwikkeling. •

Berenklauwen aangepakt

de tuin is mijn theater
en ik zit eerste rang Oeke Kruythof

www.binnenstadskrant.nl

Het is niet moeilijk in de provincie Utrecht
vijftig kunstenaars en kunstenaarsgroepen
te selecteren die de moeite waard zijn, vindt
Robbert Roos, samensteller van de zesde
Utrechtse Salon, van 12 tot en met 29 juni in
het leegstaande ‘rebusgebouw’ van het Willem Arntszhuis aan de Lange Nieuwstraat.

Binnenstadskrant pagina 24

De gemeente is de strijd begonnen tegen de reuzenberenklauw, een grote plant die bij aanraking
met de huid blaren veroorzaakt. Met nieuw biologisch bestrijdingsmiddel - de schimmel sclerotina
sclerotiorum - zijn langs wandelpaden, in parken
en langs het water de planten de afgelopen
maanden twee keer bedruppeld. De wortels zijn

daardoor aangetast en de zaden kunnen minder
goed ontkiemen. Na twee jaar komen de planten
helemaal niet meer op, zo is de verwachting.
Voor vegetatie rondom de reuzenberenklauw is
geen ruimte; hij overwoekert de inheemse soorten en spreidt zich steeds verder uit. •

Stank
Servetstraat
Er komt naar verwachting binnenkort een einde
aan de stank van Grieks eten in de Servetstraat
en omgeving. De vieze lucht wordt veroorzaakt
door het ontbreken van de verplichte vetafscheider bij de horeca in deze straat.
Een combinatie van vetafscheider met slibvangput voorkomt verstoppingen van het riool of
stankoverlast.
Dit voorjaar bleek uit een enquête dat een aantal
horeca-ondernemers in de Binnenstad geen vetafscheider heeft. Als zij niet op korte termijn aan
de Wet Milieubeheer voldoen zal de gemeente
maatregelen nemen. •

De deur uit
[bis]
Naar buiten. Want ook al is het huis aangenaam,
altijd binnen zitten is niet goed •
[©]Sjaak Ramakers

