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Colofon

Ik liep ergens in de noordelijke Binnenstad. Niet dat ik mij erg 
bewust was van de omgeving: ik liep op de automatische 
piloot. Dat doe ik wel vaker als ik nadenk over een tekst voor 
mijn werk of voor een stukje in deze krant. Ik krijg er wel eens 
commentaar op: ‘ik zwaaide nog naar je - wil je me soms niet 
zien?' Dan maak ik excuses. Ik liep er dan ook aan voorbij 
voor ik er erg in had. Er lag een man op de grond, half op 
de stoep en met zijn gezicht onder een auto. Het was zo’n 
onnatuurlijke houding dat het eerst niet tot mij doordrong dat 
het om een man ging. Toen stond ik stil. 
De tekst in mijn hoofd was ik meteen kwijt. Ik overdacht: wat 
te doen. Natuurlijk wist ik wat ik moest doen: teruglopen en 
kijken hoe ik kan helpen. En tegelijkertijd aarzeling - stel dat 
hij agressief zou worden of erger nog: stel dat hij dood was. 
Misschien was er wel helemaal niets aan de hand. Maar ik 
wist dat ik mezelf daarmee voor de gek hield.
Ooit liep ik met een paar vrienden over de Oudegracht na 
een bijeenkomst met de politie over criminaliteit. We praatten 

over de eigen verantwoordelijkheid van de burger om zo 
mogelijk in te grijpen en niet weg te kijken. Ineens stonden 
we stil. We hadden het alle drie gezien: de jongen die met 
een schroevendraaier bezig was een fietsslot te slopen. We 
liepen terug en pakten hem vast. Hij liet zijn gereedschap 
vallen, rukte zich los en ging er als een haas vandoor. We 
gooiden zijn gereedschap in de gracht en moesten er een 
beetje om lachen: onze burgerplicht vervuld. 
Ik liep terug naar de man op de grond. Inmiddels was er een 
buurman komen aanlopen. Hij belde 112 en we stelden vast 
dat de man ademde en dat hij waarschijnlijk straalbezopen 
was. Even later kwam de politie; met twee man hesen ze 
hem overeind.
Op mijn vraag of ze hem zouden meenemen naar het bu-
reau kreeg ik te horen dat ze hem moesten laten lopen. Hij 
moest maar ergens zijn roes uitslapen.
Dat vond ik geen bevredigende afloop. Desondanks was ik 
blij dat ik niet was doorgelopen. • 

Als je de evenementenkalender van nu vergelijkt met die van 
pakweg 45 jaar geleden zou je denken dat Utrecht toen een 
saaie stad was. Het viel wel mee. Er was minder georgani-
seerd vermaak, dat is waar, maar je had zo nu en dan wèl 
een spectaculaire ontruiming of een betoging die uit de hand 
liep. 
Het aardigste evenement in die tijd was de Cinemanifestatie, 
de verre voorloper van het Nederlands Filmfestival. Ik was 
daar voor het Utrechts Nieuwsblad.
Iemand die altijd wel iets wist voor een stukje was regisseur 

Pim de la Parra. Zo tipte hij eens dat een onbekende actrice 
het helemaal zou maken: Willeke van Ammelrooy. 
Fotograaf Sjaak Ramakers en ik naar haar toe. Sjaak vroeg 
wat ik haar wilde vragen, maar dat wuifde ik weg. Het 
gebrek aan voorbereiding wreekte zich, want het gesprek 
verliep aarzelend, tot Willeke onthulde dat ze film bij nader 
inzien toch maar niks vond en dat ze zich wilde terugtrekken 
op het platteland. Dat werd het verhaaltje. 
Ze kwam trouwens snel tot andere gedachten en brak in-
derdaad door. Later ging ze ook regisseren. Dat is het grote 
voordeel van beroemd zijn: je kunt van alles uitproberen. 
De trend is nu dat televisiesterretjes columns gaan schrijven, 
nu weer Victoria Koblenko, in Trouw.
Utrecht grossiert intussen in festivals. Dat heeft mooie 
kanten, want ze zorgen voor levendigheid en vermaak, ze 
zijn broedplaatsen van nieuw talent en ze houden ons bij 
de tijd. Maar bij sommige zogenaamde evenementen lijkt 
de bieromzet het enige wat telt. Van het vroege voorjaar tot 
diep in de herfst is het voortdurend prijs. Mag de Binnenstad 
zo nu en dan even ademhalen? • 

Omslagfoto: Wegwijzer Tweetakt © Sjaak Ramakers
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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

Voor lijk 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]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites



Binnenstadskrant pagina 3

Voorbereid zijn op het ergste

Slecht weer is goed openbare orde-weer, 
want als het regent en stormt blijven veel 
mensen weg, of gaan ze eerder naar huis. 
Niettemin hoopt Judith Pijnacker, adviseur 
openbare orde op het stadhuis, op fantas-
tisch weer eind april, zodat de vrijmarkt en 
Koninginnedag lekker druk zullen worden, en 
dan denkt ze aan vijfhonderd- tot zeshonder-
duizend mensen over twee dagen. ‘Het is een 
groot volksfeest, en dat moet slagen, als het 
even kan vlekkeloos.’

Aan de voorbereidingen zal het niet liggen. 
Wat 27 jaar geleden begon als een klein, anarchis-
tisch initiatief van een paar bewoners uit de Breed-
straatbuurt, groeide snel uit tot een grootschalig 
evenement met veel haken en ogen. Gemeente-
reiniging, politie, brandweer, GG en GD, Rode 
Kruis, omwonenden... ze spelen er allemaal een 
rol in. De taak van de overheid is vooral ook om 
naar het openbare orde-aspect te kijken en na te 
denken over mogelijke calamiteiten. Voor allerlei 
situaties zijn scenario’s, voor brand, bommelding, 
aanslag, mensen te water, een treffen tussen 
hooligans, paniek, enz. De laatste tijd zijn daaraan 
toegevoegd: een bouwwerk dat instort (na het 
Utrechtse trapongeluk) en een automobilist die op 
een menigte inrijdt (na Apeldoorn). Scenario’s, hoe 
zorgvuldig ook opgesteld, blijven natuurlijk altijd 
scenario’s. In de werkelijkheid speelt het zich toch 
anders af dan op papier. Dat neemt niet weg dat 
ze van groot belang kunnen zijn. 

Inzet leveren
Stadspromotie is het bureau op het stadhuis dat 
Utrecht op de kaart wil zetten, dat streeft naar een 
volle agenda met evenementen. De vrijmarkt valt 
onder een andere afdeling, namelijk Openbare 
orde en veiligheid. En daar vinden ze dat er in 
Utrecht meer dan voldoende evenementen zijn, 
dit jaar van half april tot half mei zelfs zó veel dat 
ze voor die tijd een stop hebben afgekondigd. 

Judith Pijacker:’Je zoekt een spreiding over de stad 
en de tijd en gaat na hoe zwaar in onze regio de 
hulpverlening, de politie en de brandweer zijn 
belast. Alle partijen willen inzet leveren - ze zien 
daarin een rol voor zichzelf -maar er zijn natuurlijk 
grenzen aan de capaciteit. Het is niet zo dat ze 
denken : ‘Regel je eigen feestje maar, en val ons er 
niet mee lastig.’ Maar het moet wel kunnen.’

Risicovol
De gemeente en haar partners zien de vrijmarkt als 
èèn van de meest risicovolle evenementen. Al in 
oktober begint Judith Pijnacker met de voorberei-
dingen. In het vroege voorjaar is het zo ver dat alle 
stukken naar de burgemeester - verantwoordelijk 
voor openbare orde en veiligheid - kunnen. Bij alle 
festivals en evenementen is er een organisator, 
maar bij de vrijmarkt niet. Er is geen centrale figuur 
of instantie die namens de vrijmarkt optreedt. 
Dat is natuurlijk knap lastig. Ben Nijssen, mede-
auteur van dit artikel, behoort tot het groepje 
buurtbewoners met wie Judith regelmatig overleg 
pleegt. Maar zij kan Ben niets opleggen. 

Crowd control
De laatste jaren doen de pleinen in de Binnenstad 
mee aan de feestviering. Dat gebeurt op verzoek 
van de horeca, die zich per plein georganiseerd 
heeft. Er is daar dus een duidelijke partij waar-
mee zaken gedaan kan worden. Judith is er heel 
tevreden over. ‘De horeca denkt goed mee om het 
beheersbaar te houden’. Dreigt het op zo’n plein 
uit de hand te lopen, dan volgt ‘crowd control’, 
dan wordt bijvoorbeeld de muziek zachter gezet 
of, als dat niet voldoende helpt, uitgedaan. ‘Dan 
zie je de kluwen los komen. Mensen zijn kudde-
dieren, dat maakt het makkelijk. Iedereen loopt 
achter de ander aan. 
Je hoeft vaak niet groot in te zetten; meestal is het 
voldoende als je op bepaalde punten een prikje 
geeft. Je weet bijvoorbeeld welke DJ’s een hoop 
publiek trekken. Door de grote namen te verdelen 

over de tijd en over de pleinen, krijg je een 
makkelijke doorloop. Hekken moet je niet plaat-
sen; dat veroorzaakt alleen maar blokkades.’

550 man politie
Vrijmarkt en pleinfeesten brengen in twee dagen 
550 man politie op de been, zestig brandweer-
lieden en tweehonderd mensen van Toezicht en 
handhaving. Ook de reinigingsdienst heeft er de 
handen vol aan. Het is altijd weer prachtig om te 
zien hoe snel na afloop de rommel is verdwenen. 
De hoeveelheden worden steeds groter. Want 
door de jaren heen wordt er steeds minder ver-
kocht en steeds meer achtergelaten. 

Handelaren
Alle organisaties betalen hun eigen kosten, en dat 
doen ze zonder mokken, want het is het grote 
volksfeest van de stad. Judith Pijnacker is tevreden 
zoals het nu loopt. Ze vindt het een groot pluspunt 
dat het vrijmarktgebied voor een belangrijk deel 
weer is opgeschoond van handelaren. •

Ben Nijssen en Dick Franssen

Bewoners als handelaren © foto Sjaak Ramakers

Muzikanten op Koninginnedag © foto Dick Franssen
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Muziek op en over het water Marijke Brunt

Zeven keer al hebben enthousi-
aste bewoners van de Tolsteeg-
singel gezorgd voor een heel 
bijzonder evenement, het Zocher-
concert. Klassieke muziek op en 
over het water, uitgevoerd door 
professionele muzikanten op een 
zondagmiddag in de nazomer. Na 
die zevende keer, in 2008, werd 
het stil. Maar misschien komt er 
nu toch een vervolg. 

Dekschuiten dienden als podium en 
zaal voor genodigden. Er kwamen 
honderden belangstellenden luiste-
ren. Op de voor het verkeer afgezette 
weg klapten toehoorders hun eigen 
stoeltjes uit. Bootjes legden aan langs 
de kant. Wandelaars bleven staan. En 
na afloop was er voor iedereen wijn.

Het begon allemaal tien jaar geleden 
als een idee voor een soort feestelijke 
buurthappening ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaardag van twee 
bewoonsters van de Tolsteegsingel. 
Er was met buren al vaker gesproken 
over wat een mooie omgeving hun 
Stadsbuitengracht met uitzicht op het 
Zocherplantsoen zou zijn voor een 
sfeervol openluchtconcert met mooie 
muziek. En dat zo’n concert een goe-
de gelegenheid zou zijn voor buurt-
genoten om elkaar te ontmoeten. 
Toen het concert in september 2000 

echt plaatsvond, was de aanleiding 
inmiddels veranderd. In deze periode 
voerden bewoners ook actie tegen 
de gemeente wegens de toename 
van de verkeersdrukte. De bewoners 
wilden met het concert nu eens een 
positief gebaar maken. Er kwam veel 
bij kijken voor het zover was. Ieder-
een hielp mee, allemaal vrijwillig. 

Al die vergunningen
Er waren sponsors nodig, want het 
concert moest gratis zijn voor ieder-
een en de kosten beliepen al met al 
toch zo’n zestienduizend euro, een 
bedrag dat ook de oprichting van 
een stichting noodzakelijk maakte. 
Er moest een aantrekkelijk en bij 
de omgeving passend programma 
worden opgesteld, musici moesten 
worden gecontracteerd, dekschuiten 
gehuurd, een regen-scenario uitge-
werkt (eventueel alles verhuizen naar 
de Klaaskerk), programma’s gedrukt, 
en dan àl die vergunningen die nodig 
waren! Alles werd tot in de puntjes 
geregeld. Een van de bewoners ging 
vlak voor het concert zelfs nog even 
met de grasmaaimachine over het 
talud van de Stadsbuitengracht. 

Groot succes
Maar het lukte allemaal en het eerste 
Zocherconcert was een groot succes. 
Reden voor de enthousiaste buurt-

bewoners van de Stichting Zocher-
concert om in het daaropvolgende 
jaar weer een concert te organise-
ren, en ook in het jaar daarna, en 
in het jaar daarna, zeven keer nu 
in totaal. Het laatste concert was 
in september 2008. En steeds werd 
zorgvuldig in de gaten gehouden 
dat het concert zijn oorspronkelijke 
maat hield en niet ‘te groot groeide’. 
Immers, de charme van de concer-
ten was het intieme, niet massale. 
Uitgangspunt was en bleef: een 
buurtconcert waar ook anderen van 
harte welkom waren. 

Stichting nu in slaap
Na 2008 zijn er geen concerten 
meer gehouden. De Stichting Zo-
cher-concert is een slapend bestaan 
gaan leiden omdat het aantal ac-
tieve vrijwilligers is geslonken, terwijl 
de organisatie van een dergelijk 
concert juist ingewikkelder is gewor-
den door extra gemeentelijke eisen. 
De Stichting heeft daarom besloten 
(althans voorlopig) geen concert 
meer te organiseren. Jammer? Ja. De 
Zocherconcerten waren uniek - zo’n 
prachtige omgeving, zulke enthousi-
aste organisatoren, en waar elders in 
de Binnenstad is er goede klassieke 
muziek te horen in de open lucht? 

Begrijpelijk? Jazeker, want de orga-
nisatie vraagt nu eenmaal enorm 
veel tijd en inzet van de vrijwilligers, 
en zeven concerten zijn er al veel.

Misschien een vervolg
Er bestaat echter een kans dat er 
toch ook dit jaar een openlucht-
concert komt op het water. Henny 
Diemer en Dody Soetanto denken 
momenteel serieus na over een ver-
volg op de concerten. Diemer, do-
cente aan het Utrechtse Conserva-
torium en Tolsteegsingelbewoonster, 
hielp eerder met de programmering 
van de Zocherconcerten. Zij organi-
seert vaker concerten (bijvoorbeeld 
op 12 september een (gratis) concert 
ter gelegenheid van de Rietveldten-
toonstelling in het Centraal Museum 
met muziek die te maken heeft met 
De Stijl, en op 8 mei op het Ledig Erf 
een belcanto-concert ter gelegen-
heid van de Utrechtse etappe van 
de Giro d’Italia). Soetanto, conserva-
toriumstudent, is Diemers assistent. 
De plannen zijn nog niet uitgewerkt, 
maar als er meer bekend wordt, zal 
de Binnenstadskrant dat melden. 
Vrijwilligers die willen meehelpen 
zijn overigens welkom. Zij kunnen 
zich (s.v.p. in het Engels) melden bij 
dodysoetanto@yahoo.com.•

Zocherconcert met muzikanten en toehoorders op dekschuiten 
© Stichting Zocher-concert
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De glazen kassen op de Neude 
zijn inmiddels weer verdwenen. 
Even neerstrijken op de houten 
vlonders tussen de coniferen 
in het tijdelijke stadspark moet 
weer wachten tot volgend jaar, 
hoewel het volgens een jeugdige 
bezoekster eigenlijk ‘altijd zo 
zou moeten blijven’.
En ja, waar vind je anders mid-
denin de Binnenstad een pasge-
boren lammetje, een ezel, een 
aaibare gans, een klein kalfje en 
een kip, die gebroederlijk naast 
elkaar van een baal hooi staan 
te eten? En waar kan je anders 
zomaar op weg van school naar 
huis even stoppen bij een digita-
le knikkerbaan, om je eigen knik-
ker geboren te laten worden? Of 
gewoon op de Neude een kamer 
binnenstappen en die helemaal 
naar eigen inzicht met een af-
standsbediening inkleuren?

Dat kon de laatste week van maart 
bij Tweetakt, het theaterfestival voor 
de jeugd. Verspreid door de hele 
stad en ook daarbuiten, waren er 
negen dagen lang in diverse theaters 
en op bijzondere locaties veertig 
theatervoorstellingen te zien. Oor-
spronkelijk was dit een festival voor 
professionals, die voorstellingen ver-
kocht aan scholen, en afwisselend in 
Antwerpen en Nederland georgani-
seerd werd. In 2002 kwam Tweetakt 
voor het eerst naar Utrecht, waar 
het sinds 2004 een jaarlijks terugke-
rend landelijk festival voor jeugdpo-
diumkunst is geworden, en dus voor 
iedereen toegankelijk.

