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Colofon

Er zijn heel wat buitenlanders in de stad tegenwoordig. In 
de zomer zie je ze lopen met hun camera’s, Amerikanen 
en Engelsen. En vooral veel Japanners. Of lijkt dat maar zo 
omdat ik woon tussen de Domtoren en het Dick Brunahuis. 
twee van hun favoriete bestemmingen. Maar dat zijn 
toeristen. Daarnaast zijn er zo’n twintig procent bewoners 
van buitenlandse afkomst in de Binnenstad, mensen die 
soms tijdelijk, soms ook permanent hier wonen.
Ze zijn hier voor studie of een baan of hebben hier een 
partner gevonden. 
De komst van buitenlanders is geen een nieuw 
fenomeen.. Met golven hebben er altijd grote groepen 
buitenlanders in de stad gewoond. Neem nou de stichting 
van het fort aan de rivier de Rijn door de Romeinen - 
buitenlanders dus. Zij legerden Spaanse troepen in het 
fort. En daarna kwamen Franken en Friezen. Vervolgens 
Angelsaksische missionarissen en Deense studenten aan de 
monnikenopleidig. Ter afwisseling bezochten Vikingen de 

stad – en niet om er een bankbedrijf te beginnen
Ook in de Middeleeuwen was er veel buitenlands volk in 
de stad. Ze kwamen in het gevolg van de bisschop of om 
handel te drijven. In de tijd van Karel V werd Vredenburg 
gebouwd met een Spaanse bezetting en dat gaf nog veel 
gedoe om ze weg te krijgen. De reformatie trok weer 
nieuwe gasten aan, Vlamingen en Brabanders en later 
Engelse, Schotse en Hongaarse studenten. Nog weer later:  
Franse Hugenoten en Duitse gastarbeiders. En een groep 
die niet in de stad mocht wonen: de Joden. Gelukkig was 
het buurdorp Maarssen liberaler.
Ook in de negentiende en twintigste eeuw is er volop 
sprake van nieuwkomers. Het zijn dan vooral de 
gastarbeiders en de migranten uit de oude koloniën die 
binnenkomen.  
Ook in mijn directe omgeving is er de afgelopen jaren veel 
veranderd. Achter mij woont nu een Engels stel; links van 
mij zijn het Fransen, en naast mij woont een India’se IT-er. 
Ik vind het prima zo. • 

Dick Franssen

Foto van een vrouw, een man en twee kinderen, op een 
open plek tussen de bomen, elk wijzend in een andere 
richting.
Wat zie je?
‘Een gezin, verdwaald in het bos’.
‘Dat zie je niet, dat heb je besloten te zien, dat is een 
interpretatie. Want hoe weet je dat allemaal? Misschien 
zijn het wel onderwijzers met scholieren, bezig met een 
speurtocht. Of een tante en een oom, met hun neefje en 
hun nichtje, radend waar het noorden is.’ 
Gewoon, blanco de dingen waarnemen, dat lukt ons niet. 
We kleuren alles meteen in, geven het een plekje. Dat heeft 
ook goede kanten. We krijgen op die manier de omgeving 
makkelijker onder controle
Wat valt ons, lezers en makers van de Binnenstadskrant, 
op als we door de stad lopen. Niet zo gek veel, want we 
komen er dagelijks, zien alles voor de zoveelste keer. Oh 

jeeh, daar staat de straatzanger weer met die nasale stem. 
The needle and the damage done. Altijd Neil Young of Bob 
Dylan. Mooi zo, de prullenbakken zijn geleegd.  
Verzoek [meteen doen, niet eerst de zinnen er na lezen]: 
Tel de f’s, de letter f dus, in de volgende zin: ‘Feature films 
are the result of years of scientific study combined with the 
experience of years.’ 
Eigenlijk hoort de zin eenzaam in een kader op een A-
4tje te staan, moeten de velletjes omgekeerd worden 
uitgedeeld, mag je even naar de tekst kijken, dan tellen, en 
vervolgens het blaadje weer omdraaien. 
Van de twintig mensen vinden er ongeveer tien de 
eerste keer drie of vier f’s. Waar ligt dat aan? Omdat het 
vanzelfsprekende vaak over het hoofd wordt gezien, in dit 
geval zijn dat de f’s in het woordje ‘of’ [3x]. 
Buitenlanders, die hier tijdelijk wonen, kijken onbevooroor-
deelder naar de Binnenstad en zien waarschijnlijk meer. In 
dit nummer krijgen ze de ruimte. • 

 Omslagfoto: Na Eon Kim © Saar Rypkema

Adressen
Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de Binnen-
stadskrant willen onder-
steunen met een financi-
ele bijdrage kunnen een 
bedrag overmaken naar: 
giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

Buitenlanders Gert-Sjoerd Kuperus

Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
tel. 2310578

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW 

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Lauwersteeg 11, 3511 JM 
grachtstegen@hotmail.com

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Twijnstraatcomité
tel. 2332664

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Stichting Singelgebied Utrecht 
www.singelgebied.nl

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken
tel. 2310976

BOCP
[Bewonersoverleg plannen 
stationsgebied ] tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
tel. 2363252

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
tel. 2317438 / 2400717, 

Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966, 
e-mail:�binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie 
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499, 
e-mail: info@cumuluswelzijn.nl

Algemene Hulpdienst
[Burenhulp Binnenstad]
tel. 2361743

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972
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De mooiste school van Utrecht
Jacqueline van Eimeren

www.binnenstadskrant.nl

Tweehonderd ballonnen gingen 20 oktober 
de lucht in bij openbare Daltonschool De 
Twijn op de Laan van Puntenburg, om te 
vieren dat de leerlingen na twee jaar weer 
in hun eigen lokalen zitten.

Na een brand in september 2006 pendelden 
de leerlingen een tijd lang met bussen naar een 
school in Overvecht, daarna keerden ze terug in 
het gebouw waar ze een jaar in de rechtervleugel 
bivakkeerden, en nu zijn ze dan verhuisd naar 
hun eigen linkervleugel. 
Het monumentale rechthoekige gebouw, in de 
sfeer van de Amsterdamse school, hult zich voor 
de helft nog in steigers en bouwzeilen, want 
na de linkervleugel wordt nu de rechtervleugel 
onder handen genomen.
Er wordt geboord, getimmerd en gezaagd, het 
ruikt er nieuw en naar verf, bouwvakkers lopen 
in en uit, sjouwend tussen bouwmaterialen, maar 
in de ruime lichte lokalen met grote ramen met 
prachtig uitzicht op de monumentale bomen 
van park Nieuweroord ernaast, wordt rustig en 
geconcentreerd door de leerlingen gewerkt.

Heldergeel
Het gebouw, een rijksmonument, in 1939 als 
Industrie- en Huishoudschool ontworpen door 

architect H.F Mertens, is verbouwd, gerenoveerd 
en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Dat houdt in dat het metselwerk 
aan de buitenkant weer heldergeel is gemaakt, 
en de kozijnen en deuren zacht grijsgroen van 
kleur. De balkons zijn weer terug, er hangen 
mooie ‘Gispenbollen’, en er zijn vele grote 
ramen met ruitjes, ook in de binnen- deuren en 
muren. “Ja, prachtig hè, glundert Linda van den 
Sigtenhorst, locatieleidster. “Ik denk dat we nu de 
mooiste school van Utrecht hebben. Een school 
om trots op te zijn. Maar dat mag ook wel, voor 
één van de weinige scholen die de Binnenstad 
heeft. Al die mooie luxe dingen, zoals de digitale 
schoolborden in élke klas, welke school heeft dat 
nou? 
Ook hebben we vloer-verwarming en verkoeling. 
Een super de luxe airconditioningsysteem: echt 
de Mercedes onder de klimaatbeheersingssyste
men”.

Nog geen gymzaal
Het enige minpuntje in al deze luxe is dat ze het 
voorlopig zonder gymzaal moeten doen. Het ging 
boven de begroting om een nieuwe gymzaal te 
bouwen, terwijl dat eigenlijk wel nodig is, omdat 
de oude gymzaal aan de rechtervleugel vanwege 
de busbaan destijds gehalveerd is.

Over de bijzondere geschiedenis van de school 
zegt de locatieleidster. “Het is ooit begonnen in 
een lief oud gebouwtje hierachter. In de plannen 
voor het nieuwe stationsgebied was de hele 
school van de kaart gevaagd. Een groep ouders 
heeft zich toen sterk gemaakt om de school 
te behouden, in het ‘Oudercomité Puntenburg 
blijft.” Eenzelfde groep heeft zich nu weer 
ingezet om ons in dit gebouw te kunnen laten 
blijven.”

kinderopvang
De school bestaat inmiddels 125 jaar. Dat wordt 
dit jaar maandelijks gevierd met iets feestelijks. 
Het officiële heropeningfeest komt pas in 
september 2009, als ze definitief verhuizen naar 
de hele eerste verdieping van het dan helemaal 
gerenoveerde gebouw. Op de benedenverdieping 
zal dan Stichting Kinderopvang Nederland 
komen, die ook de naschoolse opvang van de 
Twijn doet, en op de tweede verdieping zal het 
ROC haar intrek nemen. Hopen dat er tegen die 
tijd ook weer gegymd kan worden. •

Daar gingen ze. © Arnoud Kluiters
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Hobbelen in de rolstoel Dick Franssen

Bij de brasserie op de hoek van de Servet-
straat  wordt het menens. Over het trottoir 
kunnen we niet verder, we moeten met de 
rolstoel de hobbelige keien van het Dom-
plein op. ‘Au, au’, kreunt Gab. 
Tanden op elkaar,’ beveel ik satanisch. ‘Niet 
kinderachtig zijn. We zijn niet voor ons ple-
zier uit. We doen dit voor de Binnenstads-
krant.’

‘Met een vriend , de 68-jarige oud-tv-regisseur 
Gab Toby, die sinds 3,5 jaar niet meer kan lopen, 
een middagje de Binnenstad in. Om tijdens de 
wandeling te horen wat hem zoal in die rolstoel 
overkomt.  Hij heeft er zich op verheugd. Nog 
maar weinig komt hij zijn huis in de Albert van 
Dalsumlaan uit. En dat terwijl je hem vroeger veel 
zag. Actief in de politiek, horecaliefhebber.
Met de auto rijden we van zijn huis naar het 
Janskerkhof. Eenmaal in zijn rolstoel vraagt hij of 
ik de kuilen in het plaveisel zoveel mogelijk wil 
vermijden.  ‘Je hebt in zo’n stoel direct contact 
met de grond. Je zit voortdurend te hobbelen. 
Mensen die last van hun buik hebben, voelen dat 
extra in de darmstreek.’ 

Onneembare drempels
Bij Zusters blokkeert een stoel de doorgang. Even 
verder, op de hoek van het Oudkerkhof, moeten 
we de rijbaan op omdat het trottoir volstaat met 
bouwmateriaal. Gab vindt het allemaal niet onge-
woon. ‘Het is overal zooi, dat zul je wel merken’. 
Knikkend in de richting van een naderende vrouw 
achter een kinderwagen: ‘Die weet er ook al-
les van’. Hij vertelt intussen dat hij in de rolstoel 
meer contact heeft met andere mensen. ‘Als je 
een beetje lacht dan lachen ze vaak terug. Je 
merkt het extra met kinderen. Dat komt omdat je 
op dezelfde hoogte bent.’

Op het Oudkerkhof kijken we welke winkels we 
zouden kunnen aandoen. Bij de serviezen is de 
drempel te hoog, maar beddenzaak Morpheus 
kun je moeiteloos binnen. Aan de overkant  ligt 
voor de deur van de SocietyShop een onneem-
bare barricade in de vorm van een trapje met 
twee treden. 
‘Die sierbestrating is wel leuk, maar voor mij niet’, 
zegt Gab, als we de Stadhuisbrug oversteken. 
Broese Selexyz en de bibliotheek blijken mooie 
opgangen te hebben. ‘Keurig, maar kunnen we 
bij Selexyz ook in de kelder komen? ‘is de vraag 
Ja hoor, achterin, wat verborgen, is een mooie 
glazen lift. 

Bakfiets met reclame
In de Choorstraat is het afzien. ‘Verschrikkelijk’, 
vindt Gab het plaveisel, dat inderdaad vol met 
kuilen zit. We kijken de Steenweg in: daar is het 
zo mogelijk nog erger. Dit zijn de straten met 
ongeveer de hoogste winkelhuren van Nederland, 
maar belabberder bestrating vind je waarschijnlijk 
nergens. 
Coffeebar Seven2Seven  in de Servettraat heeft 
een bakfiets met reclame voor de deur. Aan de 
andere kant staat het smalle trottoir vol fietsen. 
De rijbaan is de enige mogelijkheid. 
Tijdens de koffie op het terras van Van Velzen op 
de Mariaplaats vertelt Gab over zijn Canta, het in-
validenautootje dat hij dit jaar kreeg. Het staat de 
laatste maanden helaas werkloos voor zijn deur 
omdat hij problemen heeft met zijn enkel, waar-
door hij de pedalen niet kan bedienen. ‘Maar het 
gaat de goede kant op’. 

Welwillend
Ergens gaan eten, dat deed hij altijd al graag. Als 
hij nu naar een restaurant wil dat hij niet kent, 
dan belt hij altijd eerst op. ‘Ik had Chez Jacque-

line aangeraden gekregen, maar daar kan ik niet 
in. Marjan [zijn vrouw nam poolshoogte bij Olivier, 
en daar gaat het ook niet. Ik hoorde goede be-
richten over Artisjok op de Nieuwegracht,  maar 
helaas, de toiletten zijn beneden. 
Laatst waren we bij Zindering, dat was helemaal 
een ramp. Het personeel was heel negatief en 
lomp. We hadden de rolstoel ingeklapt naast m’n 
stoel gezet. ‘Kan dat ding niet weg’ vroegen ze. 
Marjan werd kwaad. ‘Maar dat zijn z’n benen’, 
zei ze.’ Hij is daarentegen wel  te spreken over De 
Goedheyd in de Hamburgerstraat. ‘Ze staan daar 
heel positief tegenover rolstoelers. Ze denken 
mee,  heel behulpzaam, zeer welwillend, ja, dat 
is het goede woord. Datzelfde geldt voor Soms 
in de Biltstraat en voor de restaurants in de buurt 
van De Hoogstraat.’ 

Rolstoel met veren
In het Polmanshuis kwam hij vroeger veel, zeker 
in de tijd dat hij nog in de filmbusiness zat. ‘Het 
was een soort incrowdje daar.’ Sinds zijn handi-
cap is hij er nooit meer geweest. ‘Er is daar een 
ontzettend steile hellingbaan. De vraag is: krijg je 
er hulp van binnenuit.’
Proef op de som. Helse oversteek van het Dom-
plein, Domstraat in, Jansdam, hellingbaan. Red-
den we het, of gaan we onderuit? Komt er hulp?
Een paar seconden nadat we boven voor de ra-
men zijn verschenen,  komt iemand naar buiten. 
Het is de bedrijfsleider, een zeer hulpvaardig man.
Met Sjaak Ramakers, die een foto van ons maakt, 
drinken we wat. Gab vertelt dat hij, sinds hij in ’t 
ziekenhuis lag, geen alcohol meer lust. ‘Waarom 
koop je van het geld dat je daardoor uitspaart 
geen rolstoel met veren?’ , vraagt Sjaak. ‘Dan 
ben je van dat gehobbel af.’ Maar volgens Gab 
bestaan dergelijk rolstoelen niet. •

Zo komen we er wel © Sjaak Ramakers
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‘Je komt elkaar overal steeds tegen’
Marijke Brunt

Hier moet het zijn. Uit een bovenraam klinkt 
een viool, steeds hetzelfde loopje, en naast 
de voordeur zitten wel een stuk of tien bel-
len die zijn voorzien van allerlei exotische 
namen. De meeste bewoners van het stu-
dentenhuis van het Conservatorium in de 
Nobeldwarsstraat komen uit het buitenland.
[broodtekst]Met een stralende lach doet Na 
Eon Kim de deur open. We gaan in de grote 
en lichte gemeenschappelijke keuken zitten, 
want zijn eigen kamer is nog niet op orde. 
Hij is net intern verhuisd. Om te beginnen 
maken we een hoek van de keukentafel 
kruimelvrij. De deur naar de tuin staat open. 
Er loopt een zwarte poes rond.

