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Colofon

‘Ik heb een opdracht van God’, schreeuwde de man die in 
mijn richting rende. Op hetzelfde moment sloeg hij zijn arm 
om de nek van de wandelaar voor hem. Deze schrok en ik 
zag een blik vol angst in zijn ogen. Je kon zien dat hij zich 
overvallen voelde en dat hij niet wist hoe hij moest reageren. 
De hardloper liet hem los en zei: ‘Ik moet naar Amsterdam‘. 
Het leek mij verstandig hem behulpzaam te zijn bij zijn 
missie. Ik wees naar het noorden en zei: ‘Als je zo doorloopt 
kom je er vanzelf‘. ‘Bedankt’, zei de man en begon weer 
te hollen in de aangeduide richting. De wandelaar zei ook  
‘bedankt‘. Het was niet duidelijk of het tegen mij was of dat 
hij werktuigelijk herhaalde wat zijn overvaller zei.
Ik realiseerde me hoe verschillend onze situatie was. Ik zag 
het voorval voor mijn ogen gebeuren. Maar de wandelaar 
zag niets aankomen en voelde ineens de arm om zijn nek. 
Voor mij was het een incident, voor hem een bedreigende 
ervaring. Voor mij was het makkelijk om de hardloper 
Amsterdam te wijzen. Tegelijk vroeg ik mij af of mijn reactie 
wel adequaat was. Had ik de hardloper niet met opdracht 
en al naar de dichtstbijzijnde kerk moeten verwijzen? 

Of, beter nog, naar de Willem Arntsz? Goede kans dat hij 
daar geen onbekende was. 
Een aantal jaren geleden verbleef er een patiënt, in een 
rolstoel, die regelmatig uitbrak. Op straat sprak hij voorbij-
gangers aan met het verzoek om te mogen bellen. 
Van dat bellen kwam niks, maar het was al snel duidelijk 
waar hij vandaan kwam. Zelf heb ik hem ook twee keer 
teruggeduwd naar de W.A.’Zo, ben je er weer’, zei de 
portier dan en ‘Bedankt voor het terugbrengen‘, alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld was. 

Ligt het aan mij of is die gemoedelijkheid in de omgang 
met vreemde kostgangers in de buurt verdwenen? Zijn we 
sneller angstig als mensen zich wat afwijkend gedragen? 
Als dat zo is dan zijn we toch iets kwijtgeraakt wat vroeger 
normaal was in de buurt. Of is dat het gevolg van de groei-
ende toeristenstroom en het aantal ‘moeilijke‘ mensen op 
straat en de daarbij horende anonimiteit. Dan houd ik mijn 
hart vast voor het moment waarop het Centrum Maliebaan 
straks zijn deuren opent. • 

Dertig euro per vierkante meter subsidie, zou ik daarvoor 
alsnog in aanmerking komen? Helemaal eerlijk zou het niet 
zijn, want mijn groene dak kostte ons destijds geen cent. 
We waren net verhuisd naar Achter Sint-Pieter, naar een 
huurappartement met een enorm dakterras. We hadden er 
een paar plantjes op gezet, maar die gingen totaal verloren. 
Vrolijke klanken uit de richting van het Janskerkhof. Heren 
van het studentencorps bleken er bezig met paardensport. 
Gras was uitgerold over de stenen. Ik vroeg of ik na afloop 

een paar van die rollen mocht meenemen en het antwoord 
was: ’Je gaat je gang maar, ouwe’. Ruim veertig was ik 
toen. Nog een heel gesjouw om die zware pakketten bij 
ons thuis te krijgen, maar uiteindelijk lag er toch een mooi 
groen dak van zeker twintig vierkante meter. Toen een paar 
maanden later het zonnetje voldoende kracht had, trok 
mijn zoon z’n zwembroek aan en vlijde zich neer in het 
gras. Hij vond dat het naar stront rook, en dat klopte ook. 
Overal lagen kattendrollen. Weerzinwekkend. 
Het dakterras is nu betegeld en staat vol planten, groot en 
klein. Als het ‘s zomers een paar dagen niet regent, geven 
we ze water met de tuinslang. Je bent er een kwartiertje 
mee bezig. 
Ik had er nooit aan gedacht dat plantjes kunnen helpen 
tegen de luchtvervuiling. Nu ik dat weet vind ik het niet 
meer zo erg van al dat kostelijke leidingwater. • 

Omslagfoto’s: © Sjaak Ramakers

Adressen

Dakterras
Dick Franssen

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de 
Binnenstadskrant willen 
ondersteunen met een 
financiële bijdrage 
kunnen een bedrag over-
maken naar: giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

De overval 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

Buurtcomite Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnlijn.nl, twijnlijn@live.nl

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

www.documentatie.org (veel informatie over de Binnenstad)
www.allesoverutrecht.nl (digitale krant met veel stadsnieuws en 
pittige commentaren)
http://bouwput.blogspot.com (goed onderhouden,onafhankelijke 
site over de ontwikkelingen in het Stationsgebied)
www.denieuweutrechter.nl (digitale krant in opbouw)

Interessante websites
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Willen is kunnen... soms

Het probleem zit hem vooral in de opgave: 
èn schonere lucht, èn meer parkeerplaatsen 
voor bezoekers van het Stationsgebied. 
Krijg dat maar eens voor elkaar. Drie wet-
houders zijn er reeds over gestruikeld. 
De eerste moest weg omdat hij zijn oplossing 
al naar Brussel stuurde voordat de gemeen-
teraad er zijn zegje over kon doen. De twee 
anderen stapten op omdat ze een onderdeel-
van het plan - een ontsluitingsweg van de A 2 
naar de Cartesiusweg - niet zagen zitten.

Als politici iets willen doordrukken, dan roepen 
ze dat nietsdoen geen optie is. Maar in dit geval 
moet er werkelijk wat. Want als Utrecht in 2015 
nog niet voldoet aan de Europese luchtkwaliteits-
normen, dan komt alles stil te liggen, dan kan 
elk groot bouwplan terug in de la. Volgens de 
wijkenmonitor voelen de meeste Utrechters zich 
gezond, ondanks de ongezonde lucht. Opnames 
vanuit een satelliet laten zien dat de atmosfeer in 
Europa nergens zo vervuild in als boven de Rand-
stad, Noordwest -Vlaanderen, het Ruhrgebied en 
de Po-delta. Stel dat Utrecht met buitengewoon 
krasse maatregelen de plaatselijke uitstoot van 
smerigheid tot vrijwel nul zou terugbrengen, dan 
nog zou de lucht verre van schoon zijn. Maar een 
aantal procenten zou het wel schelen. 

Draaischijf
Het verkeer is de grote boosdoener.’Selling point’ 
van Utrecht is de centrale ligging. We zijn een spin 
in een web van wegen en spoorwegen. 
Maar voor de meeste automobilisten en trein-
passagiers is Utrecht alleen maar een draaischijf. 
De treinreizigers hollen van het ene perron naar 
het andere. Honderdduizenden auto’s per dag 
rijden om de stad heen, en er - sinds we ook aan 
de andere kant van de A2 bouwen - dwars door. 
Het is waar, de auto’s zijn een stuk schoner dan 

tien, twintig jaar geleden. Maar het worden er 
wèl steeds meer. En voorlopig komt daaraan zeker 
geen einde, want dankzij wegverdubbelingen 
en extra rijstroken verliest de auto niets van zijn 
aantrekkelijkheid. 
Op de rijkswegen blijft het verkeer dus wel razen, 
daaraan kunnen we niets veranderen. Als we in 
de stad zelf de lucht schoner willen hebben - en 
dat moeten we wel - dan kan dat alleen met eigen 
maatregelen. Volgens b. en w. staan die in het 
Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht, kortweg ALU. 

Robuuster
Bijna anderhalf miljard moet de uitvoering van het 
ALU kosten. Voor zo veel geld kan je in principe 
een hoop goeds doen. Toch lopen uit allerlei 
wijken en buurten mensen tegen het ALU te hoop. 
Ze willen zelfs een referendum. 
In de taal van de gemeente is het ALU nodig om in 
heel Utrecht ‘te voldoen aan de luchtkwaliteitsnor-
men, maar ook om de stad bereikbaar en leefbaar 
te houden en duurzaam te laten groeien’. Meer 
en beter openbaar vervoer en betere fietsverbin-
dingen, daartegen heeft niemand bezwaren. Maar 
anders wordt het als het gaat om het ‘robuuster’
- dat wil zeggen overal twee keer tweebaans - 
maken van de zogenaamde verdeelweg, de ring-
weg door de buitenwijken. Veel weerstand is er 
ook tegen de aanhechting van een nieuwe invals-
weg - de Spoorlaan - aan de ringweg ter hoogte 
van de Cartesiusweg. 

Busstation
De gemeente aan de ene kant en het Wijk C-
Komitee, Milieudefensie en de SP aan de andere 
zijn het niet eens over het aantal plaatsen in de 
stad waar de vervuiling boven de norm is. Dat 
heeft onder anderen te maken met een verschil in 
methodiek. De SP, Milieudefensie en het 
Komitee verrichtten metingen, de gemeente 

maakt berekeningen: zoveel verkeer, dat levert 
zoveel vervuiling op. Volgens de SP is de lucht-
vervuiling op het busstation het ergst. Bussen 
vervangen door trams helpt zeker. B. en w. willen 
trouwens ook die kant uit. De eerste buslijn die 
een tramlijn wordt (gedeeltelijk over een nieuw 
tracé) is lijn 12, naar De Uithof. 

Overtuigen
De luchtvervuiling op de Weerdsingel ter hoogte 
van Wijk C is, zo staat voor alle partijen vast, 
onaanvaardbaar. Rijen auto’s stormen vanuit het 
westen door de Daalsetunnel op de Binnenstad 
af, omdat ze er willen parkeren of vracht willen 
lossen, òf om er omheen te rijden naar de wijken 
aan de oost- en de noordkant. Het ALU wil bij de 
Weerdsingel een einde maken aan het door-
gaande verkeer. Om de Binnenstad heenrijden zal 
niet meer mogelijk zijn. De hoop is dat - omdat de 
route oost - west dus lastiger wordt - een deel van 
de automobilisten zal kiezen voor het openbaar 
vervoer. De gemeentelijke overtuigingsmachine 
komt in werking om hen daartoe te bewegen. 

’Framing’
Het succes is twijfelachtig, want tot dusver werkte 
de machine slechts één keer goed, namelijk bij 
het referendum over het Stationsgebied. Een paar 
jaar voordat het werd gehouden, wilden veel 
Utrechters nog niets van het plan (toen nog UCP 
geheten) weten. Maar toen ze bij het referendum 
in plaats van het gebruikelijke ja-nee een keuze 
aangeboden kregen uit twee varianten, gingen 
ze toch stemmen. Je laten opsluiten in een keuze 
die eigenlijk de jouwe niet is, noemen ze met 
een Engels woord ‘framing’. Het werkte in dit 
geval perfect. Het gemeentebestuur kreeg van 
de bevolking de legitimatie om door te gaan met 
het plan, dat onder meer voorziet in 2500 nieuwe 
parkeerplaatsen. •

Dick Franssen

Vanuit de Daalsetunnel stormt het verkeer op de Binnenstad af © Sjaak Ramakers
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Utrecht rekent de lucht schoner Ben Nijssen

In tegenstelling tot de andere 
grote steden voert de gemeente 
Utrecht geen metingen uit, maar 
bepaalt de vervuiling van de 
lucht alleen op basis van bereke-
nen. Juridisch gezien is hier niet 
veel tegen in te brengen, maar 
elke criticus zou net als elke 
wetenschapper weleens willen 
nagaan of die berekeningen 
kloppen met de werkelijkheid. 
Daarom zijn het Wijk C Komitee, 
Milieudefensie en de SP aan het 
meten gegaan. Op basis van de 
resultaten (ook van metingen 
buiten het centrum) is de op-
merkelijke conclusie dat Utrecht 
met de berekeningen bijna altijd 
(veel) te laag uitkomt. Geen 
wonder dat kritische burgers met 
argwaan naar de uitkomsten van 
de gemeente kijken.

De gemeenteraad heeft hierop 
gereageerd door te vragen om een 
onafhankelijk onderzoek. Jammer 
genoeg heeft de raad dit onderzoek 
niet zelf laten uitvoeren, maar was 
het college de opdrachtgever. In 
eerste instantie heeft de KEMA een 
onderzoek uitgevoerd dat gunstig 
lijkt uit te vallen voor het college. 
Echter, door de gekozen opzet blij-
ven hier ook vraagtekens bestaan. 
De KEMA kwam tot de conclusie 
dat de Afdeling Milieu onderbezet is 
en te weinig expertise onder eigen 
personeel heeft. Ook zijn er voortdu-
rend nieuwe berekeningen door de 
gemeente uitgevoerd, waarbij ver-
schillende invoergegevens werden 
gebruikt en dus andere resultaten 
werden verkregen. De KEMA con-
cludeert dat daarmee de kritische 
burger ruimte voor protesten werd 
gegeven. Bewust of onbewust 
werden de protesten van die burgers 
niet geanalyseerd.

Onjuiste gegevens
Één van de redenen waarom de 
berekende waarden lager uitko-
men dan de gemeten waarden ligt 
waarschijnlijk in het gegeven dat 
de gemeente niet de juiste ver-
keersgegevens gebruikt en vooral 
de bijdrage van het zware verkeer 
onderschat. De gemeente hanteert 
verkeersmodellen die voor de toe-
komst berekenen hoe de verkeers-
intensiteiten zullen veranderen 
ten gevolge van bouwplannen en 
verkeersmaatregelen. Nu kun je dat 

voor de toekomst moeilijk controle-
ren. Echter wat wel kan is het model 
toepassen op veranderde situaties 
in het verleden en kijken of de juiste 
getallen er uitkomen. De huidige 
verkeersintensiteiten zijn wel bekend 
door tellingen die bij verkeerslichten 
worden verricht. Dit is al diverse ke-
ren gevraagd, maar niet uitgevoerd.

Verouderde bussen
De twee voornaamste oorzaken voor 
de hoge luchtverontreiniging in en 
rond het centrum zijn het doorgaan-
de verkeer langs het centrum en de 
uitstoot van bussen.
Over de bussen is in Utrecht al veel 
te doen geweest. In de berekenings-
methoden voor de luchtkwaliteit 

worden standaardemissies gebruikt 
voor het auto-, vracht- en busver-
keer in heel Nederland. Deze emis-
sies worden geleverd door TNO en 
zijn gebaseerd op gemiddelden. De 
bussen die in Utrecht rondrijden zijn 
echter niet zo schoon. Connexxion 
heeft dit jaar 144 nieuwe bussen 
aangeschaft, maar deze blijken een 
hogere NO2 emissie te hebben dan 
de oudere bussen. Afgesproken is 
dat alle bussen in Utrecht op 1 janu-
ari 2010 schoon moeten zijn. Dat zal 
niet lukken. 
Het GVU rijdt nog met veel verou-
derde bussen rond. Zo heeft het 
maar zeventien bussen met een Euro 
5-motor tegen 118 bussen met een 
Euro 3 motor. In 2011 wordt de con-

cessie opnieuw gegund. Het is niet 
aan te nemen dat het GVU voor die 
tijd de bussen gaat vernieuwen. 

Gemiddelden
Alleen op basis van de juiste infor-
matie over de concentraties van de 
luchtverontreinigende stoffen kun-
nen de goede verkeersmaatregelen 
worden genomen en kan er een ver-
klaring van geen bezwaar voor grote 
bouwplannen worden afgegeven.
Er is een groot aantal stoffen in de 
lucht die de kwaliteit ervan bepalen. 
Voor een aantal van deze stoffen 
zijn Europese normen vastgesteld. 
Bekend is dat in Nederland op 
(nog) veel plaatsen niet voldaan 
kan worden aan de normen voor 

Buisjes, zo lang als een vinger, vangen de NO2 op © Sjaak Ramakers
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ieder geval geen trams rijden. 
Het OV- systeem in Utrecht is geba-
seerd op een stermodel. Praktisch 
alle bussen rijden via het CS als mid-
delpunt van de ster. Geen wonder 
dat op het Vredenburg de luchtkwa-
liteit erg slecht is. Er wordt voor die 
locatie een concentratie NO2 van ca 
40 µg/m3 berekend, terwijl metin-
gen ca 60 µg/m3 aangeven. 

Bij het busstation CS is de situatie 
absurd slecht. De eerste metingen 
leverden overvolle buisjes op, die 
niet meer afgelezen konden worden. 
Door de periode met de helft van 
de tijd te bekorten, kon vastgesteld 
worden dat de NO2 concentratie ca 
110 µg/m3 bedraagt. De SP vroeg 
het college of deze waarneming 
aanleiding is om er actie op te ne-
men. Het antwoord was kort maar 
krachtig:nee.

College optimistisch
Wat betreft de ontwikkelingen 
voor de toekomst is het college 
optimistisch. Door het gebruik van 
elektromotoren zullen de emis-
sies van fijnstof, NO2 en overige 
contaminanten drastisch afnemen. 
Misschien wel zo snel, dat een knip 
bij het Paardenveld niet meer nodig 
is. Dit optimisme is gebaseerd op 
elektrische bevoorrading (bierboot 
en cargohopper) en elektrische per-
sonenauto’s. Het lijkt gewaagd er op 
te gokken dat dat voor 2015 echt 
zoden aan de dijk zet. Meer voor 
de hand ligt om snel te beginnen 
met maatregelen. We zijn juist in 
deze situatie verzeild geraakt omdat 
maatregelen voortdurend werden 
uitgesteld. •

Ringweg vangt de klappen op

de gehalten aan fijnstof en NO2 
(stikstofdioxide). Van deze twee is 
het gehalte NO2 het makkelijkst te 
meten; bovendien is het gehalte 
NO2 het meest direct te relate-
ren aan luchtverontreiniging door 
verkeer. Op satellietbeelden van Eu-
ropa waarop de concentraties NO2 
zichtbaar zijn gemaakt, is duidelijk 
te zien dat er twee grote gebieden 
met de hoogste concentraties zijn: 
Nederland/België/ Ruhrgebied en de 
Po-vlakte in Italië. 
De meting van NO2 kan continu 
worden uitgevoerd met speciale 
apparatuur. Op veertien plaatsen in 
Nederland (waarvan twee in Utrecht) 
wordt dit al enige jaren gedaan om 
de berekeningsmethoden te testen. 
Daarnaast kan met deze methode 
ook worden nagegaan of piekni-
veaus de maximaal toelaatbare con-
centratie (200 µg/m3) overschrijden. 
Naast een maximale concentratie is 
er ook een maximale gemiddelde 
jaarconcentratie vastgesteld (40 µg/
m3). Deze waarde wordt het vaakst 
overschreden. Deze gemiddelde 
concentratie kan heel gemakkelijk 
gemeten worden met gasdiffusie-
buisjes. In het algemeen wordt met 
een buisje de gemiddelde concentra-
tie over een maand gemeten.