Nooit kinderachtig
‘Wat voor Tweetakt kenmerkend is,’ 
vertelt Gouke Hilte, medewerkster 
publiciteit van Storm, de stichting 
die de organisatie van het festival in 
handen heeft, ‘is een bepaalde kwa-
liteit. Het zijn dan wel voorstellingen 
voor kinderen, maar ze zijn nooit 
kinderachtig. Ze zijn ook voor vol-
wassenen interessant. We kiezen ze 
uit omdat ze opvallend zijn, door het 
thema of de vorm. Het zijn gedeelte-
lijk bestaande producties die hier in 
première gaan, en voorstellingen die 
speciaal in opdracht voor Tweetakt 
worden gemaakt. Ook hebben we 
veel jonge, nog net niet of net wel 
afgestudeerde theatermakers.’
Zoals bijvoorbeeld de voorstelling 
van een man in een kast die daar 

zijn vrouwelijke bezoek ontvangt, 
wat voor hilarische toestanden 
zorgt. ‘Wat was dat geinig!’ roept 
een jonge bezoekster na afloop. 
Ook de klas middelbare scholieren 
die bij de voorstelling was, bleef 
(voor een klas middelbare scholieren) 
opvallend geboeid. 

Iets stom vinden
Zij zijn hier dan ook niet onvoorbe-
reid naar toe gekomen. Educatie op 
basis- en middelbare scholen blijkt 
een belangrijke tak van het festival. 
Ilona van der Heijden, ook van Stich-
ting Storm, is een heel jaar bezig 

met het educatieproject, waarbij stu-
denten van de Hogeschool Utrecht 
en de Hogeschool voor de Kunsten 
worden ingezet om op scholen 
workshops te geven over theater-
voorstellingen en de jongeren te le-
ren hoe je naar theater kunt kijken. 
‘Bij middelbare scholieren, vooral 
in groepsverband, is iets al gauw 
‘stom’’, vertelt Ilona. ‘Wij zeggen 
dan: ‘Je mag wel iets stom vinden, 
maar weet dan in ieder geval waar-
om je het stom vindt!’ Wij willen dat 
jongeren een positieve theatererva-

Voor kinderen, maar nooit kinderachtig 
© Sjaak Ramakers 

ring opdoen. Dat ze zien dat theater 
niet alleen maar serieus toneel in de 
schouwburg is, of dat het belerend 
over een bepaald thema zoals pes-
ten moet gaan, maar dat het ook 
gewoon leuk mag zijn!’
En dat is het. Alles ademt creativi-
teit. Een meisje van acht jaar mag 
een tekening maken die daarna via 
een soort kopieermachine tot leven 
gewekt zal worden. Inderdaad danst 
het getekende blije zonnetje even 
later op het plafond rond, tussen an-
dere - door kinderen en volwassenen 
- getekende figuren. Als het meisje 
daarna in ‘de kleurkamer’ niet alleen 
de kamer maar ook de ontwerper 
ervan, die even komt kijken, mag 
inkleuren, is haar enthousiasme 
compleet. 

Klein Lowlands
Vanwaar eigenlijk die glazen kassen?
Gouke vertelt dat dat is ontstaan uit 
de wens een transparante festivallo-
catie te hebben, die de drempel naar 
het theater verlaagt. Dat transpa-
rante heeft uiteindelijk wel een heel 
letterlijke vorm gekregen.
Maar Tweetakt is meer dan alleen 
theater. Iedere dag treedt er nieuw 
aanstormend muzikaal talent uit 
Nederland op in het festivalcentrum. 
Een bezoeker noemde het zelfs 
‘Lowlands in het klein’. Is het ‘t lek-
kere weer, of de ambiance? Zoals bij 
de voorstelling op één van de laatst 
overgebleven boerderijen in Leidsche 
Rijn, ingeklemd tussen snelwegen en 
ambitieuze nieuwbouw. Werkt de 
locatie al mee aan de surrealistische 
sfeer, de lagere schoolklas uit de 
stad, die op één van de eerste war-
me lentedagen over het enorme de-
solate viaduct langs ‘de Rode Doos’ 
aangesjokt komt, doet dat zeker. 
Ook deze klas heeft een lang voor-
traject gehad naar deze voorstelling. 
De reis ernaartoe hoorde daar blijk-
baar niet bij, anders waren ze bij de 
goede bushalte uitgestapt. Ook deze 
klas ondergaat de muzikale voorstel-
ling ademloos.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid, 
ging dit jaar zeker op bij Tweetakt. 
Het festival is dan ook niet voor niets 
in 2009 uitgeroepen tot Leukste 
Stadsevenement van Nederland.
Was het maar maart 2011...•

Tweetakt ademt creativiteit Jacqueline van Eimeren

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Vier dagen in augustus

’Die dagen voel ik mij oud’ en ‘het lijkt altijd 
op een overval’, reacties van bewoners uit de 
Binnenstad op de Utrechtse introductiedagen.

Op 16 augustus gaan de vier introductiedagen 
weer van start. 3200 aankomende studenten 
worden op de Binnenstad losgelaten. Ongeveer 
tienduizend ouderejaars zijn aanwezig om hun 
schouders onder de organisatie te zetten via stu-
denten- en sportverenigingen of gewoon om te 
kijken naar nieuwelingen.
De colleges van bestuur van Universiteit en Hoge-
school zijn de opdrachtgevers voor de Utrechtse 
Introductie Tijd (UIT). Tegelijkertijd presenteren zich 
studentenverenigingen. 
Dit jaar verzorgt UIT het avondprogramma en de 
opening in een tent op het terrein van University 
College Utrecht. Van het Lepelenburg, Lucasbol-
werk en Janskerkhof maken voornamelijk studen-
tenverenigingen gebruik. 

Nieuwe levensfase
In groepjes van vijftien, onder begeleiding van 
ouderejaars, doorlopen de aankomende studenten 
een divers programma met onder anderen een 
cantus (studentikoos zang- en drinkfestijn) en een 
verenigingsparade op de Maliesingel. 
Zij beginnen een nieuwe levensfase. Daarvoor heb-
ben ze nieuwe contacten nodig. De Binnenstad 
lijkt daarvoor dè aangewezen plek.
‘Om de horeca ook de gelegenheid te geven zich-
zelf te presenteren, wordt minimaal één maaltijd 
opgediend in Utrechtse eetgelegenheden. Dit in 

samenspraak met ondernemers uit de Binnenstad’, 
vertelt Maartje Beerens van de Introductie Com-
missie Utrecht 2010.
Zo’n 20 tot 25 procent van het budget wordt 
gefinancierd door sponsoring. Een klein gedeelte 
hiervan is de bijdrage van de horeca.

Drinken op de Neude
‘Aan de deelnemers wordt tijdens de UIT geen 
sterke drank geschonken, bier en wijn is pas vanaf 
het einde van de middag te verkrijgen. Bovendien 
is er een gevarieerd aanbod van alcoholvrije drank-
jes.’ Verder zegt Beerens: ‘Wij benadrukken dat 
er, zeker in de avonduren, rekening moet worden 

Elaine Vis

Vaak mooi weer tijdens de introductiedagen © Mark Brouwer

Neude: terrassen acceptabel, evenementen niet

Omwonenden van de Neude waarderen de 
terrassen positief, maar vinden dat er te veel 
evenementen zijn. Zij storen zich vooral aan 
de commerciële evenementen. 

De terrassen op het middengedeelte van de 
Neude zijn een paar jaar geleden toegestaan on-
der voorwaarde dat er een evaluatie zou komen. 
Inmiddels is ook aan de wijkraad zijn mening 
gevraagd. Natuurlijk hadden de wijkraadsleden 
er wel een persoonlijk oordeel over, maar op 
initiatief van Betty Feenstra werd besloten de om-
wonenden en bedrijven rondom de Neude in een 
enquête naar hun mening te vragen. Betty nam 
deze actie op zich en verwerkte de reacties. Flyers 
werden verspreid op de Neude en de aangren-
zende straten: Schoutenstraat, Lange Jansstraat, 
Potterstraat, Kintgenshaven, Vinkenburgstraat 
en kop Voorstraat; in totaal bij 280 bewoners 
en ondernemers. Via de website kwamen 56 
ingevulde enquêtes binnen, waarvan negen van 
ondernemers. De hoogste respons kwam uit de 
Schoutenstraat. De vragen behelsden overlast 
van bezoekers van de terrassen aan rand van de 

Neude en midden op de Neude, rondlopende 
bezoekers, geparkeerde fietsen, lawaai, evene-
menten, rommel/afval, veiligheidsgevoel, verkeer 
en toegankelijkheid van woning/bedrijf.

Stapavonden
De volgorde van punten die overlast opleveren 
was: evenementen, rommel en afval, geparkeerde 
fietsen en lawaai. De commentaren op de evene-
menten betroffen geluidsoverlast, lelijke uitstra-
ling van het op zichzelf mooie plein, zeker als het 
evenement afgescheiden wordt door hekken met 
zeilen. Daarnaast zijn er vooral teveel evenemen-
ten, met name commerciële evenementen.
Opvallend was dat de respondenten in het al-
gemeen positief waren over de terrassen; als 
je niet tegen levendigheid kunt moet je niet in 
de Binnenstad gaan wonen, was het algemene 
oordeel. Overigens vindt men dat je op de Neude 
niet alleen op een terras moet kunnen zitten, 
maar ook op openbare zitplaatsen. Wel worden 
genoemd overlast van wildplassers en het vele 
zwerfvuil na stapavonden, maar dat kan, volgens 
de respondenten, niet direct gekoppeld worden 

Ben Nijssen

aan de terrassen. Een meerderheid vindt dat het 
terrasmeubilair niet uniform hoeft te zijn. In het 
algemeen beoordeelt men het huidige meubilair 
als voldoende.

’Overlast-route’
Wat betreft de overlast van bezoekers en de 
gevoelens van onveiligheid bleek dat de overlast 
overdag wel meevalt, maar ‘s nachts toeneemt. 
Het is niet zeker dat dit om bezoekers van de 
terrassen gaat. Er wordt vooral geklaagd over 
junks en bedelaars. Opvallend is dat in de Lange 
Jansstraat veel overlast wordt ervaren. De straat 
vormt de verbinding tussen de Potterstaat en de 
kroegen van de Nobelstraat en maakt daarmee 
onderdeel uit van een ‘overlast-route’.
Voor de wijkraad betekent de uitslag dat hij ak-
koord kan gaan met verlenging van de vergun-
ning voor terrassen. Het fietsenparkeerprobleem 
is al aandachtspunt van de wijkraad. Wat betreft 
de evenementen moet ervoor gezorgd worden 
dat er voldoende spreiding (niet alleen in de Bin-
nenstad) is. De evaluatie van de laatste evene-
mentennota moet nog plaatsvinden. •

gehouden met buurtbewoners. Uiteraard willen 
we er alles aan doen om de Binnenstad schoon te 
houden. Er is een statiegeldsysteem op glazen’.
Drank aanmoedigende spelletjes zijn verleden tijd. 
Op de site van de UIT staat een wervende tekst 
voor aankomende studenten: ‘tot ‘s avonds laat 
drinken op één van de gezellige terrassen op de 
Neude, tot in de late uurtjes dansen in de kroeg. 
Utrecht bruisende studentenstad, in het hartje van 
het land, je zult je er nooit vervelen’.
Na de vier introductiedagen verdwijnen de meeste 
studenten op kamers, in Zuilen en Overvecht, in de 
studiezalen van de Uithof. De overval is voorbij. •
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De reinigingsdienst is overrompeld door het 
succes van het scheiden van plastic afval. 
De 29 containers in de stad kunnen het niet aan, 
ook al worden ze nu vier keer in plaats van twee 
keer per week geleegd. En zo is het bijvoorbeeld 
op het Lepelenburg vaak een grote bende. 
Eind april - ‘er is nu eenmaal een leveringstijd’ -

Overrompeld door het succes
Van de Utrechtse literatuurhistoricus Niels 
Bokhove die geregeld voordrachten over 
schrijvers houdt in Salon Saffier in de 
Herenstraat, is een goed geschreven en vorm 
gegeven boek verschenen over het leven en 
het werk van de dichter Martinus Nijhoff in 
de jaren 1930 in Utrecht. 

Het bestaat uit de beschrijving van twee door de 
samensteller ontworpen wandelingen door de 
Binnenstad en Utrecht-Oost - beide in beeld ge-
bracht op stadsplattegronden - langs de adressen 
die verband houden met Nijhoffs privéleven en 
met plaatsen waarover hij heeft geschreven. En 
twee hoofdstukjes gaan over zijn vriendin Josine 
van Dam van Isselt die lerares oude talen op het 
Stedelijk Gymnasium was en over het ontstaan 
van zijn bekendste gedicht Awater. Bokhove 
doet ook verslag van zijn onderzoekingen naar 
Nijhoffs vriendenkring in de stad waartoe de in 
hoge mate belangstelling inboezemende schilder 
Koch van Oudegracht 341 behoorde. Een moord 
die plaatsvond op 21 mei 1935 in een Chinees 
restaurant in de Lichtegaard nr. 8, een adres waar 
Nijhoff dikwijls met vrienden at, heeft Bokhove 
zorgvuldig weten te reconstrueren. Vele van de 
opgenomen foto’s, waarvan de meeste voor het 
eerst worden gepubliceerd (café Flora op het 
Lucasbolwerk, Vlaer & Kol en Heck op de Ou-
degracht, Tivoli in de Kruisstraat, enz.) zijn voor 
Utrechtse lezers vermoedelijk zeer aantrekkelijk. 
Deze uitgave behoort te staan in elke Utrechtse 
boekenkast waar je mee voor de dag kunt 
komen. ‘Awaters spoor. Literaire omzwervingen 
door het Utrecht van Martinus Nijhoff’ door 
dr. N. W. Bokhove. Uitgeverij Bas Lubberhuizen. 
€ 17, 90. •          M. v. V.   

komt er een tweede container. Aad Jongeneel 
van de gemeentereiniging verwacht dat het dan 
een stuk beter wordt.
De proef met de containers duurt twee jaar. 
Daarna wordt bekeken of een andere manier van 
inzamelen beter is. In sommige gemeenten wordt 
het plastic thuis opgehaald. •

Nijhoff en de Binnenstad

Lunchroom Heck. Foto uit het boek 'Awaters spoor' 

© Job de Jong
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Bomen speelden vanouds rol in grachtbeeld
De bomen horen tot de meest oorspronke-
lijke beelden van de werven. Werfmuren, 
kademuren en bestrating zijn modernere 
uitvoeringen. Ook uit discussies over herstel 
van de forten van de Hollandse Waterlinie 
blijkt dat men er de voorkeur aan geeft om, 
bij het herstel van de muren, de bomen zo-
veel mogelijk te laten staan omdat juist de 
symbiose tussen muren en boomwortels het 
evenwicht voor de muren verzorgt.
Deze conclusie valt te trekken uit het cultuur-
historische rapport ‘Bomen langs de grachten. 
Historische achtergrond en karakteristiek van de 
bomen langs de Utrechtse grachten.’ 

Het werd in 2003, op verzoek van het Wijkbu-
reau Binnenstad, geschreven door Frans Kipp van 
de afdeling Stedenbouw en Monumenten en is 
begin 2009 van afbeeldingen en enkele aanvul-
lingen voorzien. Publiciteit is er niet aan gegeven. 
Frans Kipp komt tot de conclusie dat bomen 
vanouds een rol speelden in het grachtbeeld, 
aanvankelijk op de taluds, later op de werven. 
Gezien het recht van overpad voor het jagen en 
aanleggen van schepen was er dicht langs de wa-
terkant geen plaats voor bomen. Daarom kwam 
in feite alleen de strook dicht langs de werfmuren 
in aanmerking. De bomen werden ofwel bewust 
door de bewoners geplant of kregen als natuur-

Ben Nijssen Bomencomité maakt een vuist

Het plan voor het herstel van de 
kademuren langs de grachten 
was aanleiding voor een aantal 
verontruste grachtenbewoners 
om het comité Behoud Werven 

© Sjaak Ramakers

lijke opslag soms kans verder te groeien. 

Ideale zonwering
Langs de Oudegracht was de boomkeuze een 
zaak van de eigenaar en dat leidde tot een geva-
rieerde samenstelling. Bomen waren er vooral op 
het noordelijke en zuidelijke deel van de Oude-
gracht, omdat de werven daar het breedst zijn. 
De Nieuwegracht is veel smaller, maar ook vooral 
veel jonger dan de Oudegracht. De bomen 
werden hier midden op de smalle werven ge-
plant. Velen beschouwden bomen als ideale 
zonwering: in de winter vrijwel doorzichtig, in de 
warme zomers schaduwrijk. 