Vanzelfsprekend viool
Na Eon komt uit de stad Busan in Zuid-Korea. Vijf 
jaar geleden vertrok hij naar Nederland, op zoek 
naar een vioolopleiding die muzikaal méér te 
bieden had dan de vooral technische scholing en 
de competitiedwang in zijn vaderland. Waarom 
viool? Dat was eigenlijk vanzelfsprekend. Er zijn 
veel muzikanten en kunstenaars in zijn familie, 
vader Kim is violist. En waarom Nederland? Dat 
was toeval, hij had contact met een docent aan 
het Amsterdamse Conservatorium. 
Toen Na Eon aankwam op Schiphol met zijn vi-
oolkist en zijn koffer kende hij helemaal niemand.  
Hij vond de eerste drie maanden onderdak in een 
Koreaans pension in Amsterdam en werd toe-
gelaten op het conservatorium daar. Na een jaar 
ging hij studeren bij een nieuwe docent, aan het 
Utrechtse Conservatorium. Eerst reisde hij op en 
neer vanuit Amsterdam, later vanuit de Bijlmer, 
Amstelveen, Rotterdam. Maar nu woont hij in 
Utrecht, in de Binnenstad.

Wennen
Het bevalt de levenslustige, inmiddels derdejaars-
student uitstekend. “Nederland is zo vrij. Dat 
was toen ik hier kwam heel nieuw en vreemd 
voor me. Iedereen praat  rechtuit, zegt wat hij 
bedoelt, draait er niet omheen. In mijn land doe 
je dat niet, het is niet beleefd. Daar moest ik aan 
wennen, maar langzamerhand voelt het echt heel 
goed. En de wetten hier geven ook vrijheid en 
dat is ook goed, ik bedoel marihuana en eutha-
nasie”. Nieuw voor Na Eon waren ook de Neder-
landse opvattingen over muziek. “Barokmuziek 
wordt in Korea net zo uitgevoerd als muziek uit 
de Romantiek. Bach en Vivaldi worden er met vi-
brato gespeeld. Hier is een cultuur van barokmu-
ziek op authentieke muziekinstrumenten.” 

Utrecht voelt jong
Na Eon voelt zich in Utrecht helemaal thuis. “Dit 
is de beste stad. Niet zo heel groot, en een mooie 
oude binnenstad, die jong voelt, open en harte-
lijk. Als ik mijn huis uitga, hoef ik maar honderd 
meter te lopen of ik kom een vriend of bekende 
tegen. Ik heb vooral Catalaanse en Spaanse vrien-
den, van het Conservatorium, en ook Hollandse. 

We zien elkaar in het café, of liever in de cafés, 
want voor zo ongeveer iedere dag van de week 
heb ik een ander vast café.”
Natuurlijk zijn er ook minder prettige dingen. “Er 
zijn wel zeventien fietsen van me gestolen. Het 
heeft een tijd geduurd, maar na tien betere sloten 
heb ik nu een echt heel goed slot. En soms zou ik 
ook wel wat meer privacy willen. Iedereen weet 
hier alles van elkaar, want je komt elkaar overal 
steeds tegen.”

Muziekwensen
Met hem en de muziek gaat het goed. Samen 
met een andere violist heeft Na Eon een vioolduo. 

Ze gaven zelfs al een concert in Catalonië. Wel 
heeft hij de indruk dat de animo in Utrecht voor 
klassieke muziek groter zou kunnen zijn. Er is in 
Utrecht geen organisatie voor huisconcerten, zo-
als die in andere steden wel bestaat, en waarom 
komen er niet meer mensen naar de muziekuit-
voeringen door studenten in het Conservato-
rium? Studenten doen er podiumervaring op en 
voor muziekliefhebbers valt er veel te genieten.” 

De agenda van de [gratis!] muziekuitvoeringen 
in het Conservatorium staat op internet [zoek op 
Conservatorium Utrecht] en is af te halen bij het 
Conservatorium op de Mariaplaats. • 

Utrecht de beste stad © Saar Rypkema
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Onbevreesde IJslanders
Ben Nijssen

Heidrún Gissunn [20] en Haral-
dur Sveinn Eyjôlfsson [23] wo-
nen sinds eind augustus op de 
Oudegracht Weerdzijde. Beide  
studeren klassieke zang aan het 
conservatorium. Van de financi-
ele crisis in hun vaderland IJsland 
is bij deze twee studenten, die 
heel onbevangen in Utrecht zijn 
komen wonen, niets te merken.

Op IJsland kun je geen goede op-
leiding in klassieke zang volgen, 
dus gaan vele studenten naar het 
buitenland. Op het Utrechtse conser-
vatorium doceert bij klassieke zang 
een IJslander die Haraldur al van 
thuis kende. Er werkt trouwens nog 
een IJslander en in totaal zijn er acht 
IJslandse studenten. Goede redenen 
voor Heidrún en Haraldur om het te 
proberen in Utrecht, waar de kans 
op toelating ook relatief groot was. 
In juni moesten ze op auditie ko-
men, die voor beiden goed verliep. 

Toen ze in augustus terugkwamen 
om met de studie te beginnen, had-
den ze nog geen woonruimte, maar 
daar zagen ze geen probleem in 
ondanks het kamertekort. Ze gingen 
op weg naar een kamerbemidde-
lingsbureau in de Twijnstraat, maar 
liepen de verkeerde kant op richting 
Weerdsluis. Bij bureau Rotsvast za-
gen ze de woning op de Oudegracht 
te huur staan.  Ze overwegen nu 
zelfs het huis te kopen.  Ze vinden 
het niet zo verwonderlijk dan ze dat 
kunnen doen. De levensstandaard in 
IJsland ligt hoger dan in Nederland; 
Nederland is relatief goedkoop, al 
wordt het IJslandse geld snel minder 
waard. Ze hebben geen bijbaantje 
en zijn voorlopig ook niet van plan 
daarmee te beginnen.

Hondje
Utrecht bevalt hen tot nu toe prima. 
Het is een grote stad met veel en 
goede voorzieningen, maar heeft 

toch een menselijke maat. Reykjavik 
waar ze vandaan komen heeft min-
der dan de helft [120.000] van het 
aantal inwoners van Utrecht, maar 
is veel minder dicht bebouwd. Er is 
daar veel laagbouw en de huizen 
staan op een groot stuk grond. Het 
heeft ook niet echt een centrum en 
is ook niet zo oud als Utrecht [oud-
ste huizen uit ca. 1600]. Ze vinden 
het prachtig om in het centrum 
van Utrecht te wonen. Ze waren 
daar speciaal voor op zoek gegaan; 
ook omdat ze op loopafstand van 
het conservatorium wilden wonen 
vanwege eventuele epileptische 
aanvallen van Haraldur. Ze hebben 
les in het voormalige klooster op de 
Mariaplaats en waarderen de kloos-
tertuin zeer. Er blijken veel buiten-
landse studenten te zijn [zo’n dertig 
procent]. De natuur van IJsland mis-
sen ze niet; de mooie oude bomen 
langs de gracht en de singel vinden 
ze heel bijzonder. 

Ze hebben een klein hondje. 
De hondentoiletten vinden ze erg 
grappig, die kenden ze niet. Als 
ze met de hond over straat lopen, 
nemen ze een hondenschepje mee. 
Ze verbazen zich erover dat niet ie-
dereen dat doet. Utrecht heeft niet 
meer zwerfvuil dan Reykjavik, eerder 
minder. Wel wordt op IJsland het 
vuil beter gescheiden ingezameld; 
ze vinden het gek dat wij plastic 
verpakkingsmateriaal  gewoon weg-
gooien.

Watertoren
Het is erg prettig dat er zo weinig 
auto’s door het centrum rijden, wel 
rijden die vaak onverantwoord hard 
over de gracht. Zelf doen ze zoveel 
mogelijk lopend. Van de omgeving 
van Utrecht weten ze nog weinig, 
maar in het centrum is voldoende te 
zien; bijvoorbeeld de kerken en ze 
willen nog het museum in de water-
toren bezoeken. 
Voordat ze in Utrecht kwamen, was 
de stad vrij onbekend voor hen. Ze 
wisten wel dat het een van de oud-
ste [religieuze] steden van Nederland 
is. Het stukje gracht waar ze wonen 
bevalt erg goed, er heerst een goe-
de onderlinge sfeer bij de bewoners 
en ze vinden dat ze het uitstekend 
met hun buren hebben getroffen. 
Net als veel andere buitenlanders 
valt het hen op dat ze zomaar bij 
mensen naar binnen kunnen kijken, 
vooral ‘s avonds als de gordijnen 
open blijven. Naar binnen kijken is 
op IJsland ook minder goed moge-
lijk omdat het woongedeelte van de 
huizen meestal wat verhoogd ten 
opzichte van het straatniveau ligt. 
Heidrún mist in de winkels het pure 
bloem om te bakken. Hier vind je 
meestal alleen bloem voor speciale 
recepten, zoals voor appeltaart, enz.

Witte kerst
Ze hebben een optimistische kijk 
op de toekomst, de financiële crisis 
doet hen dan ook nog niet veel. 
Als het echt moeilijk wordt om geld 
uit IJsland te krijgen dan zullen de 
IJslanders in Nederland elkaar onge-
twijfeld steunen. Ook tegen de voet-
balinterland tegen Nederland zagen 
ze niet op. Samen met landgenoten 
hebben ze de wedstrijd bezocht. 
Beiden willen operazanger worden, 
maar daar valt in IJsland geen droog 
brood mee te verdienen. Ze hopen 
op een witte kerst dit jaar, want 
dan willen ze gaan trouwen. Zelfs 
in Reykjavik is een witte kerst geen 
zeker gegeven. •

Fotobijschrift: Samen met hondje aan de wandel © Patrick van der Sande
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Spookburger Faysal
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Gwyon Hoogenraad

De meeste verhalen van buitenlanders in 
Utrecht zijn een soort succesverhalen. Ie-
mand die hier een tijdje verblijft voor studie, 
werk of relatie komt met een doel dat inte-
ressant of romantisch is. Hij wordt met open 
armen ontvangen; huisvesting en werkver-
gunning of verblijfsvergunning worden ge-
regeld. Succesverhalen zijn prima, maar het 
lijkt me ook interessant op zoek te gaan naar 
een minder romantisch verhaal.

Fayal met wat afgewend hoofd, want hij wil niet herkend worden © Sjaak Ramakers

Bij het STIL in de Lauwerecht in Utrecht is het 
tweemaal per week tijdens het spreekuur een 
komen en gaan van mensen. STIL is een afkorting 
voor Stichting Lauw-Recht, wat direct aangeeft 
hoe ze denken over het Nederlandse vreemdelin-
genbeleid. Het is een solidariteitsorganisatie voor 
vluchtelingen en migranten zonder verblijfsver-
gunning. In 2007 hebben ze al rond de duizend 
mensen zonder verblijfsvergunning geholpen. 
Dat zal een greep zijn uit het totaal aantal 
‘illegalen’ in de stad. Voordat ik het weet zit ik 
rond de tafel met een zeer openhartige man 
met een interessant verhaal: Faysal [42]. Hij komt 
langs om zijn wekelijkse leefgeld op te halen.

Staatloos
In gebrekkig Engels - hij is nu achttien jaar in 
Nederland, verstaat de taal wel, maar spreekt 
haar nauwelijks - vertelt hij zijn geschiedenis, die 
op het volgende neerkomt: hij is gevlucht in 1994 
uit de Westelijke Jordaanoever. Daar werd hij 
bedreigd door leden van de Islamitische Verzets-
beweging, omdat hij een joodse man had gehol-
pen die was neergestoken. In 1994 vluchtte hij 
via een tussenpersoon per auto naar Nederland. 
Daar kwam hij terecht in het Asielzoekerscentrum 
in Utrecht in afwachting van zijn asielaanvraag, 
maar na zes maanden is hij daar weggegaan. 
Sindsdien is hij ‘illegaal’.
Omdat hij niet kan bewijzen dat hij uit de Weste-
lijke Jordaanoever komt, is hij staatloos verklaard. 
Dat betekent dat hij door geen enkele staat als 
onderdaan wordt beschouwd. Het gevolg is dat 
hij hierdoor ook gediskwalificeerd is voor een ver-
blijfsvergunning.

Wassen
Mijn grote vraag is natuurlijk hoe iemand die ‘niet 
welkom’ is het leven hier ervaart. Hij vertelt dat 
hij in een schuurtje woont onder een apparte-
mentencomplex. De eigenaar van het schuurtje is 
een aardige man met vrouw en kinderen. 
Het schuurtje heeft geen sanitaire voorzieningen 
of ander gemak. Op mijn vraag waar hij naar het 
toilet gaat, vertelt hij beschaamd dat hij dat in de 
bosjes doet. En waar wast hij zich? Al een maand 
heeft hij zich niet gewassen. 
Soms mag hij bij die man van het schuurtje dou-
chen. Hij laat zijn vieze sokken zien, die zijn al 
maanden niet gewassen. Ik vraag hem vriendelijk 
me dit te onthouden, maar begrijp de ernst van 
zijn situatie.

Catharijnehuis
’s Ochtends vertrekt hij richting de Oudegracht.  
Als hij geld heeft, koopt hij een broodje of ba-
naan. Van STIL krijgt hij 25 euro per week. Ze 
kunnen daar zes mensen tegelijk veertig euro 
leefgeld per week verstrekken vanuit donaties 
van particulieren. Van het aidsfonds krijgt Faysal 
nog 66 euro per maand, omdat hij HIV+ is. Zo 
komt hij ook op veertig euro per week. Via STIL 
heeft hij een machtiging om gebruik te maken 
van tandarts, huisarts en apotheek. Onverzeker-
den kunnen ook in het ziekenhuis terecht, want 
de Utrechtse ziekenhuizen hebben beloofd dat 
ze mensen zonder verblijfsvergunning helpen 
als dat noodzakelijk is. Faysal komt ook nog 
elke maand bij het Catharijnehuis waar een ver-
pleegkundige van GG&GD hem helpt. Ik ben blij 
om te horen dat er voorzieningen voor illegalen 

bestaan. Zonder verblijfsvergunning ben je niet 
helemaal vogelvrij. Van veertig euro per week le-
ven is heel lastig. Soms eet Faysal een paar dagen 
niet. Kleding koopt hij heel sporadisch tweede-
hands.

Toch heeft hij zijn hart verpand aan de stad 
Utrecht. Hij houdt van de mensen hier en van de 
Dom. Rookt een sigaretje langs de gracht, ont-
moet wat mensen en leest de Arabische krant in 
de bibliotheek. En als er muziek is in de stad, ge-
niet hij daar net zo van als alle andere mensen. •
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Binnenstad als speeltje voor architecten
Dick Franssen

‘Waar moet het heen met de Binnenstad? , schreeuwen  affiches in 
grote rode letters. Wat is er aan de hand? Staat de toekomst van de 
stad plotseling op het spel? Moeten we de barricaden op?  

Nog niet. Het hangt af van het 
bestemmingsplan waaraan  de ge-
meente op het ogenblik werkt.  Dat 
is een lastig karwei, ook al omdat 
het hele gebied beschermd stads-
gezicht is. Zo’n aanwijzing uit de 
monumentenwet  is een handenbin-
dertje, waarmee  de gemeente op 
ten minste twee manieren mee kan 
omgaan: heel gedetailleerd per pand 
voorschrijven wat er wèl en niet mag, 
of globaler te werk gaan. Rekkelijk 
tegenover precies dus. 

Vrijheid
De affiches met de verontrustende 
tekst waren opgehangen door 
architectuurcentrum  Aorta en de 
gemeentelijke dienst Stedenbouw en 

monumenten. Zij wilden weten hoe 
er gedacht wordt over de omgang 
met het stadsgezicht, en organiseer-
den daartoe op 7 oktober een debat 
in Tumult. 
Daar werd het al snel duidelijk: archi-
tecten willen zoveel mogelijk vrijheid 
om met hun werk het aanzien van de 
Binnenstad te verbeteren. 
Niet-architecten daarentegen  gelo-
ven niet zo erg dat het altijd goed 
uitpakt. Ze willen daarom dat de 
gemeente de teugels strak houdt en 
oordeelt van geval tot geval.  Ze heb-
ben gezien hoe bijvoorbeeld in Wijk 
C het ene na het andere afschuwe-
lijke bouwsel verrees, hoeveel  treu-
righeid er in Hoog Catharijne werd 
opgetrokken, hoe het Willem Arntsz 

Huis nieuwbouw neerzet, die bijvoor-
beeld in Papendorp helemaal niet 
zou misstaan, maar in de Binnenstad 
totaal misplaatst is. Uitzonderingen 
zijn er gelukkig ook: het huisje van 
Sluijmer op de hoek Drift – Kromme 
Nieuwegracht, het Bolwerk 
[op de plaats van de Duitse bunker] 
en de  nieuwbouw op de Mariaplaats 
en op het Pieterskerkhof.