Meetresultaten
Het Wijk C-Komitee, de SP en 
Milieudefensie gebruikten de gas-
diffusiebuisjes. Wijk C mat op zes 
plaatsen in de Binnenstad, de SP op 
twintig plaatsen in de hele stad en 
Milieudefensie op zevenhonderd 
plaatsen in Nederland (waarvan 26 
in Utrecht). De gemeten gemiddelde 

concentraties (in µg/m3) in of nabij 
de Binnenstad staan samengevat in 
de tabel. Nogmaals: een concentra-
tie van meer dan 40 is te groot.

Bron Lokatie  Concentratie

Wijk C
garage La Vie 49,5

Wijk C
Vredenburg 64

Milieudefensie
Smakkelaarsveld 56

SP 
Stationsplein 112

Wijk C
Nobelstraat 56,5

Wijk C
St.-Jacobstraat 51

Wijk C
Catharijnesingel 63,5

SP
Bleekstraat 60

Wijk C
garage Strosteeg 42

SP
Weerdsingel WZ 62

Milieudefensie
Oudegracht 409 23

Milieudefensie
Pelmolenweg 26

Hoewel deze concentraties niet 
absoluut genomen mogen worden, 
geven ze toch een goede indicatie 
waar in het centrum de norm wordt 
overtreden en waar de schonere 
delen te vinden zijn. 

Knip weg
De Catharijnesingel en de Weerd-
singel WZ zijn doorgaande routes 
voor oost/west en noord/zuid 
rijdend verkeer met een groot 
aandeel forensen. Dit leidt tot grote 
drukte in de ochtend- en avond-
spits. Dit verkeer is bijna alleen af 
te stoppen als je het onmogelijk 
maakt om door te rijden. In eerste 
instantie waren er dan ook twee 
knippen voor het verkeer bedacht: 
bij het Paardenveld en midden op 
de Catharijnesingel. 

In de huidige versie van het ALU 
is de knip op de Catharijnesingel 
vervangen door een 30 km/uur ge-
bied. De vraag is of het annuleren 
van deze knip het resultaat is van 
veranderde berekeningen of van 
veranderde politieke verhoudingen 
na het vertrek van drie wethouders. 
Het instellen van een 30 km/uur 
zone op de Catharijnesingel zal 
onherroepelijk leiden tot files op de 
singel. Het lijkt op de maatregel van 
de voormalige verkeerswethouder 
Yet van den Bergh die de verkeers-
lichten langer op rood liet staan. 
Naar nu blijkt heeft dat ook niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. Het 
helpt alleen als die lichten continu 
op rood blijven. 

Overvolle buisjes
Het college gokt nu op toenemende 
vertramming van het OV. Alleen 
voor 2015 zal daar nog niet veel 
van te merken zijn. Misschien dat 
tegen die tijd net lijn 12 met trams 
naar De Uithof rijdt. Door het oude 
centrum zullen op kortere termijn in 

‘We zitten in het oog van de 
orkaan’, zei de inmiddels weg-
gestuurde verkeerswethouder 
De Weger vorig jaar in deze 
krant:’Als ik naar het stadhuis 
fiets, moet ik één drukke weg 
oversteken, maar verder kom ik 
nauwelijks auto’s tegen. Het is 
een oase van stilte’. 

Zo was het niet altijd. Er is een 
videoband van een jaar of dertig 
terug, waarop bewoners van de 
Breedstraatbuurt staan te praten in 
de Loeff Berchmakerstraat. Op de 
achtergrond zie je het postkantoor, 
en daartussen raast in de Potterstraat 
het verkeer. Onvoorstelbaar druk, 

in beide richtingen. De Neude staat 
vol geparkeerde auto’s, net als trou-
wens de Predikherenstraat zelf. Met 
twee wielen op de stoep, de voet-
ganger de straat op sturend. Allerlei 
maatregelen maakten de Binnenstad 
sindsdien een stuk aangenamer. 
Waarschijnlijk is de luchtverontrei-
niging nu minder dan toen, maar 
zeker weten doen we dat niet, want 
er werd niet gemeten, en zelfs niet 
berekend. 

Huizen slopen
Dankzij het ALU moet het nu nog 
wat minder ongezond worden. Het 
is heel goed mogelijk dat het voor 
de Binnenstad lukt, dankzij minder 

verkeer op het Paardenveld en de 
Weerdsingel en op sommige lijnen 
trams in plaats van bussen. Maar en-
kele buitenwijken krijgen het intussen 
zwaar te verduren. Want het verkeer 
dat niet langer via het Paardenveld 
zijn bestemming kan bereiken, gaat 
een extra belasting vormen voor 
de ringweg die nu de buitenwijken 
verbindt. Voorbeeld: vanuit Oog in Al 
moet je, om bijvoorbeeld bij de 
Adelaarstraat te komen, via de Carte-
siusweg en de St.-Josephlaan, die nu 
al overbelast zijn. 
Het ALU gaat daaraan wat doen 
door de huizen aan tenminste één 
kant van de Josephlaan te slopen en 
vervolgens onder de Josephlaan een 

tunnel aan te leggen. De buurt is nog 
niet enthousiast. 

Sluiproute
‘Robuust’. Dat woord kom je in het 
ALU regelmatig tegen als het over de 
ringweg gaat. Overal een robuuste 
twee keer tweebaans weg, dat is het 
minimum. Maar in Oog in Al lukt dat 
niet, zonder de leefbaarheid al te erg 
aan te tasten. En daarom komt er 
een knip bij het 24 Oktoberplein. Je 
mag daar niet meer richting Pijper-
laan, Haydnlaan, Lessinglaan. Maar 
hoe dan? Omrijden via de parallel-
weg van de A2 en bij Douwe Egberts 
weer naar rechts. Tenzij je een sluip-
route vindt. •

Dick Franssen
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Bus nog steeds grooote vervuiler

De inmiddels afgetreden verkeerswethou-
der De Weger beloofde in 2008 nog dat het 
openbaar vervoer in Utrecht schoner zou 
worden. Helaas werden oude dieselbussen 
gewoon weer vervangen door nieuwe diesel-
bussen. Met bijkans een nog hogere uitstoot 
stikstofdioxide dan voorheen. Een groot deel 
van de vervuilende dieselbussen rijdt over de 
busbaan dwars door de Binnenstad. Op het 
knooppunt Vredenburg passeren dagelijks 
meer dan 1600 bussen. 

Waarom kiest Utrecht tot nu toe op grote schaal 
voor conventionele diesel voor zijn openbaar 
vervoer? De stappen naar een klimaatvriendelijkere 
brandstof zijn aardgas (schoon), biogas (duurzaam) 
en waterstof (efficiënt) en dat kan allemaal met 
dezelfde bussen. Als reden om niet voor aardgas 
te kiezen werd eerder gezegd dat aardgasmotoren 
een laag rendement hebben in vergelijking met 
dieselmotoren. Een ander excuus is de hogere 
aanschafprijs. Hoe gaat dat in andere steden?
In Haarlem rijden al sinds begin 2006 meer dan 
tachtig stadsbussen op aardgas in plaats van die-
sel. Metingen wijzen uit dat sinds de vervanging 
van de dieselbussen de luchtkwaliteit op sommige 
plaatsen met 25 procent verbeterd is. In Nijmegen 
rijden de stadsbussen vanaf medio 2010 allemaal 
op aardgas (met mogelijkheid om over te gaan op 
biogas). Ook in Groningen tanken bussen biogas. 
Het openbaar vervoer in Ede-Wageningen rijdt op 
aardgas. En ook Den Haag had deze zomer zijn 
eerste aardgasbussen in gebruik. In 2011 moeten 
daar alle 135 aardgasbussen geleverd zijn. En in 
Midden-Zeeland rijden de 43 bussen inmiddels al 
op biogas.

Muisstil
Gaan we nog een stap verder, dan komen we 
terecht bij bussen die rijden op elektriciteit. Wat te 
denken van de trolleybussen in Arnhem? Volledig 
op elektriciteit en muisstil. Trolleybussen hebben 

geen batterij nodig die moet worden opgeladen. 
In Rotterdam start volgend jaar een proef met 
twee hybride-elektrische bussen, die tot vijftig 
procent minder CO2 uitstoten dan de dieselbussen 
die, net als in Utrecht, ook nu nog in Rotterdam 
rijden. En Amsterdam (GVB) heeft de eerste brand-
stofcelbussen in gebruik. Deze stadsbussen zijn 
voorzien van brandstofcellen en een elektromotor 
en zijn daarmee stiller en honderd procent schoon. 
Conclusie: Het GVU heeft naar eigen zeggen één 
van de schoonste wagenparken van Nederland, 
maar in het rijtje van groene steden komt Utrecht 
niet voor.

Extra uitstoot
Om de vervuiling van de motoren in auto’s, bussen 
en vrachtwagens te kwalificeren, wordt gebruik-
gemaakt van klassen. De eisen aan voertuigen 
worden hoger (en de uitstoot dus lager) naarmate 
deze in een hogere klasse komen. De klassen 
lopen van Euro-I (zeer sterk vervuilend) tot en met 
Euro-VI. De knelpunten in de lokale luchtkwaliteit 
zitten vooral in de hoeveelheid NO2 (stikstofdi-
oxide) en PM10 (fijnstof). Vrachtwagens en bussen 
hebben hier een relatief groot aandeel in. Om 
dieselmotoren schoner te maken worden roetfil-
ters gebruikt. De meeste achteraf ingebouwde 
roetfilters reduceren de hoeveelheid fijnstof met 
ongeveer de helft (afhankelijk van het type). Op 
het gebied van NO2 is het eigenlijk niet goed mo-
gelijk om een bestaande motor te verbeteren. De 
technische mogelijkheden voor dieselvoertuigen 
raken wat dat betreft uitgeput. Een reductie van 
fijnstof door middel van filters heeft zelfs een extra 
uitstoot van stikstofdioxide tot gevolg. 

Wagenpark
Interessant is om te kijken naar het wagenpark van 
het GVU. Het geeft zelf aan dat eenderde van zijn 
bussen rijdt op LPG (niet te verwarren met aard-
gas). Maar zo’n zestig procent van zijn bussen rijdt 
(nog) met Euro-III motoren met roetfilter. Helaas 

zijn deze veel milieuonvriendelijker dan de Euro-V 
norm. De nieuwste dieselbussen zijn wel voorzien 
van Euro-V motoren. Het Bestuur Regio Utrecht 
maakte in 2007 bekend dat het alle nieuwe 
dieselbussen (aangeschaft tussen 2002 en 2005) 
weer zou vervangen door hybride (diesel)bussen 
in 2010. Inmiddels lijkt van dit plan (waarvoor het 
BRU de OV Tournee prijs 2007 ontving) nog weinig 
terecht te komen.
Door de Binnenstad rijden verschillende soorten 
streek- en stadsbussen. Zo zijn er de 25-meter 
lange, dubbelgelede bussen, enkelgelede bussen 
van 18 meter lang, standaard bussen (12 meter 
lang) en midibussen (10 meter). De bussen van de 
lijnen 11 en 12 zijn vooral zware dubbelgelede, 
milieuonvriendelijke bussen. Maar ook de streek-
bussen zijn belangrijke luchtvervuilers. 

Plannen
Uiteraard zijn er ook in Utrecht voornemens ge-
noeg, al dan niet gebaseerd op uitslagen van nog 
te houden haalbaarheidsstudies. De tram naar De 
Uithof, bijvoorbeeld. Tot 1938 had Utrecht ook 
trams, van en naar vijf eindpunten en met het 
Domplein als belangrijkste knooppunt. Nu stappen 
dagelijks zo’n dertigduizend reizigers in de die-
sel-buslijnen van en naar De Uithof. De beslissing 
over de vertramming van lijn 12 is gevallen; het 
tracé is echter nog niet definitief, maar zou wel in 
2015 klaar moeten zijn. Vertramming van lijn 11 
(Centraal Station -Vredenburg - Lange Janstraat 
-Nobelstraat - Uithof) zou het grootste effect op 
de luchtkwaliteit in de Binnenstad (Vredenburg,) 
hebben, maar is voorlopig nog niet aan de orde. 
Helaas, want tegelijk zouden veel streekbussen 
van Conexxion uit stad kunnen worden geweerd. 
(Reizigers gaan met de tram naar De Uithof en 
vandaar met bussen verder. Het bezwaar is natuur-
lijk dat mensen dan moeten overstappen, wat niet 
altijd prettig is.) •

Meest vervuilde plek van Utrecht: het busstation  
© Humphrey Daniëls

Inge Keizer
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De gemeente Utrecht lijkt het parkeren 
van auto’s het belangrijkste te vinden van 
alles wat zij te bieden heeft. Iedereen die 
de gemeente opbelt, hoort: ‘Welkom bij de 
gemeente Utrecht. Voor vragen over parkeren, 
toets één. Voor overige vragen blijft u aan 
de lijn‘.

In de in verhouding niet grote en dichtbebouwde 
Binnenstad zijn er toch 2376 openbare parkeer-
plaatsen ‘op maaiveld’, dus afgezien van de 
parkeergarages en de particuliere parkeerplaat-
sen. Een gedeelte (835 plaatsen) is bestemd voor 
vergunninghouders, meestal bewoners. De rest 
is voor bezoekers van de stad, die er flink voor 
moeten betalen. Dat is een goede zaak. Goed-
koop parkeren trekt automobilisten aan en de 
smalle, middeleeuwse straten zijn niet gebouwd 
op autoverkeer, dat nu eenmaal ruimte vraagt en 
luchtvervuiling en lawaai geeft. De hoge tarieven 
voor het op straat parkeren in combinatie met 
een slim systeem van straten met eenrichtingsver-
keer beperken het autoverkeer en veraangena-
men zo het woon- en verblijfklimaat.

Openbaar vervoer dichtbij 
De winkels en de kantoren in Binnenstad en 
Stationsgebied zijn in feite ideaal gelegen ten op-
zichte van het openbaar vervoer. Waar vind je zo 
dichtbij, op gemakkelijke loopafstand, een station 
met treinen en bussen naar alle windstreken? 
Toch is er ook een opmerkelijke concentratie van 
parkeergarages. De meeste zijn samen gebouwd 
met de winkels en kantoren van Hoog Catharijne 
ten gerieve van het winkelpubliek en bezoe-
kers van de bedrijven. In totaal zijn het negen 
parkeergarages. Ze liggen heel dicht bij elkaar 
aan de westelijke kant, in het winkelgebied. Vier 
liggen pal naast het station in het Hoog Catha-

Cafetaria 
Het gemeentelijke beleid is vastgelegd in de 
Parkeernota van 2003. Er is sprake van een beleid 
dat ‘is gericht op een vitale Binnenstad met be-
houd van economische functies en een aantrek-
kelijk woonmilieu’. Het beleid kent drie onderde-
len: betaald parkeren waar dat nuttig en nodig is, 
uitbreiding van Park and Ride (parkeergebieden 
aan stadsrand met busverbinding naar de Binnen-
stad), en parkeernormen bij nieuwbouw.
De laatste, de parkeernormen, gaan ook gelden 
voor het nieuwe Stationsgebied, de nieuwbouw 
met een hoofdletter die ons te wachten staat.

In de Verbeterde Tabel herijking parkeernormen 
van 7 juli 2008 die bij de Parkeernota van 2003 
hoort, staat het allemaal genoteerd in een vele 
kolommen tellende tabel van een verbazing-
wekkende precisie en verfijning. Zo is voor-
geschreven dat bij een nieuw te bouwen cafetaria 
van honderd vierkante meter een parkeerplaats 
voor 4-6 auto’s moet komen (‘maar hiervan kan 
- gemotiveerd - worden afgeweken’). 
Voor een leslokaal MBO van dertig zitplaatsen 
gelden weer andere parkeerplaatsnormen dan 
voor een VMBO-leslokaal, en voor een peuter-
speelzaal weer andere dan voor een crèche. 
En zo gaat het door. 

Mega-megagarage
Op deze manier berekend moeten er in het 
nieuwe toekomstige Stationsgebied 2500 extra 
openbare parkeerplaatsen komen. Daarvan 
komen er ongeveer 950 aan de oostkant van het 
station, de kant van de Binnenstad, en 1550 aan 
de westkant, de kant van de Croeselaan. Het 
plan is om alle 950 nieuwe parkeerplaatsen aan 
de oostkant te realiseren door een reusachtige 
uitbreiding van de parkeergarage Vredenburg. 
Die heeft nu 319 plaatsen en dat moeten er 
1266 worden. De uitbreiding gaat ondergronds 
richting station, tot onder het water van de straks 
gereconstrueerde Catharijnesingel. De ingang van 
de mega-megaparkeergarage komt op de weg 
langs het water aan de stationskant. Het zal daar 
druk worden. Relatief goedkope parkeergelegen-
heid trekt verkeer aan. Parkeergarages worden 
niet gebouwd om leeg te staan. Er zijn er daar al 
zoveel en dan nog een enorme uitbreiding erbij. 
En elke parkeerplaats geeft de hele dag door af- 
en aanrijdende auto’s. Hebben de voetgangers 
en de fietsers vanaf het station naar de Binnen-
stad recht op frisse lucht? En waarom moeten er 
eigenlijk extra auto’s naar het hart van een 
Binnenstad, naar een stationsgebied!, worden 
gelokt door extra parkeergelegenheid?
Voor deze en overige vragen blijft u aan de lijn. •

rijnecomplex (Stationsstraat, Radboud, Godebald 
en Moreelsepark), de overige vijf liggen ietsje 
verderop wat meer in de Binnenstad (Rijnkade, 
Vredenburg, Springweg, La Vie en Paardenveld). 
Direct tegen de andere kant van de Binnenstad 
aan zijn er nog twee, in de Kruisstraat en op de 
Weerdsingel aan de rand van het Griftpark. Ze 
hebben ongeveer dezelfde omvang, alleen die in 
de Kruisstraat is kleiner. Parkeren in de parkeer-
garages (de meeste kosten € 2,60 per uur) is een 
stuk goedkoper dan parkeren op straat (€ 4,10 
per uur).