Ben Nijssen

kwam er een website www.werf-
herstel.nl en werden er elektronisch 
handtekeningen verzameld voor 
een petitie. Al snel bleek dat vele 
bewoners de mening van het comité 
droegen.

Vóór aanvang van een raadsinforma-
tie-avond werd de petitie met hon-
derden ondertekeningen aangebo-
den aan wethouder Ingrid de Bondt. 
Zij zegde onmiddellijk toe dat de 
bewoners bij het onderzoek betrok-
ken zouden worden en dat de ge-
meente garant staat voor eventuele 
schades. Tijdens de daarop volgende 
commissievergadering over de bo-
menparagraaf bleek het comité door 
een raadsmeerderheid te worden 
ondersteund. Met name GroenLinks, 
Stadspartij Leefbaar Utrecht, D66, SP 
en Burger en Gemeenschap gaven 
actieve steun, waardoor de wethou-
der op meer punten moest toegeven. 
Vooral met het gefaseerd aanvragen 
van velvergunningen had zij moeite, 
maar ten slotte ging zij overstag. 

Expertise verzamelen
Na de commissievergadering werd 
het van gemeentezijde wat stil. 
Blijkbaar beraadt men zich op de 
nieuwe situatie en vraagt men zich af 
hoe de verantwoordelijkheden tussen 
gemeente en participanten op elkaar 
afgestemd moeten worden. Het co-
mité verzamelt intussen expertise om 
zoveel mogelijk bomen te kunnen 
behouden en benadert mensen die 
aan de participatie willen deelnemen. 
Wie denkt het comité daarin op eni-
gerlei wijze te kunnen ondersteunen, 
wordt verzocht een reactie te sturen 
naar info@werfherstel.nl.•

èn Bomen op te richten. Het co-
mité wordt ondersteund door het 
PLU (Platform Utrechtse milieu-
organisaties). Het vraagt de ge-
meente een aantal garanties voor 

werfherstel: geen velvergunning 
in één keer voor alle 67 bomen 
die weg zouden moeten, maar 
vergunningen gefaseerd per rak, 
een onderzoek om de bomen die 
blijven staan zo goed mogelijk te 
verzorgen, instaan voor gevolg-
schade aan kelders en woningen, 
bewoners actief betrekken bij 
besluitvorming en onderzoek om 
de archeologische en ecologische 
waarden van de werven te borgen. 

Rood en oranje
Hoewel het gemeentelijke plan uit-
gaat van een zo zorgvuldig mogelijk 
herstel, is er een acute dreiging voor 
67 bomen. Voor de nieuwe kade-
muren worden stalen damwanden 
de bodem ingedrukt. Hiervoor is 
ruimte nodig wat ten koste gaat van 
de wortels. Ook moet er voldoende 
ruimte naar boven zijn voor de dam-
wanden en de machines. Op kaarten 
zijn 30 bomen met een rood kruis 
gemerkt; hetgeen onherroepelijke 
kap betekent. Daarnaast hebben 37 
bomen een oranje kruis gekregen; 
hiervan werd eerst gemeld dat deze 
waarschijnlijk ook zouden moeten 
worden gekapt, maar dit werd later 
wat afgezwakt door te zeggen dat al 
het mogelijke in het werk gesteld zal 
worden om ze te behouden.

’Help ik word gekapt’
Het comitè zorgde voor veel publici-
teit om de overige bewoners op de 
hoogte te brengen. Bomen die op de 
kaarten waren voorzien van een rood 
of oranje kruis werden op de werven 
voorzien van een plakkaat met de 
tekst ‘Help ik word gekapt’. Voor 
veel ramen verschenen posters. Ook 
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Prof. Hu Min © Dick Franssen

heden van de bomen. Zo werden de werven in 
de jaren ‘60 alle bestraat. Soms was er oor-
spronkelijk wel een bestrating van keitjes, maar 
die was opener. De beschoeiingen bestonden 
veelal uit hout (vroeger werfbalken genoemd); 
soms ontbraken ze zelfs. Nieuwe beschoeiingen 
werden vaak buiten de oude gebouwd, waardoor 
de grachten smaller werden. In de jaren ‘70 werd 
begonnen met de restauratie van de werfmuren. 
Ze werden in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
muren voorzien van degelijke funderingen. 
De wortels van de bomen liepen onder deze 
muren door en werden dus in hun groei beperkt. 
De keldervloeren waren eerst voorzien van een 
open bestrating, maar tegenwoordig van een be-
tonnen vloer. Een verdere verschraling betekende 
de afschaffing van de straatspuwers, die het over-
tollige regenwater van de straten naar de werven 
leidden (let wel dit zijn niet de gewelfspuwers). 
Door het verhoogde profiel van de wegbestrating 
langs de buitenkant nam deze functie verder af. 
Ten slotte werden er steeds meer nutsleidingen 
in de werven geleid, wat ook ten koste van de 
boomwortels ging. 
Frans Kipp pleit dan ook voor het gaan optimali-
seren van de groeicondities van de bomen op de 
werven.•

Beijing lijkt schoner dan Utrecht

Beijing heeft tientallen universiteiten, maar 
je hebt maar één ‘Universiteit van Peking’. 
De beste van China, met tienduizend streng 
geselecteerde studenten uit het hele land en 
met hoogleraren die tot wereldtop horen.

Eén van die professoren is Hu Min, een gastvrije, 
gemoedelijke vrouw van een jaar of 45. Zij is 
degene die uitdokterde hoe de lucht in Beijing 
tijdens de Olympische Spelen schoon genoeg kon 
worden voor sport op hoog niveau. Ze verzon 
een heel pakket maatregelen, die voor Neder-
landse begrippen ver gaan, zoals verplaatsing 

van sterk vervuilende industrie, een verbod op 
vrachtauto’s in de stad en strenge milieu-eisen 
voor bussen en auto’s. Omdat tegenspraak in 
China niet populair is, kan de overheid doortas-
ten. En zo was in Beijing tijdens de Spelen de zon 
inderdaad weer te zien. En dat is ze nog steeds. 
Want de maatregelen zijn van kracht gebleven. 
Volgens professor Min neemt de luchtvervuiling 
nog steeds af, hoewel er in de stad per dag dui-
zend auto’s bij komen. (Nu vier miljoen auto’s op 
een bevolking van zestien á achttien miljoen). Dat 
neemt niet weg dat er nog veel mensen zijn met 
aandoeningen van de luchtwegen. 

Alles elektrisch
Op filmbeelden van vroeger zag je een stad met 
onvoorstelbare aantallen fietsers. Nu rijden er in 
Utrecht meer. Het populaire vervoermiddel is te-
genwoordig de metro. Voor 22 cent kun je net zo 
ver reizen en net zo veel overstappen als je wilt. 
Elk jaar wordt het lijnennet dichter. 
Scooters en karretjes zijn er nog wel, maar dan 
allemaal elektrisch. Eén pizzakoerier in Utrecht 
maakt meer herrie dan al die dingen bij elkaar. 
Het wagenpark bestaat vooral uit jonge, grote 
auto’s. Voor BMW is China het belangrijkste ex-
portland ter wereld. 

Geen sigarettenpeuk
Beijing staat vol soms spectaculaire nieuwbouw. 
Van veel oude steegjes, hutongs, is alleen de her-
innering op nostalgische schilderijtjes over. 
Waarschijnlijk is de lucht nog steeds vuiler dan in 

Utrecht, maar er ligt geen sigarettenpeuk, geen 
papiertje, geen beker van MacDonalds. Smerig-
heid wordt weggespoten. 
De vroege ochtend na thuiskomst wachtte ik bij 
het Centraal Station op de tram naar Nieuwe-
gein. Wat een verwaarloosde , vervuilde boel, 
wat een treurige gebouwen, waar je ook keek. 
Een half uurtje later zag ik dat het toch nog erger 
kon: de halte Nieuwegein-Centrum. We zakken 
wel af. •

Dick Franssen

De culturele revolutie heeft in China tot ge-
volg gehad dat een hele generatie geleerden 
ontbreekt, zegt prof. Hu Min. Er zit een gap 
tussen de wetenschappers van zeventig en 
ouder en de generatie die nu tegen de vijftig 
is. Haar uitspraak is opmerkelijk, omdat in 
China met terughoudendheid wordt gespro-
ken over het onheil dat Mao heeft aange-
richt. Het portret van de dictator hangt nog 
steeds boven de ingang van de Verboden 
Stad. Dagelijks bezoeken duizenden mensen 
zijn mausoleum. 
Volgens mevrouw Min is haar universiteit 
een voorpost in China van het verlichtings-
denken. Chinezen zijn geneigd voetstoots 
aan te nemen wat er in boeken staat en wat 
van bovenaf wordt verkondigd, maar op de 
Peking-universiteit worden studenten aan-
gemoedigd vragen te stellen en te twijfelen. 
Het leidt ook tot een minder dociele omgang 
met hoogleraren. •

In tegenstelling tot de Oudegracht ging in de 
17e eeuw de gemeente zich hier met de bomen 
bemoeien. De rommelig en willekeurig uitziende 
begroeiing moest binnen een maand vervangen 
worden door een ordelijke rij lindebomen. Let 
wel: het bleven particuliere bomen. Het laatst 
gebeurde dat aan de zuideinde van de Nieuweg-
racht toen daar de Servaasabdij werd afgebroken. 
Dat stuk kreeg toen de benaming ‘Onder de 
Linden’.
In de tweede helft van de 19e eeuw startte het 
verval van de werven, door verschuivingen in het 
economische patroon en de rol van de 
transportmiddelen. In 1928 pleitte de toen nog 
jonge Vereniging Oud Utrecht voor een overname 
van de werven door de gemeente omdat van de 
particuliere eigenaren niet meer geëist kon wor-
den dat die de werven zouden herstellen. 
Na 1945 werd hiermee gestart. Een specifiek 
bomenbeleid kwam er echter niet. De bomen 
werden na uitval wel of niet vervangen en indien 
wel, vaak ook buiten de karakteristieke plant-
zone. Ook werden er andere soorten geplant dan 
de oorspronkelijke. 

Straatspuwers
De werven zelf veranderden ook in de laatste 
eeuw. Hierdoor wijzigden de groeiomstandig- © Sjaak Ramakers
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Intieme keldermuziek Jesse Pouw

Bezoekers hebben veel kans op 
een live concert, als ze ‘s avonds 
via de wenteltrap in de Lange 
Smeestraat naar de werfkelder 
afdalen. Maar verwacht niet dat 
het meteen begint, want in ‘t 
Oude Pothuys komt de muziek 
op z’n tijd.

Een relaxt sfeertje, dat spreekt veel 
bezoekers naar eigen zeggen aan. 
Het eet- & muziekcafé bestaat al 
sinds de jaren zeventig. Ook op 
doordeweekse avonden betreden 
musici het podium, van nog onbe-
kende jonge talenten tot beroemd-
heden als gitarist Jan Akkerman. De 
bezoekers zitten er met hun neus 
bovenop.

Ouwehoeren
Op een willekeurige vroege vrijdag-
avond trekt het Pothuys borrelaars 
en eters. Voor later op de avond 
staat een optreden van zangeres 
Samantha Maddocks met haar band 
gepland. Ze heeft hier al eerder ge-
zongen.
‘Het sfeertje hier spreekt me aan, 
het is relaxed’, vindt bezoeker Tessa 
Scherpenzeel. ‘We komen hier al ja-
ren, meestal op vrijdag of zaterdag. 
Voor ‘n drankje, de kaasfondue en 
live muziek.’ Ze noemt ‘t Pothuys 
een plek waar je lekker kan ouwe-
hoeren, drinken en muziek kan luis-
teren én zien. Collega Ton de Wind 
valt haar bij: ‘Het is bijzonder als je, 

met een relatief kleine groep men-
sen, op elkaar geperst in een intiem 
keldertje van muziek en een leuke 
avond geniet.’ 

Gesjouw
Giechelend struikelen Jennifer en 
een vriendin het smalle trapje af de 
kelder in. ‘Een vriendinnetje werkte 
hier vroeger, zo heb ik het Pothuys 
leren kennen. Ik was er al honderd 
keer voorbij gefietst,’ vertelt ze. ‘Ik 
kom voor het sfeertje en de muziek. 
Ik zing zelf ook, maar durf het nog 
niet aan om hier op het podium te 
stappen. Misschien over een tijdje.’ 
Haar vriendin Marleen vindt de werf-
kelder ‘keigezellig’. ‘Dit heb je toch 
eigenlijk nergens? Ik moest de eerste 
keer wennen aan de kleine ruimte, 
maar vind het nu knus.’
De bandleden hebben zich na heen-
en-weer gesjouw op het podium 
geïnstalleerd. Het is passen en me-
ten, maar lukt allemaal net. 
Ze stemmen het volume van hun 
instrumenten op elkaar af, de mi-
crofoon wordt getest. De meeste 
bezoekers babbelen nog rustig door, 
een enkeling volgt de verrichtingen 
van het bandje aandachtig. 
De eigen schare fans van Samantha 
Maddocks posteert zich alvast dicht 
bij het podium.

Volle stem
‘Heerlijk toch, dat gerommel op dat 
podiumpje? Ik vind het prachtig om 

naar te kijken.’Jan-Paul - ‘zeg maar 
JP’- komt speciaal voor de bandjes 
naar ‘t Pothuys. ‘Al minstens vijftien 
jaar. Het mooie is dat hier in feite ie-
dereen het podium op kan stappen. 
Er is lekker veel interactie tussen de 
muzikanten en het publiek.’ Hij rolt 
naast zijn biertje een shaggie op de 
bar, en vertrekt dan naar de werf om 
te roken.

Samantha Paddocks met begeleiders © Frans Broerze

De gemeente wil duizend nieuwe 
hotelkamers voor 2020. Dit staat 
in de ‘Hotelnota en beleid 2010-
2020’. Op dit moment  telt de stad 
1400 hotelkamers. In de Binnenstad 
is ruimte voor kleine hotels, low 
budget-hotels, bed & breakfasts en 
hotels die iets bijzonders toevoegen 
(zogenaamde experience hotels).  
De gemeente verwacht de komende 
tien jaar zowel meer zakelijke bezoe-
kers als individuele toeristen.

De laatste jaren zijn er al een paar 
kleine hotels bijgekomen. Binnen-
kort opent het Mammoni-concern 
in de Domstraat het Domhotel (Zie 
Binnenstadskrant 4, 2009). In de 
Twijnstraat wordt al geruime tijd 
gewerkt aan de verbouwing van 
een pand tot exclusief mini-hotel. 
Verder is sprake van de komst van 
een hotel op de Oudegracht, aan 
de kant van de Weedsingel. •

Het bandje is inmiddels gestart, 
het publiek luistert aandachtig. 
Zangeres ‘Sam’ vult met haar volle 
stem de kelder. De geluidstechnicus 
is weggestopt in een klein hokje aan 
de zijkant van de ene werfkelder. 
Een enthousiaste fan maakt foto’s. 
JP is terug van het roken: ‘Hee, een 
Dylan-song. Die meid heeft er een 
geweldige stem voor.’ •

Duizend extra hotelkamers 

51 kleine wooneenheden voor star-
ters en misschien een ondergrondse 
parkeergarage moeten er komen 
aan de zuidzijde van de Springweg-
garage. Voordat de gemeente de 
eigenaar toestemming geeft, wil 
het college de mening van de buurt 
horen. Het bouwplan is nog in 
ontwikkeling. Om aan de parkeer-

Starterswoningen
norm te voldoen moeten er bij de 
woningen minimaal elf parkeerplaat-
sen komen. 
Als de ondergrondse stalling niet 
doorgaat adviseert de afdeling 
Stedenbouw dat de bouwer voor die 
11 plaatsen een afspraak te maken 
met de eigenaar van de Stroteegga-
rage (Corio). •
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Werken in Flora’s Hof

Het is de bedoeling dat het aantal vrijwilligers 
in Flora’s Hof wordt uitgebreid van zes tot tien 
á twaalf. Het gaat om lichte onderhoudswerk-
zaamheden zoals grasmaaien, schoffelen en 
wegknippen uitgebloeide bloemen. Vaklieden 
doen het grotere werk. Gedacht wordt aan 
minimaal n dag per maand zelfstandig wer-
ken. Voor de vrijwilligers worden tuinonder-
houdscursussen georganiseerd.
Contact: Sietske Eelkman Rooda: 06 - 22 51 
99 54 of monterodi@ziggo.nl • 

Ronald Trum, inspirator achter Utrechtse tuinen Ben Nijssen

Op de plaats van het vroegere Bisschoppelijk 
paleis aan de voet van de Domtoren is sinds 
kort een heerlijk rustige openbare binnen-
tuin. Dit jaar zal de inrichting van Flora’s Hof, 
waaraan eind 2008 is begonnen, volledig af-
gerond zijn. Het initiatief is afkomstig van de 
Stichting Vrienden van Flora’s Hof, waarvan 
Ronald Trum voorzitter is. 