Terugduwen
Sprekers in overvloed bij Tumult. 
‘Maak een streng bestemmingsplan’, 
zei Hugo van Velzen van Flexus AWC, 
expert historische binnensteden. 
‘Utrecht  verkeert in de unieke positie 
dat het erg in trek is, waardoor je 
kwaliteit kunt afdwingen’. 
Kees Doevendans , docent steden-
bouw in Eindhoven, had het over de 
enorme druk die op binnensteden 
staat. Terugduwen is het voornaam-

ste wat de gemeenten moeten 
doen. Hij vond dat Utrecht te weinig 
in de openbare ruimte investeert. Als 
je het vergelijkt met de gemiddelde 
Duitse stad, is het in Utrecht een ar-
moedige boel.
Gemeentelijk stedebouwkundige 
Willem Smit meende dat hij – door 
mee te werken aan de plannen voor 
het Stationsgebied – ook een bij-
drage levert aan de bescherming van 
de Binnenstad, ‘want dankzij alle 
nieuwe voorzieningen  in HC ver-
mindert de druk op de oude stad.’ 
Het gemeentelijk projectbureau 
Stadspromotie zou naar zijn idee de 
toelichting op het bestemmingsplan 
moeten schrijven. 
Wijkraadsvoorzitter Han van Dobben 
had z’n twijfels: ‘De gemeente meet 
het succes van de Binnenstad af aan 
de hectoliters bier die er worden om-
gezet’. •

Kliniek in de ABC-straat

Centrum Maliebaan gaat er van uit dat in 2011 de kliniek voor verslavingsziekten in de ABC-straat in gebruik 
kan worden genomen. ‘We hebben ook wel eens 2010 aangehouden, maar dat lukt niet’, zegt voorlichtster 
Ineke de Bruin. In het eerste kwartaal van 2009 wordt duidelijk of 2011 inderdaad kan worden gehaald. 
Het hangt af van de uitkomst van een procedure bij de bestuursrechter.

Ook het bewonersplatform Zuidelijke Oude Stad 

besteedde in de oktobervergadering veel aandacht 

aan het evenementenbeleid,  geluidshinder, enz.

Marijn de Rijk: 80 decibel is erg, maar 75 decibel 

nog erger, als er twee podia dichtbij elkaar staan 

en je de muziek door elkaar hoort.

Han van Dobben: Het college vindt festivals van 

Platform ZOS groot belang. Als je de geluidsnorm zou verlagen,  

komen de festivals niet meer. Han van Dobben: 

Toen Leefbaar Utrecht nog in het college zat,  

waren b. en w. standvastiger, dat moet gezegd. 

Gert-Sjoerd Kuperus: Bij de nieuwe gemeentelijke 

afdeling Publieke Diensten, onder meer belast met 

handhaving,  komen ze vijftig mensen tekort. Ze 

streven naar 75 mensen; ze hebben er 25. 

An Braat: Ik begrijp dat de mensen Koningin-

nedag willen vieren, maar laat het voor mij niet 

de hel worden. Piet van Willigenburg: De Parade 

was nauwelijks afgelopen of er stond al weer een 

feesttent van de Universiteit in het Moreelsepark.

Han Dobben: Als je met wethouder Cees van Eijk 

praat,  geeft hij je meteen gelijk: een vergunning 

is al ambtelijk geregeld voordat hij er aan te pas is 

gekomen.  

Gert-Sjoerd Kuperus: De gemeente wordt pas ze-

nuwachtig als de bewoners van de Zeven Steegjes 

of Wijk C langskomen.  • 

In de ABC-straat en omgeving bestaan 
twee bezwaren tegen de plannen: dat 
er in het zuidelijke deel van de Binnen-
stad nog een grote zorgvoorziening 
bij komt en dat de nieuwbouw qua 
schaal niet in de buurt past. In de di-
rectiekamer van Centrum Maliebaan 
op de Kanaalweg staat sinds kort een 
actuele maquette  van het ontwerp 
van architect Jaco de Visser. 

Ze laat zien dat het gaat om een reeks 
dicht op elkaar geplaatste, met elkaar 
verbonden gebouwen en gebouwtjes. 
In de wijkraadsvergadering van ok-
tober werd gezegd dat Centrum 
Maliebaan twijfelde aan de noodzaak 
van de bouw van de kliniek, want “de 
verslaafden beginnen op te raken”. 
Ineke de Bruin ontkent dat: “Er zijn 
nog patiënten genoeg”. Ze bevestigt 
dat Centrum Maliebaan met Altrecht 
[o.a. Willem Arntsz Huis] in gesprek is 
over een fusie.  •

© Job de Jong
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Gemeente zet in op ‘merk Utrecht’
Arend Odé

Om een nieuwe evenementen-
nota op te kunnen stellen, heeft 
de gemeente Utrecht aan het 
adviesbureau De Nieuwe aanpak 
[DNA] gevraagd een onderzoek te 
verrichten naar de huidige situatie 
en toekomstige mogelijkheden 
op het gebied van evenementen 
in de stad. Onder de titel ‘Typisch 
Utrecht’ heeft dit bureau een ad-
vies geschreven om tot een beleid 
te komen dat bijdraagt aan het 
beeld van Utrecht als een gastvrije 
evenementenstad. De uitkomst 
van het advies zal dan ook niet 
verbazen: meer evenementen, 
meer bezoekers, meer inkomsten. 

De analyse die het bureau maakt, 
schetst het beeld van een stad die het 
op een aantal terreinen goed doet, 
maar toch ook een hoop laat liggen. 
Wat goed gaat, zijn de kleinschalige 
en nationale evenementen. In het 
jaar 2007 telde Utrecht maar liefst 
ongeveer duizend kleine en middel-
grote evenementen, variërend van 
theaterfestivals tot buurtfeesten en 
braderieën. Ook biedt de stad ruimte 
aan veertig nationale evenementen 
en dertig kleinschalige podiumkunst-

festivals. Erg populair blijken vooral 
die festivals die als “typisch Utrechts” 
worden bestempeld, zoals het Neder-
landse Filmfestival, de Culturele Zon-
dagen en het Festival aan de Werf.

Chaos op de website
Toch meent het adviesbureau dat 
Utrecht zich als evenementenstad 
veel meer op de kaart moet zet-
ten. Het verwijt aan de gemeente is 
dat het beleid en de achterliggende 
visie onvoldoende duidelijk zijn. Er 
is vooral sprake van versnippering 
en onvoldoende afstemming tussen 
de verschillende afdelingen van de 
gemeente. Daarnaast wordt aange-
geven dat organisatoren van evene-
menten bepaald niet aangemoedigd 
worden om hun kunsten te vertonen. 
In het bijzonder blijkt de gemeente 
weinig klantvriendelijk ten aanzien 
van vergunningenaanvragen. De 
hoge kosten die Utrecht in rekening 
brengt, werken evenmin in het voor-
deel van de stad. Niet in de laatste 
plaats moet de informatievoorziening 
het sterk ontgelden. DNA spreekt let-
terlijk van een chaos daar waar het 
de voorlichting op de website van de 
stad betreft.

Stadsstrand
De aanbevelingen aan de gemeente 
zijn velerlei, maar concentreren zich in 
hoofdzaak optwee aspecten: een be-
tere verdeling van evenementen over 
het jaar en het adopteren van een 
internationaal evenement. Gemiddeld 
zijn er in Utrecht acht à negen eve-
nementen in de stad waar minimaal 
50.000 mensen op afkomen. Gecon-
stateerd wordt echter dat vooral de 
maanden juli en augustus ver onder 
de maat presenteren. Het bureau stelt 
dan ook voor om in deze periode 
nieuwe evenementen te organiseren, 
waarbij vooral aan activiteiten [zoals 
beachvolleybal of beachsoccer] op 
een stadsstrand wordt gedacht.Ove-
rigens heeft de Wijkraad Binnenstad 
het advies van DNA inmiddels bespro-
ken en neemt zij de zorg over een te 
rustige zomer nauwelijks serieus. Zo 
waren er in de afgelopen maand au-
gustus maar liefst 45 evenementen in 
de stad georganiseerd.

Unieke aspecten
Internationaal gezien ziet DNA een 
echt serieus probleem: Utrecht ont-
breekt een structureel ‘high profile’ 
internationaal publieksevenement, 
zoals North Sea Jazz of het Holland 
Festival. Zeker omdat de gemeente 
dergelijke ambities wel koestert, 
moet zij deze volgens DNA zowel 
inhoudelijk als financieel veel beter 
vormgeven. Het bureau tekent daarbij 
aan dat Utrecht nadrukkelijk haar 
unieke aspecten in ogenschouw moet 
nemen: de Domtoren, de werven, 
Nijntje en het Rietveldhuis. Hoe dit 
zou moeten, wordt niet vermeld. 
Evenmin wordt duidelijk op welke 
manier de stad de grote bezoekers-
aantallen uit binnen- en buitenland 
zou moeten opvangen, terwijl de 
Binnenstad aan nog geen tien hotels 
ruimte biedt.

City pride
Het valt niet te ontkennen dat de 
nota erg zwaar inzet op de econo-
mische effecten van evenementen 
en festivals. Op vragen met betrek-
king tot overlast en beheersbaarheid 
wordt nauwelijks ingegaan. Evenmin 
wordt de vraag gesteld aan welke 
evenementen er eigenlijk nog be-
hoefte is. Het rapport gaat ervan uit 
dat elk aanbod blijkbaar zijn eigen 
vraag creëert.
Hiermee wordt echter vooral de com-

merciële kant van het evenementen-
beleid benadrukt. 
En zeker wanneer we naar de ar-
gumenten van DNA luisteren, lijkt 
Utrecht wel erg op sleeptouw te 
worden genomen door het heden-
daagse marketingjargon. Zo wordt 
ons in ernst medegedeeld dat de 
‘reuring’ die een groot evenement 
geeft, Utrecht hoger op allerlei eve-
nementenranglijsten brengt en dat de 
publiciteit hierover altijd goed is voor 
de ‘city pride’.

Kanttekeningen 
In de conceptnota Evenementen die 
binnenkort door het college moet 
worden vastgesteld, zijn de meeste 
uitgangspunten, conclusies en voor-
stellen van het bureau DNA overge-
nomen. 
Wel heeft de Wijkraad Binnenstad 
enige kritische kanttekeningen bij 
de nota geplaatst en die als advies 
bij het college neergelegd. De kritiek 
richt zich daarbij vooral op het niet 
betrekken van de visie van bewoners 
in het onderzoek, op het gebrek aan 
spreiding van evenementen over de 
gehele stad, op het ontbreken van 
goede afspraken over een maximale 
geluidssterkte en op de onvoldoende 
bescherming van het groen in de 
stad. Evenmin onderschrijft de Wijk-
raad de constatering dat er meer gro-
tere evenementen in de stad moeten 
worden georganiseerd. 

Grand Départ
In hoeverre het college gevoelig is 
voor dit tegengeluid is nog niet be-
kend. De kans hierop lijkt overigens 
niet erg groot. Zo heeft het college 
afgelopen zomer - 17 juni 2008 - het 
Programma Stadspromotie 2008-
2011 vastgesteld. 
Dit programma spreekt precies 
dezelfde taal als het evenemente-
nadvies: “Utrecht gaat werken aan 
een heldere branding, marketing 
en promotie die moeten leiden tot 
een toename van investeren en be-
zoekersstromen”. En hierbij worden 
maarliefst drie internationale ambities 
geformuleerd: Utrecht wil in 2010 de 
Grand Départ van de Tour de France 
organiseren, in 2013 moet de Vrede 
van Utrecht groots gevierd worden en 
in 2018 wil Utrecht culturele hoofd-
stad van Europa zijn. •

© Sjaak Ramakers
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Heropen grote zaal Vredenburg Dick Franssen

Illustratief voor de toestand van het Muziek-
centrum is De nacht van de poëzie. Op het 
Vredenburg altijd een uitverkocht huis,  met 
voor de bezoekers de noodzaak om zeker 
een half uur voor het begin binnen te zijn, 
anders had je geen stoel. Want er gingen 
veel meer kaarten in de verkoop dan er 
plaatsen waren.
Nu, in de Rode Doos, had iedereen twee 
stoelen.

Niemand - behalve het gemeentebestuur en de 
zich steeds vernieuwende directie van het Muz-
iekcentrum – heeft waarschijnlijk de illusie gehad 
dat het met de Rode Doos wel  zou lukken. Wie 
wil er nou naar niemandsland, om daar in een 
soort jaarbeurshal te luisteren naar muziek die je 
ook al op CD’s van het Kruidvat hebt? Niemand-
sland, jawel, want de gemeente heeft het dan 
wel over Muziekcentrum Leidsche Rijn, maar daar 
staat het helemaal niet. Was het maar waar, dan 
was het nog iets. In werkelijkheid  ligt het totaal 
verloren tussen het Amsterdam-Rijnkanaal  en de 
enorme kunstwerken die Rijkswaterstaat  aanlegt 
voor de overkapping van de A2.
En dan die Kruidvat CD’s. Schubert, Beethoven, 
dat zijn de lievelingscomponisten van de muz-
iekliefhebber met de wat conventionele smaak. 
Ze zijn vaak wat ouder, en niet meer zo onderne-
mend. Je moet het ze niet al te moeilijk maken. 
Op het Vredenburg dreef het Muziekcentrum 
voor een groot deel op die categorie.

Gratis met de tram
Natuurlijk, het was een nobel streven deze trou-
we bezoekers mee te nemen naar de Rode Doos, 
maar het fiasco was ingebouwd. Die mensen wil-
len niet naar een onherbergzaam  oord. Zij willen 

een omgeving waar ze overzicht hebben.
Liefhebbers van de modernere klassieke muz-
iek zouden misschien minder moeite hebben 
gehad met de belabberde, door onbenullen uit-
gekozen plek. Maar juist voor deze groep had het 
Muziekcentrum uitsluitend in Leeuwenbergh nog 
wat in de aanbieding.
In de Rode Doos zou het publiek verwend 
worden:  garderobe en drankje in de pauze za-
ten voortaan in de prijs, zo vertelde de directie 
destijds vol trots op een persconferentie. Tjonge 
tjonge, in de meeste theaters in de provincie heb-
ben ze dat al eeuwen.  En als je in Amsterdam 
naar het Concertgebouw gaat, dan mag je – op 
vertoon van je kaartje – gratis met de tram. En 
wat een  vervelend oponthoud geeft de verpli-
chte bewaakte garderobe. Zelfs het Concertge-
bouw heeft [veel] onbewaakte kapstokken.  In 
de pauze kan je nergens in de Doos goed zitten 
om je koffie te drinken; er zijn alleen statafels 
[waarop steevast allerlei folders slingeren] en een 
paar banken zonder leuning [zet je koffie maar 
op de grond].

Schuilhokje
Nee, van aangenaam  maken, van public rela-
tions, begrijpen ze bij het Muziekcentrum niets 
meer. Als mensen de moeite nemen helemaal 
naar die godverlaten Doos te komen, dan laat je 
ze toch geen parkeergeld betalen? En dan zorg 
je er voor dat er gratis bussen klaarstaan? Hoe 
is het nu? Eén hokje waarin na  een concert als 
het regent álle busreizende bezoekers moeten 
schuilen, geen speciale bus, maar streekbussen 
waar je soms bijna een kwartier op moet wa-
chten. Alles bij elkaar is het geen wonder dat er 
miljoenenverliezen zijn. De noodklok wordt nu 
geluid; er moet een reddingsplan komen. In een 

open brief aan het college van b. en w. schrijft 
oud-directeur Mathieu Hendrichs dat het niet al-
leen aan de ongelukkige locatie, maar ook aan 
andere factoren ligt. Zijn advies – na de ziekmeld-
ing van Ed de Haan: zoek een echte vakman of 
vakvrouw als directeur. Want alleen een dergelijk 
iemand krijgt het Muziekcentrum weer op de 
been. Misschien beantwoordt de net-benoemde 
interim-manager  Atze Sytsma aan Hendrichs ver-
wachtingen.

Circustent
Ook de Binnenstadskrant heeft een advies: 
heropen zo snel mogelijk de grote zaal op het 
Vredenburg. Dat moet niet al te moeilijk zijn. In 
essentie staat het Muziekcentrum er nog. Zet er 
als dat nodig is een entreeruimte voor, misschien 
ligt er wel ergens een mooie circustent.
Toen de plannen voor het Muziekpaleis werden 
gemaakt ,was het een uitgemaakte zaak dat het 
Smakkelaarsveld groen zou blijven. Inmiddels 
is dat niet meer zo. Op de plaats waar daar de 
nieuwe bibliotheek is gedacht,  kan – als Utrecht 
er nog steeds in zou geloven – het muziekpaleis 
komen, desnoods met een replica van de huidige 
onpraktische ronde grote zaal.
Als het muziekpaleis klaar is, komt het Muziek-
centrum vrij voor de bibliotheek. Een prachtige 
locatie, waaraan niet zo gek veel hoeft te ge-
beuren. 
Voor het Vredenburg is het een geode deal:  het 
muziekpaleis trekt alleen in de avond publiek, de 
bibliotheek - zeker als de openingstijden ruimer 
worden - de hele dag. 
Maar nog beter is natuurlijk als de bibliotheek 
gewoon op de Stadhuisbrug blijft, en de begane 
grond er bij krijgt. De huidige grote zaal op het 
Vredenburg kan dan Selexyz Broese worden. In 
Maastricht zit Selexyz al in een kerk. •

Rode Doos eenzaam in niemandsland © Sjaak Ramakers

Sangria zoekt 
mannen
Bij Binnenstadskoor Zangria is weer een 
opera met theatrale vormgeving in de 
maak: The Fairy Queen van Purcell. 
De première heeft plaats op woensdag 
3 juni  in de Stadsschouwburg. Zangria’s 
mannen kunnen wat versterking gebrui-
ken. De repetities zijn op vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur in buurthuis 
Oudegracht 227.
Bel dirigent Paul Krijnen [231 43 93] of 
Elly Meye [296 01 32]. Belangstellenden 
hoeven geen noten te kunnen lezen, 
maar moeten wel een eenvoudige stem-
test afleggen.

www.zangria.nl
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Kostbaar actieplan schonere lucht
Ben Nijssen

Het college heeft al zijn tijd benut om een 
actieplan te maken om in 2015 aan de nor-
men voor de luchtkwaliteit in de stad te 
voldoen. Vóór 1 oktober moest het plan bij 
het ministerie van VROM zijn. Het werd  2 
oktober. 