 Garage     Plaatsen Garage     Plaatsen

 Stationsstraat   388     Radboud          451
 Godebald         334  Moreelsepark    359
 Rijnkade      379  Vredenburg 319 
 Springweg  414  La Vie   325
 Paardenveld   384  Kruisstraat  105
 Grifthoek   320 

De garages in en vlakbij de Binnenstad hebben vrijwel 
dezelfde omvang.

2500 parkeerplaatsen extra in Stationsgebied

www.binnenstadskrant.nl

Marijke Brunt

Lang niet altijd staan alle parkeergarages vol. Zo was het op woensdag 4 november,’s middags op het dak van 
parkeergarage Paardenveld © Sjaak Ramakers 

Verdwenen plannen
Twee keer in het verleden heeft de gemeente 
plannen gemaakt voor een extra parkeerga-
rage aan de oostrand van de Binnenstad. 
Daar is alleen nog ruimte te vinden in het 
singelplantsoen. Eerst kwam er een plan voor 
een parkeergarage onder het park Lepelen-
burg, en nog niet lang geleden een plan voor 
een parkeergarage onder het park bij het 
Lucasbolwerk naast de schouwburg. 
Dankzij breed verzet van burgers, die met 
overtuigende argumenten kwamen, gingen in 
beide gevallen de plannen van tafel en werd 
het singelplantsoen gered. 
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Groen dak met subsidie Gwyon Hoogenraad

In navolging van Groningen, Amsterdam en 
Rotterdam heeft Utrecht sinds juni van dit 
jaar ook een subsidieregeling voor groene 
daken. Er is 90.000 euro beschikbaar. 
Particulieren kunnen dertig euro per vierkante 
meter krijgen, maar niet meer dan vijftig 
procent van de kosten. De maximale vergoe-
ding is 2500 euro en dit is inclusief de kosten 
van een bouwkundig expert.

Een groen dak is een dak met natuurlijke 
begroeiing van plantjes. Het moet plat of licht 
hellend zijn en kan dan met sedumplantjes (laag-
groeiende, zichzelf instandhoudende en droog-
tebestendige planten) of mos beplant worden. 
Deze vorm zie je het meest, het is onderhouds-
arm en kan vrijwel overal. Maar je kan het zo 
gek maken als je wilt en ook bomen en struiken 
planten op je dak. Dit vergt wel een hele stevige 
constructie. 
De gemeente stimuleert groene daken, omdat er 
vele voordelen aan verbonden zijn. Eén daarvan is 
het afvangen van fijnstof. 

Pilotjaar
Hans Kruse werkt als ecologisch adviseur bij de 
gemeente en heeft op verzoek van de toenmalige 
wethouder Robert Giesberts van GroenLinks de 
regeling ontwikkeld. Hij baseerde haar op die van 
Groningen, Rotterdam en Amsterdam, maar er 
zijn wel flinke verschillen. In Amsterdam kun je 
al vanaf zes vierkante meter subsidie krijgen, in 
Rotterdam moet je dak minimaal veertig vier-
kante meter zijn. Amsterdam wil burgers ook de 
mogelijkheid geven hun schuurtjes te vergroenen. 

In Utrecht hebben ze gekozen voor minimaal 
dertig vierkante meter. 
In de Binnenstad zijn nogal wat kleine huizen, 
met kleine daken. Een gemiste kans dat de men-
sen met een kleiner dak worden uitgesloten? 
Volgens Hans Kruse zal na het pilotjaar bekeken 
worden of er veel animo is voor kleinere op-
pervlakten. Mocht er vraag naar zijn dan kan de 
regeling hierop aangepast worden.

Waterberging
De bijdrage van een groendak is altijd groter dan 
een traditioneel ‘zwart‘ dak. Niet alleen voor 
lucht, maar ook voor warmte, water, isolatie, 
enz. Hans Kruse kan geen specifieke cijfers 
noemen voor de effectiviteit op fijnstof, want 
de onderzoeken spreken elkaar soms tegen. 
Een dak met bomen heeft meer effect dan een 
sedumdak voor het afvangen van fijnstof, omdat 
een boom een veel groter groenoppervlak heeft. 
Groen verhoogt ook de biodiversiteit, want er 
komen weer vogels en insecten op af. Dat draagt 
weer bij aan de leefbaarheid.

De grootste kracht van een groen dak zit 
volgens Michiel van Rijsdijk in het waterbeheer. 
Hij is werkzaam als adviseur stedelijk water bij 
de gemeente. Het belang van Utrecht is het 
verminderen van piekbelasting op ons gemengd 
rioolstelsel. Utrecht moet anticiperen op de te 
verwachten klimaatsverandering: hevige buien 
in de zomer en langere periode van regen in de 
winter. Zo veilig als het nu is, qua wateroverlast, 
wil Utrecht het houden. Door middel van groen-
daken of, zoals in Hooggraven, het aanleggen 

van waterdoorlatende verharding kunnen we 
onze voeten ook in de toekomst droog houden. 

Nieuwe impuls
In Amsterdam is de deelgemeente Binnenstad 
begonnen met de subsidieregeling voor groene 
daken. Niet voor niets, want in een stenige bin-
nenstad is het probleem van waterberging veel 
urgenter dan in de minder compacte buitenwij-
ken. Water wordt opgenomen door vegetatie en 
stroomt vertraagd af naar het riool. In Utrecht is 
het ook van groot belang dat de Binnenstad meer 
vergroend wordt. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld met de 
nieuwe bibliotheek. Hier komt een ‘dakpark’ op. 
Tot op heden is de animo voor de groene daken 
subsidie van de Utrechtse woningeigenaren klein. 
Vooral de mensen die het al van plan waren om 
een groen dak aan te leggen, maken gebruik van 
de subsidieregeling. Een nieuwe impuls van de 
gemeente is dus nodig. En voor de mensen met 
een dak waarop spontaan een laag mos groeit: 
vooral laten staan. Mos vangt veel stof af en 
draagt zo bij aan de luchtkwaliteit. •

Dick Franssen Negen maanden eerder dood

De luchtverontreiniging kost de Utrechters 
negen maanden van hun leven. Een jaar of 
tien terug was dat twaalf maanden, er is dus 
een flinke vooruitgang. 

Hoeveel dagen, weken of maanden het Actie-
plan Luchtkwaliteit Utrecht nog eens van die 
negen maanden zou afhalen, vind je nergens in 
de enorme stapel paperassen. En bij de GG & 
GD, die onder leiding van wethouder Rinda den 
Besten waakt over onze gezondheid, zeggen ze 
er ook niets over. Miliieugezondheidsdeskundige 
Wim Ovaa: ‘Over het ALU kan ik geen uitspraken 
doen. Wij hebben ambtelijke adviezen gegeven, 
en wat daarvan is overgenomen is een politieke 
keuze’. Door de luchtvervuiling daalt de gemid-
delde levensverwachting, of anders gezegd, je 
gaat er eerder door dood. Dat betekent niet dat 
vuile lucht in z’n eentje de doodsoorzaak is. Je 
bent dood als je hart het begeeft. Het is meestal 
niet na te gaan wat daartoe allemaal bijgedragen 
heeft. Berichten in de trant van ‘Duizend doden 

per jaar door luchtvervuiling’ kloppen dus niet. 
Absoluut schoon
Dat de toestand beter is dan een aantal jaren 
terug, danken we onder meer aan schonere auto’s 
en sluiting van zeer vervuilende fabrieken in Oost-
Europa. Het aandeel van Utrecht zelf in de verbe-
tering kon niet anders dan betrekkelijk zijn: vuile 
lucht is een probleem dat stad en land overstijgt. 
Overal wordt een bepaald niveau bereikt, maar 
hier en daar zijn wel uitspringers, zoals bij drukke 
wegen, steden en grote veeteeltbedrijven.  
Bij verhuizing naar een denkbeeldige plek waar 
de lucht absoluut schoon is, stijgt de levensver-
wachting van een Utrechter niet met de negen 
maanden, die hij nu korter leeft. Want hij heeft 
vanaf zijn geboorte die lucht ingeademd, en de 
negatieve effecten daarvan zijn niet zo maar weg. 
Ovaa: ‘Het is als met stoppen met roken. Maar 
roken is veel erger’. 

Open haarden
De Amsterdamse GGD berekent dat – alleen al 

door fijnstof – per jaar vijfhonderd bewoners 
chronische bronchitis krijgen, en duizend bewo-
ners acuut in het ziekenhuis worden opgenomen 
wegens luchtwegaandoeningen of hart- en vaat-
ziekten. De GG &GD Utrecht waagt zich niet aan 
dergelijk cijferwerk. Ovaa: ‘Ook allerlei andere 
factoren zoals genetica en levensstijl spelen een 
rol. Het is nooit van een individueel geval vast te 
stellen.’ 
Op sommige dagen van het jaar is de luchtvervui-
ling veel groter dan anders. Als je patiënten een 
dagboekje laat bijhouden, kun je zien wat de in-
vloed daarvan is. Vaak is er een duidelijk verband: 
de dagen dat zij wegens ademnood niet kunnen 
werken vallen dan samen met grote concentraties 
vuil in de lucht. 
Bewoners kunnen zelf een kleine bijdrage leve-
ren aan de verbetering van de lucht, zoals een 
schonere auto kopen, veel fietsen en geen open 
haarden branden Ovaa spreekt in dit verband 
over het ‘eigen handelingsperspectief’. •
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 Ellen Lennartz: alles op de fiets © Janneke Walter
De auto de deur uit Jacqueline van Eimeren

Toen ze nog in Tienhoven woonde, in de 
polder, had ze wel een auto, ’ja, daar móést 
je wel’. Al gebruikte ze hem toen ook niet 
vaak. Ze fietste toen twee keer in de week 
met haar dochtertje naar Utrecht voor de 
kinderopvang. ’Dat was soms wel balen met 
slecht weer. Maar anders stond ik in de file 
en dat vond ik nog erger.’
Sinds Ellen Lennartz in Utrecht woont, in 
de Lange Lauwerstraat, heeft ze geen auto 
meer. Wèl een fiets, en sinds kort zelfs een 
‘supergoeie’ nieuwe. 

Ze had een mooie grote Volvo, maar ze mist hem 
niet. ’Ik heb hem ook nooit nodig. Behalve als ik 
een keer veel spullen moet versjouwen, dan is het 
wel handig. Maar dan verzin ik altijd wel weer 
iets, dan probeer ik toch er onderuit te komen 
om een auto te gebruiken. Je wordt inventiever. 
Het kostte ook een hoop geld, en wat moet je er 
mee, in de stad? Ze scheuren wel eens zo hard 
door mijn straat dat ik denk, hallo, mag het iets 
rustiger? Van mij mogen alle auto’s uit de Binnen-
stad, zodat het alleen nog maar fietsgebied is. 
En dan bijvoorbeeld een witte fietsenplan, zoals 
Amsterdam dat had, en je nog steeds hebt op de 
Hoge Veluwe.’ 

OV-fiets
Op dit moment werkt ze als vormgeefster veel 
vanuit huis. Toen ze nog in Hoofddorp werkte 
ging ze altijd met de trein. En ook als ze nu op 

pad moet voor haar werk, doet ze dat altijd op 
de fiets of met de trein.’Ja, dat is zo makkelijk al-
lemaal. Ik maak veel gebruik van de OV-fiets. Dat 
is een superuitvinding. Dan fiets ik hier naar het 
station, en ga naar Amsterdam of Hilversum, en 
pak daar weer een fiets op het station. Het kost 
maar tien euro per jaar, en dan kan je voor 2 euro 
80 de hele dag die fiets gebruiken.’
Ook uit milieuoverwegingen wil ze geen auto 
meer. Ze heeft last van de vieze lucht in de stad, 
vooral zomers.’Het is nog net geen smog. Soms 
stinkt het zo, dat ik tegen mijn dochtertje zeg, die 
toch al wat lager zit als ze achterop zit,’Hou nu 
maar even je neus en mond dicht.’

Twee auto’s per uur
Even verderop, in de Korte Lauwerstraat, woont 
Gijs Bos. Hij heeft geen auto en ook geen 
rijbewijs.’Ik heb er nooit behoefte aan gehad, ik 
heb er zelfs nooit over nagedacht.’
Dat zijn ouders principieel tegen auto’s waren, 
heeft er misschien wel mee te maken, erkent 
hij.’Wij deden vroeger alles met de trein, dus 
dat is me wel met de paplepel ingegoten. Ik ben 
wel een beetje milieubewust, maar dat is voor 
mij geen reden om geen auto te nemen. Ik heb 
gewoon geen auto omdat ik geen rijbewijs heb.’
Hij mist een auto absoluut niet. Hij woont tien 
minuten fietsen van zijn werk, dus dat is wel 
een voordeel, maar als hij een andere baan zou 
krijgen waarvoor hij een rijbewijs zou moeten 
halen, zou hij dat er toch niet voor over hebben, 

zegt hij.’Het is gewoon erg duur om in je eentje 
een auto te hebben. En in Nederland kun je overal 
komen met het openbaar vervoer.’ In tegenstelling 
tot Ellen heeft hij geen last van de slechte lucht-
kwaliteit in zijn straat.’Even verderop op de Neude 
of het Vredenburg kan de lucht alweer veel viezer 
zijn, maar door mijn straat komen maar twee 
auto’s per uur, dus ik heb er geen last van.’

Utopie
Een ideale stad is volgens Gijs Bos een stad 
zonder autoverkeer. Het autovrij maken van de 
Binnenstad is volgens hem een goed streven, 
daar is hij ook een groot voorstander van.’Maar 
dat is een utopie, dat zal gewoon niet lukken. 
Dus kun je beter praten over een autoluwe Bin-
nenstad. Je maakt een stad er naar mijn mening 
echt leefbaarder van. Hoe dat zou moeten, is nog 
wel de vraag.’ De hoeveelheid verkeer terug-
brengen, is volgens hem erg lastig.’Je moet dan 
eerder denken aan het promoten van schonere 
voertuigen. Zo kan je vrachtverkeer op bepaalde 
tijden in de stad tegengaan. En ook het belasten 
van oudere, dus minder schone, auto’s zou een 
deel van de oplossing kunnen zijn. Toch is het 
inmiddels al een stuk schoner dan twintig jaar 
geleden, zegt hij. Voor hem is het duidelijk dat 
het autoverkeer de belangrijke veroorzaker is van 
de slechte lucht, en niet mensen die buiten op 
straat roken, bijvoorbeeld.’Maar zelfs dat doe ik 
niet. Ik rook mijn sigaretjes altijd netjes onder de 
afzuigkap.’ •



Binnenstadskrant pagina 10

Referendum: schone lucht voor álle Utrechters Ben Nijssen 

Janskerkhof blijft nog vol auto’s

Vanuit de hele stad zijn er protesten 
te horen tegen de maatregelen die 
in het ALU worden genoemd. Elke 
buurt heeft zijn specifieke proble-
men en soms staan de belangen 
van de verschillende wijken ook 
haaks op elkaar. Toch hebben vele 
bewonersgroepen besloten samen te 
werken om een ander maatregelen-
pakket te eisen. De gemeenschap-
pelijke conclusie van deze bewoners 
is dat het ALU 1,4 miljard euro in 
de verbetering van de luchtkwaliteit 
voor een beperkt aantal Utrechters 
investeert, terwijl tegelijkertijd deze 

kwaliteit voor een veel grotere groep 
Utrechters verslechtert.
Een te groot deel van deze investe-
ringen gaat op aan het faciliteren 
van de groei van het autoverkeer 
door verbreden van wegen, verbete-
ren doorstroming autoverkeer, aan-
leg Spoorlaan, enz. Daarnaast maakt 
het autoverkeer meer kilometers 
doordat het moet omrijden.
 
’Milieuruimte’
Het verkeer dat wordt weggeleid 
van plaatsen waar de normen voor 
de luchtkwaliteit worden overschre-

den, wordt verspreid over plaatsen 
waar nog ‘milieuruimte‘ is. Per saldo 
betekent dit meer luchtverontreini-
ging. De bewonersgroepen willen 
als alternatief voorstellen om nog 
meer te investeren in OV en fiets. Dit 
alternatief sluit aan bij het voorstel  
‘De Kracht van Utrecht‘ van bewo-
nersgroepen die protesteren tegen 
nieuwe autowegen bij Amelisweerd 
en Leidsche Rijn.
Op 3 december besluit de gemeen-
teraad over het ALU. Formeel kan de 
bevolking van Utrecht er niet meer 
over inspreken. Daarom willen de 

bewonersgroepen een raadgevend 
referendum organiseren. 
Dit moet aangevraagd worden voor-
dat de raad een besluit neemt. 
De enige vraag die bij het referen-
dum kan worden gesteld is: 
Bent u voor of tegen het ALU. 
Het effect van het referendum zal 
zijn dat de discussie over het ALU 
onderwerp wordt van de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2010.