De Hof ademt de tijdgeest van de 19e eeuw. Van-
af 1803 was er de stadskwekerij van de beroemde 
tuinarchitectenfamilie Van Lunteren. Ze was een 
stuk groter dan de huidige hof en liep door tot aan 
het Domplein. In 1934 kwam er een eind aan de 
kwekerij en eerder waren er al huizen gebouwd 
op het deel van het terrein naast de Domtoren. 
Lange tijd heeft de hof achter de monumentale 
toegangspoort in de Servetstraat naast boekhan-
del Steven Sterk (het pand waarin de familie Van 
Lunteren woonde) er verwaarloosd bij gelegen. 
Met geld van de gemeente, bedrijven en andere 
donoren kon de Stichting aan de gang met het 
idee van de historische tuin. Onlangs nog kon 
dankzij een donatie van de Ridderlijke Duitse Orde 
op de tuinmuur een kleine zonnewijzer worden 
geplaatst en binnenkort komt er met hulp van 
het Leefbaarheidsbudget van het Wijkbureau Bin-
nenstad een drinkfontein, die een kopie is van 
historische fonteinen die op verschillende plaatsen 
in Utrecht en Maastricht stonden. Een dergelijke 
kopie staat ook op de hoek van de Biltstraat en de 
F.C. Dondersstraat.

Winterharde palm
Het ontwerp van de tuin is van Groenpartners 
uit Vreeland. Zes vrijwilligers zorgen voor het 
onderhoud. Het plantentheater, een etagère van 
drie verdiepingen, moet nog gevuld worden met 
potplanten en ook in de plantenkuipen, waarin nu 
bollen van 17e euwse rassen zitten, moeten nog 

typische oranjerieplanten komen. In het verhoogde 
perk in het midden staat, volgens de 19e eeuwse 
mode, een (winterharde) palm. Ze heeft in ieder 
geval de afgelopen redelijk strenge winter over-
leefd. Eenjarige planten gaat men zelf voorkweken 
in koude bakken. De perenbomen die een pergola 
moeten gaan vormen, lijken goed aangeslagen, 
maar moeten nog tot wasdom komen. 
De tuin is ‘s nachts afgesloten, maar het is toch 
opvallend dat er tot nu toe geen sprake is van 
vandalisme door bezoekers. De zandsculptuur van 
de Dom bleef een jaar lang ongeschonden. Zelfs 
het informatiemateriaal wordt na gebruik keurig 
in een houder teruggelegd. De hof geeft ook toe-
gang tot het restauratieatelier van het museum 
van Speelklok tot Pierement. Nu gebeurt bezich-
tiging nog alleen groepsgewijs, maar het is de 
bedoeling dat het te zijner tijd ook individueel kan. 
De werkplaats heeft door de grote deuren in de 
hof een mooie natuurlijke lichtinval gekregen. 

Open tuinendag
Trum is intussen ook bezig met de organisatie van 
een Utrechtse open tuinendag. Ze moet op 2 juli 
2011 voor het eerst plaatsvinden naar voorbeeld 

van soortgelijke evenementen in Amsterdam en 
Rotterdam. Het is de bedoeling dat dit een evene-
ment met landelijke uitstraling wordt; vandaar de 
lange voorbereidingstijd. Op basis van een passe-
partout kan je dan via een looproute 25 tot 30 bij-
zondere verborgen binnentuinen van particulieren, 
musea en bedrijven bezoeken. Een deel van de 
opbrengst zal voor een goed, uiteraard groen, doel 
gebruikt worden.

In het zonnetje
De ambities van Ronald Trum, vestigingsmanager 
van RonDom, gaan verder dan Flora’s Hof en de 
tuinendag. Hij speelt ook met de gedachte om 
aan weerszijden van de Jacobikerk in Wijk C een 
tuin te maken, omringd door muurtjes met een 
hek. Zeker het Jacobikerkhof aan de zuidzijde van 
de kerk is een prachtige plek voor een tuin met 
banken om in het zonnetje te zitten. Het idee past 
in de ontwikkelingsvisie van Wijk C waarin ook de 
Jacobsstraat aantrekkelijker moet worden. 
Wellicht kan een ander idee, het herstel van 
de Westerstroom, sneller gerealiseerd worden. 
Momenteel wordt het ontwerp van het Zijdebalen-
terrein net buiten de Binnenstad, ter plaatse van 
de houthandel Jongeneel en de Gamma langs de 
Vecht, in de inspraak gebracht. In dit plan wordt 
ook water teruggebracht, waaronder delen van de 
Westerstroom die liep van de Weerdsingel WZ 
via de Westerdijk (tegenwoordig deels Oudenoord) 
naar de Vecht. Nu is deze vaart nog in een spui-
koker ondergronds aanwezig. De inlaat ligt onder 
de houten vlonder bij de Monicabrug. In het 
ontwerp van het Zijdebalenterrein is het herstel 
van het deel onder de Westerdijk als optie op-
genomen. Ronald Trum wil het water echter vanaf 
de Monicabrug met groene taluds herstellen. Door 
de geplande vermindering van het autoverkeer op 
de Oudenoord moet dit haalbaar zijn. • 

Ronald Trum in de Flora’s Hof © Humhrey Daniëls
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Buiten is het beter

Barre maanden waren het voor de werkers in de open lucht. 
Neem postbodes. Weken lang waagden ze hun leven op spekgladde 
trottoirs. In de tijd van Ot en Sien veegden we de sneeuw van ons 
stoepje, maar dat doen we niet meer. We verwachten dat ze na een 
dag wel gesmolten is, maar als dat niet gebeurt, blijft ze gewoon 
liggen, zelfs in winkelstraten, oude mensen aan huis kluisterend, waar 
ze door gebrek aan lichaamsbeweging en voedsel verkommeren. 
Maar nu het weer lente is vallen de buitenwerkers te benijden. Dat 
is wat anders dan zitten achter een beeldscherm in een hoofdpijn-
kantoor, dan in een winkel wachten op klanten, versuft door de 
domme muziek die de baas de hele dag draait.
Nee, dan is buiten werken beter. Lekker windje soms, altijd wat te 
zien, beweging. Fotograaf Patrick van der Sande zocht ze op, de 
geluksvogels. •
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 Fotografie © Patrick van der Sande



Binnenstadskrant pagina 14

Een expositie 
die niet 
doorgaat

www.binnenstadskrant.nl

De ordeningen van Otto Hamer, 
alias Mijnheer I. Kaa

Elaine Vis

Otto Hamer in zijn atelier 
© Sjaak Ramakers

Het werk is geometrisch, in veelal 
primaire kleuren en soms ook op-
gezet met groen en zwart. De lijnen 
en vlakken doen denken aan De 
Stijl, maar soms ook aan heden-
daagse barcodes. De laatste jaren 
ontstonden er schilderijen waarop 
de vlakken verbazingwekkend ‘los’ 
geschilderd zijn. 

In het atelier, Achter Clarenburg 2, 
zijn honderden werken opgeslagen, 
voornamelijk schilderijen en ook 
beelden. Een ander deel van het 
oeuvre is opgenomen in particuliere 
en museale collecties. 
Sinds 1980 werkt Otto Hamer in dit 
atelier, een 14de eeuws claustraal 
huis, dat in 1965 gekraakt werd. Het 
vreemde, doodlopende stukje straat 
in de Binnenstad, verstopt in een 
hoek naast Hoog Catharijne, is door 
die kraak bewaard gebleven. Het 
pand werd uiteindelijk in 1993 door 
de toenmalige groep bewoners, 
onder wie kunstenaar Otto Hamer, 
aangekocht.

Hamer zegt: “ Mijn werk gaat over 
ordenen, reeksen en getallen. Ik 
beperk de middelen om een werk te 
maken tot het absolute minimum”. 
Met voornamelijk primaire kleuren 

laat hij blokjes of streepjes over het 
doek waaieren, zich opstapelen of 
constructies aangaan. Soms lijkt het 
wel muziek in verf. En Otto Hamer is 
ook gek op jazz. “Vrijheid verwerf je 
door hele strenge kaders te stellen”, 
zegt hij.

De gebogen, ranke oude man krijgt 
lichtjes in zijn ogen als hij enthou-
siast vertelt over zijn kunstzinnige 
werk en over al datgene waar hij 
zich in Utrecht voor heeft ingezet. 
Lachend zegt hij: “In 1972 heb ik de 
Bond voor Beeldende Kunstarbeiders 
(BBKA) mee opgericht”. 
Hamer werkte bovendien lange 
tijd voor de landelijke Bond van 
Beeldend Kunstenaars (BBK), zat 
in besturen van o.a. Genootschap 
Kunstliefde, het Grafisch Atelier 
Utrecht en het SJU Huis. Maar hij 
zette zich ook in voor de ontwik-
keling van Utrecht op planologisch 
gebied. Tussen de jaren ‘60 en ‘70 
zat hij onder andere in de Advies-
raad voor de Binnenstad. 
Afgelopen september is Otto 
Hamer van de trap gevallen en 

nu revalideert hij nog steeds. De 
reuma waarmee hij zijn leven lang 
al kampt, manifesteert zich in het 
gebogen lichaam. 
Sinds september heeft Hamer 
daarom geen werk meer kunnen 
maken. De pijn beneemt hem de 
lust tot werken, maar al pratend in 
het atelier komt de bevlogen kunste-
naar weer naar boven.
Jongere generaties Utrechtse 
kunstenaars komen ter sprake, zij 
die verwantschap met het werk van 
Gerrit Rietveld hebben of voortbor-
duren op De Stijl. “Een tentoonstel-
ling met bijvoorbeeld Bas Lobik, 
Alf Slegers en Jacqueline Santing 
zou fantastisch zijn”. “Nee, Utrecht 
omarmt zijn kunstenaars niet, pakt 
geen kansen om zich te profileren 
met beeldende kunst” en even later: 
“het lijkt wel of er een vloek op het 
Centraal Museum rust”.

Voor meer informatie: 
www.ottohamer.nl en het boek 
‘Otto Hamer; Mijnheer I. Kaa en de 
Kunst’, geïllustreerd, 156 bladzijden, 
Û30, ISBN 978 90 76940 43 4. •

Otto Hamer (1938), alter ego 
Meneer I. Kaa, haalt een werk te 
voorschijn, ingepakt in doorschij-
nend bubbeltjesplastic. “Kijk, dit 
is allemaal gebaseerd op deze 
drie vlakken”. Hij wijst naar een 
object, een schaalmodel van een 
inmiddels uitgevoerde opdracht 
voor een binnenplaats, waarin 
drie vlakken in primaire kleuren 
een constructie vormen. “Deze 
serie schilderijen komt daar van-
daan; het object is steeds vanuit 
een andere hoek gezien”. 

Na een val van een trap, die hem 
bijna noodlottig werd, binnen 
een half jaar een tweede knauw 
voor kunstenaar Otto Hamer: 
een grote overzichtstentoonstel-
ling die bewonderaars voor hem 
wilden organiseren, gaat op het 
laatste moment niet door. De 
expositie zou worden gehou-
den in pand Achter Sint Pieter 
140, waarin tot een paar terug 
boekenantiquariaat Beijers zat, en 
dat daarna zorgvuldig is gerestau-
reerd. Eigenaar Bert Degenaar, al 
een tijd op zoek naar een huur-
der, vond het een goed idee als 
Hamer er van 17 april tot 23 mei 
exposeerde. Pas bij de onderte-
kening van het contract stelde hij 
als voorwaarde dat als er intussen 
een huurder kwam die het pand 
onmiddellijk wilde betrekken, 
de tentoonstelling er meteen uit 
moest. Jetta Ernst, één van de or-
ganisatoren: ‘Wij vonden dat het 
onder die voorwaarde niet kon 
doorgaan, tegenover Otto niet en 
ook niet tegenover de particuliere 
subsidiënt. We zijn er nog steeds 
een beetje ontdaan van. Het is zo 
jammer.’ 
De werken van Otto Hamer staan 
klaar in het atelier. Hamer:”Ik ben 
wel teleurgesteld, ik hoop dat 
het allemaal nog ergens anders 
doorgaat”. Jetta Ernst is lid van de 
stichting Het gebouw i.o., die op 
zoek is naar een (liefst permanen-
te) ruimte voor het exposeren van 
hedendaagse Utrechtse kunst. Tips 
zijn zeer welkom op tel. 2317538. 
Ook al gaat de tentoonstelling dan 
niet door, toch aandacht in deze 
krant voor Otto Hamer. •
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Versiering Strosteeg nog niet rond

De initiatiefnemers van een groot keramiek-
kunstwerk op de lange bakstenen muur 
in de Strosteeg hebben voor het object 
een bouwvergunning aangevraagd. Dat 
is gebeurd omdat een omwonende, Bas 
Huyser, het ontwerp lelijk vindt. Aanvan-
kelijk was geen sprake van de noodzaak 
van een bouwvergunning, maar om Huyser 
de gelegenheid te geven officieel bezwaar 
te maken, wordt nu de formele procedure 
gevolgd. 

Bij het eerste ontwerp was de inmiddels over-
leden keramist Gert de Rijk betrokken. Verder 
ontwierpen mee: de keramisten Tjerk Holtrop en 
Kees Agterberg, de grafici Henk en Anco van der 
Haar, de grafisch ontwerper Anna Smits en de 

Situatieschets Strosteeg © Anna Smits

Torentjesopdracht
Met onze ‘torentjesopdracht’ uit het 

vorige nummer zijn we goed de fout 

ingegaan. Patrick van der Sande is, 

almaar naar boven kijkend, de Bin-

nenstad uitgelopen en heeft buiten de 

singels ook nog wat gefotografeerd. 

Hij leverde zeker veertig torentjesfoto’s 

in, waarvan wij er 25 selecteerden,  

zonder ons te realiseren dat iemand 

die op de Oosterkade woont en niet 

in Utrecht geboren is het begrip ‘bin-

nenstad’ misschien wat ruim neemt. 

Bovendien hadden we natuurlijk 

eerst zelf de antwoorden moeten 

vinden. Niettemin hebben alle negen 

inzenders alles goed. Mevrouw Carla 

van der Brugghen schrijft: ‘Dit is leuk. 

Torentjes opsporen. Een stuk of zeven 

wist ik uit m’n hoofd, voor de rest 

moest ik toch echt de stad in. ‘De drie 

torentjes buiten de Binnenstad kon zij 

in eerste instantie niet vinden. Later 

hoorde ze hoe het zat. ‘Schande’ vindt 

ze. We buigen deemoedig ons hoofd. 

Winnaars - door het lot aangewezen 

- zijn Stijntje de Vries en Ingrid Breed-

veldt Boer, die samen de opdracht 

uitvoerden. Ze krijgen een cadeaubon 

van vijftig euro. •

De oplossing:
1.  torentje boven Trans 21 tot 

 en met 41 (Sic Semper), 

 2. Zadelstraat 38 boven 

 Keck & Lisa, 

3.  De Inktpot, het derde hoofd-

 gebouw van N.S., Moreel-

 separk 1, gezien van de 

 Haverstraat , 

4.  Hoek Oudegracht 304 en   

 Korte Smeestraat,  

5.  Zadelstraat 32, 

6.  Achter de Dom, woontoren   

 gebouwd door een Dom-

 kanunnik, 

7.  Hoek Nieuwegracht en Trans  

 (zelfde gebouw als nr. 1), 

8.  Voetiusstraat, boven oude   

 Openbare leeszaal, 

9.  Hoek Korte Jansstraat en 

 Achter Sint-Pieter, 

10.  Sint-Jacobsstraat, zijkant 

 gebouw De Bijenkorf, 

11.  Hoek Potterstraat en 

 Oudegracht, boven Intersport, 

12.  Centraal Apotheek De Liefde,  

 Voorstraat, 

13.  Hoek Jansdam en Drift, 

14.  Hoek Lange Elisabethstraat en  

 Bakkerstraat, boven Siebel, 

15.  Lijnmarkt 2, boven Scotch 

 en Soda, 

16.  Academiegebouw, 

 Domplein 29, 

17.  Hoek Voetiusstraat en 

 Achter Sint-Pieter, 

18.  Hoek Zadelstraat en Maria-

 straat, boven kledingwinkel, 

19.  Hoek Oudegracht 105 en 

 Zakkendragerssteeg, boven   

 Vero Moda, 

20.  Hoek Vredenburg en Drie-

 haringenstraat, boven Douglas, 

21.  Hoek Lange Viestraat en 

 Oudegracht, boven Randstad, 

22.  Nachtegaalstraat 26, 

23.  Nachtegaalstraat 54, naast   

 Blokker, 

24.  Hoek Maliebaan en Johan van  

 Oldenbarneveltlaan, 

25.  Lepelenburg, huis Lievendaal  

 uit 1862

Riepen wij de lezers in het vorige nummer op 
torentjes te identificeren, dit keer vragen wij u of 
Utrecht voldoende waardering heeft voor ‘crea-
tieven’. In ‘Stand van de stad’, een rapport dat de 
concerndirectie van de gemeente half maart uit-
bracht, wordt gezegd dat Utrecht zich vooral moet 
promoten als stad van kennis en cultuur, want 
nergens werken verhoudingsgewijs zoveel mensen 
(37 procent) in de creatieve sector. 
De gemeente is daar bijzonder trots op. Met 
bekende Utrechtse ‘creatieven’ wordt zelfs de laat-
ste tijd reclame gemaakt, niet alleen met het ikoon 
Dick Bruna, maar ook met jongeren, zoals zange-
res Roos Rebergen en Kyteman (Colin Benders).