De gemeenteraad en belanghebbenden konden 
hierdoor hun stem niet vóór het indienen van 
het plan laten horen. Ze krijgen hiertoe nog wel 
de gelegenheid; voor de Binnenstad was er een 
avond op 3 november in Hoog Brabant. Stads-
brede bijeenkomsten zijn er op 10 november 
[stadhuis] en 13 november [Hoog Brabant]. Door 
de inspraakprocedure en de behandeling in de 
gemeenteraad kan het actieplan wel aangepast 
worden, maar het uiteindelijke resultaat [lucht-
kwaliteit] dient minimaal gelijk te blijven.
Het college heeft ervoor gekozen om het verkeer 
dwars door de stad te weren. Het gebied binnen 
de verdeelring [Waterlinieweg, Europalaan, Les-
singlaan, Cartesiusweg, Marnixlaan, Kardinaal de 
Jongweg] wordt in compartimenten verdeeld, op 
ongeveer dezelfde manier zoals dat nu al in de 

Binnenstad het geval is; via radialen [Graadt van 
Roggenweg, Vleutenseweg,  Amsterdamsestraat-
weg, Oudenoord,  enz.] kan het autoverkeer 
vanaf de verdeelring naar het centrum. 

Knippen
Om het doorgaande verkeer langs het centrum 
te weren, worden er knippen aangebracht op 
het Paardenveld, midden op de Catharijnesingel, 
Ledig Erf en Bleekstraat]. Er wordt geen nieuwe 
radiaal [Spoorlaan] aangelegd richting centrum 
omdat die weer meer verkeer zou aantrekken. 
Door die knippen en de compartimentering  zal 
het drukker worden op de verdeelring. Daar gaat 
de doorstroming verbeterd worden. Het verkeer 
op de radialen zal minder zijn dan nu. 
De beperkingen die aan het verkeer worden 
opgelegd moeten het autoverkeer, speciaal bin-
nen de verdeelring, ontmoedigen. Het verkeer 
dat van buiten de verdeelring komt is meestal 
minder bekend met de situatie; bewegwijzering 
op basis van nummering van de verschillende 
compartimenten moet daarvoor de oplossing 
bieden. De bereikbaarheid van de Binnenstad 

wordt verbeterd doordat er minder files ontstaan. 
Het vervelendst kan de compartimentering voor 
het bevoorradingsverkeer zijn. Wellicht kan het 
bepaalde privileges krijgen [staat niet in het plan]. 
Stadsdistributie kan het vrachtverkeer reduceren.

Vertramming HOV-lijnen
De compartimentering en knippen zijn echter niet 
voldoende.  Men moet daarnaast voor duurzamer 
vervoer gaan kiezen. Het college wil hiervoor het 
openbaar vervoer verbeteren. Randstadspoor is 
in volle ontwikkeling. Daarnaast kiest het college 
voor vertramming op zoveel mogelijk HOV rou-
tes. Het fietsverkeer kan bevorderd worden door 
snelle doorgaande routes, beter afstellen stoplich-
ten en meer stallingsmogelijkheden. Vooral die 
stallingen zijn noodzakelijk, ook om de voetgan-
gers vrije doorgang te kunnen bieden.
Het zijn dan wel geen nieuwe inzichten die nu 
gepresenteerd worden, maar je vraagt je toch af 
hoelang het gaat duren dat dit allemaal - voor 
ongeveer één miljard euro - gerealiseerd  is. 
Vooral de knippen op doorgaande routes zullen 
weerstand opleveren. •

Dick FranssenTuin voor elk jaargetij

Ieder jaar onkruid wieden en in het 
najaar enkele struiken terugsnoeien. 
Meer is niet nodig. Leerlingen van 
het Willantcollege, een groenoplei-
ding in Houten, legden achter de 
Vrouwjuttenstraat een grote open-
bare tuin aan die heel onderhouds-
vriendelijk is, maar die er nu al - in 
dit sombere jaargetij - heel fleurig 
uitziet. Het ontwerp is gemaakt 
in overleg met de omwonenden, 
die vonden dat het groengebiedje 

waarop ze uitkeken - het Waren-
dorfterrein - wel een opknapbeurt 
kon gebruiken. De planten en bo-
men zijn gekocht van geld uit het 
Leefbaarheidsfonds. Loeki Hubner 
[foto] is één van de mensen die zich 
voor het project heeft ingezet. Ze is 
opgetogen over het resultaat. 
Haar man vindt het een mislukking. 
‘Net een moestuin’. Initiatiefnemer is 
Jan van der Veen. •

© Dick Franssen

Dwangsommen 

Winkelier Gert Führen uit de Zadelstraat, eigenaar van De Candelaer/De 
Koperen Bel heeft ongelijk gekregen bij de Raad van State: het uitstalbeleid 
van de gemeente is voldoende duidelijk; de dwangsommen van de gemeen-
te zijn terecht opgelegd.  Führen ligt al jaren in de clinch met de gemeente.  
Hij vindt dat hij, om voldoende omzet te maken, een deel van zijn spullen 
op het trottoir moet kunnen uistallen. De gemeente dulde dit niet langer. 
Inmiddels heeft wethouder Giesberts gezegd dat voorlopig alleen nog in 
gevaarlijke situaties handhavend wordt opgetreden. •

De oude muziek moet in Utrecht – world capital of early music, aldus 
de buitenlandse pers - een eigen huis krijgen. Het moet genoemd 
worden naar de grootste componist uit Utrechts oudheid: blokfluit-
ist, componist en beiaardier Jacob van Eijck uit de 17de eeuw. De 
locatie voor het Huis is Oudegracht 245. Eerst was het een klooster, 
toen stadsweeshuis, vervolgens [ca. 1920] cultureel centrum, daarna 
poptempel Tivoli. Vanaf 2012 / 2013 kan het, na grondige restauratie 
en deels reconstructie, Utrechts eigen Huis voor de oude muziek zijn. 
Wat betreft het idee - dit ‘zoemt’ rond in de stad momenteel - om 
de Geertekerk  tot vaste oude muzieklocatie van Utrecht te maken 
dit: ik weet van een onderzoeksrapport [uit omstreeks1980] over 
concert- en/of kantoorexploitatie-mogelijkheden van de Geertekerk. 
Het pand werd toen al aan derden aangeboden door de toenmalige 
en huidige eigenaar, de Remonstrantse gemeente. Het uitgebreide 
advies was zeer afwijzend , gelet op [te] grote financiële exploitat-
ierisico’s van dit Rijksmonument. Conclusie: wèl gebruiken [huren per 
keer] en dit graag zelfs, maar het - molensteen om de nek - niet wíl-
len bezitten. •                                                         Rob van der Hilst

Oude Muziek in Tivoli
Ingezonden
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Binnenstadsbewoner B.J. Martens van Vliet is niet alleen auteur van 
“De vollekstaol van de stad Uterech”, waarvan net een herziene en 
uitgebreide vijfde druk is verschenen, compleet met CD waarop de 
schrijver een verhaal leest, uiteraard in het Uterechs. 
Hij is ook  verzamelaar, voornamelijk van boeken over Utrecht, 
maar ook van reclame-materiaal , plaatjes, rekeningen, briefhoof-
den, enz. van oude winkels en fabriekjes. Het is een bijzondere col-
lectie uit een tijd die wij geen van allen nog hebben meegemaakt, 
maar waarnaar we - waarschijnlijk ten onrechte 
- met enig heimwee terugdenken. 
Bij Boekenveiling Beijers, Achter Sint 
Pieter 190, laat Martens van Vliet, 
met de opening op 28 november, tot 
en met 19 december, van 9.00 uur tot 
16.30 uur een deel van zijn verzame-
ling zien waarvan weer een klein deel 
op deze pagina’s staat.
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Een brug te veel
Marijke Brunt

Een parkeergarage is niet fraai om te zien. 
Daarom is het goed dat de Grifthoekparkeer-
garage vanaf de Weerdsingel onzichtbaar 
is. Hij staat naast het bekende bedrijfsverza-
melgebouw Hooghiemstra bij het Griftpark, 
mooi verstopt achter een rij huizen. Wonin-
gen erbovenop zorgen voor extra camou-
flage. 

De Grifthoekparkeergarage is niet alleen onzicht-
baar, maar ook niet echt bekend, slechts een 
enkel onopvallend bordje wijst de weg ernaartoe. 
Het is de vraag of automobilisten de garage wel 
kunnen vinden. Feit is hoe dan ook dat deze 
gemeentelijke parkeergarage met zijn 320 [bewo-
ners/bezoekers] plaatsen een te stil bestaan leidt. 
De gemeente lijdt verlies op de exploitatie en wil 
de garage nu aantrekkelijker maken voor Binnen-
stadsbezoekers door de bouw van een voetgan-
gersbrug over de Stadsbuitengracht ter hoogte 
van de parkeergarage. Aan de overkant moet 
daarvoor een doorgang worden gemaakt tussen 
de Wolvenstraat en de gevangenis. Het plan voor 
de brug is besproken met de buurtbewoners. Die 
wijzen de nieuwe brug met redenen af en stellen 
een logisch alternatief voor.

Brugplan eerder afgewezen
De voetgangersbrug heeft een lange geschiede-
nis. Jaren geleden al lanceerde de gemeente het 
plan om het bezoek aan de garage op te vijzelen 
door de bouw van een wandelbrug naar de over-
kant van het water. Bezoekers van de Binnenstad 
zouden dan hun auto in de Grifthoekgarage gaan 
zetten en over de brug de Binnenstad inlopen. De 
gemeenteraad verwierp het plan omdat de brug 
het aanzien schaadt van het beschermde stads-
gezicht ter plaatse: de fraaie ruime bocht van de 
Stadsbuitengracht met aan de stadszijde de met 
de bocht meegebouwde hoge gevangenis, een 
rijksmonument. 
Nu heeft de gemeente dit oude plan weer uit de 
prullenmand gehaald, voorzien van een nieuw 
argument: het Janskerkhof moet autovrij worden, 
de tachtig op te heffen parkeerplaatsen daar 
moeten elders weer worden gevonden en daar 
komt de Grifthoekparkeergarage in beeld. Het 
idee is dat de Janskerkhofparkeerders - bezoekers 

en winkeliers - straks de Grifthoekparkeergarage 
gaan gebruiken en dan vanaf de parkeergarage 
via de nieuwe brug naar het Janskerkhof lopen.

Scooters
De bescherming van het stadsgezicht was en is 
nog steeds reden om het plan voor een brug af te 
wijzen. Maar er is meer. Omdat de voetgangers-
brug ook begaanbaar moet zijn voor rolstoelen 
en kinderwagens, wordt hij niet alleen via een 
trap toegankelijk, maar ook via een hellingbaan. 
Dat betekent in feite dat een rustige buurt een 
doorgaande route wordt voor fietsers en scoo-
ters. Buurtbewoners voorspellen dat de brug 
overlast gaat brengen in de soms zeer smalle en 
onoverzichtelijke straatjes. Een rustige hoek in de 
verder drukke Binnenstad is een kwaliteit waar 
Utrecht juist heel zuinig op moet zijn. 
Een ander bezwaar van de geplande brug is dat 
de weg naar het Janskerkhof ook over de Plomte-
torengracht voert, die te smal en dus ongeschikt 
is als doorgaande looproute. Ten slotte is een 
brug erg duur, zeker vergeleken met slechts tach-
tig te verplaatsen parkeerplaatsen.

Wandelpad 
Het alternatief  voor de brug ligt voor de hand. 
Maak een aantrekkelijke wandelroute langs de 
Stadsbuitengracht naar de Wittevrouwenbrug, 
waar de Biltstraat overgaat in de Wittevrouwen-
straat. Er ligt al een wandelpad langs het water, 
het hoeft alleen maar te worden verbeterd. De 
wandeling over dit pad is fraai en overzichtelijk, 
en je bent zó in de Binnenstad en ook op de Bilt-
straat, een steeds aantrekkelijker wordend ‘poort-
gebied’ van de Binnenstad. En de wandeling van 
de Grifthoekparkeergarage naar het Janskerkhof 
duurt langs het water helemaal twee minuten 
langer dan de route via de brug. Twee minuten. 
Moet er daarvoor een brug komen die grote be-
zwaren meebrengt? 
Mocht de gemeente onverhoopt toch per se een 
brug willen, dan stellen de bewoners voor om die 
te bouwen op een ander, minder schadelijk punt, 
en wel ter hoogte van de knik van de Weerdsin-
gel [zie kaartje]; aan de overkant op de Begijne-
kade ligt een parkeerterreintje, er is ruimte, en de 
smalle Plompetorengracht wordt vermeden.

Bewegwijzering
De bewoners vragen zich overigens ook af hoe 
aantrekkelijk de Grifthoekparkeergarage nog zal 
zijn voor binnenstadsbezoekers en winkeliers, 
als straks de grote parkeergarages in het nieuwe 
Stationsgebied annex Vredenburg klaar zijn. 
Hoewel het plan nog niet in de gemeenteraad 
is behandeld, en de officiële procedure [o.a. 
wijziging bestemmingsplan] nog niet is gestart, 
kreeg een architect alvast de opdracht om een 
brug te ontwerpen. Het zou de gemeente sieren 
ook alvast een ontwerp te laten maken van het 
wandelpadalternatief. En een simpele manier om 
de Grifthoekgarage voller te krijgen is een goede 
bewegwijzering. Daarvoor is geen raadsbesluit 
nodig. •

Ik wil het graag hebben over de steeds maar 
groeiende verkeersoverlast van boten, vrachtwa-
gens en motoren in de Lijnmarkt, op de Gaard-
brug en op en in de Oudegracht. De gondelier 
geeft nog de minste overlast, maar het aantal 
boten dat aanlegt wordt niet alleen talrijker, 
maar ook steeds groter met zwaardere motoren, 
die soms langere tijd doordraaien. Er mag bij de 
Gaardbrug maximaal vijftien minuten worden 
aangelegd; overigens zijn de bewoners hiervan 
niet op de hoogte gesteld en is er ook geen in-
spraak mogelijk geweest. Om nog maar te zwijgen 
over de passagiers die ook voor de nodige over-
last zorgen.
Daarnaast is er het vrachtverkeer. De vrachtwa-
gens worden steeds zwaarder [ook die van 
de gemeente] met uiteraard ook zwaardere 
motoren. Dagelijks staan ze voor mijn pand op 
de Oudegracht/Gaardbrug stil met draaiende 
motoren. Verkeer in de Lijnmarkt is vanaf 11.00 
tot 18.00 uur en op de koopavond tot 21.00 
uur niet toegestaan van maandag tot en met 
zaterdag. Niemand die zich er iets van aantrekt, 
maar ook niemand van het bestuur die er iets 
aan doet. Ook de motoren worden steeds groter 
en steeds lawaaiiger. Voor mij is de leefbaarheid 
in het geding, maar ook het historische erfgoed 
[werven grachten en kelders ] staat op het spel 
en de  gevolgen zullen niet uiblijven als dit zo 

doorgaat.                 An Braat •

Ingezonden

Overbelast stukje stad

Het laatste ontwerp van de gemeente

Twee alternatiieve routes: het wandelpad langs de 
singel of eventueel een brug, maar dan op een betere 
plaats [niet uitkomend op smalle straatjes]
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Schouwburg verandert van kleur
Ingezonden