Het is de bedoeling dat het referen-
dum tegelijkertijd met deze verkie-
zingen wordt uitgevoerd. •

Het parkeerbeleid heeft tot nu toe als 
gevolg gehad dat het vinden van een 
parkeerplek voor bezoekers over het 
algemeen makkelijker is geworden. 
Hoewel er nog geen harde cijfers zijn 
heeft de gemeente de indruk dat 
vooral de tariefsverhoging geleid heeft 
tot een afname van de druk.
Een open vraag blijft de toekomst 
van het parkeren op het Janskerkhof. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling 
dat met de komst van de Grifthoek-

garage het parkeren zou worden 
verminderd, mede afhankelijk van de 
bouw van een nieuwe voetgangers-
brug over de singel. Maar dat plan is 
niet doorgegaan. Het nieuwe college 
wil nu onderzoeken of de brug er toch 
moet komen en welke mogelijkheid de 
betere verbinding geeft voor het laten 
verdwijnen van parkeerplaatsen op het 
Janskerkhof. Dit mede in verband met 
de nieuwe inrichtingsplannen voor het 
plein, waaraan nu wordt gewerkt. •

Twee senioren, An Dammerman en 
An Braat, hebben een voortrekkersol 
gespeeld in de totstandkoming van 
het Wijkakkoord Binnenstad, een 
contract van onder meer gemeente, 
Mitros, Portaal, Bartholomeüs Gast-
huis, SSH en Aveant, waarin zij zich 
verbinden hun uiterste best te doen 
om de mogelijkheden te verbeteren 
voor met name de groepen die on-
dersteuning of zorg nodig hebben. 
Dat moet onder meer gebeuren 
door huizen zodanig te veranderen 
dat ouderen er langer in kunnen 
blijven wonen, door zorgcomplexen 
te stichten, door meer starters-
woningen te bouwen en door het 
Bartholomeüs te laten uitgroeien tot 
het ‘Huis voor de wijk. 

Wethouder Bosch zette de twee 
Annen tijdens de ondertekening van 
het contract in het zonnetje. Hij had 
een cheque bij zich van drieduizend 
euro. An Braat nam hem dankbaar 
in ontvangst, en zei dat een deel van 
het geld wordt gebruikt voor een 
bankje in het Pelmolenplantsoen. 

Opplussen
De verbouwing van het Bartholo-
meüs is intussen volop aan de gang. 
Binnenkort opent reeds het res-
taurant, waar ouderen uit de hele 
Binnenstad voor een vriendenprijs 
kunnen eten. Van de negen miljoen 
euro die nodig zijn voor het hele 
project is al 8,5 miljoen binnen.
Bartholomeüs ligt in de zuidelijke 
Binnenstad, maar verhoudingsge-
wijs de meeste bejaarden wonen 
aan de andere kant, in Wijk C. 
Toch is het de bedoeling dat ook zij 
van het Huis voor de Wijk gebruik 
gaan maken. 

Onderdeel van het akkoord is het 
opplus-project. Er komt subsidie 
voor ouderen met een koopwoning, 
die hun huis voor de toekomst ge-
schikt willen maken. In Lunetten is 
er al ervaring mee opgedaan. Voor 
de Binnenstad moeten de details 
nog worden uitgewerkt. Voor huur-
woningen ligt de bal bij de woning-
bouwverenigingen. •

’Breedstraat’ verdeeld
De klankbordgroep Breedstraatbuurt 
wil een gesprek tot stand brengen 
tussen twee groepen bewoners, die 
het zeer oneens zijn over de stand 
van zaken in de buurt. De ene groep 
(zeven bewoners) stelde in een open 
brief aan de gemeenteraad dat er 
nog geen spoor is van een oplossing, 
en dat de situatie eigenlijk steeds 
erger wordt. (Zie vorige Binnen-
stadskrant, achterpagina.) Zeventien 
andere bewoners schrijven de raad 
dat zij regelmatig worden gecon-
fronteerd met meningen waarin 
de buurt zeer tot hun ongenoegen 
als een soort Vogelaarwijk wordt 
afgeschilderd.’Het is goed en nut-
tig in de eigen wijk op te letten en 
verbeteringen voor te stellen, doch 

het riedeltje ellende horen we nu al 
vele jaren, steeds door dezelfde flui-
ters.’ De zeventien herkennen zich 
er helemaal niet in, en voelen zich 
bepaald niet vertegenwoordigd door 
de andere groep briefschrijvers. Een 
aantal woont al tientallen jaren in de 
buurt en heeft de laatste jaren veel 
veranderingen ten goede gezien. 
Zo wordt graffiti effectief bestreden, 
laten tippelaarsters zich nog maar 
weinig zien, een enkele verwaalde 
junkie daargelaten, en zijn mede-
werkers van de coffeeshop Koffie-
dik dagelijks op straat om overlast 
gevende jongeren aan te spreken. 
Overigens zijn ook deze zeventien 
bewoners teleurgesteld over het 
functioneren van de buurtmanager. • 

Senioren gebaat bij wijkakkoord

 Christelijk Gymnasium

Wethouder Ingrid de Bondt wil het voetgangersgebied uitbreiden. Het 
gaat daarbij om het gebied rond Wed, Vismarkt en stadhuis, waar nu al 
op drukke dagen zoveel voetgangers op de rijbaan lopen dat fietsers er 
moeilijk door kunnen. De maatregel zou betekenen dat er een knip komt in 
de noord-zuidroute voor fietsers door het centrale deel van de Binnenstad. 
In de novembervergadering van de overleggroep Zuidelijke Oude Stad werd 
gezegd dat De Bondt zich heeft laten inspireren door de horeca, die haar 
terrassen wil uitbreiden. De ZOS denkt dat de maatregel ineffectief zal zijn, 
omdat de politie geen prioriteit zal geven aan handhaven. Ze zou het ver-
standig vinden als de wethouder de huidige mild-anarchistische situatie, die 
in tien jaar slechts tot één vrij ernstig ongeluk leidde, handhaaft. • 

Het Christelijk Gymnasium gaat de Diakonessenstraat verlaten. De school, 
die een tweede vestiging heeft in de Koningsbergerstraat, dichtbij de Munt, 
wil naar een andere plek. Begin november werd bekend dat er in de Ko-
ningsbergerstraat een onderwijsgebouw leeg komt. De katholieke pedago-
gische academie Hogeschool Domstad, die er nu nog gebruik van maakt, 
fuseert en verhuist naar Amersfoort. • 

Plan uitbreiding voetgangersgebied
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Leegstand winkels dreigt 
Kees van Oosten

Volgens MKB-voorzitter Loek Hermans zijn er in 
Nederland te veel winkels. Gemeenten en pro-
jectontwikkelaars zouden volgens hem moeten 
stoppen met het aanleggen van nieuwe winkelge-
bieden en zich moeten richten op de verbetering 
van bestaande winkelcentra. In de laatste vijftien 
jaar is het winkelaanbod verdubbeld, terwijl de 
groei van koopkracht en inwonertal daarmee niet in 
verhouding stond. Aldus Hermans op het congres 
‘Dynamische winkelplanning’ op 16 januari 2008 in 
Utrecht. 

Wanverhouding
Wie denkt dat de woorden van Loek Hermans 
indruk hebben gemaakt, heeft het mis. Als je alle 

uitbreidingsplannen bekijkt, is er in de regio Utrecht 
vanaf 2008 tot 2015 een toename gepland van 
86,3 procent. In 2008 was het totale winkel-
oppervlak in de regio 430.505 m2. Daar komt de 
komende jaren 371.600 m2 bij. De bevolking in de 
regio neemt in diezelfde periode toe met niet meer 
dan 7,8 procent. Die groei vindt bovendien voor-
namelijk plaats buiten de ‘bestaande’ stad Utrecht. 
In Leidsche Rijn bijvoorbeeld. De wanverhouding 
tussen het winkelvloeroppervlak en het omzetpo-
tentieel waar Loek Hermans het in 2008 over had, 
neemt de komende jaren dus draconische propor-
ties aan. Een ontwikkeling die bovendien een grote 
rol speelt is de opkomst van het internetwinkelen. 
Het gezaghebbende Jones Lang Lasalle schrijft in 

Retail Market Special 2009 dat de opkomst van in-
ternet het winkellandschap drastisch gaat verande-
ren. In tien jaar tijd zijn de bestedingen via internet 
gestegen van 160 miljoen euro naar 5 miljard euro. 

Oberhausen
De tweede ontwikkeling is de opkomst van perifere 
detailhandelsvestigingen (pdv’s), die in Nederland 
nog grotendeels op gang moet komen. Wat dat 
betekent, zie je in Frankrijk, waar hypermarchés 
aan de rand van steden ruim vijftig procent van alle 
detailhandelsbestedingen naar zich toe trekken. 
Je ziet het in Oberhausen, waar de detailhandel in 
de binnenstad is verpauperd. Volgens ‘Winkelen 
in Megaland’ (2005) van het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft de komst van megawinkels 
aanzienlijke economische effecten voor de binnen-
steden. 
Onbegrijpelijk is dat het Structuurplan Stationsge-
bied (2006) niet eens een paragraaf, laat staan een 
hoofdstuk, bevat over de distributie-planologische 
aspecten van het plan. Van 1976 tot 1982 werkte 
ik als planoloog bij Bureau Zandvoort, een steden-
bouwkundig bureau dat voor een groot aantal 
gemeenten structuur- en bestemmingsplannen 
maakte. Het doen van een distributie-planologisch 
onderzoek werd destijds voorgeschreven door het 
Besluit op de ruimtelijke ordening. Met zo’n ‘dpo’ 
moest onderzocht worden of er niet te veel of te 
weinig winkeloppervlak in het plan zat, gegeven de 
te verwachten omvang van winkelbestedingen. 

De Wall
In 1985 verdween het dpo-voorschrift uit het Besluit 
op de ruimtelijke ordening. Dat was tijdens het 
eerste kabinet-Lubbers. De kabinetten-Lubbers be-
tekenden het einde van de stedenbouw, want wat 
er gebouwd wordt en waar, en hoeveel kantoor- en 
winkeloppervlak, wordt steeds meer door investeer-
ders en projectontwikkelaars uitgemaakt. 
Als Burgfonds denkt dat het een 20.000 m2 grote 
perifere detailhandelsvestiging exploitabel kan 
maken, dan moet het dat maar doen. 
Wat de gevolgen zijn van de Wall vraagt de ge-
meente zich niet af, net zo min als wat de uitbrei-
ding van Hoog Catharijne met 45.000 m2 betekent 
voor de Utrechtse winkelstructuur. Als Corio denkt 
dat die uitbreiding loont, is dat haar zaak. 

Onbegrijpelijk lichtzinnig
Utrecht slaat met haar non-interventie wel erg ver 
door. Veel steden hebben een winkelplannings-
commissie, die moet adviseren over elke uitbreiding 
die groter is dan 2000 vierkante meter. De Utrecht-
se Kamer van Koophandel drong in Structuurvisie 
Detailhandel regio Utrecht 2006-2012 aan op een 
Provinciale Winkelplanningscommisie om uitbrei-
dingsplannen van minimaal 2000m2 te beoordelen. 
Het is daarom onbegrijpelijk lichtzinnig dat de 
gemeente het niet nodig vond om distributie-
planologisch onderzoek te doen in het kader van 
de plannenmakerij voor het Stationsgebied, terwijl 
het daar nota bene gaat om 45.000 m2. Als er over 
tien jaar geen winkels meer zijn in de Binnenstad is 
dat omdat de politiek daar niet koud of warm van 
wordt. • 

Veel mensen die wat meer hebben uit te geven verlaten de stad, die steeds meer als onveilig, 
smerig en druk wordt ervaren. In omliggende gemeenten en in Leidsche Rijn krijg je bovendien 
meer koopwoning voor je geld. Het gevolg van deze suburbanisatie is dat het draagvlak voor 
winkelbestedingen in en rond het stadscentrum in elk geval de komende tien jaar blijft afnemen. 
Combineer dat met de geplande winkeluitbreidingen in de regio, opkomst van internetwinkelen 
en van perifere grootschalige detailhandelsvestigingen (bijvoorbeeld de Wall) en het ziet er erg 
somber uit voor de Binnenstad. HC zal het dankzij de directe bereikbaarheid van het station, de 
parkeergelegenheid en de renovatie wel redden, maar dat zal ten koste gaan van de winkel-
gebieden in de Binnenstad en langs de toeleidende routes naar het centrum. Het gevolg is dat 
winkels in de Binnenstad over de kop gaan en dat daar horeca en herrie voor in de plaats komt. 
En het gevolg daarvan is weer dat de bewoners die er nog zijn ook de stad gaan verlaten.

Vredenburg-Noord is al jaren een zorgenkindje. Er komen er meer bij © Sjaak Ramakers
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Oepapata oepatata boem

De meeste mensen noemen het nog de Muziekschool, 
maar dat mag je niet meer zeggen. De gefuseerde 
amateurkunst-opleidingen heten UCK, Utrechts Centrum 
voor de Kunsten.’We hechten er aan dat u de goede 
naam gebruikt,’zegt Petra Bakhuizen, communicatie- 
medewerkster. 
In vestiging Domplein gaat het om muziek en dans. 
De jongste leerlingen zijn anderhalf. Lawrence Schurch 
is een jaartje of tien ouder. Zijn leraar heet Ron Kesteloo, 
een druk beklante docent, want er zijn een hoop jongens 
die net als hij willen drummen. 

Vandaag is Lawrence niet in topvorm. De leraar spreekt 
geruststellende woorden: ’Het is nog net iets te veel, en 
te vlug achter elkaar, maar het geeft niet; het is allemaal 
nieuw voor je.’

Na hem komen er twee jongens tegelijk. Geen probleem, 
er staan zelfs vier drumstellen in deze geïsoleerde 
ruimte. Ze geven hem behoorlijk van katoen. 
Als er even een stilte valt, zegt Kesteloo tegen de 
fotografe: ’Als u geen oordopjes in heeft, kunt u hier 
beter niet te lang blijven.’
Op deze donderdagmiddag is het vrij rustig in de vesti-
ging Domplein. Op woensdagmiddag is dat anders, dan 
zijn bijna alle lokalen in gebruik, en zit de centrale hal 
beneden vol wachtende ouders. De grootste cohorten 
bestaan uit jonge kinderen. De school biedt 23 keer per 
jaar de cursus ‘Muziek met peuters’ aan, en nog zijn er 
wachtlijsten. 

Aan het eind van elke middag komen de oudere 
kinderen, en beginnen ook de volwassenen 
binnen te druppelen.’s Avonds zijn ze in de 
meerderheid. 
Als je op het goede moment over het Domplein 
loopt, hoor je de big band: ’It don’t mean a 
thing if it ain’t got that swing, oepapata oepa-
tata boem.’ •

www.binnenstadskrant.nl
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 Fotografie © Saar Rypkema
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Ingezonden

Hertzberger in Breda

Met groot plezier heb ik de herboren 
vitaliteit van Peter Smids in het artikel  
‘Ranselen met tien zwepen‘ gevolgd. 
Misschien doet Utrecht er verstandig 
aan hem als adviseur te betrekken bij 
de nieuwbouw van het Muziekcen-
trum. Wat je de fysiek kleine architect 
maar groot ontwerper Hertzberger 
kunt verwijten is dat hij destijds een 
beetje te persoonlijk het gezegde ‘de 
mens is de maat der dingen‘ interpre-
teerde. Het leidde tot een deels benau-
wende en hokkerige architectuur met 
een weggestopte, slechte kleine zaal 
en een grote zaal waarin inderdaad de 
akoestiek en publieksservice (wei-
nig beenruimte en ongemakkelijke 
stoelen) ondergeschikt zijn gemaakt 
aan de vormgeving. Maar om nu een 
vergelijking met het Bredase Chassé 
Theater te maken, slaat nergens op. 
Alles wat fout ging in Utrecht, deed 
Herman Hertzberger voortreffelijk in 
Breda. De grootste zaal van het Chassé 
Theater met een asymmetrisch balkon 
is geen concertzaal, maar primair 
gemaakt voor grote musicals, shows 
en dansvoorstellingen. Er is bewust 

gekozen voor een separate concert-
zaal met 750 plaatsen; de klassieke 
doosvorm met een akoestisch volume 
van rond 15.000 m3. Het ontwerp van 
die zaal mag een hoogstandje worden 
genoemd. Hertzberger slaagde er in 
om primair een goede concertzaal te 
maken die met automatisch gestuurd 
akoestisch doek ook een voortref-
felijke toneelzaal bleek. Die geslaagde 
dubbelfunctie bij een toneelopening 
van bijna 23 meter (!) - bij klassieke 
stoelopstelling - is uniek in Nederland. 
Wat Muziekcentrum Vredenburg een 
onding maakt voor iedereen die licht 
claustrofobisch is, ontbreekt volledig 
in het Chassé Theater. Veel ruimte, 
veel hoogte, veel licht en avontuur in 
de fraaie publieksruimtes die ondanks 
een grootste hoogte van 36 meter ook 
akoestisch prachtig zijn. Bij de opening 
in 1995 roemden alle architectuurcritici 
het gebouw. De Volkskrant schreef:’nu 
al een historisch monument van de 
21ste eeuw’. •

Reg ten Zijthoff, oud-directeur 
en bouwheer Chassé Theater 

Ingezonden

Oogklepjesjournalistiek

Uw eindredacteur Dick Franssen 
trekt in de Binnenstadskrant (2009, 
nr. 4) weer eens ten strijde tegen het 
nachtelijk spel van het Domcarillon 
in het artikel ‘Oordopjeshotel‘.
In 2002 (decembernummer) was 
dat ook het geval en werd in een 
onjuiste weergave van een besluit 
van de Beheersgroep Binnenstad 
gesuggereerd dat bevorderd zou 
worden dat het carillon’ s nachts 
zou worden uitgezet. De wens bleek 
hier de vader van de formulering. De 
reacties logen er niet om en Frans-
sen ging met excuses door het stof.
Nu suggereert Franssen dat mensen 
die vlakbij de Domtoren wonen ern-
stige gezondheidsschade oplopen 
door het spelen van het Domcarillon 
in de nachtelijke uren (en dan te be-
denken dat deze ‘misstand’ al bijna 
350 jaar bestaat!). Hij adviseert dat 
een hotel dat gevestigd gaat worden 
in de Domstraat de gasten moet 
waarschuwen voor dit nachtelijk 
kabaal en oordopjes gaat uitdelen.
Maar misschien zijn de onderne-
mers die dit hotel willen uitbaten 
minder dom(!) dan Franssen denkt 
en zorgen ze voor een adequate 
geluidsisolatie. Dat helpt ook heel 
goed tegen het lawaai van het uit-
gaanspubliek dat ‘s nachts tot in de 
vroege uren door de straten van de 
Utrechtse Binnenstad trekt.