In het boekje ‘Utrechts eerbetoon’ valt na te 
gaan welke creatieven, dat wil zeggen schrijvers, 
dichters, fotografen, schilders, architecten, musici, 
dansers, filmers, copywriters, programmamakers,  
grafisch ontwerpers, enz. zoveel waardering ge-
noten dat zij in aanmerking kwamen voor een ge-
meentelijke onderscheiding. Een optelsom leert dat 
er vanaf ’48 ongeveer 450 lintjes zijn uitgereikt.  
De creatieven blijven duidelijk achter bij de amb-
tenaren en de politici (de twee grootste groepen) 
en ook bij de sportmensen, bij wie 65 onderschei-
dingen terecht kwamen. De creatieven die een 
speld of een medaille ontvingen zijn: de beeldend 
kunstenaars Bruna (2 keer), Willem van Leusden, 
Vermeulen,Van Dokkum, d’Hont, Van de Vathorst 
en Hekman, de musici Hendriks, Hartsuiker en 
Reynolds, de dirigenten Hillen en Antonowycz, 
de architecten Rietveld, Holsboer, Van Heukelom, 
Van der Gaast en Oosting, de danseres Reumer, de 
kleinkunstenaars Groeneveld, Van Veen, Schouten 
en Berkien, de stadsbeiaardiers Wagenaar en Bos 
en de grafica/schrijfster Kuik.
Een aantal van deze gelauwerden kreeg het lintje 
wegens verdiensten voor de gemeente, zoals 
Oosting en Van der Gaast als leden van de schoon-
heidcommissie en Van de Vathorst en Hekman 
omdat elk van hen een gemeentelijke onderschei-
ding ontwierp.
Aan de lezers de vraag of er creatieven zijn die ook 
een gemeentelijk lintje verdienen, maar het nog 
niet hebben gekregen. •

dichter Ingmar Heytze. Het kunstwerk, waar-
aan de welstandscommissie haar goedkeuring 
hechtte, komt op de plaats waar vroeger enkele 
keramische ateliers stonden. De overgrootvader 
van Heytze was de stichter van één van deze 
ateliers. 
De muurversiering is een initiatief van buurt-
bewoners, verenigd in de Stichting Muurkunst 
Strosteeg. Voorzitter Taco van Wisselingh vindt 
het erg jammer dat er na zeven jaar voorberei-
ding nu weer vertraging is, maar aan de goede 
afloop twijfelt hij niet. Het object bestaat uit drie 
kleurrijke panelen van vier meter bij 1,20 meter.
Huyser en zijn vriendin kijken uit op de muur. 
Zij willen dat er heel ander kunstwerk komt. 
In Kunstliefde, Nobelstraat, is vanaf 11 april een 
tentoonstelling van werk van Gert de Rijk. • 

Wie ontbreekt op de lijst?
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Keurig samenspel 
beloond

Veilig in de Binnenstad
Utrecht Veilig! is een initiatief van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht te vergroten.

De Utrechtse Binnenstad mag ook 
de komende twee jaar het Keur-
merk Veilig Ondernemen (KVO) 
voeren. Dit landelijke keurmerk is 
een beloning voor de vruchtbare 
samenwerking tussen alle par-
tijen in dit gebied. Een samen-
werking die zich ook de komende 
jaren voortzet.

“Partijen samenbrengen, problemen 
inzichtelijk maken en maatregelen 
treffen om die gezamenlijk aan te 
pakken.” Volgens Cor Tersteeg, 
projectleider KVO Binnenstad bij de 
gemeente Utrecht, is dat het idee 
achter het KVO in een notendop. 
Welke partijen zijn dat precies? 
“Politie, brandweer, wijkbureau, 
bewonersgroepen, ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Allemaal ver-
enigd in een speciale werkgroep KVO 
Binnenstad, die elk kwartaal samen 
de voortgang van de maatregelen 
bespreekt.”Deze maatregelen richten 
zich op onder meer het terugdringen 
van diefstal uit winkels en overlast 
van zwervers, en op onderhoud en 
brandveiligheid. Belangrijk succes in 
2009 was de pilot Veiligheid Kleine 
Bedrijven. Tersteeg: “Dat is een rijks-
subsidie die ondernemers steunt in 
het nemen van veiligheidsmaatrege-
len, zoals de aanschaf van camera’s. 
Ook de komende jaren kunnen 
ondernemers een beroep doen op 
deze subsidie, waaraan een profes-
sionele veiligheidsscan is verbon-
den.” De werkgroep KVO zal zich 
deze twee jaar inzetten om meer 
winkeliers te laten deelnemen aan 
de Stichting Overlastdonatie, aan het 
burenwaarschuwingssysteem en aan 
agressietrainingen voor winkel- en 
horecapersoneel. Ook hoopt Tersteeg 
dat veel ondernemers zich aanmel-

den voor de besloten veiligheidssite 
van het Hoofdbedrijfschap Detail-
handel. Daarmee kunnen winkeliers 
foto’s en beveiligingsbeelden uitwis-
selen. 

Ogen en oren open
Juwelier Punte in de Choorstraat 
plaatste vorig jaar met steun van de 
subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven 
extra camera’s in en buiten de win-
kel. Wat helaas niet kon verhinderen 
dat de zaak enkele weken later ge-
welddadig werd overvallen. Eigenaar 
Ruud Reijers: “We lieten daarna een 
onverwoestbare voordeur plaatsen, 
die we voor aanbellende klanten 
opendoen.” Reijers is bovendien 
lid van de Federatie Goud en Zilver, 
waarvan de leden onderling bevei-
ligingsbeelden delen. Zelf houdt 
Reijers de beelden van zijn winkel en 
omgeving altijd routineus in de gaten 
op de monitors in zijn werkkelder. 
“Het geeft een goed gevoel om het 
overzicht te hebben. En ook ’s nachts 
hou ik mijn oren gespitst, want ik 
woon pal boven de zaak.”

Meer informatie op:  
www.overlastdonatie.nl 
en www.utrecht.nl/binnenstad •

Ruud Reijers: “Camera’s in en rond de 
winkel geven mij een goed gevoel.”

Is uw huis veilig genoeg?
De gemeente geeft tijdelijk subsidie om maatregelen te treffen voor een veilig 
huis, dat voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). De gemeen-
te vergoedt maximaal 33% van de gemaakte kosten, met een maximum van 
€ 400,- per woning. In een woning met het PKVW is de kans op inbraak 90% 
kleiner dan voor woningen zonder het keurmerk. Er is een budget beschikbaar 
van € 200.000,-. De subsidie is beschikbaar totdat dit bedrag op is. Dus wacht 
niet te lang! Kijk op www.utrecht.nl/pkvw of bel 030 - 286 48 02. •

Het Museumkwartier heeft een nieuwe wijkagente. Wijkagent Peter de 
Klein heeft eind januari versterking gekregen van Michèle Detrick. 
Michèle: “Sinds 2001 ben ik werkzaam bij de politie en sinds 2006 werk 
ik in het wijkteam binnenstad van de Politie Utrecht. Mijn grootste hobby 
is paardrijden en ik heb dan ook van mijn hobby gedeeltelijk mijn beroep 
kunnen maken: sinds 2008 ben ik politieruiter. Eén dag per week werk ik 
te paard in de binnenstad. U kunt mij dus te voet, per fiets, in de auto of te 
paard tegenkomen! Eén van de redenen dat ik wijkagent ben geworden, 
is omdat ik in deze functie beter en meer contact kan hebben met u als 
bewoner of ondernemer. Ik hoop dan ook dat u mij regelmatig zult zien en 
dat ik voor u gemakkelijk aanspreekbaar ben, ongeacht mijn ‘vervoersmiddel’!”
Wijkagenten zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). 
Bel bij spoed 1-1-2. •

Wijkagente Michèle Detrick

Michèle Detrick nieuwe 
wijkagent Museumkwartier

Wijkbureau Binnenstad biedt 
in 2010 opnieuw gratis veilig-
heidstrainingen voor winkeliers 
en horecaondernemers aan. 
 
Trainingen voor winkeliers:
•  Preventietraining 
 winkeldiefstal.   
 Ondernemers leren actief 
 potentiële winkeldieven te 
 benaderen, daardoor winkel- 
 diefstal te voorkomen en veilig  
 te werken bij de afhandeling  
 van een diefstal.

•  Overvalpreventietraining. 
 Deze training leert winkeliers  
 een overval te voorkomen en  
 hoe te handelen tijdens een  
 overval.

 
• Een combinatie van beide  
 trainingen, waarbij ook het  
 onderwerp ‘omgaan met 
 agressie’ wordt behandeld.
 
Trainingen voor horeca-
ondernemers:
• Barcode. 
 Deze training van Centrum  
 Maliebaan leert horecamede- 
 werkers hoe ze het beste 
 kunnen omgaan met alcohol-  
 en drugsmisbruik in hun zaak.

• Bar Veilig. 
 In deze training leren 
 horecamedewerkers om te  
 gaan met agressie en geweld  
 in hun zaak, en hoe ze kunnen  
 helpen om geweld te voor-
 komen.

Interesse? 
Neem contact op met het wijkbureau via: binnenstad@utrecht.nl 
of 030 - 286 00 00. •

Gratis veiligheidstrainingen 
winkeliers en horeca
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Veilig in de Binnenstad Adviezen niet langer ‘over de muur’
www.wijkraadbinnenstad.nl

De verkiezingen net achter de rug en nog 
geen nieuw college - dat lijkt een goed 
moment om eens terug te blikken en tegelijk 
vooruit te kijken. Wat waren de successen 
van de Wijkraad in de afgelopen collegeperi-
ode en wat zijn onze grootste wensen voor 
de toekomst? 

Ik heb voor het afgelopen jaar een eenvoudig 
rekensommetje gemaakt en geteld waar de 
adviezen van de Wijkraad zoal over gingen. 
Het resultaat: vier over de aansluiting Binnenstad 
- Stationsgebied, drie over de horeca en alles 
wat daarmee samenhangt, drie over participatie, 
twee over het bestemmingsplan en één over de 
openbare ruimte. Ook in 2010 staan horeca en 
Stationsgebied weer bovenaan de lijst van tot 
nu toe uitgebrachte adviezen. 
Alle adviezen zijn trouwens in te zien op 
www.wijkraadbinnenstad.nl. 

Drie punten
Wat waren nu de successen van de Wijkraad in 
de afgelopen periode? Naar mijn mening is er op 
drie punten belangrijke vooruitgang geboekt:
- we hebben een nieuw bestemmingsplan voor 
de Binnenstad. En dat voldoet voor een groot 
deel aan onze wensen: het is heel gedetailleerd 
(de bestemming is ongeveer per perceel vastge-
steld), en  conservatief. 
Met het laatste bedoel ik dat over het alge-
meen de bestemming niet veel ruimer is dan het 
bestaande gebruik. Ook in het proces om tot 
het bestemmingsplan te komen, is de Wijkraad 
nauw betrokken geweest, en is er goed naar de 
Wijkraad geluisterd. Maar er is wel één minpunt: 
de horeca zit er eigenlijk niet in. Daarop kom ik 
later terug.
- het gemeentebestuur neemt eindelijk onze 
wens serieus om de problemen van de Breed-
straatbuurt structureel, en in hun samenhang, 

aan te pakken. Dus tegelijk: coffeeshops, tip-
pelen, hangjongeren, verkeer, etc. Er ligt op dit 
moment een ambitieus pakket aan maatregelen, 
waarin wij veel vertrouwen hebben als tenminste 
niet de bezuinigingen roet in het eten gooien. 
- participatie. Na de evaluatie van de wijkraden 
begin vorig jaar is er door de gemeente hard ge-
werkt aan een nieuwe procedure voor burgerpar-
ticipatie, en de bijzondere rol van de wijkraden 
daarin. Om dat allemaal vast te leggen is er een 
nieuw convenant getekend tussen Wijkraden 
en college. Was het bij de vorige verkiezingen 
nog spannend of het nieuwe college wel door 
zou willen met de wijkraden, nu zijn die zo ver 
‘ingedaald’ in het Utrechtse stadsbestuur dat dat 
eigenlijk geen vraag meer is.

Zorg 1
Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook 
zorgpunten:
- om te beginnen is ons eerste succes nauw 
verbonden met onze eerste zorg: de plaats van 
de horeca in het bestemmingsplan. Het bestem-
mingsplan omschrijft namelijk niet hoeveel van 
welk soort horeca en op welke plaats er nog bij 
mag komen. In de eerste versie was dat wel het 
geval, maar dit is er later uitgehaald, met het 
idee dat het geregeld zou worden in een aparte 
horecanota. Aan die nota wordt nu wel gewerkt, 
maar erg hard gaat het niet. We zitten daarom 
nu in een soort onduidelijke interimsituatie, 
waarin de oude horecanota (die niet erg concreet 
is) nog geldt. We zijn bang dat handige onder-
nemers van dit gat gebruik weten te maken. De 
ongebreidelde uitbreiding van de horeca in de 
Binnenstad, waaraan - zo lijkt het - de leefbaar-
heid voor de bewoners volstrekt ondergeschikt 
is, gaat in elk geval gewoon door. We zullen er in 
de komende tijd meer op aandringen de horeca 
evenwichtiger over de hele stad te verspreiden, in 
plaats van in de Binnenstad te concentreren.

Zorg 2
- de staat van de openbare ruimte is maar matig, 
en dat geldt zowel voor de staat van onderhoud 
als voor het schoonhouden. Omdat er flink bezui-
nigd gaat worden, zal het er - vrezen wij - in de 
komende jaren niet beter op worden. We zullen 
er ook bij het nieuwe gemeentebestuur op blijven 
aandringen geld vrij te maken voor de openbare 
ruimte. Want als er straks een opgeknapt en aan-
trekkelijk Hoog Catharijne ligt, moet de Binnen-
stad er minstens even aantrekkelijk uitzien willen 
we de concurrentieslag niet verliezen.

Zorg 3
- het Stationsgebied blijft ons ‘hoofdpijndos-
sier’ - we hebben niet de illusie dat we al te veel 
invloed hebben op dit veelomvattende en inge-
wikkelde plan, maar we willen ons in elk geval 
sterk maken voor een goede aansluiting van het 
Stationsgebied op de Binnenstad. Dat betekent 
onder andere dat je door een rustige omgeving 
-dus niet per se door HC- van station naar Bin-
nenstad moet kunnen lopen. En dus dat er een 
aantrekkelijke verbinding tussen Moreelsepark en 
Mariaplaats moet komen. Ook voor fietsers. En 
omdat de verbouwing van het Stationsgebied zo 
lang gaat duren, willen we dat dat ook tijdens de 
bouw al zo is. 

Ons best doen
De Wijkraad heeft zich in de vorige collegepe-
riode beijverd voor het vervangen van de ‘over 
de muur gooi’-cultuur van adviezen door een 
dialoogcultuur. We vinden dat we daar aardig in 
geslaagd zijn, ook dankzij wijkwethouder Van Eijk 
en later De Gelder. Met beiden hadden we een 
prettige samenwerking. Maar het kan natuurlijk 
altijd beter. We zullen ook in de komende periode 
ons best blijven doen onze invloed te vergroten, 
met een prettig woon- en werkklimaat in de 
Binnenstad als doel. •

Han van Dobben, voorzitter

Het Volksbuurtmuseum heeft een unieke en 
zeer zeldzame verchroomde stalenbuisstoel 
aangekocht. Hij is gemaakt door de Hopmi 
- UMS-Pastoe en stamt uit ongeveer 1932. 
Het is een model dat zelf gemonteerd kon 
worden door middel van schroefbuizen. 