Van de Stadsschouwburg kreeg ik 
opdracht voor het ontwerpen van 
een vaste vluchttrap aan het lage 
terras. Op die plek hingen twee 
voorlopige trapjes, die daar ooit op 
last van de brandweer waren aange-
bracht, maar die totaal niet bij het 
gebouw pasten.
De directie had besloten dat het 
maar het beste was als de noodtrap 
naadloos bij het gebouw aansloot, 
alsof deze mee-ontworpen zou zijn 
door Willem Dudok rond 1940.
Van de balustrade rond het café-ter-
ras restte nog slechts een klein origi-
neel gedeelte.
Omdat in de bestaande muurafdek-
king rond het café-terras nog de 
aanhechtingspunten van de oude 
balustrade aanwezig waren, gin-
gen wij ervan uit, dat deze weer 
gereconstrueerd zou worden en in 
de blauwe kleur, die elders aan het 
gebouw voorkwam, geschilderd zou 
worden.Maar... wat was de goede 
blauwe kleur, want er kwamen 
minstens drie verschillende kleuren 
blauw voor?
Kleuronderzoek zou uitkomst bren-

gen. Omdat een Utrechts bureau 
voor bouwhistorisch onderzoek 
er niets in zag [‘op staal-restanten 
vind je nooit iets origineels terug’], 
vroegen wij het Instituut Collectie 
Nederland, dat geliëerd is aan het 
Rijksmuseum, om naar kleurres-
tanten te zoeken en dat wilde men 
wel doen. Het resultaat was zonder 
meer spectaculair en het onderzoek 
zelf fascinerend: het slaan van een 
spaan verf van de stalen balustrade, 
deze vervolgens gieten in perspex 
en het geheel afschuren totdat 
een glad monster verkregen is dat 
gefotografeerd kan worden onder 
een microscoop. Deze foto kan uit-
geprint worden en dan zie je vanaf 
de eerste grondlaag wat er allemaal 
voor lagen verf zijn toegevoegd 
in de loop van ruim 65 jaar, want 
doordat al deze lagen door menie 
gescheiden zijn is het monster goed 
te lezen. Van diverse gedeelten van 
het gebouw zijn deze monsters 
genomen en het resultaat was 
goed te vergelijken: de eerste twee 
lagen waren van een groenblauwe 
substantie, die via vergelijking met 

hedendaagse kleurenwaaiers, tot 
de nieuwe kleur hebben geleid. Wij 
werden daarin bijgestaan door Frans 
Kipp van het Bureau Monumenten 
van de gemeente. Kipp meende dat 
Dudok altijd al zijn tijd ver vooruit 
was en met dit gebouw en met deze 
kleur al de toon gezet had voor de 
jaren vijftig.
De directie van de Stadsschouwburg 
heeft deze actie enthousiast onder-
steund en is van plan nog enkele 
onderdelen van het gebouw in oude 
staat terug te brengen. Vaak gaat 
dat om minieme zaken, zoals de 
deurdrangers. Maar ook structure-
lere dingen staan op de verlanglijst. 
Om te beginnen het verwijderen 
van het beeld [van de in Parama-
ribo wonende kunstenaar Erwin de 
Vries] rechts naast de ingang dat 
een nogal negatieve toevoeging van 
de heldere architectuur van Dudok 
genoemd mag worden. En dan het 
verruimen van de ongelukkige tocht-
sluis, die ook niet in het oorspronke-
lijke ontwerp voorkwam. • 

Paulus van Vliet 

Van Vliet bij de Schouwburg  © Jaap van de Klomp

Ingezonden

Bloemenweelde

Op vakantie in Frankrijk keek ik vol 
bewondering naar de mooie plan-
tenbakken aan de straatlantaarns. 
Je ziet ze in de kleinste gehuchten. 
Ik stelde me voor hoe de Utrechtse 
Binnenstad er zou uitzien met een 
dergelijke bloemenzee. 
Groot was mijn verbazing toen ik 
na twee weken terugkwam  in onze 
wijk. Enkele straten waren mooi ver-
sierd met plantenbakken. Toen ik de 
volgende dag door de stad fietste, 
zag ik dat ze overal hingen. Mijn 
droom kwam uit. 
Wijkbureau Binnenstad, hartelijk 
dank voor de bloemenweelde. 
Hopelijk volgend jaar weer. •

Corrie Huiding – Stomp, Bergstraat. 

Ingezonden

Utrechtenaren

In het artikel ‘Foute boel op Smak-
kelaarsveld’ wordt bij herhaling 
gesproken van ‘gewone Utrech-
tenaren’. Kunt u mij aangeven 
waarin deze categorie verschilt van 
de inwoners van deze stad, ’de 
Utrechters’ 

Douwe Werkman 

Naschrift redactie: Utrechtenaren 
verschillen niet van Utrechters. 
Wij gebruiken beide woorden, ook 
al heeft de Rotterdammer Ivo 
Opstelten destijds verordonneerd 
dat ‘het  voor eens en altijd Utrech-
ter moet zijn’. Dat was omdat het 
Utrechtsch Studenten Corps met 
Utrechtenaren homosexuelen zou  
bedoelen. Ook al zou dat zo zijn: 
wat heeft de rest van de wereld 
daarmee  te maken? •

Jonge, overmoedige, brutale scooter-

rijders worden een steeds groter  gevaar 

in het verkeer. Ze rijden veel te hard 

en bekommeren zich vaak  niet om de 

regels. PvdA-raadslid Van der Roest 

vindt dat het hoog tijd wordt om er iets 

aan te doen. Hij vraagt het college van 

b. en  w. om in overleg met de politie 

na te gaan welke maatregelen kunnen  

worden genomen, nog afgezien van 

meer controle. Kunnen scooters niet  

daar waar het mogelijk is op de rijbaan 

in plaats van op het fietspad rijden?, 

stelt hij voor. •

Scooterterreur
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Overlast centraal op 19 november

Het begint een saai verhaal te worden, maar 
overlast van horeca [in de ruimste zin, dus 
inclusief festivals, bierboten etc.] blijft de 
Binnenstad bezighouden. Een greep uit wat 
de afgelopen zomer voorviel: de aanvraag 
voor een vergunning Horeca B voor de oude 
rechtbank in de Hamburgerstraat; een aan-
zwellende stroom klachten over overlast 
door ‘bierboten’; de Parade, die weer veel 
overlast veroorzaakte; en ten slotte de Nota 
Evenementen waarin de gemeente beleid en 
regels rond evenementen zoals de Parade 
wil vastleggen. Hieronder geven we kort uit-
leg over wat de Wijkraad op dit gebied heeft 
gedaan.

Verleiding is groot
De oude rechtbank in de Hamburgerstraat heeft 
een vergunning om er een restaurant te exploi-
teren [oorspronkelijk was afgesproken dat dat 
alleen kon als onderdeel van het hotel dat daar 
nu is gevestigd, maar hoe moet je dat nu contro-
leren?]. Daar hebben we niet zo veel moeite mee. 
Maar vlak voor de zomer vroeg de uitbater ook 
een cafévergunning voor de kelder van het ge-
bouw. We hebben met hem gepraat en hij heeft 
ons bezworen dat hij die vergunning alleen wil 
gebruiken voor feestjes, recepties enz. Maar ons 
probleem is dat je zo’n vergunning ook kan ge-
bruiken om in het weekend te dansen. Daarmee 
staat de mogelijkheid open om van deze kelder 
de facto een dancing te maken. Hoewel we niet 
de indruk hebben dat de huidige uitbater dit van 
plan is, hebben we het college dringend geadvi-
seerd de gevraagde vergunning niet te verlenen. 
Want we zijn bang dat het moeilijk zal zijn op 
deze plek een hotel zoals dat er nu staat te ex-
ploiteren [dat wil zeggen van een kleine omvang, 
en met slechts drie sterren]. Wanneer de exploi-
tatie in andere handen overgaat, gaat de vergun-
ning mee en we denken dat voor een eventuele 
nieuwe uitbater [of voor de huidige, als een 
rendabele exploitatie toch moeilijk blijkt] de ver-

leiding erg groot zal zijn om er toch een dancing 
te beginnen. En we kennen inmiddels de drama’s 
van de Kromme Nieuwegracht en de Oosterkade, 
waar al eerder dergelijke voorvallen speelden. Op 
het moment van schrijven broedt het college nog 
op een antwoord op deze aanvraag, we wachten 
vol spanning af.

Herrie van pretboten
Over de pretboten hebben we het college al jaren 
geleden geadviseerd. We hebben toen gevraagd 
om een vergunningenstelsel, en dat is er inmid-
dels. Voor grotere boten is een vergunning nodig, 
en het aantal vergunningen is beperkt. Toch is 
sindsdien de overlast alleen maar toegenomen, 
vooral door het gebruik van versterkte muziek, 
ook laat op de avond, en door het op willekeu-
rige plaatsen aanleggen. Aanleggen is in de 
Oudegracht alleen toegestaan bij de Gaardbrug, 
maar veroorzaakt daar ook veel [geluids]overlast; 
niet alleen van klanten, maar ook van boten die 
met draaiende motor blijven liggen. Op zichzelf 
hebben we geen problemen met pretboten, ook 
niet als die onversterkte muziek ten gehore bren-
gen; het gaat ons om de commerciële rondvaar-
ten. We hebben het college gevraagd om snel te 
komen met een betere handhaving, in elk geval 
op illegaal aanleggen; en de regels verder te ver-
scherpen, en in elk geval het ten gehore brengen 
van versterkte muziek te verbieden. De gemeente 
speelt al een tijd met het idee van een nieuwe 
nota Watertoerisme, waarin alle aspecten daar-
van in hun samenhang worden bekeken, maar 
het is nog onduidelijk of die er echt gaat komen.

Te weinig evenementen?
Inmiddels ligt er een blauwdruk van de ‘Nota 
Evenementen’, en ook daarover hebben we ge-
adviseerd [de tekst van het advies is te lezen op 
www.wijkraadbinnenstad.nl]. We zijn er vooral 
verontwaardigd over dat in deze nota de bewo-
ners nauwelijks serieus genomen worden, en dat 
de gemeente in de eerste plaats inzet op een 
goede relatie met de organisatoren. En dat terwijl 
de unieke atmosfeer van de Binnenstad, die hem 

zo geliefd maakt als locatie voor evenementen, 
vooral wordt gedragen door de bewoner en de 
kleine ondernemers. Verder verbaast het ons dat 
er volgens de nota veel te weinig evenementen 
zijn in Utrecht, terwijl de stad zich er regelmatig 
op laat voorstaan evenementenstad nummer 
1 van Nederland te zijn. We zijn helemaal niet 
tegen evenementen in de Binnenstad. Zelfs de 
Parade, die voor veel meldingen van overlast 
zorgde, wordt door de meeste bewoners van de 
Binnenstad zeer gewaardeerd. En daar hebben 
we best wat overlast voor over. Alleen vinden we 
dat hij nu veel te groot is geworden voor de Bin-
nenstad, en te lang duurt [sinds dit jaar zeventien 
in plaats van tien dagen]. We pleiten dus niet 
voor het verbieden van evenementen, maar voor 
een strengere selectie, en het alleen toelaten tot 
de Binnenstad van evenementen die daar qua 
doelstelling, omvang en duur bij passen. Verder 
worden evenementen vaak gehouden op plaatsen 
die daar eigenlijk niet voor geschikt zijn [meestal 
parken]. Afgezien van het feit dat bewoners voor 
de duur van het evenement van hun  groenvoor-
ziening zijn verstoken, wordt er vaak veel schade 
aan het groen toegebracht. 

Mond roeren
Dit overziende, lijkt het of het één en al kommer 
en kwel is met de overlast door horeca, toerisme 
enz. in de Binnenstad. Herkent u dit beeld? In 
elk geval zit er de laatste twee jaar een duidelijk 
stijgende lijn in het aantal klachten en meldingen 
van dat soort overlast dat de Wijkraad bereikt. 
Maar het zou best kunnen dat het vooral de on-
tevreden bewoners zijn die hun mond roeren, en 
dat het merendeel van de Binnenstadsbewoners 
heel tevreden is met zijn woonomgeving. De 
Wijkraadpleging die kort geleden via deze krant 
is gehouden had als doel om daar meer zicht op 
te krijgen. Wilt u ook daarover meepraten met 
het college, de Wijkraad en medebewoners en 
-ondernemers? Kom dan naar de discussieavond 
over de uitslag van de Wijkraadpleging op 19 
november om 19:30 in de Lutherse Kerk, Ham-
burgerstraat. •

Tot 19 november in de Lutherse kerk

Vele honderden bewoners van de Binnenstad vulden de enquête 
van de Wijkraad over de kwaliteit van de openbare ruimte in. 

De afgelopen weken zijn de resultaten in kaart gebracht.

Woensdag 19 november, ’s avonds vanaf half acht, wordt het 
gemeentebestuur in de Lutherse kerk in de Hamburgerstraat met 
de uitkomsten geconfronteerd. 

Het belooft een spannende bijeenkomst te worden.
Dus... als de Binnenstad u lief is, schrijf die datum in uw agenda 
en kom. 

De ++++ 
en de ----- 
van wonen
       je stad

Binnenstadskrant pagina

       je♥
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Wijkbureau Binnenstad

Pyke Koch lantaarns krijgen 
onderhoudsbeurt

Nieuw evenementenbeleid 
in de maak

Het Programmabureau Stadspro-
motie werkt momenteel aan een 
nieuw evenementenbeleid voor de 
stad. Voor de komende jaren zal 
hierin worden vastgelegd welke 
ambities de stad heeft op het vlak 
van evenementen, hoe subsidies 
en vergunningen geregeld worden, 
welke locaties het best geschikt 
zijn, hoe overlast voor omwonen-
den kan worden verminderd en 
hoe de communicatie rond evene-
menten kan verbeteren.

Projectmanager Liesbeth van Baten-
burg: “We maken nu een nieuwe 
nota waarin alle aspecten rond eve-
nementen voor de komende jaren 
beter worden geregeld en vastge-

legd”. De huidige nota is aan ver-
vanging toe. Hij is meer dan tien jaar 
oud en in die tijd is veel veranderd, 
bijvoorbeeld in regelgeving, omvang 
van de stad en veranderingen in de 
maatschappij. Liesbeth: “Het evene-
mentenbeleid is een belangrijk speer-
punt voor het college. Om de stad 
op een goede manier op de kaart 
te zetten, economische kansen te 
benutten, maar ook om het voor alle 
partijen goed te regelen.”

Betere spreiding
De afgelopen maanden heeft Lies-
beth gesproken met de wijkraad, er is 
onderzoek gedaan en zijn interviews 
gehouden met ondernemers, evene-
mentenorganisaties en experts. “De 
wijkraad geeft aan dat de druk door 
evenementen op de binnenstad nu 
te groot is. Wij zien ook dat de druk 
toeneemt, overigens niet alleen door 
evenementen. We willen proberen 
om evenementen beter te spreiden 
over de stad en in de tijd, zodat de 
druk op de binnenstad vermindert. 
Daarnaast is de gemeente ver in een 
traject om op een betere manier het 
geluid te meten en zo de overlast 
te verminderen. Ook inventariseren 
we hoe we bepaalde locaties beter 
geschikt kunnen maken voor evene-
menten, bijvoorbeeld met speciale 
grasmatten.”

Het is de bedoeling dat het college 
van burgemeester en wethouders 
begin volgend jaar een besluit neemt 
over het nieuwe evenementenbeleid. 
De wijkraad heeft nog enkele kant-
tekeningen bij het nieuwe beleid en 
heeft het college daarover inmiddels 
geadviseerd. Zodra het college een 
besluit heeft genomen, brengen wij 
u hiervan via de Binnenstadskrant op 
de hoogte. •

Het Festival aan de Werf op de Neude zomer 2008  [© Gemeente Utrecht]

Het college van burgemeester 
en wethouders wil meer auto-
mobilisten uit de auto en in het 
openbaar vervoer en op de fiets 
krijgen. Hiertoe heeft het col-
lege een ingrijpend pakket aan 
maatregelen vastgesteld dat de 
komende twintig jaar zal wor-
den uitgevoerd. Het doel is om 
de lucht in de stad schoner te 
krijgen en te voorkomen dat het 
wegennet verder dichtslibt.

Het college wil onder meer extra 
tramlijnen aanleggen naar De Uit-
hof, P+R Hooggelegen en Leidsche 
Rijn. Aan de rand van de stad komt 
een ring van P+R terreinen met 
frequente openbaar vervoerverbin-
dingen naar de stad. De binnenstad 
blijft met de auto bereikbaar, maar 
met wegafsluitingen zal doorgaand 
verkeer door en langs het centrum 
zoveel mogelijk worden geweerd. 
Door de stad op te delen in vier sec-
toren, worden automobilisten zo-
veel mogelijk geleid via de stedelijke 

De gemeente Utrecht heeft een jaar-
lijks onderhoudsplan voor alle lan-
taarnpalen in de stad. In deze laatste 
maanden van 2008 staat een deel 
van de Pyke Koch lantaarns in de 
Binnenstad op de rol. De gemeente 
gaat alle lantaarns van de Utrechtse 
schilder in het park Lepelenburg, 
Begijnekade en Achter Clarenburg 
nakijken en zo nodig herstellen. Ook 
komen er nieuwe energiezuinigere 
lampen in die warm licht geven. 
De armaturen [kap met raamwerk] 

Op het Nicolaaskerkhof zijn de lantaarnpalen al gerenoveerd [© Gemeente Utrecht]

verdeelring en de Ring Utrecht. Deze 
hoofdwegen krijgen een groene golf 
om de doorstroming te bevorderen. 
In de binnenstad en de omliggende 
oude stadswijken wordt het aantal 
[bewaakte] fietsparkeerplekken fors 
uitgebreid. Ook wordt de doorstro-
ming van het fietsverkeer op de be-
langrijkste fietsroutes verbeterd door 
het anders afstellen of uitschakelen 
van verkeerslichten.