Uit de foto bij het artikel ‘Torenklok-
ken (bis)‘ (februarinummer 2003) 
blijkt dat Franssen vlakbij de Dom-
toren woont en daardoor’s nachts 
kennelijk last heeft van het caril-
lonspel. Dat is vervelend voor hem, 
maar de vraag is of de redactie van 
de Binnenstadskrant het platform 
moet zijn om dit soort persoonlijke 
frustraties te ventileren.
Ik heb een tip voor Franssen. Als be-
woner van de Binnenstad (al 26 jaar, 
vlakbij de Neude, de laatste jaren 
regelmatig 80 decibel tot één uur ‘s 
nachts, en frequent geschreeuw van 
aangeschoten nachtbrakers) kan ik 
meepraten over nachtelijke geluids-
overlast en over adequate maatre-
gelen daartegen: voorzetramen en 
- zo nodig - oordopjes. Eén nadeel: 
je hoort dan ook het carillon van de 
Dom niet meer.

Ik stel voor dat de wijkraad snel een 
diepgravend onderzoek laat instellen 
naar gehoorproblemen bij bewoners 
rond de Dom en hoe dat signifi-
cant verschilt van andere groepen 
Binnenstadsbewoners. Dan kan 
Franssen daar weer een messcherp 
artikel over schrijven in de Binnen-
stadskrant. •

Peter van Rijn

Ingezonden

Overlast in Vaartsebuurt

Het was een illusie om te denken dat 
de vestiging van een opvangcentrum 
voor heroïnehoertjes in de buurt van 
een knus volkswijkje - de Vaartsebuurt 

- wel goed zou gaan. Dat centrum 
zit er nu zo jaar of acht en vanaf de 
start waren er incidenten. In het begin 
vonden die vooral ‘s nachts plaats als 

de dames van de ‘baan’ afkwamen. 
Uit het zicht, in de donkere hoekjes 
en doodlopende straatjes van de wijk, 
wachtten ze hun dealer af die vervol-
gens per auto de ‘bestelling’ kwam 
afleveren. 
Afgaande op de scheldpartijen en 
heftige discussie verliep dat niet altijd 
naar ieders tevredenheid.
De laatste tijd is de overlast schrikba-
rend toegenomen en niet alleen ‘s 
nachts. Het heeft er alles mee te ma-
ken dat deze buurt naar verhouding 
veel sociaal zwakke bewoners telt, die 
na behandeling van hun psychische 
problemen of drugsverslaving juist hier 
een woning kregen toegewezen. 
Zo hebben bijvoorbeeld in een bepaald 
complex drie van de tien bewoners 
een behandeling achter de rug. 
En hoe gaat het vaak in dit soort 
gevallen? Afgekickt of niet, men zoekt 
elkaar weer op. Met als gevolg dat 
de hoertjes van Habi Tante van het 
ene pand in de wijk naar het andere 
stiefelen. Gladgeschoren Marokkaan-
tjes komen per brommer of per auto 
hun waar (= smack) afleveren. En om 
het nog gekker te maken: de wijk kent 

ook een ‘pillenman’. Is de bestelling 
eenmaal geleverd dan duiken de 
dames weg in de achterommetjes, 
doorgangetjes en krochten van de wijk 
om daar hun shot te zetten. Zilverpa-
pier en gebruikte spuiten, en andere 
rotzooi vormen de stille getuigen van 
de verloedering van de wijk. 
Een andere illusie is te verwachten 
dat de politie serieus werk maakt van 
veiligheid en criminaliteitspreventie. 

Verscheidene bewoners hebben 
namelijk de telefoon gepakt om hun 
verontrusting kenbaar te maken, en 
te vertellen wat ze voor hun ogen zien 
gebeuren. Hun verhalen worden door 
de dames van het meldpunt braaf 
aangehoord en opgetekend, maar 
de indruk bestaat dat er verder totaal 
niets mee wordt gedaan. Er vindt geen 
terugkoppeling plaats, wijkagenten 
zijn al eeuwen niet meer in de wijk 
gezien, en de dames doen nog steeds 
hun ding. Kortom: zo wordt het 
natuurlijk helemaal niets met ‘samen 
werken aan veiligheid’. •

Liesbeth Rox

www.binnenstadskrant.nl

In de Domtoren © Dick Franssen
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Grote zorgen over Stationsgebied

In de vorige krant stond dat de 
wijkraadpleging in 2009 zou 
gaan over de toekomst van 
Oudegracht 245, waar nu Tivoli 
is gevestigd. Maar inmiddels 
ziet het landschap er wat anders 
uit; het laat zich aanzien dat het 
vertrek van Tivoli nog wel even 
duurt. Wat ons op het ogenblik 
zorgen baart, is het Stationsge-
bied. 

In de wandeling spreekt men van 
een ‘opknapbeurt voor Hoog-Catha-
rijne’, maar in feite is er veel meer 
aan de hand. Niet alleen komt er 
een heel nieuw station, maar ook 
de verbindingen tussen station en 
Binnenstad gaan anders lopen. Er 
komt weer water in de Catharijne-
singel, maar een flink deel daarvan 
wordt overkluisd met een 120 meter 
brede loopbrug, in de plannen de 
‘Stadskamer’ geheten. Er komt veel 
extra parkeerruimte, en de Catha-
rijnesingel wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het Vredenburg 
verliest grofweg de helft van zijn 
huidige open ruimte, en het is de 
vraag of de markt er kan voortbe-
staan. Het zal niet lang duren of 
de verandering wordt ook op veel 
andere plaatsen dan op het Vre-
denburg zichtbaar. En ongetwijfeld 
hinderlijk voelbaar, in elk geval voor 
het verkeer. En dat voor tenminste 
de komende tien jaar. 

Route Mariaplaats
Wat ons als wijkraad opvalt is de 
gelaten houding van de Binnen-
stadsbewoner. Men kent de plannen 
slecht en heeft een houding van 
‘we zien het wel, het zal onze tijd 
wel duren’. Mede daarom hebben 
we besloten de wijkraadpleging nu 
niet op Tivoli te richten, maar op het 
Stationsgebied. Dat neemt niet weg 
dat we zeker van plan zijn het Tivoli-
spoor in een later stadium weer op 
te pakken. 
De belangrijkste problemen die de 
wijkraad met de huidige plannen 
heeft, concentreren zich op de vol-
gende drie punten:
- de ‘loopstromen’: in de plannen 
komen er twee hoofdverbindin-
gen tussen station en Binnenstad: 
één via de route Smakkelaarsveld 
- Vredenburg, en één via de ‘Bin-
nenstadskamer’, de overkluizing 

van de singel op de plaats van de 
huidige traverse. Wat wij willen is 
dat de derde route, via Moreelsepark 
- Mariaplaats, gelijkwaardig wordt 
aan de eerste twee. Want dit is de 
enige mogelijkheid om buitenom, 
door een niet-commerciële omge-
ving, van het station de Binnenstad 
te bereiken. Ook voor de onderne-
mers van de Binnenstad is dit van 
groot belang. 
Deze route moet aansluiting geven 
op de ‘Rabobrug’, de nieuwe fiets- 
en voetgangersverbinding over het 
spoor ten zuiden van het station 
(ongeveer in het verlengde van de 
Mariaplaats). De nieuw te bouwen 
‘fietsenflat’ ligt er direct aan. In de 
huidige planning zit deze route he-
lemaal achteraan, terwijl al snel ge-
start wordt met het opbreken van de 
‘bak’ in de Catharijnesingel. Dat kan 
betekenen dat we voor een periode 
van tien jaar op deze plaats met een 
bouwput zitten, of in elk geval met 
een tijdelijke verkeerssituatie. We 
hebben kort geleden geadviseerd 
de route Mariaplaats - Moreelsepark 
ook in de tijdelijke situatie zo in te 
richten dat er een goede verbinding 

voor fietsers ontstaat (en ze niet, 
zoals nu, min of meer gedwongen 
worden om tegen de rijrichting in de 
Catharijnesingel over te steken).

Geblindeerde ramen
- de overkluizing van de singel: hoe-
wel de tekeningen en animaties van 
de gemeente er fraai uitzien, wordt 
hier een 120 meter lange tunnel 
gecreëerd, om brede loopstromen 
in twee richtingen door Hoog-
Catharijne mogelijk te maken. De 
looproute aan de binnenkant van de 
singel wordt hier ook onderbroken; 
het zal dus voor wandelaars en jog-
gers niet mogelijk zijn een ‘rondje 
singel’ te maken zonder HC binnen 
te gaan. De gemeente bezweert 
dat er hier een veilige en aantrek-
kelijke omgeving wordt gecreëerd, 
maar meer ideeën dan het onder 
de overkluizing vestigen van het 
beveiligingscentrum van HC hebben 
we nog niet gehoord. Dat wordt 
dus een kantoor met geblindeerde 
ramen, en ondernemers zullen waar-
schijnlijk niet in de rij staan om hun 
zaak in de tunnel te vestigen. We 
moeten ons op dit punt trouwens 

niet te veel illusies maken, de over-
kluizing en de afmetingen ervan zijn 
waarschijnlijk contractueel vastge-
legd tussen gemeente en Corio.

Smakkelaarsveldje
- het Smakkelaarsveld, het enige 
stukje groen dat nog over is in de 
nieuwe plannen. Nu weliswaar een 
zee van fietsen, maar die gaan er 
op termijn weer weg. Maar het ziet 
er nu naar uit dat dit laatste stukje 
groen ook wordt opgeofferd, na-
melijk aan de busverbinding tussen 
Vredenburg en station. Die komt in 
een ruimere bocht te lopen dan nu 
het geval is, en dus straks midden 
over het Smakkelaarsveld. Wat wij 
graag zouden willen, is dat die baan 
verdiept wordt aangelegd, zodat 
tenminste een indruk van groen 
overblijft.

Samenhang
Het is bijzonder moeilijk vat te 
krijgen op het Stationsplan. Het is 
zeer veelomvattend en ingewik-
keld, en daarom opgeknipt in tal 
van deelplannetjes. Er is daardoor 
eigenlijk niemand die zicht heeft op 
de samenhang. Bij de wijkraad niet, 
maar soms hebben we de indruk dat 
ook bij de gemeente (en de politiek) 
ze het fijne er niet van weten. Een 
verdere complicatie is dat de invloed 
van de gemeente (en dus ook van 
de wijkraad) maar beperkt is, omdat 
HC vrijwel geheel in handen is van 
private partijen, en omdat veel is 
vastgelegd in contracten waarvan 
wij de inhoud ook niet exact ken-
nen. Feitelijk heeft de gemeente al-
leen invloed op de openbare ruimte, 
het Muziekpaleis, en de bibliotheek. 
Overigens heeft de Wijkraad kort 
geleden een constructief gesprek 
gehad met de verantwoordelijk 
wethouders Jansen (Stationsgebied) 
en De Gelder (Binnenstad), waarin is 
afgesproken in elk geval de com-
municatie te verbeteren en duidelijk 
aan te geven op welke punten de 
wijkraad nog wel invloed kan uitoe-
fenen. •

Han van Dobbben, voorzitter

Alle adviezen van de wijkraad (en 
veel ander nieuws) zijn te lezen op:

  www.wijkraadbinnenstad.nl  

De wijkraad maakt zich zorgen over het voortbestaan over de markt, aan de andere 
kant van de schutting © Sjaak Ramakers

www.wijkraadbinnenstad.nl
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Lichtkunstwerk voor de 
Willibrorduskerk
Verfijnde beeldjes, bijzondere 
schilderijen. De Willibrorduskerk 
heeft het allemaal. En nu kan 
iedereen het zien. Dankzij het 
lichtkunstwerk van Aldo Hoeben, 
een trompe-l’oeil. In het donkere 
portiek wordt de binnenkant van 
de kerk geprojecteerd. Het is een 
onderdeel van Trajectum Lumen, 
een lichtkunstroute door de bin-
nenstad van Utrecht. 

De Willibrorduskerk was begin 
oktober als eerste aan de beurt. 
Voor de andere achttien locaties die 
de komende jaren een lichtkunstwerk 
krijgen, moest gemeente Utrecht, 
initiator van het project, op monu-
mentenvergunningen wachten. 
Binnenkort zijn onder meer de Jans-
kerk, een aantal bruggen en een deel 
van de Kromme Nieuwegracht kunst-
zinnig verlicht. “Trajectum Lumen 
is een groeidiamant”, zegt Floris de 
Gelder, wijkwethouder Binnenstad. 
“Telkens wordt een nieuw stukje van 
de route verlicht.” Eindpunt is de 
viering van de Vrede van Utrecht in 
2013. Dan moet de route af zijn. 
De verlichting blijft dan nog tot 2018. 

Schatten
“We hebben hoge eisen gesteld aan 
de kunstenaars”, zegt De Gelder. 
“Het licht mag nergens naar binnen 
schijnen en niet knipperen. En met 
het weghalen van de oude illumi-
natie en het investeren in nieuwe 
duurzame methoden komen we naar 
inschatting uit op 1/10 van het ener-
gieverbruik.” Volgens De Gelder laat 
Trajectum Lumen de verborgen schat-
ten van de stad zien. “Er zijn zoveel 
gebouwen waar mensen - ook die al 
jaren in Utrecht wonen - voorbij lopen 
zonder zich bewust te zijn van alle 
pracht en praal die achter de muren 
verscholen gaat. De Willibrorduskerk 
is daar een van. Van buiten is het een 
spannend en gek gebouw dat je niet 
goed kunt zien omdat het verstopt 
zit tussen de huizen. Dankzij de ver-
lichting kun je de kerk ‘s avonds niet 
meer over het hoofd zien.” •

Mega-fietswrakkenactie 
in de binnenstad

“Als het een beetje meezit, is 
de binnenstad vóór Sinterklaas 
fietswrakvrij”, beweert team-
chef Arie Godee van Toezicht en 
Handhaving van de gemeente. 
“We hebben een ‘mega-actie’ 
gepland begin december en 
verwachten meer dan 500 fiets-
wrakken weg te halen.”

Wrakken houden onnodig fietsklem-
men bezet en zijn bovendien een 
doorn in het oog. “Van zo’n actie 
klaart de straat of het plein meteen 
op”, vindt Godee. Toezicht en Hand-
having houdt zich met meer zaken 
bezig die de leefbaarheid van de 
straat aantasten. “Zwerfvuil, kapot 
straatmeubilair, hondenpoep, graffiti, 
overvolle vuilbakken, wildplassen, 
enzovoorts. We signaleren de over-
last, maken hiervan een melding, 
spreken overtreders aan of geven 

hen een boete. Een rommelige straat 
kan bewoners een onveilig gevoel 
geven en fietswrakken werken dat 
in de hand.”  

Fietswrakkenacties worden gehou-
den door toezichthouders en reini-
gingsmedewerkers van Stadswerken. 
De wrakken worden overgebracht 
naar een opslagplaats waar ze 
veertien dagen worden bewaard. 
“Er komt een hele hoop kijken bij 
zo’n fietswrakkenactie. Voor de 
zomervakantie is in het stations-
gebied een fietsverwijderingsactie 
gehouden; toen zijn er 1.000 te lang 
of foutief geparkeerde fietsen weg-
gehaald. Je moet ze eerst inventari-
seren, stickeren en registreren met 
foto en al voordat je ze kunt wegha-
len. Dat is een forse maar noodzake-
lijke procedure.” •

Toezichthouders Sjoerd Mosman (links) en Alex Monissen controleren geparkeerde fietsen (© Merijn van der Vliet)

Ervaart u een veiligheidsprobleem 
in uw buurt of straat? De gemeente 
pakt het graag samen met u aan. 
De gemeente wil de samenwer-
king met bewoners intensiveren. 
Participatie in de aanpak van buurt-
veiligheid biedt bewoners meer 
mogelijkheden om de veiligheid in 
hun directe woonomgeving te beïn-
vloeden. En dat is belangrijk, vindt 
ook Luc Eerden, gebiedsmanager 
veiligheid van wijkbureau Binnen-
stad. “Bewoners weten als geen an-
der wat er speelt in hun buurt. Vaak 

hebben zij goede ideeën hoe een 
veiligheidsprobleem het beste kan 
worden aangepakt. En hoe meer 
bewoners meedoen, hoe veiliger de 
stad wordt.” 

De werkwijze
Sommige veiligheidsproblemen in 
een buurt zijn hardnekkig. Denk 
bijvoorbeeld aan langdurige en 
ernstige overlast van jongeren of 
andere groepen op straat. Of aan 
terugkerend vandalisme, wonin-
ginbraken, autokraken en andere 

Wijkwethouder Floris de Gelder 
[© gemeente Utrecht]

Wijkwethouder Binnenstad, 
Floris de Gelder, houdt spreekuur 
op woensdag 16 december 
(9.00 - 10.00 uur) in het wijk-
bureau. 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 aan-
dacht van het gemeentebestuur 
voor nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Veiligheidsprobleem? Samen pakken we het aan!

vormen van criminaliteit. Die zijn 
niet eenvoudig met één telefoontje 
op te lossen. Voor de aanpak van 
deze veiligheidsproblemen maakt de 
gemeente met alle betrokkenen een 
actieplan. Naast bewoners zijn dat 
diverse andere partners, zoals politie, 
brandweer, justitie, scholen, onder-
nemers, woningcorporaties, horeca 
en sportverenigingen. Ervaart u ook 
een veiligheidsprobleem in uw buurt 
of straat? Kijk op www.utrecht.nl/
veiligebuurt of neem contact op met 
wijkbureau Binnenstad. •

Is jouw fiets(wrak) onterecht weggehaald 
of wil je juist een wrak melden? Kijk voor meer informatie 

op www.utrecht.nl/fietswrak of bel 030 286 00 00.
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Wijkbureau BinnenstadBewoners Vaartsestraat en 
Pelikaanstraat aan de slag met 
herinrichting van de straat

Utrecht Vaartsche Rijn is één van 
de nieuwe haltes in Utrecht die 
gebouwd wordt voor Randstad-
spoor en de HOV-baan Om de 
Zuid. Deze HOV-baan gaat lopen 
van de Adema van Scheltema-
baan, langs het spoor en de Laan 
van Maarschalkerweerd naar 
de Uithof. Met de komst van de 
HOV-baan gaan de Vaartsestraat 
en Pelikaanstraat gedeeltelijk 
op de schop. Bewoners van 
beide straten én de gemeente 
gaan samen aan de slag om een 
ontwerp te maken voor de her-
inrichting van de straten. Op 27 
oktober was de eerste van drie à 
vier sessies.