De Hopmi (Hollandse Patent Metaalindustrie) 
stond in Wijk C en ontwikkelde en produceerde 
vooral fietssloten en bagagedragers. De samen-
werking met UMS-Pastoe resulteerde in produc-
ten zoals stoelen, bureaus en schoolmeubelen. 
Het houtwerk en stoffering werden door UMS-
Pastoe gedaan en voor het metaal was de Hopmi 

verantwoordelijk. Tot nu toe bezat het museum 
alleen diverse fietsloten waarvan verschillende 
voorbeelden in het museum te zien zijn. De stoel 
is het eerste meubel van deze fabriek dat het 
museum kan verwerven dankzij een bijdrage uit 
het Rabobank Stimuleringsfonds.
Vanaf oktober zullen in een kleine expositie meer 
meubelen getoond worden van deze fabrikant. 
De nieuwe aanwinst is al in het museum te 
bewonderen.

Volksbuurtmuseum Wijk C, Waterstraat 27. 
Open: dinsdag tot en met vrijdag en zondag van 
elf tot vijf. •

Bijzondere stoel
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Wijkbureau Binnenstad

Repressie en preventie in de Breedstraatbuurt

Schone omgeving voor Gregorius College

De Breedstraatbuurt is leefbaar-
der geworden door de aanpak 
van het straatmanagement, maar 
extra maatregelen zijn nood-
zakelijk om de leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt structu-
reel te verbeteren. Zo blijkt uit 
het onderzoek ‘Overlast in de 
Breedstraatbuurt’ dat de ge-
meente eind vorig jaar liet doen. 
Op grond van dit onderzoek is 
een maatregelenpakket voor de 
buurt samengesteld: een combi-
natie van repressie en preventie. 

“De kern van de aanpak is de 
leefbaarheid en veiligheid vergroten. 
Zodat de buurt een beter vestigings-
klimaat krijgt voor bedrijven, en 
bewoners prettiger kunnen wonen”, 
zegt Pieter Draaijer, straatmanager 
Breedstraatbuurt. Met het maatrege-
lenpakket wil de gemeente de over-
last binnen drie jaar verminderen tot 
het binnenstadsgemiddelde. En in 
het eerste jaar moet de overlast al 
met een derde zijn gedaald.
“In de Breedstraatbuurt zitten aardig 
wat overlastgevoelige ondernemin-

Pieter Draaijer, straatmanager Breedstraatbuurt. © Willem Mes

gen”, weet Draaijer. “De concentra-
tie van coffeeshops, nachthoreca, 
raamprostitutie en maatschappe-
lijke opvangvoorzieningen in een 
klein gebied zorgt voor overlast bij 
bewoners. Daarom is een van de 
maatregelen een strenge controle op 
deze bedrijfspanden. Dat kan leiden 
tot sluiting van voorzieningen, zoals 
bij de coffeeshop El Torro.”

Snoeproute
Om overlast van rondhangende 
jeugd te bestrijden, zullen agenten 

Op 17 maart gingen leerlingen van 
het Gregorius College de straat op 
om de route tussen hun school en 
de winkels schoon te maken. Deze 
zogenaamde ‘snoeproute’ is een 
route die leerlingen afleggen tussen 
hun school en de dichtstbijzijnde 
supermarkt of snackbar. Die route is 

Werkzaam-
heden ter 
voorbereiding 
op Randstad-
spoor

In het kader van Randstadspoor gaat 
Prorail ten zuiden van Utrecht Cen-
traal het spoor uitbreiden. Voordat 
de werkzaamheden kunnen starten, 
moeten er langs het hele traject 
kabels en leidingen worden verlegd. 
Ter hoogte van de Vaartsestraat start 
er omstreeks mei een grote klus. 
De kabels en leidingen bij het 
spoorviaduct ter hoogte van de 
Bleekstraat worden verplaatst 
richting de Vaartsestraat en Raad-
wijk. Er wordt een buis voor de 
kabels onder de sporen door ge-
boord. Dit gebeurt ter hoogte van 
het Texaco-station aan de Vondel-
laan. De buis komt weer boven bij 
Dienst Burgerzaken en Gemeente-
belastingen aan de Arthur van 
Schendelstraat. Het spoortraject 
wordt niet alleen verdubbeld, maar 
ook vernieuwd, inclusief de stalen 
spoorbruggen bij de Bleekstraat 
en de Albatrosstraat. Die worden 
vervangen door betonnen bruggen. 
Deze werkzaamheden starten in 
januari 2011. 
Kijk voor meer informatie op
Zie www.prorail.nl/randstadspoor. •

vaak veel meer bevuild dan de rest 
van de openbare ruimte. De school-
leiding van het Gregorius College 
wilde met de schoonmaakactie laten 
zien dat zij zich daar verantwoor-
delijk voor voelt en zich ook wil 
inspannen om de schoolomgeving 
zo schoon mogelijk te houden. 

en jongerenwerkers de jongeren in 
kaart brengen. “We willen weten 
wie een beetje rotzooi maakt en 
wie voor echt zware overlast zorgt”, 
aldus Draaijer. 
Overlast van prostitutie wordt aan-
gepakt door de openingstijden van 
de Hardebollenstraat en het Zand-
pad op elkaar af te stemmen: de 
prostituees ontvangen ’s nachts geen 
klanten meer. “Harddrugsdealers en 
tippelaarsters willen we weren door 
gebiedsverboden op te leggen.”

Minder crimineel, maar wel verve-
lend, is de overlast van scholieren. 
Want zij laten op hun ‘snoeproute’ 
tussen supermarkt en schoolplein 
een spoor van lege verpakkingen 
achter. “We hebben met de school 
afgesproken dat die hierop meer 
toezicht houdt”, zegt Draaijer. 
“Verder onderzoeken we hoe we de 
vuilinzameling en straatreiniging 
beter op elkaar kunnen aansluiten.” •

Op dit moment is nog niet 
bekend wie de nieuwe wethou-
ders van Utrecht worden, en dus 
ook niet wie de nieuwe wijkwet-
houder van de Binnenstad 
wordt. U kunt zich wel gewoon 
aanmelden voor het spreekuur 
van de wijkwethouder. 
Zodra bekend is wanneer het 
eerstvolgende spreekuur is, 
neemt het wijkbureau contact 
met u op. Tijdens het spreekuur 
kunt u zaken aan de orde stellen 
waar extra inspanning of aan-
dacht van het gemeentebestuur 
voor nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Aan die actie deden scholieren mee, 
maar ook ambtenaren van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en gemeente Utrecht. •

Het schoonmaken van de snoeproute. © Willem Mes
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Vrijwilligster Barbara Eijsten (links) bespreekt de woonwensen van mevrouw Beulhof. 
© Willem Mes
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Wijkbureau BinnenstadHuisraad voor senioren

Klankbordgroep voor restauratie 
Utrechtse werven

Veel mensen willen graag zo lang 
mogelijk in hun huis en buurt 
blijven wonen. Maar kan dat 
nog wel als je een dagje ouder 
wordt? Met het project ‘Uw huis, 
uw toekomst’ geeft de gemeente 
binnenstadsbewoners van zestig 
jaar en ouder de mogelijkheid hun 
woning te testen. 

“Nogal wat mensen wonen in een 
huis dat met het ouder worden min-
der geschikt voor hen wordt”, zegt 
Marianne Coopmans, beleidsadviseur 
Wonen bij de gemeente Utrecht. 
“Verhuizen naar een meer passende 
woning in dezelfde buurt is vaak 
lastig, omdat er niet altijd genoeg 
seniorenwoningen beschikbaar zijn.” 
Voor binnenstadsbewoners die tijdig 
over de veiligheid en het comfort van 
hun woning willen nadenken, is er 
sinds begin dit jaar het project ‘Uw 
huis, uw toekomst’. Op www.utrecht.
nl/uwhuisuwtoekomst kunnen 60-
plussers met een koopwoning een 
woningtest doen. Daarmee krijgen ze 
gratis raad over mogelijke verbeterin-
gen aan hun huis. Kleine ingrepen zijn 
soms al genoeg, zoals antisliptegels 
in de douche of betere verlichting. De 
gemeente vergoedt een deel van de 
kosten, tot 1500 euro per woning. 
Wie geen internet heeft of het lastig 
vindt de test alleen in te vullen, kan 
via de gemeente een speciaal ge-
schoolde vrijwilliger inschakelen. 

Halsoverkop
Als een woning niet goed aan te 

passen is, kunnen huiseigenaren een 
beroep doen op de Verhuisadviseur 
60+ van Het Vierde Huis. Die bekijkt 
de mogelijkheden om op termijn naar 
een andere woning te verhuizen. 
“Het is niet nodig om halsoverkop te 
verhuizen of aanpassingen te doen”, 
benadrukt Coopmans. “Ook al denk 
je daar nog helemaal niet aan toe te 
zijn, het is goed om te weten wat er 
mogelijk is om ook in de toekomst 
prettig te blijven wonen.” 

Meer weten? Ga naar www.utrecht.
nl/uwhuisuwtoekomst of neem 
contact op met Gerda Botenberg, 
030 -286 44 38 of 
g.bottenberg@utrecht.nl. 
Let op: de bijdrage van de gemeente 
geldt alleen in 2010. 
Dus wees er snel bij! •

Aanpak fietsproblematiek Twijnstraat e.o.

De gemeente gaat dit voorjaar 
de fietsproblematiek in de 
Twijnstraat en de Tolsteeg-
barrière aanpakken. Aanleiding 
voor deze actie zijn de vele 
signalen uit de straat van onder-
nemers, bewoners en bezoekers. 
De gemeente wil extra fietspar-
keerplekken in de straat creëren 
en de begaanbaarheid van de 
stoepen verbeteren. 

In december is in de omgeving van 
de Twijnstraat huis-aan-huis een 
wijkbericht verspreid met 24 voorstel-
len voor maatregelen. Verschillende 
bewoners en ondernemers hebben 
meegedacht en gereageerd op die 
voorstellen. Dat heeft geleid tot een 
aantal aanpassingen die de gemeente 
nu gaat doorvoeren.

Maatregelen
In het noordelijk deel van de Twijn-
straat komen er meer fietsenklem-
men bij de Albert Heijn en bij de 
Vollersbrug. Bij enkele toegangen tot 
appartementen en bij de werftrap ko-
men in de stoep tegels te liggen met 
een ‘fietsparkeerverbodsbord’. Dit 
moet helpen deze toegangen vrij van 
fietsen te houden. Enkele palen en 
prullenbakken worden zó verplaatst 
dat de looproutes beter begaanbaar  
worden. Op de Tolsteegbrug worden 
de bestaande fietsklemmen vervan-
gen door zogeheten ‘hoog-laag’-rek-
ken. Met dit type rek passen er meer 
fietsen op hetzelfde aantal vierkante 
meters. Ook op de hoek bij café 
De Poort komen extra klemmen. 
Met deze maatregelen komen er in 
totaal 80 fietsparkeerplekken bij. •

In het najaar van 2010 start de 
gemeente met restauratiewerk-
zaamheden aan de walmuren 
van de werven en treft daarvoor 
nu de nodige voorbereidingen. 
Tijdens de raadsinformatieavond eind 
januari bleek dat er behoefte is aan 
een mogelijkheid voor betrokkenen 
en deskundigen om mee te praten 
over de bomen op de werven. Voor 
een goede afstemming over de werk-
zaamheden gaat de gemeente nu 
een klankbordgroep van bewoners 
samenstellen. De klankbordgroep zal 
zich in eerste instantie, samen met 
de gemeente, vooral buigen over de 
mogelijkheden rondom het behou-
den van zoveel mogelijk bomen.

Wijziging velvergunning
In de Commissie Stad en Ruimte 
van 16 februari, heeft de gemeente 
besloten steeds een velvergunning 
aan te vragen voor de bomen die de 

gemeente de komende twee jaar tij-
dens de werkzaamheden tegenkomt. 
Dit in tegenstelling tot het eerdere 
plan om een eenmalige vel-
vergunning voor alle bomen aan te 
vragen. In de velaanvraag die 
7 april gepubliceerd is in Ons 
Utrecht, staan elf bomen die zeker 
gekapt moeten worden, de zo-
genaamde ‘rode’ bomen, en vijf 
‘oranje’ bomen. Dit zijn bomen 
waarvan de gemeente tijdens het 
werk pas kan beoordelen of deze 
gekapt moeten worden. 
Gedurende de werkzaamheden 
is er nauw contact met de klank-
bordgroep om afstemming over de 
‘oranje’ bomen te vinden. 
Meer informatie over de bomen op 
de werven vindt u op www.utrecht.
nl/werven. Via deze website kunt u 
zich ook aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief met actuele informatie 
over de restauratie. • 

Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad
telefoon: 030 - 286 00 00 [ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur]
binnenstad@utrecht.nl www.utrecht.nl/binnenstad
U kunt ook even langskomen bij de balie van 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 en 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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Wijkbureau Binnenstad Ontdekkingstocht in het duister

Er waart een schaduw door de 
stad... Een schaduw die ‘s avonds 
licht geeft. Luman is de figuur die 
je met een unieke lichtroute door 
de stad leidt. Volg de lichtdrup-
pels in de grond en je valt van de 
ene verbazing in de andere. 

Met de permanente lichtkunstroute 
Trajectum Lumen kunnen bezoe-
kers en bewoners sinds 7 april de 
Utrechtse binnenstad ook ‘s avonds 
gaan ontdekken. Daarmee geeft de 
stad een extra visitekaartje af. Er zijn 
veel verborgen schatten in Utrecht. 
Chinezen roemen de stad om haar 
groene karakter, Amerikanen vinden 
het een cosmopolitan village, en de 
historische hoekjes worden door veel 
toeristen maar ook door de bewoners 
gewaardeerd. Trajectum Lumen is 
uniek in zijn soort. Het is permanent 
en combineert lichtkunst met een 
stadswandeling tot een bijzondere 
belevenis.

Mooiste kant
De gemeente Utrecht heeft natio-
nale en internationale kunstenaars 
gevraagd op verschillende locaties 
lichtkunstwerken te ontwerpen. De 
gemeente wil met deze permanente 
lichtroute de stad ‘s avonds aantrek-
kelijker maken en zo het meerdaagse 
toerisme stimuleren. Op dit moment 

zijn in het centrum al achttien werken 
te ontdekken. Als in 2013 de Vrede 
van Utrecht gevierd wordt, zijn er 
uiteindelijk meer dan vijfentwintig 
kunstwerken gerealiseerd. Het laat 
de inwoners, bezoekers en toeristen 
Utrecht van haar mooiste kant zien, 
juist als het donker is! Nieuwsgierig 
geworden? De routekaart is koste-
loos af te halen bij o.a. de VVV, het 
Informatiecentrum Utrecht en Hotel 
Apollo. De kaart wordt in de binnen-
stad huis-aan-huis verspreid. 
Meer informatie over het project, 
de kunstenaars en een virtueel 
voorproefje zijn te vinden op 
www.trajectumlumen.com.•

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 wijk-
bureau snel inspelen op plannen 
van bewoners en ondernemers. 
Neem contact op met het wijk-
bureau of kijk op www.utrecht.
nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
(maand januari en februari 2010):
•  Plaatsen nieuwe plaquette  
 Koningin Emmaboom in park  
 Lepelenburg,
•  aanleggen park-and-buy plek  
 Predikherenkerkhof/hoek   
 Breedstraat,
•  bijdrage aan bewonersinitiatief  
 Werfherstel. •

Een rode en een witte

Kinderen uit de Vrouwjuttenhof helpen mee de twee kastanjes planten. © Willem Mes

Utrecht is twee jonge paarden-
kastanjes rijker, dankzij de be-
woners van de Vrouwjuttenhof. 
Ze staan in het Zocherplantsoen 
achter het Centraal Museum. 
Kinderen van de Vrouwjutten-
hof en omgeving plaatsten de 
bomen op de Nationale Boom-
feestdag op 17 maart stevig in 
de Utrechtse kleigrond. 

De bewoners van de Vrouwjut-
tenhof doen mee aan het lande-
lijke Klimaatstraatfeest. Straten in 

Nederland bedenken leuke acties 
die bijdragen aan de verbetering van 
het klimaat. En daarin is de Vrouw-
juttenhof – met de tiende plaats 
op een lijst van vijfhonderd straten 
– danig succesvol. Tot hun verenigde 
‘groene’ inspanningen behoren 
onder meer een warmetruiendag 
en een ontdooi-je-vriezer-actie. Ook 
rees onder de bewoners het idee om 
enkele bomen te planten in de eigen 
buurt. 

Wapen
Initiatiefneemster Manuela Prooijen 
uit de Vrouwjuttenhof ging op zoek 
naar een mogelijkheid. 
Via de Milieudienst, het wijkbureau 
en Stadswerken kwam ze terecht bij 
Zocherparkcoördinator Wim Horst. 
Die bleek een enthousiaste en hulp-
vaardige bondgenoot. 