Inspraak tot 19 november
Met het maatregelenpakket ver-
wacht het college in 2015 te kunnen 
voldoen aan de verplichte Europese 
luchtkwaliteitsnormen die in heel 
Nederland gelden. Het pakket aan 
maatregelen kunt u nalezen op 
www.utrecht.nl/utrechtselucht. 
Belanghebbenden kunnen nog tot 
19 november 2008 hun zienswijzen 
op de plannen indienen. Nadat alle 
inspraakreacties zijn verwerkt, legt 
het college dit voorjaar het defini-
tieve ‘Actieplan Luchtkwaliteit’ voor 
aan de gemeenteraad. •

College besluit tot ambitieus 
actieplan luchtkwaliteit

Wijkwethouder Binnenstad, 
Cees van Eijk, houdt weer spreek-
uur op woensdag 26 november 
aanstaande van 9.00 tot 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 gemeente-
bestuur voor nodig is. •

Wijkwethouder Cees van Eijk [©Willem Mes]

Spreekuur  
wijkwethouder

worden hiervoor tijdelijk vervangen 
door een plastic model. De lantaarns 
kunnen hierdoor ‘s avonds gewoon 
blijven branden. De Kochlantaarns
zijn op veel plekken in de stad te 
vinden. De gietijzeren palen waarop 
ze staan, stammen uit de negen-
tiende eeuw toen het licht nog werd 
opgewekt met gas. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
alle lantaarns in de stad een onder-
houdsbeurt krijgen. •
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Buurtbijeenkomst over plan van 
aanpak Breedstraatbuurt
De gemeente organiseert bin-
nenkort een buurtbijeenkomst 
over het plan van aanpak dat 
de leefbaarheid en veiligheid 
in de Breedstraatbuurt moet 
verbeteren. Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
medio oktober ingestemd met de 
inhoud van het plan en wil het 
nu toelichten aan de bewoners 
en ondernemers in de buurt. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 13 november in de 
Kargadoor aan de Oudegracht. 
Bewoners en ondernemers uit de 
Breedstraatbuurt zijn hiervoor in-
middels schriftelijk uitgenodigd.

In het plan staan meer dan twintig 
verbeteracties voor de buurt. Enkele 
acties: het verwerven van de drie 
panden aan de Hardebollenstraat, 
stimuleren van ondernemerscontac-
ten, aanpak van verpauperde pan-
den en extra inzet tegen hangjonge-
ren. Voor het slagen van dit plan is 

het belangrijk dat alle partijen in de 
buurt samenwerken. De gemeente 
hoort graag wat de ideeën van men-
sen uit de buurt zijn.

Verwijderen graffiti
Op dit moment worden de eerste 
maatregelen in de buurt uitgevoerd. 
Fietswrakken zijn verwijderd en veel 
muren met graffiti zijn schoonge-
maakt. Tijdens de buurtbijeenkomst 
worden de mogelijkheden voor 
structurele verwijdering van graffiti 
besproken. Ook gaat strakker ge-
handhaafd worden op het juist aan-
bieden van huis- en bedrijfsvuil.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met wijkbureau Binnen-
stad, via telefoon [030] 286 00 00 
of binnenstad@utrecht.nl. 
Geïnteresseerden kunnen het plan 
van aanpak opvragen bij het wijk-
bureau of downloaden via: 
www.utrecht.nl/binnenstad. •

Een schoonmaakbedrijf heeft in de Breedstraatbuurt graffiti verwijderd [© Jan Lankveld]

Archeologen weten het nu zeker: 
waar nu de Domtoren staat, stond 
duizend jaar geleden een bisschop-
pelijk paleis. Tijdens opgravingen aan 
de voet van de Domtoren zijn de fun-
damenten van het 11e eeuwse paleis 
aan het licht gekomen. Ook zijn 
resten gevonden van de Romeinse 
castellummuur. Archeologen wisten 
wel dat er een bisschoppelijk paleis 
geweest moest zijn, maar hadden 
nog nooit resten hiervan gevonden.

De archeologen van de gemeente 
deden de onverwachte ontdekking 
tijdens een opgraving in de werk-
plaats van Museum van Speelklok tot 
Pierement bij het Flora’s Hof. 
De museumwerkplaats en het hofje 

worden ingrijpend opgeknapt om ze 
toegankelijk te maken voor publiek. 
Bij de voorbereidende werkzaam-
heden kwam een tufstenen muur 
tevoorschijn en een fundering van 
grote granieten zwerfkeien. Vermoe-
delijk was het bisschoppelijk paleis 
verbonden aan het naastgelegen 
paleis Lofen.

De initiatiefnemers van de op-
knapbeurt, Stichting Flora’s Hof en 
Initiatief Domplein 2013, hadden al 
het plan om de markering van de 
Romeinse muur onder de werkplaats 
zichtbaar te maken. Zij onderzoeken 
nu of de resten van het bisschoppelijk 
paleis ook zichtbaar gemaakt kunnen 
worden. •

Archeologen doen spectaculaire vondst bij Domtoren

In het park Lepelenburg staat bij de speeltuin een mooie oude wilg. Deze 
boom is in 1935 geplant ter herinnering aan Koningin Emma die een jaar 
eerder overleed. Aan het hek om de boom heeft een plaquette gehangen 
met de tekst ‘Aan onze koningin-moeder/1934/ de Utrechtse schoolkinde-
ren’. Deze plaquette is in de tweede wereldoorlog verdwenen, waarna er 
nooit meer een spoor van is teruggevonden. Op verzoek van bewoners wil 
het wijkbureau de plaquette terugplaatsen.

Bekend is welke tekst er op de plaquette heeft gestaan, maar over de vorm 
en het gebruikte materiaal is niets bekend. Daarom roepen we de hulp van 
de lezers in... Bent u in het bezit van oude foto’s of tekeningen van het park 
Lepelenburg waarop de plaquette te zien is? Of weet u van vroeger of uit 
verhalen hoe deze eruit heeft gezien? Geef dit dan door aan het wijkbu-
reau, via telefoon [030] 286 00 00 of binnenstad@utrecht.nl. Het wijkbu-
reau wil de plaquette graag terugplaatsen in de oorspronkelijke stijl. •

Wie weet nog hoe de plaquette 
van de Emma-boom eruit zag?

Het Bureau Inburgering van de 
gemeente zoekt vrijwilligers die 
inburgeraars willen helpen met 
het leren van de taal en Neder-
landse samenleving. 
Veel inburgeraars willen namelijk 
meer oefenen met de taal en Ne-
derlanders leren kennen. Iedereen 
die het leuk vindt mensen uit een 
ander land te ontmoeten en hen 
een handje te helpen bij onze taal 
en gebruiken, kan zich hiervoor aan-
melden.

Als u zich aanmeldt, wordt u in con-
tact gebracht met een inburgeraar 
uit uw wijk. Met hem of haar onder-
neemt u activiteiten die u beiden leuk 
vindt en waardoor de inburgeraar 
kan oefenen met de Nederlandse taal 

Vrijwilligers gezocht 
om anderstaligen te helpen

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Bureau Inburgering [© Dick Termijn]

en de samenleving leert kennen. U 
kunt bijvoorbeeld gaan lunchen op 
uw werk, wandelen door de stad, 
wat gaan drinken op een terrasje, 
samen sporten of koken bij elkaar 
thuis. Waar, wanneer en wat u gaat 
doen kunt u samen bepalen. Als 
duo komt u gedurende een half jaar, 
eens in de twee weken bij elkaar. Bij 
aanmelding kunt u doorgeven wat u 
het liefst zou willen doen [wandelen, 
koken etc.], zodat Bureau Inburge-
ring iemand kan zoeken die zo goed 
mogelijk bij u past.

Belangstelling? Neem dan contact 
op met Bureau Inburgering, tele-
foon [030] 286 62 00 of e-mail 
biguprojecten@utrecht.nl. Zie ook 
www.utrecht.nl/dialoog. •
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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 Binnen-

stad 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

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 in de Binnenstad te 
verbeteren? Ook u kunt een aanvraag indienen voor het leefbaarheids-
budget. Met dit budget kan het wijkbureau snel inspelen op plannen van 
bewoners en ondernemers. Neem contact op met het wijkbureau of kijk 
op www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvragen voor het leefbaarheidsbudget 
[maand september en oktober]:
• Bijdrage voor de restauratie van de muurschildering in de Brandstraat,
• Bijdrage voor straatbarbecue in de Jan Meijenstraat, 
• Bijdrage voor de Nacht van de Nachtwandeling.

 Iedereen kan een aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget 
[© Willem Mes]

Warendorfterrein straks weer bloeiende oase

Plein bij Kroonstraat krijgt op-
knapbeurt dankzij omwonenden

De aanhouder wint! Dit gezegde 
is zeker van toepassing op de 
bewoners van Wijk C die al jaren 
strijden voor een grote opknap-
beurt van het plein voor het po-
litiebureau aan de Kroonstraat. 
Inmiddels heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
ingestemd met het plan van de 
omwonenden om het plein te 
verfraaien en een historische 
uitstraling te geven. Eind dit jaar 
wordt het plein herbestraat met 
‘historische’ gebakken klinkers 
en er komen bankjes en meer 
groen. De opknapbeurt wordt 
betaald uit het leefbaarheids-
budget.

Acht jaar geleden leverden de bewo-
ners in samenwerking met de Kamer 
van Koophandel al een plan in bij de 
gemeente om het plein op te knap-
pen. Dit plan kon toen niet uitge-
voerd worden, omdat de gemeente 
destijds geen geld beschikbaar had. 
Saskia Enderle, één van de initiatief-
neemsters vanuit Buurtgroep Wijk 
C West: “Dit was destijds een grote 
teleurstelling. Achter de schermen 
bleef de buurtgroep actief met het 

plein. In 2007 besloten we nog een-
maal stevig de schouders eronder 
te zetten. We hadden gehoord dat 
via het leefbaarheidsbudget een 
potje geld beschikbaar was bij de 
gemeente. We hebben een plan 
geschreven en handtekeningen 
opgehaald in de buurt. Binnen de 
kortste keren hadden we ruim 75 
handtekeningen opgehaald. Ieder-
een was enthousiast.”

Lange spannende weken
Omdat de uitvoering van het plan 
€125.000,- zou kosten [meer dan 
eigenlijk kan vanuit het leefbaar-
heidsbudget], moest het college 
van burgemeester en wethouders 
een besluit nemen over het plan. 
Het college was onder de indruk 
van het goed uitgewerkte initiatief 
en de samenwerking in de buurt. 
Saskia Enderle: “Na lange span-
nende weken wachten, kwam het 
verheugende bericht dat het college 
met het plan had ingestemd. Voor 
ons een enorme overwinning. Het 
heeft allemaal wel erg lang geduurd, 
maar binnenkort is Utrecht een plein 
rijker! Het is ons gelukt en daar zijn 
we enorm trots op.” •

Het Warendorfterrein achter de 
Vrouwjuttenstraat ligt er weer 
mooi bij. Op het terrein, dat enigszins 
in verval was geraakt toen vijf zieke 
bomen moesten worden gekapt en 
beplanting sneuvelde, zijn op initia-
tief van bewoners nieuwe bomen en 
planten geplant. Die zorgen het hele 
jaar voor een kleurrijk aanblik en zijn 
betaald uit het leefbaarheidsbudget. 
Op zaterdag 25 oktober 2008 vierden 
buurtbewoners samen met wethouder 
Robert Giesberts de oplevering van 
hun opgeknapte binnentuin.

Veelkleurige planten
De buurtbewoners hebben het ont-
werp voor de binnentuin laten maken 

door studenten van het Wellantcollege 
in Houten. De studenten ontwierpen 
een veelkleurige tuin met beplanting 
die het hele jaar aantrekkelijk is én die 
makkelijk te onderhouden is. In het 
midden van de tuin loopt een pad van 
houtsnippers en er zijn grote plantvak-
ken met groenblijvende struiken en 
bloeirijke planten. Ook zijn er nieuwe 
bomen en bollen geplant.
De bewoners onderhouden de tuin 
zelf. Zij hebben hiervoor een beheer-
overeenkomst met de gemeente afge-
sloten. Dankzij het onderhoudsarme 
ontwerp is het onderhoud voor de be-
woners te overzien. Ieder jaar onkruid 
wieden en in het najaar enkele struiken 
terugsnoeien is voldoende. •

Met het symbolisch overhandigen van een schop draagt Wethouder Giesberts het 
beheer van de binnentuin over aan de bewoners [© Dick Termijn]

De gemeenteraad brengt op 
dinsdag 2 december 2008 
weer een bezoek aan de 
Binnenstad. Dit keer gaan de 
gemeenteraadsleden in gesprek 
met basisschoolleerlingen en hun 
ouders/verzorgers en docenten. 
Hoe is de Binnenstad voor kin-
deren en met kinderen? En wat 
zouden kinderen graag veran-
derd willen zien? De bijeenkomst 
vindt plaats in het Bartholomeus-
gasthuis van 18.00 tot 20.00 
uur. De kinderen, ouders en 
leerkrachten krijgen via de basis-
scholen in de Binnenstad een 
uitnodiging om hierbij aanwezig 
te zijn. De gemeenteraad heeft 
vernomen dat óók Sinterklaas en 
zijn pieten van plan zijn langs te 
komen! •

Gemeenteraad 
in gesprek over 
kinderen in de 
Binnenstad
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Nieuw elan

Utrecht heeft een prachtige, his-
torische binnenstad waar volop 
gewoond, gewerkt en geleefd 
wordt. De laatste jaren zien ook 
veel - vaak hoog opgeleid -  al-
lochtonen de aantrekkelijke kan-
ten van het binnenstadsgebied.
Al die bewoners en gebruikers 
van onze binnenstad kunnen sa-
men het gebied tot nog grotere 
bloei laten komen.

Het CDA ziet dan ook graag dat cul-
turele activiteiten en andere moge-
lijkheden om elkaar te ontmoeten, 
uitgebreid worden, zodat we elkaar 
meer kunnen stimuleren. Dit kan in 
de aanloop naar Utrecht als culturele 
hoofdstad van Europa een waarde-
volle stap zijn. 
Dan immers zal Utrecht zeker te 
maken krijgen met een toenemende 
stroom bezoekers met zeer uiteen-
lopende culturele achtergronden, 
die al dan niet tijdelijk de stad zullen 
inspireren met nieuw elan en onbe-
kende invalshoeken. 
Nu reeds kent onze binnenstad vele 
aantrekkelijke activiteiten, zoals die 
ontwikkeld worden door o.a. Union 
Salsa School en Instituto Cervantes. 
Dergelijke initiatieven die allochto-
nen en autochtonen wederzijds in 
positieve zin kunnen beïnvloeden, 
worden door het CDA van harte 
toegejuicht.
Utrecht als culturele hoofdstad is in 
de tijd nog ver weg, maar het kan 
geen kwaad om er nu reeds op  te 
anticiperen door meer kleinschalige 
projecten te starten. De inktvlek kan 
zich dan gaan verspreiden, zodat 
Utrecht in 2018 een waardige cultu-
rele hoofdstad van Europa kan zijn.