Bewoners hadden tekeningen, foto’s 
en voorbeelden van andere straten 
verzameld die dienden als inspiratie-
bron voor de sessies. De ontwerper 
gaat nu aan de slag met het materi-
aal van de bewoners en presenteert 
de resultaten hiervan in een volgen-
de sessie in december. Het ontwerp 
wordt daarna gezamenlijk getoetst, 
besproken en verder verfijnd. De be-
woners van de Pelikaanstraat gaan 
bovendien nog samen met de ge-
meente invulling geven aan de ruim-

ten onder de HOV-baan. De twee 
straatontwerpen en het advies over 
de invulling van de ruimten worden 
tot slot ter vaststelling aangeboden 
aan het college van B en W.

Stand van zaken besluitvorming
In december stelt het college de 
inspraaknota vast over het voorlopig 
ontwerp van de HOV-baan Om de 
Zuid. In deze inspraaknota zijn de 
beantwoording en de verwerking 
van de inspraakreacties opgenomen. 
Het definitieve besluit over het ver-
trammen van de HOV-baan Om de 
Zuid wordt begin 2011 verwacht. 
Binnenkort neemt het college ook 
een besluit over het bestemmings-
plan voor het tracé vanaf ‘Burger-
zaken’ tot de A27. Hierna komt 
het bestemmingsplan zes weken 
ter inzage. Dit bestemmingsplan is 
nodig om dit stuk van de HOV-baan 
gelijktijdig met de spoorverdubbe-
ling ten zuiden van Utrecht CS te 
bouwen. In 2010 begint ProRail met 
de werkzaamheden van de spoor-
verdubbeling. 

Meer informatie vindt u op: 
www.utrecht.nl/hov en 
www.prorail.nl/randstadspoor. •

Impressie van het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn (© Movares) 

Centrummanagement Utrecht 
verlicht binnenstad

De feestdagen staan weer voor de 
deur. Reden voor Centrummanage-
ment Utrecht om de winkelstraten 
in de binnenstad extra te verlichten. 
Op 10 november ontstoken wet-
houder Floris de Gelder (Econo-
mische Zaken) en Erik Geytenbeek 
van Galerie De Vink officieel de 
feestverlichting in de straten. 

Alle ondernemers uit het centrum 
van Utrecht waren uitgenodigd in het 
Nationaal Museum van Speelklok tot 
Pierement om de happening bij te 
wonen. Na een hapje en een drankje 
verzorgde Jorine de Soet, Centrum-
manager in Utrecht, een korte pre-
sentatie over het Centrummanage-
ment. Na afloop kon het gezelschap 
buiten de feestelijke verlichting aan-
schouwen. 

Eenheid
Voorgaande jaren waren het enkele 
actieve ondernemers die feestver-

lichting ophingen in hun eigen win-
kelstraat en een deel van de bomen 
langs de Oudegracht. Dit leidde 
soms tot een bonte verzameling van 
verlichting. Door de inspanningen 
van het Centrummanagement doen 
vanaf dit jaar alle ondernemers mee. 
Na het uitdienen van enkele lopende 
contracten, worden de straten de 
komende jaren prachtig versierd door 
een eenheid van lichtjes.  

Gezamenlijk initiatief
Het ophangen van de verlichting is 
een initiatief van Centrummanage-
ment Utrecht (Vereniging Onderne-
mers Centrum Utrecht, Belangen-
vereniging Hoog Catharijne, Konink-
lijke Horeca Nederland, Kamer van 
Koophandel, MKB en de gemeente 
Utrecht). De verlichting in de bomen 
wordt betaald met een bijdrage 
uit het leefbaarheidsbudget van de 
gemeente. •

Geen nieuwe verlichting 
Lange Nieuwstraat

Het college van B en W heeft besloten geen nieuwe lantaarns te plaatsen 
in de Lange Nieuwstraat. Eind 2008 hadden bewoners en ondernemers 
daarom gevraagd. Omdat de huidige lantaarns nog niet aan vervanging toe 
zijn, heeft het college besloten de vervanging van de straatverlichting uit te 
stellen tot 2019. •

Nieuwe wandelgids Zochergroen uit

Milieucentrum Utrecht heeft de nieu-
we wandelgids ‘Zochergroen, wan-
delen langs bijzondere bomen in het 
Utrechtse Singelgebied’’ uitgebracht. 
Zochergroen is bedoeld voor iedereen 
die meer wil weten over bomen of 
de cultuurhistorie van het park. In 
deelwandelingen wordt van het Wil-
lemsplantsoen tot het Lucasbolwerk 
stilgestaan bij tientallen monumen-
tale of bijzondere bomen in het park. 
Met meer dan 100 pagina’s geeft de 
gids ook informatie over de monu-
menten die de wandelaar in het park 
tegenkomt. Zochergroen is voorzien 
van routekaartjes, veel detailfoto’s en 
historische illustraties. De gemeente 
Utrecht voorziet ruim 50 beschreven 
bomen in het park van nieuwe naam-

bordjes waarop ook de plantjaren 
van de bomen staan.  
Met Zochergroen in de hand komt u 
van alles te weten over de bijzondere 
eigenschappen van bomen. Wist 
u bijvoorbeeld dat de geel-groen 
gevlekte bast van de plataan wel de-
gelijk een functie heeft? Of dat een 
beukenhaag in de winter zijn blad 
houdt om zichzelf tegen de zon te 
beschermen? Allemaal vragen waar 
u al wandelend met Zochergroen een 
antwoord op krijgt.

Zochergroen kost € 12,50 en is 
onder meer verkrijgbaar bij het 
Milieucentrum (Oudegracht 60), in 
de boekhandel en in het Informatie-
centrum Utrecht op de Neude. •

De wandelgids leidt u langs bijzondere bomen in het Singelgebied.
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Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad Stichtse Rijnlanden baggert 
Utrechtse grachten

Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden is vorig jaar begon-
nen met het baggeren van alle 
singels en grachten in het cen-
trum van de stad. Dit project 
loopt van 2008 tot en met 2012. 
Sinds oktober is het waterschap 
aan het werk in de Biltse Grift en 
de Minstroom. Begin december 
starten ook werkzaamheden in 
de Nieuwe Gracht, de Plompeto-
rengracht en de Drift. 

Baggeren, waarom?
Op de bodem van iedere sloot of 
waterpartij verzamelt zich in de 
loop der tijd bagger. Bagger vormt 
zich uit onder andere gevallen blad, 
plantenresten en zwerfvuil. Door 
deze bagger wordt het water steeds 
ondieper. Bij warm weer bevat het 
kleine laagje water nog maar een 
beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit is 
niet goed voor het waterleven. On-
diep water kan ook minder water af-

voeren, wat bij heftige regenval tot 
overstromingen kan leiden. Verder is 
het belangrijk om de vaarwegen op 
diepte te houden. Genoeg redenen 
voor het waterschap om in actie te 
komen.

Doorvaart gestremd
De doorvaart is gedurende de werk-
zaamheden gestremd. Dit duurt tot 
en met februari 2010.
De werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk uitgevoerd vanaf het water. 
Deze werkwijze voorkomt transport 
over de weg. Op die plaatsen waar 
dit niet mogelijk is, probeert het 
waterschap de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze werk-
zaamheden of over het nut en de 
noodzaak van baggeren? Kijk dan 
op de website van het waterschap: 
www.destichtserijnlanden.nl. •

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 leefbaarheidsbudget. Met 
dit budget kan het wijkbureau 
snel inspelen op plannen van be-
woners en ondernemers. Neem 
contact op met het wijkbureau of 
kijk op www.utrecht.nl/leefbaar-
heidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
(maand september en oktober):

• smartlappenmeezingconcert  
 door binnenstadskoor 
 Grachtensmart,
•  voorlichtingsbijeenkomst 
 Senioren Aktief in de 
 Binnenstad,
• opknappen Abraham Dolehof.

Ontwerp Andreashof 
valt in goede aarde

Bewoners van de Andreashof bekijken het nieuwe ontwerp (© Merijn van der Vliet)

De Andreashof is toe aan een 
opknapbeurt. De omwonenden 
sloegen daarom een jaar geleden 
de handen ineen en vroegen de 
gemeente om ondersteuning. 
Op 3 november presenteerde die 
het definitieve ontwerp aan de 
bewoners.  

De hof, gelegen tussen de Spring-
weg en het Geertebolwerk, is 22 
jaar geleden voor het laatst gereno-

veerd. “De bielzen rondom de plan-
ten zijn verrot en de parkeerplaats 
moet nodig opgeknapt worden”, 
vertelt bewoner Frank Spruit. “Om 
dat te bekostigen, besloten we een 
beroep te doen op het leefbaar-
heidsbudget van de gemeente.” 
Spruit en vijf anderen namen een 
jaar geleden de organisatie op 
zich. Om achter de wensen van de 
bewoners te komen, waren twee 
enquêtes nodig. “Iedereen heeft na-
tuurlijk eigen ideeën over wat mooi 
en praktisch is. Maar we wilden de 
gemeente een plan voorleggen waar 
iedereen achter kon staan.” 

Buurtfeesten
Op basis van de enquête-uitslagen 
deed een tuinarchitect, in opdracht 
van de gemeente, twee voorstellen. 
Het ontwerp dat het meest over-
eenkwam met de bestaande situatie 
kreeg de meeste stemmen. “Hierin 
is meer open ruimte in de hof gela-
ten”, licht Spruit toe. “Die hebben 
we nodig voor onze buurtfeesten, 
een belangrijk gebeuren voor de 
omwonenden.” De gemeente heeft 
het gekozen ontwerp digitaal laten 
uitwerken en op 3 november aan 
de bewoners gepresenteerd. “Het 
heeft veel tijd en energie gekost 
om hiertoe te komen”, zegt Spruit. 
“Toch is het leuk om samen met de 
buurt bezig te zijn. En de computer-
tekeningen zagen er prachtig uit. Ik 
denk dat iedereen hier tevreden mee 
zal zijn.” De volgende stap is het 
berekenen van de kosten. Want op 
basis daarvan besluit de gemeente 
welk bedrag uiteindelijk zal worden 
toegekend voor de renovatie. •

Op 7 november was de landelijke Natuurwerkdag die dit jaar voor het eerst ook in 
de Utrechtse Binnenstad werd georganiseerd. Ruim zeventig bewoners staken de 
handen uit de mouwen om bollen te planten, bladeren te vegen en bomen te snoeien 
op diverse plekken in de binnenstad. Corry Huiding, bewoner van Wijk C hielp ook 
mee. “Samen met de buurt hebben we krokussen geplant aan de Nieuwekade. Ik kijk 
al uit naar het voorjaar als de bollen uitkomen en onze wijk er weer fleurig uitziet”. 
Na afloop was voor alle deelnemers een heerlijke lunch op het Lepelenburg.
Foto: © Willem Mes.

Veel helpende handen tijdens Natuurwerkdag

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 langskomen bij de balie van het wijkbureau Binnenstad.

Informatiecentrum en wijkbureau Binnenstad
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 

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 aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers van de binnenstad van Utrecht.
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Volgend jaar weer hofjeshoppen

Breedstraatbuurt.. Volgend jaar wil 
het organisatiecomité graag weer 
iets dergelijks opzetten. Bewoners 
die hieraan willen meewerken, kun-

nen zich opgeven bij Tom Schrurs, 
opbouwwerker Cumulus Welzijn 
(t.schrurs@cumuluswelzijn.nl, 06 
2915 9860). Op het Wijde Begijne-

Cumulus Welzijn wil graag alle be-
woners en ondernemers bedanken 
die meewerkten aan het ‘hofjes-
hoppen’ op 13 september in de 

Bezuinigingen treffen aanbod

De gemeente heeft aangekondigd 
de komende jaren fors te gaan 
bezuinigen op de welzijnssector. 
Volgend jaar en de jaren daarna zal 
het budget voor de wijkwelzijnsor-
ganisaties met meerdere miljoenen 
euro’s worden verminderd. Dit gaat 
ten koste van het bevorderen van 
leefbaarheid en sociale samenhang, 
maar ook ten koste van het vrijetijds-
aanbod voor volwassenen, senioren 
en kinderen. Ook de Binnenstad 
zal, weliswaar minder dan andere 
wijken, getroffen worden. Het is nu 
nog niet helemaal duidelijk wat de 
gevolgen zijn voor het aanbod, maar 

hoogstwaarschijnlijk zullen er grote 
consequenties zijn voor cursussen en 
activiteiten voor volwassenen en seni-
oren en activiteiten waarbij vrijwil-
ligers betrokken zijn en voor groepen 
die door medewerkers van Cumulus 
Welzijn ondersteund worden. De ge-
meente en Cumulus Welzijn vinden 
het belangrijk dat bewoners zelf een 
actieve rol spelen bij het organiseren 
van activiteiten. Hiervoor heeft elke 
wijk een leefbaarheidsbudget. 
Als u een initiatief hebt dat u in uw 
buurt wilt opzetten, dan kunt u via 
het wijkbureau van de gemeente 
hiervoor een aanvraag indienen. •

Bel me niet!

Het is weer zover. De telefoon gaat 
weer over.. Maar altijd op momen-
ten dat u er niet op zit te wachten. 
En voor u het weet, zit u weer aan 
een abonnement vast. Komt hier 
dan nooit een eind aan? Jawel! 
Sinds 1 oktober 2009 zijn alle tele-
marketeers verplicht het bel-me-niet 
register te raadplegen voordat ze 
u bellen. Dit heeft staatssecretaris 
Frank Heemskerk besloten. Mocht u 
door een callcentermedewerker ge-
beld worden, dan zijn zij verplicht u 
op het register te wijzen en u, indien 

gewenst, meteen in te schrijven. 
Bent u reeds het slachtoffer van mis-
leidende of agressieve verkoop? 
De sociaal raadslieden van Cumu-
lus Welzijn geven onder andere 
informatie en advies op het gebied 
van agressieve telefonische verkoop, 
uitkeringen, studiefinanciering, huis-
vesting, schulden, huurtoeslag en ar-
beid. Heeft u hulp nodig of vragen, 
maak dan een afspraak bij Cumulus 
Welzijn, tel. 275 83 00. Om een eind 
te maken aan telefonische verkoop 
surf naar www.bel-me-niet.nl en 
voer uw gegevens in. • 

Roze eettafel in de Binnenstad

Op vrijdag 27 November start de 
roze eettafel in de Salvatorparochie, 
Rozenstraat 1.Dit initiatief is van Cu-
mulus Welzijn in samenwerking met 
het C.O.C. Midden Nederland. De 
eettafel is in het bijzonder bestemd 
voor homoseksuele mannen vanaf 
vijftig jaar. 
U kunt er ongedwongen samen zijn 
zonder vooroordelen en in contact 
komen met gelijkgestemden uit de 
wijk.

Welkom vanaf vijf uur. De maaltijd 
begint om half zes. Voorgerecht, 
hoofdgerecht, toetje en koffie/thee 
voor € 5,- per persoon. Met U-pas 
€ 1,70 korting.
U kunt zich aanmelden tot drie 
dagen voordat de maaltijd plaats-
vindt bij
Kees de Haas: tel. 2619157, 
keesdehaas@tiscali.nl. Informa-
tie bij Johan Pols: tel. 2567341, 
j.pols@cumuluswelzijn.nl. •

Plekjes vrij op’t Egeltje
Op alle peuterspeelzalen van Cu-
mulus Welzijn zijn afspraken over 
hoe we de kinderen de boodschap 
‘gezond eten’ meegeven. Dat wil bij 
ons zeggen dat ons tussendoortje 
uit fruit bestaat en wij regelmatig 
de daardoor ontstane spierballen 
bewonderen. Ook eten de kinderen 
die willen de appels met schil en wij 
veranderen onszelf in echte fruit-
monsters zodra we de schaal op tafel 
toveren (als je fruit eet kun je ook een 
beetje toveren). 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de 
brave kinderen van ‘t Egeltje niet van 
andere, ook lekkere dingen houden. 
Dus nu de Kinderboekenweek over 
lekkere dingen ging kwamen we tot 

de ontdekking dat het mogelijk is su-
per veel vla te eten met weinig fruit.
Op vrijdag bakten de kinderen met 
de juf pannenkoeken. Nu denken we 
iedere keer met heimwee terug aan 
deze voorlopig - helaas - eenmalige 
uitspatting. 
Kinderen tussen twee en vier jaar 
mogen twee ochtenden in de week 
naar de peuterspeelzaal. Op dit 
moment komen er weer een paar 
plekjes vrij. Als u belangstelling heeft 
voor een plekje op ‘t Egeltje, neemt 
u dan contact met ons op. Wij zitten 
op de Springweg 102C tel. 2361050. 
Het is fijn als u ons ( juffen Els of 
Esther) eerst even belt tussen 12.00 
en 12.30. •

hof, Pauwhof, pleintje bij de Lange 
Lauwerstraat, Lange Lauwerhof en 
het pleintje bij de Breedstraat was 
van alles te doen. Er waren bandjes, 
een debat, comedy, theater, pot-
tenbakken, circus voor de kinderen 
en voordrachten. Je kon van hofje 
naar hofje hoppen. Marijke Orthel, 
Falco Webbink, Ynske van Empel en 
Wilfred Jager en het opbouwwerk 
van Cumulus Welzijn waren met 
het idee gekomen: iets positiefs 
doen in de buurt. 
Met een buurtbarbecue voor meer 
dan 125 bewoners werd de dag 
afgesloten. Mourad (portier van 
coffeeshop Koffiedik) en zijn vrouw 
verzorgden het eten. 
Hiervoor speciale dank, omdat 
ze na de late afmelding van de 
cateraar het organisatiecomité uit 
de brand hielpen en de barbecue 
toch kon doorgaan. Meer foto’s op 
www.hofjeshoppen.nl. •
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Wijkagenten Binnenstad & 
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Wijkagent Hoog Catharijne, Bert van Barneveld, in gesprek met de heer Poupal Zai 
© Marnix Schmidt

Registerplicht
Handelaren c.q. opkopers zijn verplicht een register bij te houden. Hierin 
moet onder meer de identiteit worden vastgelegd van degene die goe-
deren bij de ondernemer aanbiedt en wanneer het goed is aangeboden. 
Als het goed later na onderzoek gestolen blijkt, kan de heler c.q. steler 
achterhaald worden.