Manuela: “Omdat er in het 
Zochterplantsoen nog bomen ver-
vangen moesten worden, mochten 
we achter het Centraal Museum 
twee kastanjes planten.” Een witte 
en een rode paardenkastanje, om 
precies te zijn. 
Niet toevallig de twee kleuren van 
het Utrechtse stadswapen. 
Vlak voor de planting mochten 
buurtkinderen een wens opschrijven 
of tekenen, en het papiertje samen 
met de boomwortels in de grond 
stoppen. Manuela: “Misschien 
zullen na verloop van tijd, met 
het groeien van de bomen, deze 
wensen in vervulling gaan. In ieder 
geval is met de planting de wens 
van ons als bewoners uitgekomen.” 
De boomplanting kreeg steun uit 
het leefbaarheidsbudget van de 
gemeente. •

Nieuwe plaquette voor Emmaboom

De Koningin Emmaboom in park Lepelenburg heeft opnieuw een tekstplaquette ter 
ere van Koningin Emma. De herinneringsboom is in 1934 geplant door Utrechtse 
schoolkinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de bijbehorende tekstplaquette 
verdwenen en niet meer teruggevonden. Op dinsdag 2 maart 2010 onthulde 
wijkwethouder Floris de Gelder, samen met initiatiefneemster mevrouw Huijbrech-
sen, de nieuwe plaquette. Het initiatief is mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget van de gemeente. © Willem Mes • 

Vorig jaar heeft de gemeente de 
Annastraat, Korte Minrebroeder-
straat en het stadhuisplein heringe-
richt. Niet alle werkzaamheden zijn 
toen afgerond. De gemeente plant 
binnenkort op het stadhuisplein 
nog een boom, een prunus. Dit 
was vorig jaar niet meer mogelijk, 
omdat het buiten het plantseizoen 
was. Ook past de gemeente de 
stoep voor de ingang van de open-
bare fietsenstalling nog aan. Het 
wordt dan makkelijker om vanuit 
de Schoutenstraat de stalling te 
bereiken. In mei moet de herinrich-
ting afgerond zijn. •

Laatste 
werkzaamheden 
herinrichting 
stadhuisplein
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Ineens de grootste
En dan ben je ineens de grootste 
partij. Twintig procent van de kiezers 
in de stad en maar liefst 25 procent 
(met uitschieters in sommige stem-
bureaus van dertig procent) in de 
Binnenstad koos voor GroenLinks. 
Groen, duurzaam en sociaal. U kunt 
erop rekenen, dat we als grootste 
partij die verantwoordelijkheid ook 
oppakken. Terwijl we dit schrijven, 
zitten we (eind maart) nog volop in 
de college-onderhandelingen met 
D66 en PvdA. Die gesprekken zijn 
nog verkennend en toegespitst op 
een aantal pijnpunten zoals mobi-
liteit (Spoorlaan en aanverwante 
thema’s) en de herstructurering van 
de wijken. GroenLinks zet direct in 
op een anders denken over bereik-
baarheid en toegankelijkheid van 
de Binnenstad. Anders dan voort-
durend wegen erbij, maar zoeken 
naar alternatieven en verbetering 
van openbaar vervoer en fietsver-
keer. Meer en verbeterde transferia 
aan de stadsranden horen daarbij. 
Tegelijk gaan we door met autovrij 
maken en het verminderen van 
CO2-uitstoot door het gebruik te 
stimuleren van elektrische auto’s en 
schonere distributie/transportmoge-
lijkheden voor de winkels. 

Transparanter
De ontwikkeling van het college-
programma gebeurt ook met het 
raadplegen van gezaghebbende 
belangenorganisaties, zodat het 
programma scherper wordt en nog 
meer draagvlak kan verwerven. 
Dat kun je ook zien als de eerste 
stap naar een meer transparante 
bestuursstijl, die de drie partijen 
willen. GroenLinks is blij met de 
participatienota, zoals onlangs 
vastgesteld, die al uitgaat van ac-
tieve participatiemogelijkheden van 
burgers bij belangrijke beslissingen 
en projecten in de wijk. Maar we 
gaan komende periode graag nog 
een stapje verder in het betrek-
ken van burgers en organisaties 
bij beleids- en planontwikkeling. 
Coproductie heet dat. Burgers en 
dus wijkbewoners kunnen nog meer 
zelf inbrengen, organiseren en ook 
besluiten. Vanuit dat oogpunt is het 
verbazingwekkend, dat het (oude) 
college nog even snel opnieuw het 

balletje opgegooid heeft om de 
Wijkbureaus West en Binnenstad 
maar even samen te voegen op de 
plaats van het nieuwe stadskantoor 
aan de westzijde van het spoor... We 
hebben daar kritische schriftelijke 
vragen over gesteld, die dezer dagen 
wel beantwoord zullen zijn. 
Twee GroenLinks-raadsleden wonen 
in de Binnenstad: Steven de Vries en 
Chiel Rottier. Steven studeert nog 
en zal ook vanuit die positie naar de 
Binnenstad kijken. Chiel zat de afge-
lopen vier jaar in de wijkraad. Beide 
raadsleden zullen zich meer specifiek 
bezighouden met de Binnenstad. Zij 
zullen contact onderhouden met de 
wijkraad en regelmatig als toehoor-
der aanwezig zijn op de vergade-
ringen. In het volgende nummer 
van de Binnenstadskrant hopen wij 
u meer te kunnen vertellen over 
hetgeen we met de coalitiepartners 
gaan aanpakken •

”Utrecht graffiti-vrij” 
“Utrecht graffiti-vrij”. Onder deze 
veelbelovende naam heeft CDA-
raadslid Dick Hoek, samen met 
VVD’er Willem Buunk, een voor-
stel ingediend om Utrecht in de 
komende jaren te ontdoen van 
graffiti. “Graffiti is een voorbeeld 
van hufterigheid in de samenleving 
die aangepakt moet worden”, vindt 
Hoek. “Bovendien geeft het veel 
mensen een gevoel van onveiligheid 
en leidt het tot verloedering. Het is 
nu tijd daar echt eens wat aan te 
doen.”
Het initiatiefvoorstel “Utrecht graf-
fiti-vrij” van CDA en de VVD heeft 
als doel de openbare ruimte en de 
gevels in de Binnenstad, in de woon-
wijken en de meest gezichtsbepalen-
de gedeelten van bedrijventerreinen 
blijvend vrij te houden van graffiti. 
Vooral op plekken waar bij herha-
ling bekladding terugkeert, moet 
opsporing van daders mogelijk zijn. 
De kosten van graffitiverwijdering 
moeten wat de VVD en het CDA 
betreft zoveel mogelijk op de daders 
verhaald worden. 

Prestatiecontract
In het voorstel “Utrecht graffiti-vrij” 
wordt er een drievoudig onderscheid 
gemaakt in de graffitibestrijding, 
rekeninghoudend met het gewenste 

kwaliteitsniveau, de snelheid van de 
aanpak en het eigendom van ge-
bouwen. Voor de Binnenstad geldt 
het hoogste niveau en snelheid van 
aanpak. Voor woonwijken is er een 
gerichte aanpak op bekende plek-
ken, waarbij rekening wordt gehou-
den met wensen en behoeften van 
individuele eigenaren. Voor bedrij-
venterreinen moet de aanpak passen 
binnen de bestaande georgani-
seerde samenwerking. De uitvoering 
gebeurt door - na een aanbesteding 
- met één of meerdere professionele 
graffitiverwijderingsbedrijven een 
prestatiecontract af te sluiten. •

Geheimpjes
Allereerst: iedereen die op D66 
gestemd heeft: ontzettend bedankt. 
Dankzij u steeg D66 van drie naar 
negen zetels. Van alle G4-steden 
heeft Utrecht de grootste D66-
fractie. De nieuwe fractie voelt 
de verantwoordelijkheid die al die 
stemmen met zich meebrengen heel 
duidelijk. U verwacht wat van ons en 
terecht. 
Op het moment van dit schrijven 
bevindt de Utrechtse politiek zich 
in een schimmig stadium. Er wordt 
volop afgetast, onderhandeld en 
vergaderd tussen partijen die aan 
het kijken zijn of ze een coalitie 
kunnen vormen. Er gebeurt heel veel 
in het geheim en dat brengt bij D66-
ers vrij automatisch een anti-reactie 
teweeg. Wij houden niet zo van 
geheimpjes in het openbaar bestuur. 
En toch is het onvermijdelijk. Je wilt 
er voor jouw kiezers zo veel mogelijk 
uithalen en liefst geen compromis-
sen sluiten ten opzichte van je 
verkiezingsprogramma, laat staan 
‘draaien’. Tegelijkertijd willen de 
onderhandelingspartners dat ook. 
En dus houdt iedereen angstvallig 
geheim welke punten onderhandel-
baar zijn en welke niet. Stapje voor 
stapje proberen partijen elkaar te 
naderen in lange onderhandelings-
trajecten. 

Onderhandelingsbuit
Als u dit leest is er van die geheim-
zinnigheid hopelijk niks meer te 
merken en zijn de onderhandelaars 
erin geslaagd om soms over hun 
eigen schaduw heen te stappen. En 

soms hebben ze voor hun kiezers 
een vette onderhandelingsbuit in de 
wacht kunnen slepen. 
Het eerste resultaat van de onder-
handelingen is een ‘preambule’. Een 
afgrijselijk woord, maar het ver-
woordt de geest waarin het te schrij-
ven collegeakkoord gestalte moet 
krijgen. Inhoudelijk stelt het nog 
niet veel voor, maar de strekking is 
van wezenlijk belang. Een opener 
bestuurscultuur, snel aanpakken van 
de gemeentefinanciën en niet meer 
doen alsof inwoners allemaal bij het 
handje moeten worden genomen. 
Als de onderhandelaars erin slagen 
om in die geest tot een mooi, in-
houdelijk collegeakkoord te komen, 
dan is dat, ook voor de Binnenstad, 
alvast winst. Nou de inhoud nog. 
Wij kunnen geen politiek bedrijven 
zonder de betrokkenheid van u. U 
hoort van ons en wij horen graag 
van u. Dat kan via d66@utrecht.nl •

Nieuw geluid
Nu de nieuwe lente begonnen is en 
een nieuwe raad geïnstalleerd, klinkt 
er een nieuw geluid. Tegelijk zal het 
vaak doen denken aan oude gelui-
den. Voor de ChristenUnie geldt dat 
we ons de komende vier jaar sterk 
blijven maken voor een mooie, goed 
bewoonbare Binnenstad. 
Seniorenwoningen moeten in de 
Binnenstad verder gefaciliteerd wor-
den. Senioren Actief heeft daarbij 
nu een mooie rol. Maar ook de 
gemeente en de woningbouwcorpo-
raties moeten hier stevig aan blijven 
trekken. Verder mag het succesvolle 
project Wonen boven Winkels ambi-
tieus voortgezet worden.
Op de werven mogen alleen bomen 
sneuvelen als het niet anders kan. 
De buurt moet goed op de hoogte 
zijn van de plannen en niet voor ver-
rassingen komen te staan. 
In de afgelopen vier jaar is de pros-
titutie in de Breedstraatbuurt ver-
minderd. Dat vinden wij een goede 
zaak. De ChristenUnie spant zich in 
om het aantal prostitutiepanden en 
coffeeshops verder terug te dringen. 
Door de inspanning van de Christen-
Unie is er de afgelopen jaren al meer 
fietsparkeergelegenheid gekomen. 
Dat is mooi, maar lijkt soms ook een 
druppel op de gloeiende plaat.
Daarom moet er een gemeentelijke 

Zie vervolg van pagina 22 
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lange-termijnvisie zijn, helaas is die 
er nog onvoldoende. 
De Binnenstad is uniek in Nederland, 
niet alleen door de grachten, maar 
ook door het kerkenkruis. 
Het verhaal van de geschiedenis 
van Utrecht moet verteld blijven 
worden. Toegankelijkheid van het 
Domplein met bezoekerscentra 
is daartoe een mooi eerste initia-
tief. www.utrecht.christenunie.nl, 
christenunie@utrecht.nl •

Politiek
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Openbare ruimte 
verbeteren
De VVD wil de komende vier jaar 
verder werken aan het verbeteren 
van de openbare ruimte. Voor de 
hele stad willen we acht miljoen 
euro vrijmaken voor mooiere pleinen 
en parken. Verder willen we 2,5 
miljoen euro besteden aan vliegende 
brigades voor het schoonmaken 
van de stad. Deze brigades kunnen 
binnen 24 uur aanwezig zijn voor 
het oplossen van kleine gebreken. 
Stadswachten, andere ambtenaren 
en de Utrechtse bevolking zijn de 
ogen van de gemeente om gebre-
ken te signaleren. Ter ondersteuning 
hiervan overhandigde de VVD de 
website utrechtsehufters.nl eind 
februari aan het college. 

Deze site heeft het college inmid-
dels overgenomen. Ook is de VVD 
een van de initiatiefnemers van het 
centrummanagement. Dit is een sa-
menwerking tussen de Binnenstads-
ondernemers en de gemeente zelf 
en heeft als doel het economisch 
functioneren en de leefbaarheid van 
het centrum te verbeteren. 
Verder ligt momenteel het initiatief-
voorstel “Utrecht graffiti-vrij” klaar 
ter bespreking door de raad. Dit 
voorstel heeft als doel de openbare 
ruimte en de gevels, onder andere in 
de Binnenstad, blijvend te ontdoen 
van graffiti. Vooral op plaatsen waar 
bij herhaling bekladding optreedt, 

moet opsporing van daders mogelijk 
zijn. De kosten van graffitiverwijde-
ring moeten wat ons betreft zoveel 
mogelijk op de daders verhaald 
worden.

Prostitutie
De VVD wil graag dat de huidige 
625 parkeerplekken langs de grach-
ten en op het Janskerkhof worden 
vervangen door parkeergarages, 
waar mogelijk ondergronds. Dit 
maakt de stad mooier en vergroot 
de gebruiksmogelijkheden van de 
openbare ruimte. 
De VVD wil dat jaarlijks 5 miljoen 
euro van de parkeeropbrengsten 
worden geïnvesteerd in parkeerga-
rages. Voor de Binnenstad zou de 
komende vier jaar de realisatie van 
130 vervangende parkeerplaatsen 
een mooi begin zijn. 

De VVD heeft geen bezwaren tegen 
prostitutie, zolang prostituees hun 
beroep vrijwillig uitoefenen en pros-
titutiegebieden geen overlast voor 
de omgeving opleveren. De vraag 
blijft bestaan, dus het heeft geen zin 
om het aanbod in te perken, want 
dat bevordert illegaliteit. Mensen-
handel moeten we keihard aanpak-
ken, maar de registratieplicht voor 
prostituees moet zorgvuldiger dan 
nu wordt voorgesteld. 
Vrouwen mogen niet hun leven lang 
achtervolgd worden door maatre-
gelen als een registratie, die voor 
het bestrijden van mensenhandel 
nodig zijn. De VVD wil voorts een 
goed uitstapbeleid voor prostituees. 
Vrouwen die het vak willen verlaten, 
moeten op ondersteuning kunnen 
rekenen.

Coffeeshops stad uit
De VVD vindt dat het huidige cof-
feeshopbeleid moet worden herzien. 
De trend is dat coffeeshops meer 
gebruikt worden als afhaalplek dan 
gebruikplek. Dit veroorzaakt veel 
overlast door onder meer dubbel ge-
parkeerde auto’s en herrie op straat. 

De VVD ziet het liefst dat er ergens 
op een industrieterrein aan de rand 
van de stad een goed beveiligde af-
haalcoffeeshop komt, waardoor het 
aantal coffeeshops in de Binnenstad 
kan afnemen. Indien er toch vraag 
is naar een nieuwe coffeeshop, dan 
mag deze niet staan binnen een 
straal van 250 meter van scholen 
of van plekken waar veel kinderen 
komen. •

Uitnodiging voor 50-plussers

Senioren Actief in de Binnenstad, Wonen - Welzijn en Zorg,
nodigt u van harte uit voor de voorlichtingsbijeenkomst 
op woensdag 28 april van 09.30 -12.00 uur in het Bartholomeus 
Gasthuis, Lange Smeestraat 40.

Programma:
Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie/thee.
Vanaf 10.00 uur voorlichting over de Wet Maatschappelijke 
Ontwikkeling.
In de pauze is het mogelijk om schriftelijke vragen in te dienen 
die daarna door de medewerker van de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling worden beantwoord.
Sinds 2003 bestaat de werkgroep Senioren Actief in de Binnenstad, 
Wonen - Welzijn en Zorg, uit zes senioren.                       
 