Nadere inlichtingen: Maarten van 
Ditmarsch, 06 42219670  •

PvdA is trots op Utrecht

Gemiddeld slapen er per dag 610 
toeristen in Utrecht en nog meer 
bezoeken de stad voor een dagje. 
Dat is erg mooi. Maar dat kan nog 

beter. Daarom investeert Utrecht de 
komende jaren in het programma 
stadspromotie. Geld is vrijgemaakt 
om het toerisme te stimuleren en dit 
is ook goed voor de economie van 
de stad. 
De gemeente kan het programma 
stadspromotie niet alleen tot een 
succes maken en is afhankelijk van 
u. Zoals de Partij van de Arbeid des-
tijds in de raad ook al aangaf, is het 
van belang dat we de mensen die in 
de stad wonen zoveel mogelijk bij 
de uitvoering van het programma 
stadspromotie betrekken. En is het 
noodzakelijk dat mensen niet te 
veel overlast ondervinden van de 
groeiende toestroom van toeristen 
naar de stad, maar wel de positieve 
gevolgen ervaren. 
De PvdA vindt het belangrijk dat de 
evenementen zo veel mogelijk door 
de stad verspreid worden, want 
laten we eerlijk zijn: het merendeel 
van de internationale overnachtin-
gen worden gedaan door mensen 
die voor een activiteit in de bin-
nenstad komen, is het niet in de 
jaarbeurs, dan wel rondom een van 
de grachten. Het zou dus niet goed 
zijn als steeds weer dezelfde groep 
mensen een [eventueel lawaaiïge] 
activiteit voor de deur hebben, maar 
wel goed dat steeds meer inwoners 
van de stad mee kunnen doen aan 
in de stad georganiseerde activit-
eiten. 
Als de bewoners van de stad trots 
zijn op de stad, hebben we op stad-
spromotioneel vlak al heel veel ge-
wonnen. Heeft u nog suggesties hoe 
we de binnenstad aantrekkelijker 
kunnen maken voor de bewoners, 
maar ook voor mensen van buiten, 
is de PvdA altijd geïnteresseerd. 
U kunt contact op nemen met 
Constantijn Jansen op de Haar via 
hyperlink “mailto:c.jansen.op.de.
haar@utrecht.nl”  •

Bruisende internationaal
 
De Binnenstad is volgens de VVD 
een belangrijk visitekaartje van de 
stad, ook internationaal. Daarmee 
kan Utrecht zich naar buiten sterk 
presenteren als een stad die aantrek-
kelijk is voor internationale bedrij-
ven, kenniswerkers en studenten. De 
gemeente gaat dat nu doen met het 

programma Stadspromotie.
De VVD was zeer kritisch op dat 
programma, zoals dat voor de zo-
mer aan de gemeenteraad werd 
voorgelegd. Er is door de inbreng 
van de VVD dan ook veel aan ver-
anderd. Het college richt zich nu op 
een klein aantal sterke punten, met 
als doel Utrecht uit te dragen als een 
aantrekkelijke stad voor kenniswer-
kers, bedrijven en bezoekers.
De VVD wil de internationale con-
currentiepositie van Utrecht ver-
sterken. Ook voor de economie van 
de Binnenstad is het goed als er 
veel internationale bezoekers zijn. 
Dat hoeft niet te betekenen dat 
de Binnenstad overspoeld wordt 
door toeristen. Onderdeel van de 
stadspromotie is een nieuw evene-
mentenbeleid. De VVD vindt een 
betere spreiding van evenementen 
over de stad nodig. Dat is goed voor 
de Binnenstad en leuk voor de rest 
van de stad.
Voor de kenniswerkers en bedrijven 
is de Binnenstad de slagroom op de 
taart. Op de Uithof en in andere de-
len van de stad moet de rode loper 
uitgerold worden om hen te ontvan-
gen. Daar moet veel aandacht zijn 
voor woonruimte en het leefklimaat, 
zodat internationale kenniswerkers 
en studenten zich daar vestigen.
U kunt contact opnemen met de 
VVD-fractie op 030-2861137 of 
vvd@utrecht.nl. Discussieer mee over 
de toekomst van de binnenstad! •

Grachten autovrij

De gemeente Utrecht wil de grach-
ten en werfkelders graag op de we-
relderfgoedlijst van Unesco krijgen. 
GroenLinks vindt dat een goede 
zaak. In de Middeleeuwen hadden 
de grachten de functie van haven en 
vandaag de dag geven zij onze stad 
een unieke uitstraling.
De kelders hebben echter steeds 
meer te lijden onder het autover-
keer. Een stuk Vismarkt is hierdoor 
al sinds het voorjaar afgesloten van-
wege een verzakking. GroenLinks 
vindt het mede daarom een logische 
stap om autoverkeer van de grach-
ten te weren. Hiermee laten we 
Unesco weten dat het ons serieus 
is en kunnen we onze kansen om 
op die lijst te komen vergroten. Een 
peiling die we in de binnenstad hiel-
den, gaf ook aan dat veel mensen 
voorstander zijn van mooie autovrije 
grachten.
Het hoeft niet van vandaag op mor-
gen, maar we moeten als stad wel 
ambitie tonen en een begin maken. 
Waarbij natuurlijk alle ondernemers 
en bewoners in het gebied uitvoerig 
betrokken dienen te worden. •

1 miljard voor een 
schone stad

De komende maanden zal er in de 
gemeenteraad veel gesproken wor-
den over het Actieplan Luchtkwali-
teit. Dit plan is door het college van 
b & w opgesteld om te voldoen aan 
de Europese normen voor luchtkwa-
liteit. Het is een groot en ambitieus 
plan, met als hoofdpunten: inves-
teren in betere fietsroutes, in beter 
openbaar vervoer, automobilisten 
gebruik laten maken van transferia 
en het ‘compartimenteren’ van de 
stad, zodanig dat je niet meer met 
de auto van de ene wijk naar de an-
dere kunt rijden. 
Het plan leidt tot felle reacties. Au-
tomobilisten geloven nooit dat het 
gaat werken, autohaters zijn en-

thousiast.
D66 vindt dat het plan beslist inte-
ressante kanten heeft. Het is niet zo 
dat het gericht is op autootje pesten. 
Er wordt rekening gehouden met de 
economische belangen en als fractie 
zien we ook nog kansen om die 
belangen te ondersteunen. Maar het 
roept ook vragen op. 1 miljard! Zelfs 
van zeer ‘groene’ Utrechters kregen 
we berichten dat zo’n investering 
niet nodig is, gezien de innovatie die 
de mobiliteitsindustrie doormaakt. 
De andere kant is: gezondheid mag 
van D66 wat kosten.
Wat is wijsheid? Vooralsnog vindt 
D66 het Actieplan Luchtkwaliteit een 
plan dat hout snijdt. En de komende 
maanden zullen we gebruiken om 
antwoorden te vinden op de vragen 
die we nog hebben. Wilt u betrok-
ken zijn of uw mening geven? We 
horen het heel graag van u. U kunt 
ons bereiken op: d66@utrecht.nl 
of kijk op www.d66utrecht.nl voor 
meer contactgegevens •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Door een andere bril

Buitenlanders die een poosje in 
Utrecht wonen, zijn onder de indruk 
van de geweldige Binnenstad. Met 
het kerkenkruis, de mooie grachten, 
verstilde stukjes en winkelstraten 
waarin volop diversiteit is. Maar het 
meest kijken ze hun ogen uit op al 
die fietsen die overal staan. Heel 
apart.

Fietsparkeren in de Binnenstad is las-
tig en de gevolgen daarvan zijn he-
lemaal nu, met de verbouwing van 
het Stationsgebied, goed zichtbaar. 
De komende jaren gaat het college 
inzetten op meer fietsparkeermo-
gelijkheden in de Binnenstad. Daar 
kunnen wij alleen maar van harte 
achter staan! Waarbij het belangrijk 
is om de vaart er in te houden en 
creatief te denken. Sommige pan-
den/terreinen die tijdelijk leeg zijn, 
lenen zich bijvoorbeeld prima om 
een poosje als stalling te dienen. 
In een historische en volgebouwde 
binnenstad is het niet eenvoudig om 
genoeg ruimte voor de fietsen te 
vinden. Terwijl we het natuurlijk wel 
heel fijn vinden als Utrechters ge-
zond op de fiets stappen. Mocht u 
nog goede andere opties weten voor 
de stalling van fietsen dan horen we 
dat natuurlijk graag!

In deze weken debatteert de raad 
over de begroting voor het komende 
jaar. We noemen nog een paar 

Grenzen aan groei

Leefbaar Utrecht ziet het Actieplan 
Luchtkwaliteit als een goede stap 
naar een leefbaar Utrecht. De plan-

Drie weken autorijden voor een goed 
doel. Anne Verjans , een 26-jarige 
bewoonster van het Jansdam, kan er 
enthousiast over vertellen. Ze rijdt sa-
men met twee andere mensen in een 
zeventien jaar oude Volvo 740 van 
Amsterdam naar Dakar. Als ze het 
haalt,  krijgt ze van allerlei mensen 
en bedrijven zeker 6.000 euro. Dat 
geld gaat, met de opbrengst van de 
auto, die op de plaats van bestem-

nen zijn een voortzetting van het 
beleid, zoals dat in 2001 onder onze 
aanvoering is ingezet. Bestaande 
wegen worden beter benut en er 
worden geen nieuwe autowegen 
[zoals de Spoorlaan] naar het cen-
trum aangelegd.

Wij steunen de gemaakte keuzen 
voor grote investeringen in het 
openbaar vervoer, P+R-voorzienin-
gen en de fiets, ter waarde van 600 
miljoen euro. Daarbij gaan we er wel 
van uit dat een deel van het OV-geld 
wordt ingezet voor wijk-wijkverbind-
ingen. Door het invoeren van ring-
structuren zou het stadscentrum 
ontlast kunnen worden.

De voorgestelde compartimenter-
ing van de stad wijzen we niet bij 
voorbaat af, maar het zal de nodige 
studies vergen om tot rijroutes te ko-
men die als enigszins logisch worden 
ervaren. Daarbij zal de gemeente 
ruime aandacht moeten besteden 
aan informatie van de inwoners van 
Utrecht, dé specialisten bij uitstek op 
dit terrein. 

Leefbaar Utrecht zet – met de com-
partimentering in het achterhoofd 
- vraagtekens bij de noodzaak van 
het aanleggen van de Westpleintun-
nel. Wellicht is een grote parkeer-
garage onder het Westplein, waarin 
de Graadt van Roggenweg en de 
Vleutenseweg als het ware doo-
dlopen, een betere oplossing. Dit 
vereenvoudigt bovendien de koppel-
ing van de nieuwe tramlijn[en] naar 
De Uithof aan de bestaande tramlijn 
naar Nieuwegein. Leefbaar Utrecht 
zal hier binnenkort een debat over 
organiseren.

Of alle voorgestelde maatregelen 
ook daadwerkelijk leiden tot de 
noodzakelijk reductie van de ver-
vuiling en bovendien voldoende 
toekomstvast zijn om de beoogde 
groei van de stad te kunnen opvan-
gen, is nog maar de vraag. Dat 
beperking van de groei van de stad 
door dit College niet als een reële 
optie wordt beschouwd, zien we als 
een gemiste kans. •

Autorijden voor goed doel

ming wordt verkocht, naar de stich-
ting Hand to Hand, die goed werk 
doet in Gambia. 
Anne, consultant bij Gapgemini,  
maakt de rit samen met een gra-
fisch vormgeefster uit Oss en met 
Joost Hase, die in Utrecht werkt bij 
de dagopvang voor dak- en thuis-
lozen. Ze houden van avontuur, en 
waarschijnlijk  staat hen dat ook 
wel te wachten.  Ze hebben geen 

van drieën ook maar enig verstand 
van auto’s en moeten in Afrika hele 
stukken door het zand. Daarbij komt 
nog dat voor Mauretanië, waar ze 
doorheen willen, een negatief reis-
advies is afgegeven, na drie coups 
in korte tijd. ‘We nemen dat risico’, 
zegt Anne lacherig. •

[Wordt vervolgd]

© Humphrey Daniëls

punten die meer dan gemiddeld 
betrekking hebben op de Binnen-
stad die de ChristenUnie daarbij zal 
inbrengen. Naast het fietsparkeren 
zijn dat: woonruimte voor senioren, 
een integrale aanpak tegen een-
zaamheid en dan niet alles als over-
heid doen, maar ruimte geven aan 
verenigingen, kerken, vrijwilligers 
enz., snelle vertramming naar de 
Uithof, duurzaamheid in het Stati-
onsgebied en een evenementennota 
met volop oog voor leefbaarheid en 
groen. De resultaten daarvan kunt u 
begin november lezen op onze site. 
Als u wilt reageren, mail dan naar 
christenunie@utrecht.nl  •
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Wijkagenten Binnenstad & 
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Wanneer 
belt u 112 
en 
wanneer 
0900-8844?

112 

als elke seconde telt:
•  er staan levens op het spel
•  u ziet een misdrijf gebeuren 
 [heterdaadsituatie]
•  u staat oog in oog met een dader  
 maar ook als 
•  u ziet iets ongewoons in uw  
 straat of wijk [verdachte situatie]

0900 - 8844 

 geen spoed, wel politie:
•  voor informatie en advies over 
 politiezaken
•  bij aanhoudende overlast in uw wijk
•  bij woning- of auto-inbraken waar  
 geen spoor is van de dader
•  alle andere momenten of situaties  
 waarbij 112 bellen niet aan de orde is

0800 - 7000 
Meld Misdaad Anoniem;
Anonieme meldlijn: als u op de 
hoogte bent van een misdrijf, maar 
niet bekend wilt worden bij de politie, 
bijvoorbeeld omdat u de dader kent 
en bang bent voor wraak 
[van 08.00 tot 24.00 uur, 
www.meldmisdaadanoniem.nl]

Geweld in het weekend? Dat wordt zitten tot en met 
maandag!

Geweldplegers die in het week-
end in Utrecht worden aange-
houden, krijgen sinds begin 
oktober een ‘weekendarrange-
ment’ aangeboden. Zij zijn het 
hele weekend in het cellencom-
plex van de politie in Houten te 
gast en gaan in principe pas op 
maandag naar huis. 
 
In deze lik op stuk-aanpak werken 
het openbaar ministerie, de politie 
en gemeente nauw samen. Naar 
onder meer Amerfoorts voorbeeld 
wordt de termijn van de in verzeke-
ring stelling maxima[a]l[er] gebruikt. 
De wettelijke mogelijkheid wordt 
optimaal benut om vooral het groei-
ende geweld tijdens het uitgaan in 
de Binnenstad terug te dringen. 
 
Politieonderzoek
“Wij zetten het onderzoek naar 
het incident nu in het weekend 
voort”, legt Johan van Renswoude 
uit, districtschef van politie Utrecht 
centrum. “Op maandag ronden we 
het onderzoek af zodat de officier 
van justitie een beslissing kan nemen 
over de vervolging. Groot voordeel 
hiervan is dat we de verdachte direct 
confronteren met de consequenties 
van zijn of haar gedrag. Die verlaat 
op maandag het politiebureau met 
een boete, taakstraf of dagvaarding 
voor de rechter. Voor het slachtoffer 
is het ook fijn om direct duidelijkheid 
te krijgen over het besluit van het 
Openbaar Ministerie.”
Het weekendarrangement kan wor-
den opgelegd aan meerderjarige ge-
weldplegers die bijvoorbeeld in het 
uitgaansleven, in het verkeer of op 
straat een geweldsdelict plegen. 
 
Directe confrontatie
“Het weekendarrangement is een 

goede zaak!”, vervolgt de districts-
chef. “Ik vind vooral de boodschap 
die we ermee uitstralen van grote 
waarde. Als openbaar ministerie, 
politie en gemeente pikken we 
geweld niet! Als je in het weekend 
bijvoorbeeld betrokken raakt bij een 
vechtpartij, dan confronteren we je 
direct met de consequenties van je 
handelen. Dit past in ons streven om 
geweld terug te dringen en zeker 
ook in ons beleid om geweld tegen 
politiemensen te beantwoorden met 
een directe en consequente aanpak 
in de opsporing en vervolging.” 
In het eerste weekend dat het nieu-
we beleid van kracht was, kregen 
vier personen het weekendarrange-
ment aangeboden. 
 
Campagne
Om het publiek op de hoogte te 
stellen van het ‘arrangement’ begon 
de eerste week van oktober een 
publiciteitscampagne. Busreclame, 
wc-reclame in horecagelegenheden, 
boomerangkaarten en bioscoopre-
clame moeten het [uitgaans]publiek 
attent maken op het weekendarran-
gement. •

112
als elke seconde telt:

0900 - 8844
geen spoed, wel politie:

0800 - 7000
Meld Misdaad Anoniem;

boomerangkaarten en bioscoopre-
clame moeten het [uitgaans]publiek 
attent maken op het weekendarran-
gement. •
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AGeweld in het weekend? Dat wordt zitten tot en met 

maandag!