Inbrakenteam wil helers ontmoedigen

‘Ik stuur ze gewoon weg als ze 
me een gestolen telefoon aanbie-
den‘, zegt de heer Poupal Zai, ei-
genaar van een aantal gsm-shops 
op het Vredenburg. ‘Ik krijg veel 
gestolen spullen aangeboden. 
Van de week bood iemand drie 
cd-spelers voor in de auto aan, 
voor een paar tientjes. Ik kijk wel 
uit. Ik zit tien jaar in de telefoon-
handel, heb vier winkels en wil 
nog groeien.‘ 
De ondernemer wil doorgaan 
met zijn handel en heeft zijn 
administratie goed op orde. 
‘Deze politiecontroles zijn goed 
voor mijn zaak en goed voor de 
veiligheid. Ik wil niet als heler te 
boek staan.‘

Met deze ‘helingcontroles’ wil het 
Utrechtse inbrakenteam heling 
bestrijden en mogelijk inbraken of 
diefstallen oplossen. De afgelopen 
maanden controleerde de politie 
de administratie van vele winkels in 
tweedehands goederen. 

Signaal afgeven
 ‘Vorige maand bezochten we onder 
meer een aantal gsm-shops. Over 
het algemeen hadden de winkels 
hun administratie redelijk op orde. 
We moesten vooral de puntjes op 
de i zetten‘, vertelt de heer Elzenaar, 
hulpofficier van justitie. ‘Van één ver-
dachte winkel hebben we de boek-
houding in beslag genomen. Verder 
onderzoek leidde niet tot concrete 
zaken, maar geeft wel aanleiding 
voor een vlotte hercontrole.‘ 
Met de controles lost het inbraken-
team de heling en inbraken niet 
op. Elzenaar: ‘Wel willen we de 
ondernemers het signaal geven geen 
gestolen goederen te kopen. Vooral 
in tijden van crisis zou een onderne-
mer wat makkelijker in de verleiding 
kunnen komen om op een snelle 
manier geld te verdienen‘. 

Veertig fietsen in beslag geno-
men
De politie controleert ook juweliers 
en fietswinkels. Van de zomer nam 
de politie na een melding van een 
Utrechter veertig fietsen in beslag. 
De man wilde zelf een fiets kopen 
in een tweedehands fietsenwinkel 
in de Binnenstad en zag daar de 
gestolen fiets van zijn broer staan. 
Hij tipte de politie. De eigenaar van 
de winkel hield geen administratie 
van aangekochte fietsen bij. 

Veertig fietsen waarvan de herkomst 
niet te achterhalen was, zijn toen 
in beslag genomen. Slechts bij een 
klein aantal vond de politie een 
aangifte. De rest is eind oktober 
verbeurdverklaard en op een fietsen-
veling verkocht. De handelaar werd 
veroordeeld tot het betalen van forse 
geldboetes en een voorwaardelijke 
ontzetting van de uitoefening van 
zijn beroep voor de duur van één jaar 
(met een proeftijd van twee jaar). •

Als autobezitter in de regio Utrecht 
loopt u helaas een redelijk risico op 
een autokraak. De eerste negen 
maanden van dit jaar meldden ruim 
11.000 autobezitters uit de provincie 
Utrecht dat er in hun auto was inge-
broken. Autokraak is niet alleen het 
meest voorkomende delict in de re-
gio, het is achteraf ook nog eens erg 
moeilijk op te lossen. Dat moet ver-
anderen. Daarom is op 11 november 
een publiekscampagne gestart die 
inwoners betrekt bij het oplossen 
en voorkomen van autokraken. De 
campagne roept mensen op om ook 
bij verdachte situaties rond autokra-
ken direct 1-1-2 te bellen. Korpschef 
Stoffel Heijsman legt uit waarom de 
politie dit doet.

‘1-1-2 bellen, dat doe je toch al-
leen als elke seconde telt?’ 
Korpschef Heijsman: ‘In een ver-
dachte situatie waar een misdrijf 
- waarschijnlijk - gepleegd wordt, 
telt óók iedere seconde. 
Hoe sneller de politie ter plaatse is, 
hoe groter de kans dat we de daders 
op heterdaad kunnen pakken. 
Dat komt aan op seconden. 
De politie is bij een verdachte situ-
atie in 95 procent van de gevallen 
binnen tien minuten ter plaatse om 
achter de daders aan te gaan. Maar 

Korpschef: ‘Het pakken van 
daders komt aan op seconden‘

dan moet 1-1-2 wel direct gebeld 
worden.‘

‘Voortaan mogen mensen bellen als 
ze een situatie alleen maar verdacht 
vinden. Het kan net zo goed zijn dat 
er toch niets aan de hand is. Dan bel 
je 1-1-2 voor niets. Dat mag toch 
helemaal niet?’ 
Heijsman: ‘Ik heb een groot vertrou-
wen in de intuïtie van mensen. Je 
voelt aan je water of iets klopt of 
niet. Dat is het moment om te gaan 
bellen. Onze centralisten in de meld-
kamer behandelen die telefoontjes 
heel serieus en maken razendsnel 
de afweging: moeten we er op af of 
niet? Het geeft niet als het een keer 
loos alarm is. •

Liever een keer te veel gebeld, dan 
daders laten lopen die we hadden 
kunnen pakken.‘

‘Kunt u iets vertellen over hoe ver-
dacht gedrag eruit ziet?’ 
Heijsman; ‘Er zijn vier signalen waar 
u op kunt letten: gluren in een rij 
auto’s, op de uitkijk staan, een paar 
keer terugkomen en vrij lang rond 
een auto hangen‘ •

De campagne speelt in op de 
intuïtie van mensen: als je denkt ‘dit 
is niet pluis’, moet je op je gevoel 
afgaan en meteen 1-1-2 bellen 
zodat de politie in actie kan komen. 
De campagne richt zich met name 
op dertigers met een auto. Deze 
mensen zijn goed te bereiken via 
internet. De basis van de campagne 
is dan ook een website herkende-
signalen.nl waarop de bezoeker 
zijn intuïtie kan testen met een 
internetgame waarin vier verdachte 
situaties worden getoond. Op het 
cruciale moment, wordt de vraag 
gesteld ‘Kraakt-ie’m of Kraakt-ie’m 
niet?’ Op die manier ziet de speler 
wat een verdachte situatie is en dat 
hij of zij daarvoor 1-1-2 kan bellen. 
Ga naar herkendesignalen.nl.

Autokraak? 
Bel direct 1-1-2 

Campagne 
Heterdaadkracht 1-1-2 

Liever een keer te veel gebeld, dan 
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Politiek

Putlucht
Het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU)... 
Inmiddels kost het 1,45 miljard. 
Volksgezondheid, economie, bereik-
baarheid, luchtkwaliteit zijn allemaal 
ontzettend belangrijk en als dat geld 
kost, dan moet dat maar. Maar dan 
wel graag met een écht goed plan. 
Het ALU zoals het er nu ligt, is in de 
ogen van D66 een plan dat méér 
autoverkeer genereert, en daarmee 
méér vervuiling, maar dan zodanig dat 
de gemeente precies voldoet aan de 
normen. Die normen zijn gebaseerd 
op haalbaarheid, niet op volksge-
zondheid. En dat maakt het ALU tot 
een slecht plan. Veel straten krijgen 
te maken met meer verkeer en de 
bereikbaarheid verslechtert, terwijl de 
uitstoot van schadelijke stoffen zal 
stijgen. D66 vindt het een goede zaak 
dat het ALU voorziet in een tram naar 
De Uithof, in meer fietsvoorzieningen, 
in transferia. Die keuze delen wij met 
de collegepartijen. Maar D66 zou 
veel liever een plan zien waarin fors 
wordt geïnvesteerd in de aantrek-
kelijkheid van de Binnenstad, waar-
door mensen zo graag naar Utrecht 
willen komen dat ze bereid zijn om 
de ogenschijnlijke hindernis van een 
goedkoop transferium met goede OV-
verbindingen te nemen. Of gewoon 
met het OV onze stad bezoeken. Dat 
betekent én goede economie én een 
leuke stad én meer leefbaarheid voor 
de bewoners van de Binnenstad (en 
daarbuiten). Verder missen we in het 
plan dat er heel strenge eisen aan taxi’s 
moeten worden gesteld, dat er meer 
elektrisch vervoer moet komen, dat 
we moeten studeren op alternatieve 
vormen van personenvervoer - zoals 
over het water. D66 wil bekijken of het 
invoeren van 80 kilometer op de ring 
rond Utrecht een verbetering betekent 
en we willen bekijken of onze haven 
een grotere rol kan spelen bij de be-
voorrading van de stad. Kortom, een 
D66-ALU had er heel anders uitgezien. 
www.d66utrecht.nl

Leefbaarheid voorop
Het CDA staat voor een schoon 
Utrecht waarin het prettig leven en 

werken is. Met dit uitgangspunt kijkt 
de CDA-fractie ook naar het ALU, 
dat na diverse malen uitstel vastge-
steld wordt in de gemeenteraad op 
3 december.
Op dit moment zijn er diverse plek-
ken in de stad die niet voldoen aan 
de normen voor de luchtkwaliteit. 
Voor de Binnenstad gaat het dan om 
de Catharijnesingel en de Weerdsin-
gel. Aangezien het ernaar uitziet dat 
het autoverkeer tot 2020 met dertig 
procent gaat toenemen, zijn ingrij-
pende maatregelen noodzakelijk. 
Als het ALU wordt vastgesteld, zal 
het door middel van een wegafslui-
ting (een zogenaamde ‘knip’) niet 
meer mogelijk zijn om de Ou-
denoord te bereiken via de Catharij-
nesingel. Mocht in 2014 bovendien 
blijken dat extra maatregelen nodig 
zijn, zal ook de doorgang van de Ca-
tharijnesingel naar het Paardenveld 
worden afgesloten.

Dertig kilometer
Het ALU gaat een enorm bedrag 
kosten: 1,45 miljard euro. Een groot 
deel daarvan - 765 miljoen - wordt 
gestoken in het openbaar vervoer. 
Bovendien wordt er ook nog eens 
200 miljoen gereserveerd voor extra 
‘Park + Ride’-voorzieningen aan de 
rand van het centrum. Een daarvan 
zal in Noordoost-Utrecht gesitueerd 
worden. Er moeten ook duizenden 
extra stalplaatsen voor fietsers ko-
men in de Binnenstad. De openbare 
ruimte rondom de Catharijnesingel 
wordt zo ingericht, dat het verkeer 
beter naar de parkeergarages geleid 
wordt en bovendien kan er dan niet 
harder dan dertig kilometer gereden 
worden.
Het ALU is zowel in omvang als kos-
ten een gigantisch programma. De 
CDA-fractie is in de afgelopen tijd 
druk bezig geweest met de voorbe-
reiding. Tijdens de debatten zal voor 
het CDA de leefbaarheid voorop 
staan. Daarvoor is het ook nodig 
dat de stad op een goede manier 
te bereiken is. Het ALU zal enorme 
gevolgen hebben voor de bewo-
ners van Utrecht, maar een goede 
gezondheid gaat boven alles.

Referendum moet
Na een onderzoek door Bureau 
Blauw, dat voor diverse gemeentes 
luchtmetingen uitvoert, bracht de 
SP het rapport ‘Stop het Schoon-

rekenen‘ uit. Hieruit blijkt dat de 
invoercijfers van de gemeente bij 
het berekenen van de luchtkwaliteit 
in de stad veel te optimistisch zijn. 
Daarin staan we niet alleen. Op 
13 oktober vond in Zalencentrum 
Zuid een bijeenkomst plaats van 
buurtgroepen die actief zijn rond 
het onderwerp luchtvervuiling. 
Buurtgroepen en individuen uit 
Zuilen, Ondiep, Pijlsweerd, Oog in 
Al, Lombok, Kanaleneiland, Hoog-
raven, Binnenstad, Oost, Votulast 
en Overvecht bespraken hoe ze 
gezamenlijk in actie kunnen komen 
tegen de gevolgen van het Actieplan 
Luchtkwaliteit Utrecht (ALU).
Unaniem werd besloten tot het 
nemen van een initiatief tot een 
raadgevend referendum over het 
ALU. Om dit initiatief te coördi-
neren is een platform opgericht.
De SP juicht dit initiatief van harte 
toe. Het platform kan rekenen op 
onze steun. De meeste energie zal 
voorlopig moeten worden gestoken 
in het ophalen van handtekeningen. 
Hier kunnen alle kiesgerechtigden 
in Utrecht aan meehelpen. Handte-
keningenlijsten zijn te downloaden 
via www.utrecht.sp.nl, themakanaal 
Luchtkwaliteit. Meer informatie: 
Michel Eggermont 06-47984159. •

Grenzen aan de groei
Utrecht is een ongezonde stad. 
De vele rijkswegen en het grote 
aantal automobilisten dat elke dag 
de stad in- en uitrijdt, doen onze 
gezondheid geen goed. De vuile 
lucht kost de Utrechtse bevolking 
zo’n 2 à 3 jaar van ons leven. Veel 
bewoners van drukke straten durven 
hun ramen niet meer te openen 
vanwege die vervuilde lucht. Om 
deze letterlijk ongezonde situatie te 
verbeteren, zijn drastische politieke 
keuzes noodzakelijk. Stadspartij 
Leefbaar Utrecht maakt deze keuzes 
in haar verkiezingsprogramma, dat 
in de loop van november uitge-
bracht wordt.
De Club van Rome schreef het in 
1972 al: groei en milieu gaan slecht 
samen. Een groeiende stad telt jaar 
in jaar uit meer woningen, meer 
inwoners en meer mobiliteit. Met elk 
nieuw gezin komt er gemiddeld één 
nieuwe auto extra de stad in. Zolang 
de politici in Den Haag verzuimen 

om maatregelen te nemen om de 
automobiliteit in te perken (via bij-
voorbeeld de kilometerheffing), gaat 
de toenemende mobiliteit ten koste 
van het milieu en onze gezondheid. 
Dat gegeven is de afgelopen 40 jaar 
helaas niet veranderd. Daarom kiest 
Stadspartij Leefbaar Utrecht voor 
een veel kleinere groei van de stad 
Utrecht dan de huidige coalitiepar-
tijen voorstaan, tot de problemen 
rond het milieu en de luchtkwaliteit 
zijn opgelost.