Het doel van de werkgroep is dat bewoners van de Binnenstad, 
bij het ouder worden de mogelijkheid moeten hebben om in de 
Binnenstad te blijven wonen, als zij dat zelf willen.
Er worden jaarlijks twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 
om de 50-plussers in de Binnenstad te informeren over maatschap-
pelijke en politieke veranderingen die consequenties kunnen hebben 
voor hun leefsituatie.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden t/m 20 april per e-mail 
bij m.schultze@cumuluswelzijn.nl of u kunt opbellen naar Cumulus 
Welzijn, tel: 2758490, waarbij u vermeldt dat u zich aanmeldt voor de 
voorlichtingsbijeenkomst van woensdag 28 april in het Bartholomeus 
Gasthuis. •

Kom koken in de kelder 
Houd je van werken met vlijm-
scherpe messen, hete ovens en 
ben je niet bang om van alles 
te proeven? Kom dan een keer 
kijken bij de Kookkelder.
Met een groep enthousiaste ‘leerling-
koks’ gaan we allerlei heerlijkheden 
bereiden. We maken hele maaltijden, 
bijzondere traktaties en bij speciale 
gelegenheden serveren wij dit uit in 
een proeverij. Ook besteden we aan-
dacht aan koken in andere culturen. 
Ook als je gewoon zin hebt om te 
koken ben je van harte welkom. 

Weet jij trouwens waar de aardappel 
vandaan komt, hoe rijst groeit, hoe je 
mayonaise maakt en wat je er bij kan 
eten zodat je menu gezond blijft? 
Als je dit allemaal wilt weten en lek-
ker wilt smullen, kom dan naar de 
Kookkelder, Buurthuis Oudegracht 
(nr. 227). Voor jongens en meiden 
van 10 tot 16 jaar, op dinsdagen van 
16:00 tot 18:00 uur. 
Kosten: € 25,- voor 10 keer. 
Info/opgave: Bart van Meeteren
tel. 231 37 53 of 234 33 23, b.vanm
eeteren@cumuluswelzijn.nl •

Met de voetgangers- en fietsersbrug 
over het spoorwegemplacement 
van Moreelsepark naar de Croese-
laaan bij de Rabobank is nog steeds 
niet begonnen. De brug zou vorig 
jaar al klaar zijn. Dat was ook een 
voorwaarde van de Rabobank, die 
de verbinding voor een belangrijk 

deel wilde betalen. Volgens de 
wijkraad Binnenstad ziet het er met 
de voortgang niet goed uit omdat 
er nog geen bevredigende oplossing 
is gevonden voor de op- en afritten. 
De fietsers moeten met name aan 
de kant van het Moreelsepark een te 
groot hoogteverschil overbruggen. •

Rabobrug blijft nog uit
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Vr 9 Schillertheater

20.00 Xavier Boot (piano); 

€ 15/12,50

Za 10 Domkerk

15.30 Koor en orkest van 

de Domcantorij olv Remco de 

Graas; Franck, Cantique de 

Moise en Psalm 150; collecte

Zo 11 Willibrordkerk

14.00 Zondagmiddagconcert; 

collecte

Zo 11 Geertekerk

14.30 Springtide olv Annette 

de Haas: Wise and old; € 9

Zo 11 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv 

Gijs Leenaars mmv Kitty de 

Geus (sopraan), Annelies Lamm 

(alt), Sebastian Brouwer (tenor) 

en Joep van Geffen (bas): BWV 

249 Kommt, eilet und laufet 

(Osteroratorium); collecte

Wo 14 Nicolaïkerk

20.15 Symfonieorkest Bellitoni 

olv Jurjen Hempel; Mahler, 

6e symfonie; € 15/13

Vr 16 Pieterskerk

20.15 Arte Vocale olv Hans 

Noyens mmv Il Concerto 

Barocco: 3 eeuwen Magnificat in 

Renaissance en Barok; werken 

van o.a. Dunstable, Schütz, 

Monteverdi, Carissimi en 

Leonarda; € 12,50/8

Za 17 Domkerk

15.30 Jan Jansen (orgel); 

Guilmant, Sonate 4; Franck, 

Premier Choral; collecte

Za 17 Jacobikerk

20.00 Sonante Vocale olv 

Patrick Pranger mmv Nienke 

Oostenrijk (sopraan), Kristine 

Gether (alt), Gerben Houba 

(tenor), Jasper Schweppe (bas) 

en Barokorkest Aspetti Musicali: 

Bach na Pasen; Bach, 

Osteroratorium en Himmel-

fahrtsoratrium; Rheinberger, 

Abendlied; € 25/22,50

Za 17 Geertekerk

20.15 Nederlands Studenten 

Kamerorkest olv Johannes 

Leertouwer mmv Maartje-

Maria den Herder (cello); 

Ravel, Le Tombeau de Couperin; 

Schumann, Celloconcert in 

a-klein; Goldewijk, After Dark; 

Beethoven, Symfonie nr. 8; 

€ 14/9

Zo 18 Binnenstad/Uithof

12.00 Culturele Zondag: 

Vrij spel; informatie www.

culturelezondagen.nl

Zo 18 Willibrordkerk

14.00 Zondagmiddagconcert; 

collecte

Zo 18 Lutherse Kerk

15.00 Kamerkoor Quasi 

Niente olv Jacqueline Hoekstra; 

Mozart, Missa Brevis in d; 

werken van Rheinberger, 

Schütz, Brahms en Buxtehude; 

€ 10

Zo 18 Nicolaïkerk

15.00 Projectkoor Mozes uit 

Utrecht-Zuid olv Ko Zwanen-

burg mmv Sjonette van Atten 

(fluit), Hans Hasebos (marimba) 

en Hermine Deurloo (mond-

harmonica): Kindermusical 

Moses; gratis kaarten via 

www.musical-mozes.info

Zo 18 ‘t Hoogt

16.00 Wim van Tuyl (piano) 

en Pien Straesser (sopraan): live 

muziek bij de geluidloze film 

Elisso van Nikolaj Sjengelaja uit 

1928; € 15/12

Zo 18 Gertrudiskathedraal

20.00 Bachcantatedienst mmv 

I buoni antichi; BWV 104 

Du Hirte Israel, höre; collecte

Do 22 Lutherse Kerk

20.15 Ruysdael Kwartet en 

Franciscus Kwartet; Mendels-

sohn, Strijkoctet; Schumann, 

Strijkkwartet op. 41/2; Haydn, 

Strijkkwartet op. 74/3; € 20

Vr 23 Geertekerk

20.15 Ensemble Schönbrunn; 

J.S. Bach, Musikalisches Opfer; 

werken van W.F. Bach; 

€ 19/17/6

Za 24 Domkerk

15.30 Koor van de Dom-

cantorij olv Remco de Graas; 

Franck, Messe à trois voix; 

collecte

Za 24 Leeuwenberghkerk

20.00 Holland Baroque 

Society mmv Rachel Podger 

(viool) en Servaes Nelissen 

(acteur): Ars Retorica; werken 

van Geminiani, Durante, Vivaldi 

en Locatelli; € 17,50/15

Za 24 Geertekerk

20.15 Vocaal ensemble 

Vivavoce en De Philharmonie 

olv Ger Vos mmv Tannie 

Willemstijn (sopraan) Annette 

Vermeulen (alt), Jeroen de Vaal 

(tenor), Robbert Muuse (bas); 

Bach, cantate Ich hatte viel 

Bekümmernis BWV 21; Mozart, 

Requiem; € 20

Zo 25 Willibrordkerk

14.00 Zondagmiddagconcert; 

collecte

Zo 25 Lutherse Kerk

15.00 Kamerkoor Estrivo olv 

Sebastian Holz mmv baroken-

semble Florilegium, Ingrid Wage 

(sopraan) en Joep van Geffen 

(bariton); werken van o.a. 

Buxtehude, Bruhns en 

Telemann; € 12/6

Zo 25 Schillertheater

15.00 Sonsoles Alonso 

(piano): The old en the newtiful; 

€ 15/12,50

Zo 25 Josephkerk

15.30 Kamerkoor Sjanton olv 

Chris Pouw mmv Sonja Volten 

(sopraan) en Phyllis Ferwerda 

(piano): Clouds of dream; 

werken van Barber, Whitacre en 

Lauridsen; € 12,50/10

Zo 25 Janskerk

17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

(orgel): Choral Evensong; 

werken van Rutter, Noble en 

Oost; collecte; 

info www.scholadavidica.nl

Do 29 Geertekerk

15.00 Barokensemble Eik en 

Linde olv Franc Polman mmv 

Albert Brüggen (cello): 

Las Arenas; werken van Durán, 

Baguer, Boccherini, Martín y 

Soler en Haydn

MEI

Za 1 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Di 4 Academiegebouw

20.15 Jan Terlouw 

(herdenkingslezing) 

mmv Orion Ensemble

Di 4 Willibrordkerk

21.00 Hucbald olv Lodewijk 

van der Ree; Fauré, Requiem; 

Purcell, Funeral Sentences; 

collecte

Vr 7 Janskerk

20.00 Bach Choir & Orchestra 

of the Netherlands olv Pieter Jan 

Leusink; Brahms, Ein Deutsches 

Requiem; Puccini, Gloria; 

€ 47,50

Vr 7 Geertekerk

20.15 Kamerorkest Pulcinella 

olv Jussi Jaatinen mmv Ruud 

Ootes (trompet): Lustrum-

concert; Westra, Picasso Polka; 

Hummel, Trompetconcert; 

Kodály, Dansen uit Galanta; 

Mendelssohn, ‘Schotse’ 

Symfonie no. 3; € 12/9/5

Za 8 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 9 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst 

olv Gijs Leenaars; BWV 128 

Auf Christi Himmelfahrt allein; 

collecte

Do 13 Theater Kikker

20.30 Ives Ensemble mmv 

Marijje van Stralen (sopraan): 

Denkend aan Holland...; 

€ 14,50/11,50

Za 15 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Zo 16 Gertrudiskathedraal

20.00 Bachcantatedienst mmv 

I buoni antichi; BWV 44 

Sie werden euch in den Bann 

tun; collecte

Vr 21 Gertrudiskathedraal

20.00 Piet van der Steen 

(orgel); werken van Messiaen; 

collecte

Za 22 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 22 Nicolaïkerk

20.30 Jenufa Kwartet: 

Muziek voor snaren; werken 

van Brahms, De Kanter en 

Schulhoff; € 10/9

Zo 23 Janskerk

17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

(orgel): Choral Evensong; 

werken van Tallis, Oost, 

Charpentier, Mendelssohn 

en Elgar; collecte; 

info www.scholadavidica.nl

Ma 24 Binnenstad

12.00 Culturele Zondag: 

Dans; informatie www.culture-

lezondagen.nl

Do 27 Pieterskerk

20.15 Nederlands Kamerkoor 

olv Peter Dijkstra: El sol del sur; 

werken van Castelnuovo-

Tedesco, Pizzetti, Debussy, 

Poulenc, Zimmerman en 

Kleppe; € 18/12

Vr 28 Willibrordkerk

20.00 Capella Augustini olv 

Rutger Mauritz: Hooglied; 

werken van Casals, 

da Victoria, Franck, Manneke 

en Monteverdi; collecte

Vr 28 Pieterskerk

20.15 VU-Kamerkoor olv 

Boudewijn Jansen: Denkend 

aan Rusland...; Schnittke, 

Boetepsalmen (delen); 

Shostakovich, Liederen op 

teksten van revolutionaire 

dichters; Mansurian, Cyclus van 

gedichten van Avetik Isahakyan

Za 29 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 29 Buurkerk

19.00 Verenigd Utrechts 

Symfonieorkest olv Reinier 

Bavinck: Lustrumvoorstelling; 

werken van Arne, Cimarosa, 

Gluck, Grétry, Haydn en Handel

JUNI

Wo 2 Geertekerk

20.15 Ton Koopman 

(klavecimbel en orgel) en Jordi 

Savall (viola da gamba); werken 

van o.a. Ortiz, Selma y 

Salaverde, Marais, Bach, 

Cabanilles en Rossi; € 30/15

Vr 4 Piterskerk

20.15 Egidius Kwartet & 

College olv Peter de Groot: 

Leidse Koorboeken - boek 1; 

werken van o.a. Cleeff, 

Crecquillon, Appenzeller en 

De Monte; € 22,50/17,50

Za 5 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 5 Academiegebouw

20.15 Utrechtse Studenten 

Cantorij olv Fokko Oldenhuis: 

Lustrumconcert; werken van 

o.a. Sweelinck, Boulaner, 

Poulenc en Nystedt

Zo 6 Binnenstad

12.00 Culturele Zondag: 

Buitenspel; informatie www.

culturelezondagen.nl

Zo 6 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst 

olv Gijs Leenaars; BWV 20 

O Ewigkeit, du Donnerwort; 

collecte

Za 12 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 12 Geertekerk

20.15 Kamerorkest Trajectum 

olv Gregory Hubert mmv Lee 

Mason: Jubileumconcert; 

Morawetz, Passacaglia on a 

Bach Chorale; Elgar, Wand 

of Youth; Britten, Canadian 

Carnival; Kivilaakso, werk voor 

Apocalyptica

Za 12 Pieterskerk

20.15 Multiple Voice olv Paul 

de Kok mmv David Jansen 

(orgel): Salve Regina; werken 

van o.a. Victoria, Verdi, Poulenc, 

Martinu en Strategier

Zo 13 Willibrordkerk

14.00 Vocaal ensemble Joli 

Cuer: Oud en nieuw in vroeger 

tijden; werken van o.a. Josquin, 

Compère en Petrucci; collecte
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www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.



Binnenstadskrant pagina 24w
w

w
.b

in
n

en
st

ad
sk

ra
n

t.
n

l
Hamerstukken

Boerenmarkt naar 
Mariaplaats?
De Kwaliteitskring Mariaplaats is 
betrokken bij een plan om de boeren-
markt (de vrijdagmarkt) te verhuizen 
van het Vredenburg naar het voorste 
stuk van de Mariaplaats (rond de 
stadspomp). Het marktje kan daar 
gemakkelijk staan, mits het toilethuisje 
van AC Decaux wordt verplaatst, wat 
trouwens al lang de bedoeling is. De 
winkeliers zouden enthousiast zijn over 
het idee, evenals de omwonenden. 
Volgens An Dammerman, lid van de 
Kwaliteitskring, willen de marktkooplui 
zelf ook graag verhuizen. Zij zien niet 
zo veel toekomst meer op het Vreden-
burg. Ze hebben de indruk dat de ge-
meente op den duur van alle markten 
op het Vredenburg af wil. • 

Suster Bertken

ingekluisd
begrensd door hoge muren
dacht jij God te vinden
en je vínd Hem ook in de
grenzeloze ruimte van je ziel

gul deelde je Hem uit
aan een ieder die langs
je raam schoof
wijze raad voor boeren
burgers en buitenlui
je liet de grens tussen
hemel en aarde vervagen
cre‘erde ruimte in benauwenis

zo zong jij je lied
mystieke klankrijke woorden
lichtend droegen zij jouw
ruimtereis -

Oeke Kruythof

Hartje gaat open

Suster Bertken 1426/1427 - 1514
kluizenares en dichteres - Buurkerk Utrecht

In 1975 kwam ik naar Utrecht. Met lijn 3 naar 
m’n eerste afspraak. Ik vroeg de buschauffeur me 
een seintje te geven bij de Nobèlstraat. Die heb-
ben we hier niet jochie, was het antwoord.
Het werd me al snel duidelijk dat ik nog een boel 
moest leren. Mijn verse huisgenoten zouden me 
wel inburgeren op cultureel gebied. Tijdens een 
biertje bij Primus vertelden ze moppen van Her-
man Berkien. Ze waren niet aan mij besteed. 
Op een donkere namiddag in 2008 wandelde ik 
van mijn werk naar huis. Op het Ledig Erf stond 
ineens een beeldje op een behoorlijk hoge sokkel. 
M’n eerste gedachte was: is het niet een beetje 
laat voor een 40/45 beeldje? Een schlemielige 
mof met pothelm die z’n handgranaat probeert 
op te vreten...
Tweemaal daags kom ik langs Herman. Het 
is goed om te zien dat er van hem gehouden 
wordt. Soms een bosje gladiolen en bij koud weer 
een das. 
Het is dit jaar alweer vijf jaar geleden dat Herman 
naar hogere sferen vertrok. Ik denk dat hij nog 
steeds naar benee kijkt en dat nog steeds z’n 
hartsjie open gaat. •

Van Otto Hamer, kunstschilder in de Binnenstad, zou dit voorjaar een overzichtstentoonstelling zijn 
in Achter Sint Pieter 140, maar het gaat niet door. Waarom dat zo is valt te lezen op bladzijde 14. 
Daar staat ook een gesprek met hem. Op deze pagina één van zijn schilderijen. Meer staan er op zijn 
fantastische website www.ottohamer.nl •

Tekst en foto: Patrick van der Sande