NOVEMBER
Vr 7   Ottone
20.15 Marco Beasley c.s.: 
Farewell, Italia!; € 27/16

Vr 7 Pieterskerk
20.15 Collegium Utrecht olv 
Servaas Schreuders: Michaël en 
Lucifer; hemelse en aardse 
thema’s; € 12,50/8

Za 8 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 
ingebruikneming nieuw kist-
orgel; Bach, Solocantate ‘Gott 
soll allein mein Herze haben’ 
BWV 169; Händel, Orgelconcert 
op.4,2; Schütz, Der 103. Psalm; 
Comes, Sanctus en Agnus Dei uit 
Missa Iste Confessor; collecte

Zo 9 Binnenstad
09.45 Culturele Zondag: 
De Vuurdoop [kinderkunstdag] 
info www.culturelezondagen.nl

Zo 9 UCK
13.00 Workshop Balkanliederen 
olv Ines Leijen; € 15 inschrijven 
www.zimihc.nl/zangnet/zang-
zondagen.htm

Zo 9 Nicolaïkerk
14.00 Arie Abbenes [beiaard]: 
Sint Maartens-carillonconcert

Zo 9 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud [orgel]; 
Vierne, Pieces style libre I; collecte

Zo 9 Catharijneconvent
14.00 Collegium Utrecht olv Ser-
vaas Schreuders: Engelengezang

Zo 9 Gerardus Majellakerk
14.30 Utrechts Byzantijns Koor 
olv Grigori Sergei Sarolea mmv 
Saint Nicolas Mercy Town, Kryk-
hivtsi, Oekraïne: Benefietconcert 
voor kinderen in Oekraïne; € 15

Di 11 Willibrordkerk
14.00 Bernard Rikkert de Koe 
[dirigent] Bas Groenewoud 
[orgel] en Alec Breunesse [vertel-
ler]; Sint-Maartensliederen voor 
kinderen vanaf 4 jaar; ook om 
15.30

Di 11 Domtoren
18.00 Arie Abbenes [beiaard]: 
Sint Maartens-carillonconcert

Di 11 Domkerk
19.00 Cantores Martini: Sint 
Maarten [Vesperdienst]

Di 11 Domtoren
21.35 Utrechts Klokkenluiders 
Gilde: Sint Maartensluiding

Do 13 Gertrudiskapel
20.15 Ragazze Kwartet; Boche-
rini, Strijkkwartet nr. 5; Kurtag, 
Quartetto per Archi; Dvorak, 
Strijkkwartet nr. 13, op. 106; 
€ 20/15

Vr 14 Geertekerk
20.00 Arti Vocaal: A la recherche 
du paradis perdu; muziektheater 
gebaseerd op Quator pour la fin 
du temps van Messiaen; 
€ 17,50/7,50

Vr 14 Pieterskerk
20.15 Trajecti Voces olv Dirkjan 
Horringa; o.a. Machaut, Messe 
de Notre Dame; Vermeeren, Ma-
ria-motetten [première]; Swee-
linck, Psalmen; € 12/6

Za 15 Buurkerk 
[Museum Speelklok]
14.30 Grachtensmart: Meezing-
concert; € 8/7/gratis; ook om 
15.30 en 16.30

Za 15 Domkerk
15.30 Koor van de Domcantorij 
olv Remco de Graas mmv Cees-
Willem van Vliet [orgel]; Kodály, 
Laudes organi; collecte

Za 15 Geertekerk
20.15 De Philharmonie olv 
Daan Admiraal mmv Ivo Janssen 
[piano]; Liadov, Het betoverde 
meer; Stravinsky, Pianoconcert; 
Prokofjev, Vijfde Symfonie; 
€ 12/10

Zo 16 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud [orgel]; 
Vierne, Pieces style libre II; collecte

Zo 16 Nicolaïkerk
15.00 Kinderen van de basis-
scholen uit Utrecht-Zuid; Kinder-
musical Jozef; gratis

Zo 16 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst mmv 
I buoni antichi; BWV 70 Wachet! 
betet! betet! wachet!; collecte

Vr 21 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble Coqu 
en het Lelikoor olv JanJoost van 
Elburg mmv het Egidiuskwartet, 
Klaas Hoek [harmonium] en 
Anne-Marieke Meij [harp]; mu-
ziek van Daan Manneke; € 15/12

Vr 21 Wilhelminakerk
20.15 Orkest van Utrecht olv 
Yiorgo Moutsiaras mmv Esther 
Torrenga [cello]; J.C. Bach, Sinfo-
nia in bes [ouverture Lucio Silla]; 
Tchaikovsky, Variaties op een Ro-
cocothema; Haydn, Symphonie 
nr.99 in Es; € 12

Za 22 Janskerk
10.30 Workshop Evensong 
voor zangers en dirigenten door 
Katherine Dienes [Guildford 
Cathedral] en Lisette Bernt 
[Schola Davidica]; € 15 info 
www.scholadavidica.nl

Za 22 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; Bach, 
Wachet auf ruft uns die Stimme 
en Toccata d-moll; Messiaen, Les 
corps glorieux; collecte

Za 22 Janskerk
17.00 Workshopkoor olv Ka-
therine Dienes en Lisette Bernt 
mmv Gert Oost [orgel]; Choral 
Evensong; gratis

Za 22 Lutherse Kerk
17.30 Klaas Hoek [harmonium] 
en Chris Warwick [altus]; Dufay, 
Ave Maria, Pater Noster en Alma 
Redemptoris Mater; werken van 
Manneke, Messiaen, Pärt en 
Stravinsky; € 10/8

Za 22 Pieterskerk
20.15 Studium Chorale olv Hans 
Leenders mmv Klaas Hoek [har-
monium]; Manneke, Cantique de 
Pascal, Le Pavillon, Psalm 121 en 
122 en Archipel #7 [voor harmo-
nium]; € 22,50/20

Za 22 Nicolaïkerk
20.15 Monteverdi Kamerkoor 
Utrecht olv Wilko Brouwers mmv 
Mariëlle Streun [trompet] en Ton 
van Eck [orgel]: Vensters; Eben, 
Okna; Nystrom, Tre Havsvisioner; 
Van Lier, Psalm 23; Nielsen, 
Dominus regit me; Mombiedro, 
Psalmus CXXIII; Whitacre, Lux 
aurumque; € 10/8

Zo 23 Willibrordkerk
14.00 Hayo Boerema [orgel]; 
Vierne, 2e symfonie; collecte

Zo 23 Nicolaïkerk
15.00 William Byrd Vocaal En-
semble olv Nico van der Meel; 
o.a. Distler, Totentanz; € 10/9

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Marjon Strijk 
[sopraan] en Gert Oost [orgel]; 
Feestelijke Evensong; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Zo 23 Geertekerk
20.15 Private Musicke: Echo de 
Paris; Parijse liefdesliederen uit 
de 17de eeuw; € 17,50/10

Vr 28 Geertekerk
20.00 CreaOrkest olv Bas Pol-
lard; Ravel, Daphnis et Chloé; 
Bruckner, Vierde Symfonie 
[Romantische]

Vr 28 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamerkoor olv 
Paul Van Nevel: Aan het hof van 
François I; werken uit de vroege 
renaissance van o.a. Sandrin en 
De la Farge; € 17/12

Za 29 Domkerk
15.30 Solisten, koor en orkest 
van de Domcantorij olv Remco 
de Graas; Bach, Wachet auf ruft 
uns die Stimme en Missa g-moll 
BWV 235; collecte

Za 29 Lutherse Kerk
20.15 Zimbello mmv Nelleke ter 
Berg [gitaar/theorbe], Brechtje 
Roos [blokfluiten] en Martine 
Sikkenk [mandoline]: Repeats 
[muziektheater]; werken van o.a. 
Henneman, Durmus, Machaut 
en Couperin; € 15

Zo 30 Willibrordkerk
14.00 Jan Hage [orgel]; Vierne, 
4e symfonie; collecte

Zo 30 Schillertheater
15.00 Xavier Boot [piano] mmv 
Bernadeta Astari [mezzosopraan] 
en Michael Wilmering [bariton]; 
€ 14,50/10,50

DECEMBER
Za 6 Janskerk
14.30 Urker Mannen Ensemble, 
Jan Vayne en Louis van Dijk: 
Kerstconcert; € 40

Za 6 Domkerk
15.30 Cantores Martini; Lassus, 
Missa Triste Départ; collecte

Zo 7 Willibrordkerk
14.00 Jan Jansen [orgel]; Vierne, 
6e symfonie; collecte

Zo 7 Nicolaïkerk
17.00 Vocaal Theologenensem-
ble olv Hanna Rijken mmv Ko 
Zwanenburg [orgel]; o.a. Wood, 
Magnificat; gratis [Vesperdienst]

Zo 7 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv Gijs 
Leenaars; BWV 62: Nun komm, 
der Heiden Heiland; collecte

Wo 10 Geertekerk
20.15 Bellitoni olv Alexandru 
Lascae mmv Quirine Viersen 
[cello]; Brahms, Hongaarse dan-
sen 7, 6 en 5; Barber, Concert 
voor cello en orkest; Brahms, 
Symfonie nummer 4; € 15/14

Vr 12 Pieterskerk
20.15 Studentenvrouwenkoor 
Medusa olv Tanya Worron: Warm 
Winter Songs; o.a. Brahms, Vier 
Gesänge op. 17 en Britten, A 
Ceremony of Carols; € 12,50/8

Za 13 Jacobikerk
10.00 Meezing-Messiah [Hän-
del] olv Laetitia Schouten mmv 
Collegium Vocale Zeist, het VU-
Kamerorkest en Caroline Stam 
[sopraan], Joseph Schlesinger 
[altus], Marco van de Klundert 
[tenor] en Hans Scholing [bas]; 
€ 32,50 inschrijven 
www.collegiumvocalezeist.nl

Za 13 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; Bach, 
Vom Himmel Hoch Da komm Ich 
Her en Canonische Veränderun-
gen; Messiaen, La Nativité du 
Seigneur; collecte

Za 13 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest olv Haiko 
Boonstra; Rossini, Ouverture 
Wilhelm Tell; Bizet, 1e Symonie; 
Saint- Saëns, Suite voor orkest 
op. 49; Mozart, Spieluhrfantasie 
II [bew. Peter Greve]

Za 13 Geertekerk
20.15 Koninklijke Oratorium Ver-
eniging Utrecht olv Itamar Lapid 
mmv Esther Putter [sopraan], 
Leon van Liere [tenor], Angus 
van Grevenbroek [bas] en Shai 
Lifshitz [piano]: Jubileumconcert;  
Haydn, Salve Regina; Schubert, 
Mis in G; Rossini, Kyrie uit Petite 
Messe Solennelle; Brahms, 4 
Quartette op. 92; € 12.50

Za 13 Janskerk
20.15 USKO olv Gilles Michels 
mmv Marieke Steenhoek en 
Barbara Schilstra [sopraan], 
Richard Zook [tenor], Angelique 
Heemsbergen, Freya de Mink en 
Frans Alkemade [piano] en het 
jongenskoor van de Koorschool 
St. Bavo te Haarlem; Britten, 
St. Nicolas Cantate; Respighi, 
Lauda per la Natività del Signore; 
Martinu, Synfonietta “La Jolla”; 
€ 14/12

Zo 14 Utrecht
12.00 Culturele Zondag: Gluren 
bij de buren; 
info www.culturelezondagen.nl

Zo 14 UCK
13.00 Workshop Christmas 
Carols olv Paul van Roemburg; 
€ 15 inschrijven www.zimihc.
nl/zangnet/zangzondagen.htm

Zo 14 Willibrordkerk
15.00 Nederlands Bach Ensem-
ble olv Krijn Koetsveld mmv 
Keren Motseri [sopraan], Peter 
de Groot [altus], Marco van de 
Klundert [tenor] en Matthew 
Baker [bas]; Bach, Magnificat en 
Cantate BWV 21; € 25/20

Vr 19 Trianon
12.00 Meezing-Weihnachts-
oratorium [Bach] olv Madeleine 
Ingen Housz mmv o.a. Capella 
Passionata, Margo van Biezen 
[sopraan], Machteld van de Putte 
[alt] en Joost Schouten [bas]; 
€ 38 inschrijven 
www.passieprojecten.nl

Vr 19 Geertekerk
19.00 Meezingkoor Passiepro-
jecten [zie boven]; Bach, Weih-
nachtsoratorium; € 15

Vr 19 Pieterskerk
20.15 Haags Vocaal Ensemble en 
Arezzo Ensemble olv Chris Pouw; 
Bach, Weihnachtsoratorium Can-
tates i, II, V en VI; € 18/13

Za 20 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco 
de Graas; Distler, Weihnachtsge-
schichte; Zimmermann, Chorvari-
ationen; collecte

Za 20 Nicolaïkerk
20.15 Harry van Berne [tenor], 
Jasper Schweppe [bariton] en 
Willem Mook [luit]; Constantijn 
Huygens – een bewogen leven in 
muziek; €10/€9

Zo 21 St. Catharina Kathedraal
14.30 Kathedrale Koor Utrecht 
olv Gerard Beemster: Kerstconcert

Zo 21 Geertekerk
15.30 Holland Baroque Society 
mmv Helena Ek [sopraan]: Deze 
Nacht; familie-kerstconcert 

Zo 21 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst mmv 
I buoni antichi; BWV 132 Bereite 
die Wege, bereitet die Bahn; 
collecte

Wo 24 Janskerk
13.30 Holland Boys Choir, Jan 
Vayne en Louis van Dijk: Kerst-
concert; € 40

Do 25  Janskerk
15.30 Schola Davidica olv Lisette 
Bernt mmv Gert Oost [orgel]: 
A Festival of lessons and Carols; 
collecte

Za 27 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 
d’Aquin, Livre d’Orgue - Noëls; 
collecte
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vreugde 
universeel
op het trottoir een 
dansend en springend kind
zon op zwarte krulletjes
het ontroert mij:

dit totale opgaan in
niet te stuiten energie
zonder een gedachte aan
gisteren of morgen
kopje onder in het nu
weer bovenkomen
even rust
dan begint het feest van
springen en dansen opnieuw

moeder met hoofddoek
op afstand 
kijkt toe
onze blikken 
ontmoeten elkaar
zij lacht
zij begrijpt
wij delen vreugde
universeel

Oeke Kruythof
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Nieuwste Aanpak

Dick Franssen

De veertig mensen die bureau De Nieuwe Aanpak 
interviewde voor de evenementennota konden al-
lemaal tenminste twee van de vier ‘kernwaarden’ 
van Utrecht noemen. Dat is buitengewoon knap. 
Het moet wel een heel bijzonder groepje zijn. 
Want de gemiddelde Utrechtenaar staat onge-
twijfeld met de mond vol tanden als hij plotseling 
de Utrechtse kernwaarden moet opsommen? 
Waarover heeft u het? Nooit van gehoord. 
Ergens op het stadhuis - of op de burelen van 
een ingehuurde denktank - is dezer dagen uit-
gemaakt dat je Utrecht typeert met de volgende 
‘waarden’: talent, persoonlijk, historie en vernieu-
wend. Kennelijk is dat al aardig doorgedrongen 
in de kringen die het beleid maken, of met eve-
nementen hun brood verdienen, zoals horeca-
ondernemers. Sommigen geïnterviewden kenden 
zelfs drie kernwaarden.  
Alleen de vierde, vernieuwend, had niemand ont-
houden. 

De Nieuwe Aanpak is niet erg van de brede aan-
pak. Want als je uitsluitend kernwaarden-kenners 
spreekt, dan weet je van tevoren wat er uit je 
onderzoek komt, namelijk dat er nog een schepje 
bovenop moet om ‘het merk Utrecht’ nationaal 
en internationaal op de kaart te zetten. En dat 
is ook precies wat b. en w. willen. Ze vinden de 
Binnenstad een geweldige locatie, die je intensief 
moet exploiteren. Natuurlijk, er moet ook ge-
woond kunnen worden. Maar een zekere mate 
van overlast moet de bewoner voor lief nemen. 
Piet van Willigenburg, eigenaar van de elektro-
winkel op de Oudegracht, pal bij het Wed, woont 
boven zijn zaak en meet in huis regelmatig hon-
derd decibel als er op de hoek een podium staat. 
Hij vindt dat politici, ambtenaren , kroegbazen en 
festivaldirecteuren zich niet meer mogen bemoei-
en met evenementen in de Binnenstad , tenzij ze 
er zelf wonen. De Nieuwste Aanpak. •

[Zie ook pagina 9]

Verdwijnend vakmanschap 

Bijna uitgestorven zijn ze, de echte metse-
laars die bijvoorbeeld een oude kerk kunnen 
restaureren. ‘Wij zijn de jongsten,’ zeggen Dick 
Smits [links op de foto] en Ad de Heus, ‘en wij 
gaan bijna met de vut. Je zult ze straks uit het 
buitenland moeten halen. Nederlanders werken 
liever in de nieuwbouw. Meters maken’. 
Smits en De Heus, in dienst bij Jurriëns,  leggen 
de laatste hand aan een onderhoudsbeurtje van 
de Pieterskerk. In de zijbeuk vervangen ze een stel 
verrotte stenen. Met het torentje op het dak zijn 
ze klaar. Dagenlang kon je horen kloppen, alsof er 

een paar spechten aan de gang waren. Een be-
drijf uit de Achterhoek had de steigers geplaatst, 
met Duits personeel, met verreikende heldere 
stemmen.
De Pieterskerk is maar een kleine klus, zeker ver-
geleken met de Willibrordkerk. Vijftien jaar waren 
ze daar aan ’t metselen. De legendarische pater 
Kotte, die de restauratie doordrukte, zat regelma-
tig op zwart zaad. ‘Maar dan kwam er weer een 
tonnetje van z’n grote vriend Freddie Heineken, 
en dan konden we weer verder.’ •

© Jaap van de Klomp