Groene en blauwe longen
Dat betekent dat we voorlopig even 
niet bouwen in de polder Rijnenburg, 
de Merwedekanaalzone of op het 
Veemarktterrein. Dat betekent dat 
Utrecht niet doorgroeit van 302.000 
inwoners nu naar 396.000 in 2025, 
maar hooguit 350.000 inwoners 
telt tegen de tijd dat Leidsche Rijn is 
afgebouwd. Door de bevolkingstoe-
name te halveren, behouden we de 
zo noodzakelijke groene en blauwe 
longen in de stad, en is het zelfs mo-
gelijk deze te versterken, zodat onze 
stad in 2025 ook daadwerkelijk een 
leefbaar Utrecht is! www.leefbaar-
utrecht.nl. •

Binnenkort beginnen diverse cursus-
sen en lezingen op interessante loca-
ties, georganiseerd door de Kunst-
historische Leergangen Utrecht. In 
november en december staat in 
drie lezingen het getijdenboek van 
Katherina van Kleef centraal, het 
belangrijkste 15e-eeuwse manus-
cript uit de Noordelijke Nederlanden. 
Een aantal lezingen in de Grieks-
Orthodoxe kerk op de Spingweg 
zullen gaan over ikonen uit het oude 
Byzantijnse Rijk, Griekenland, de 
Balkan en Rusland. Eind december 
aandacht in Museum Catharijne-
convent voor de kleurrijkste beelden 
in de kerststal:’Hoe de Magiërs 
Koningen werden . In samenwerking 
met Kunstliefde komt de’Utrechtse 
kunstgeschiedenis’ aan bod, met 
daarop aansluitend een les archi-
tectuurgeschiedenis in vogelvlucht, 
gelardeerd met twee stadswande-
lingen. Op vijf zondagochtenden 
zijn er lezingen met de titel’Bach na 
Bach’ in het Conservatorium.
Meer info www.klu.nl.•

Cursussen 
over kunst
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Vr 20 Geertekerk

20.00 Nieuw Kamer Orkest olv 

Jussi Jaatinen mmv Daniël Kra-

mer (piano); Rautavaara, Cantus 

arcticus; Prokofiev, Pianocon-

cert nr. 4 ’Linkerhandconcert’; 

Sjostakovitsj, Symfonie nr. 9

Vr 20 Pieterskerk

20.15 Trajecti Voces olv Dirkjan 

Horringa mmv Ensemble Latón: 

Triste España; o.a. Victoria, 

Requiem; € 12,50/8

Vr 20 ZIMIHC

20.15 Blokfluitensemble Prae-

torius Leiden olv Norbert Kunst: 

Countering Händel; € 15/12,50

Za 21 Domkerk

15.30 Domcantorij olv Remco 

de Graas; Britten, Hymn to 

St Cecilia en Rejoice in the 

Lamb; collecte

Za 21 Geertekerk

20.15 De Philharmonie olv 

Daan Admiraal mmv Selma 

Harking (sopraan), Halil Neci-

poglu (tenor) en Ken Gould 

(bariton); Skalkottas, Zes 

Griekse Dansen; Debussy, Iberia; 

Ravel, Rapsodie Espagnole; 

Demirel, Symphony of Dialogue; 

€ 15/12

Za 21 Nicolaïkerk

20.15 Strijkorkest Zoroaster olv 

Herman Draaisma mmv Eleonore 

Pameijer (fluit); Schönberg, 

Verklärte Nacht; Hamburg, 

Podolian Dances; Escande, El 

Argentino

Zo 22 Willibrordkerk

14.00 Bernard Bartelink (orgel); 

Widor, 10e Symfonie; collecte

Zo 22 Geertekerk

15.00 Het Orkest olv Alexander 

Vakoulsky; Weber, Ouverture 

Euryanthe; Elgar, Enigmavaria-

ties; Tsjaikovski, 4e Symfonie; 

€ 15/12,50

Zo 22 Josephkerk

14.30 Kamerkoor Sjanton 

olv Chris Pouw; werken van 

Tsajkovski, Rachmaninov, Pärt, 

Sisask, Górecki en Bardos; 

€ 12,50

Zo 22 Lutherse Kerk

15.30 Kamerkoor 4 bij 4 olv 

Maarten van der Bijl mmv Janno 

Engelsman (orgel) en Marike 

Tuin (gamba): Triptieken; wer-

ken van Byrd, Pucinni, Debussy, 

Oltra, Golle, Bikkembergs en 

Budai; € 12,50/10

Zo 22 Janskerk

17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

(orgel): Choral Evensong; 

werken van Blytheman, 

Howells, Goodall en Duruflé; 

info www.scholadavidica.nl

Zo 22 Geertekerk

15.00 Het Orkest olv Alexander 

Vakoulsky; Weber, Ouverture 

Euryanthe; Elgar, Enigmavaria-

ties; Tsjaikovski, 4e Symfonie; 

€ 15/12,50

Do 26 Willibrordkerk

20.15 Nederlands Bach Ensem-

ble olv Krijn Koetsveld; Haydn, 

Harmoniemesse; € 27/23

Vr 27 Silokerk

20.00 Het Kunstorkest olv 

Hans Lub: Thomasschule 

Reünie; werken van Johann 

Bernhard Bach, Rosenmüller en 

Hiller; € 9/7

Vr 27 Pieterskerk

20.15 Nederlands Kamerkoor 

olv Paul Van Nevel: Een zingende 

catalogus van Lassus; € 18/12

Vr 27 Werftheater

20.15 Lenny Kuhr mmv Ralph 

Rousseau (gamba) en Frans de 

Berg (piano): Troubadours van 

alle tijden; € 11/10

Za 28 Domkerk

15.30 Jan Jansen en Toon 

Hagen (orgel); Ten Holt, Canto 

Ostinato; collecte

Za 28 Stefanuskerk

20.00 Divina Close Harmony 

olv Pepijn Lagerwey: 15 jaar 

diva’s on stage; € 12,50

Za 28 Geertekerk

20.15 Leiderdorps Kamerorkest 

olv Stephan Pas mmv Marc Vos-

sen (cello); Brahms, Symfonie 

nr. 4; Dvorák, Celloconcert; 

€ 15/12

Zo 29 Willibrordkerk

14.00 Hayo Boerema (orgel): 

Sinterklaasliedjes op verzoek; 

collecte

Zo 29 Academiegebouw

15.00 Utrechtse Studenten 

Cantorij olv Fokko Oldenhuis: 

Dans en Krans; Howells, 

Requiem; werken van o.a. Byrd, 

Tomkins, Morley, Browne, Britten 

en Van der Sande; € 12/8

Zo 29 Geertekerk

15.30 Concerto Cherise olv 

MaNOj kamps; werken van 

Hindemith, Debussy, Saint-

Saens, Fauré en Poulenc 

DECEMBER

Za 5 Domkerk

15.30 Cantores Martini: Sinter-

klaasconcert; collecte

Zo 6 Willibrordkerk

14.00 Zarjanka olv Irina 

Raspopova: Traditionele 

Russische Advents- en Kerst-

liederen; collecte

Zo 6 Nicolaïkerk

17.00 Voormalig Oude Muziek 

Koor olv Daniel Reuss: Koor-

vespers

Zo 6 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv 

Gijs Leenaars mmv David Cohen 

(altus), Albert Edelman (tenor) 

en Christiaan Peters (bas): BWV 

40 Darzu ist erschienen der 

Sohn Gottes; collecte

Zo 6 Willibrordkerk

19.30 Erard Ensemble: Ver-

loren schatten uit de Roman-

tiek; Schumann, Sonate voor 

piano en viool in a op. 105; 

Czerny, “Brillante Fantasie” 

voor natuurhoorn en piano op. 

339, nr. 1; Brahms, Trio voor 

natuurhoorn, viool en piano in 

Es op. 40; € 15

Zo 6 Janskerk

20.00 Bach Choir of the Net-

herlands olv Pieter Jan Leusink 

mmv Jan Vayne en Louis van 

Dijk: Kerstconcert; € 45

Ma 7 Stiltecentrum Hoog 

Catharijne

12.45 Utrechtse Vrouwen-

schola olv Ike de Loos: Middag-

pauzedienst (tot 13.00) in het 

teken van de Advent; dagelijks 

t/m 11 december

Do 10 Jacobikerk

20.15 USKO olv Gilles Michels; 

Mozart, Grosse Messe; 

Schubert, Unvollendete 

Symphonie; € 15/10

Vr 11 Pieterskerk

20.15 Medusa olv Tanya 

Worron: Wassail!; Kerstliederen; 

€ 12,50/8

Vr 11 Schillertheater

20.30 Xavier Boot (piano); 

werken van Liszt en Mozart; 

€ 15/12,50

Za 12 Janskerk

14.30 Urker Mannen Ensemble 

olv Pieter Jan Leusink mmv 

Jan Vayne en Louis van Dijk: 

Kerstconcert; € 45

Za 12 Domkerk

15.30 Koor, orkest en solisten 

van de Domcantorij olv Remco 

de Graas; Händel, Messiah deel 

1; collecte

Za 12 Jacobikerk

20.00 Jacobikoor Cantiago olv 

Herman Mussche mmv Gerrit 

Chr. de Gier (orgel); Bach, Nun 

komm der Heiden Heiland BWV 

61; werken van Stanford en 

Durante; gratis

Zo 13 Willibrordkerk

14.00 Bas Groenewoud (orgel) 

en Bernard Rikkert de Koe 

(zang); werken van o.a. Liszt; 

collecte

Zo 13 Tuindorpkerk

14.30 Domstad Jeugdorkest 

olv Floris Dercksen, Gerard Poot 

en Jussi Jaatinen: Lustrumconcert

Zo 13 Geertekerk

15.00 UvA-orkest J.Pz.Sweelinck 

olv Libia Hernandez; Prokofiev, 

Tweede Vioolconcert; Sjostako-

vitsj, Tiende Symfonie; € 13/8

Zo 13 Silokerk

15.00 Kamerkoor Sforzato 

olv Vincent Doek: Chants du 

Paradis

Zo 13 Ste. Catharinakathe-

draal

15.00 Toonkunstkoor Utrecht 

olv Jos Vermunt: Kerstconcert; 

€ 12,50

Ma 14 Geertekerk

20.15 LSKO Collegium Musi-

cum olv Gilles Michels en Quen-

tin Clare; Beethoven, Derde 

symfonie ‘Eroica’; Miškinis, 

Thoughts of psalms; Mozart, 

Davidde Penitente; Nees, Fünf 

Motetten

Do 17 Lutherse Kerk

20.00 Vocaal Theologen 

Ensemble olv Hanna Rijken 

mmv Milou de Rooij (harp), 

Mieke Vink (fluit) en Sebastiaan 

‘t Hart (orgel); Schütz, Das Wort 

ward Fleisch; Britten, 

A Ceremony of Carols; Händel, 

Harpconcert in Bes; gratis

Vr 18 Pieterskerk

20.15 Cantatrix olv Adrian 

Rodriguez van der Spoel mmv 

Musica Temprana: El pesebre; 

Spaanse kerstmuziek uit de 

barok; € 10

Za 19 Domkerk

15.30 Koor, orkest en solisten 

van de Domcantorij olv Remco 

de Graas; Händel, Messiah deel 

2; collecte

Za 19 Parnassos

20.00 Het Huisorkest olv Anja 

Oosterbeek

Za 19 Nicolaïkerk

20.30 Holland Baroque 

Society: Deze Nacht; sfeervolle 

muziek van Sicilië tot Reykjavik; 

€ 10/9

Zo 20 Willibrordkerk

14.00 Kerstsamenzang mmv 

Bas Groenewoud (orgel) en het 

Willibrordkoor olv Bernard 

Rikkert de Koe; collecte

Zo 20 Parnassos

14.00 Het Huisorkest olv Anja 

Oosterbeek

Zo 20 Aloysiuskerk

14.30 Utrechts Byzantijns Koor 

olv Grigori Sarolea: Kerstcon-

cert; € 13,50

Zo 20 Gertrudiskathedraal

20.15 Bachcantatedienst mmv 

I buoni antichi; BWV 147a 

(reconstructie), Herz und Mund 

und Tat und Leben; collecte

Do 24 Janskerk

13.30 Holland Boys Choir olv 

Pieter Jan Leusink mmv Jan 

Vayne en Louis van Dijk: Kerst-

concert; € 45

Vr 25 Janskerk

15.30 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

(orgel): A Festival of Lessons 

and Carols; collecte

Za 26 Domkerk

15.30 Jan Jansen (orgel) en 

Rom Molemaker (verteller): 

Kerstconcert; collecte

Zo 27 Willibrordkerk

14.00 Bas Groenewoud (orgel): 

Oudejaarsconcert; collecte

JANUARI

Za 2 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 3 Binnenstad

12.00 Culturele Zondag: 

Nieuwjaarsduik info www.

culturelezondagen.nl

Za 9 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 10 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv 

Gijs Leenaars mmv Marjolein 

de Graaf (sopraan), Luise Kimm 

(alt), Eric Jansen (tenor) en Philip 

Barkhudarov (bas): BWV 124 

Meinen Jesum laß ich nicht; 

collecte

Vr 15 Pieterskerk

20.15 Cappella Amsterdam olv 

Frieder Bernius: Letztes Glück; 

werken van Brahms, Rheinber-

ger, Penderecki en Mendels-

sohn; € 18/12

Za 16 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 17 Janskerk

11.00 Viering met muziek van 

Henny Vrienten

C
it

tà
 d

el
la

 M
u

si
ca

 is
 e

en
 s

am
en

w
er

ki
n

g
sv

er
b

an
d

 v
an

 
in

m
id

d
el

s 
ve

er
ti

en
 o

rg
an

is
at

ie
s 

d
ie

 c
o

n
ce

rt
en

 o
rg

an
is

er
en

 in
 d

e 
B

in
-

n
en

st
ad

, m
ee

st
al

 in
 k

er
ke

n
. D

e 
C

it
tà

-a
g

en
d

a 
st

aa
t 

in
 d

e 
B

in
n

en
st

ad
sk

ra
n

t 
en

 o
p

 w
w

w
.u

tr
ec

h
t-

m
u

zi
ek

st
ad

.n
et

.

www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.
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Je kunt meer dan honderd meter rechtuit lopen 
in de nieuwe Universiteitsbibliotheek Letteren aan 
de Drift. In het begin ben je nog niet zo onder de 
indruk, maar dat verandert halverwege. En ach-
terin sta je helemaal verbaasd. Je bent dan in het 
werkpaleis van koning Lodewijk Napoleon, in de 
Grande Galerie, vroeger balzaal, daarna donkere 
boekenopslag en de laatste jaren gerestaureerd, 
en voorzien van een prachtig raam aan de kant 
van de Keizerstraat. Wat een aanwinst voor de 
Binnenstad. En meteen al volop in gebruik. 350 
studieplekken, allemaal steeds bezet. Geen won-
der; wie wil hier niet werken?

Eigentijds
Het is een enorm complex, bestaande uit zes 
rijksmonumenten, die vroeger niet voor iedereen 

toegankelijk waren, maar waar je nu zomaar bin-
nen kunt lopen. De ramen aan de zijkant bieden 
uitzicht op de binnenplaats van het werkpaleis, 
die wordt omgevormd tot een plein, bereikbaar 
via de doorgang in de Wittevrouwenstraat. Nu 
al valt te zien hoe mooi het wordt, met al die 
witgeschilderde gebouwen er omheen. 
De oorspronkelijke structuur en karakteristiek van 
een groot deel van het complex waren verdwe-
nen als gevolg van de vele verbouwingen in de 
loop van de tijd. Dat betekende mogelijkheden 
voor eigentijdse oplossingen. Grosfeld van der 
Velde architecten uit Breda maakte het ontwerp 
in nauwe samenwerking met DHV (bouwkundige 
uitwerking en constructies). Uitgangspunt was 
het maken van een natuurlijke ontmoetingsplek 
van onderwijs en onderzoek, van medewerker 

en student, van universiteit en stad in het 
hart van het Driftcluster (de concentratie 
van gebouwen van de UU op en rond de 
Drift). Toegankelijk, transparant, uitnodigend, 
representatief en rustgevend, zo moest het 
worden. Die opzet is helemaal geslaagd. 

Rondleiding
Kijken onder leiding van een deskundige kan: 
op 12 december organiseert architectuurcen-
trum Aorta een rondleiding.
Sinds de opening is het op de Drift nog erger 
met neergezette fietsen. Verbetering is pas te 
verwachten in 2012, als na de voltooiing van 
alle werkzaamheden aan het Driftcluster de 
grote fietsenkelder op het binnenplein open 
gaat. •

Een paleis vol boeken
Fotografie © Sjaak Ramakers
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Corio knabbelt aan Vredenburg

BoodschappenPlusBus

Ouderen en gehandicapten kunnen 
sinds kort gebruik maken van de 
BoodschappenPlusBus. De bus brengt 
mensen die niet meer zelfstandig 
boodschappen kunnen doen naar win-
kelcentrum, tuincentrum of bestem-
ming voor een dagje uit. Vrijwillige 
chauffeurs en gastvrouwen/gastheren 
begeleiden maximaal zeven passagiers 
per rit. Bel Arend Wesdijk van Stich-
ting Stade, telefoon 236 17 43, e-mail 
bus@stichtingstade.nl. 
Meer informatie www.stichtingstade.nl

herfstmozaïek

het is herfst
ik wandel op het laantje
en dwing mijzelf tot zien
want zien is iets anders
dan kijken
kijken doe ik de hele dag
het vliedende
het snellen van moment
naar moment
zien gaat naar het diepere
stil de tijd de tijd laten
en weten

hoe rood rood is
hoe bruin bruin is
hoe geel geel is

een mozaïek aan kleuren in
enkele bomen bij elkaar gezet
uitbundig tegen lichtend blauw

ik wandel op het laantje
nu ziende wetend
hoe verrassend mooi
dit kunstwerk is

Oeke Kruythof

De vertraging was aanzienlijk, maar nu is het 
toch zover: op 1 december start de eerste nieuw-
bouw in het Stationsgebied. Dat gebeurt op het 
Vredenburg, tegenover C&A, op de hoek met 
de Lange Viestraat. Corio begint daar met het 
winkel/appartementengebouw De Vredenburg. 
De winkels zijn op de begane grond en de eerste 
verdieping, de 76 appartementen er boven. 
In de kelder komt een openbare fietsenstalling. 
De winkels gaan in mei 2012 open.
Corio gaat nog een tweede groot pand op het 

Vredenburg neerzetten: een nieuw entreegebouw 
van Hoog-Catharijne. Peek & Cloppenburg en het 
vroegere secretariaatsgebouw van de Jaarbeurs 
moeten daarvoor wijken. Het vernieuwde Muziek-
centrum zal nog alleen met een hoekpunt aan het 
plein grenzen. Anton van Tetering, onze tekenaar, 
maakte dit plaatje op basis van plattegronden van 
de gemeente van oktober van dit jaar. In het mid-
den het toekomstige plein. De rode lijn geeft de 
contouren aan van het Vredenburg zoals het tot 
voor een paar jaar was. • 

Het aantal wild gestalde fietsen groeit explosief. 
Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort aan stal-
lingsplaatsen in de Binnenstad in tien jaar op van 
vijfduizend tot tienduizend, zo becijfert wethou-
der Ingrid de Bondt. Stevige extra maatregelen 
kunnen er voor zorgen dat het tekort in die tijd 
vrijwel ongewijzigd blijft. Er zullen dan slechts 
vijfhonderd meer wild gestalde fietsen zijn dan 
nu. De Bondt heeft een prijsvraag uitgeschreven 
om de gemeente aan goede ideeën te helpen. 
In februari sluit de inzendingstermijn. Inmiddels 
is de stalling onder het stadhuis gratis geworden. 
De andere stallingen volgen na een evaluatie eind 
dit jaar. •

De gemeenteraad, met uitzondering van het 
CDA, heeft NS Poort opgeroepen nog niet te be-
ginnen met de sloop van de Van Sypesteiijnkade, 
maar in plaats daarvan te zoeken naar mogelijk-
heden om de huidige bebouwing in de passen 
in het nieuwe Stationsgebied. De oproep is het 
gevolg van een mailactie, waaraan duizenden 
mensen hebben meegedaan. De Van Sypesteijn-
kade is het laatste stukje oude bebouwing in de 
omgeving van het station. •

Fietsenchaos

Van Sypesteijnkade

De fietsenchaos op de Drift is verergerd sinds de 
opening van de Bibliotheek Letteren, zie pagina 23 © 

Sjaak Ramakers 


