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Colofon

Het moest er een keer van komen; de grote boom achter 
mijn huis is gevallen onder de hand van een tuinman met een 
motorzaag. De boom stond niet in mijn tuin maar een paar 
tuinen verder. In het begin was hij ons nauwelijks opgeval-
len, maar de laatste jaren was hij zo sterk gegroeid dat hij de 
tuinen domineerde. Ons uitzicht op de achtergevel van de 
Doopsgezinde kerk en de andere huizen aan de Oudegracht 
ging grotendeels schuil achter de altijd groene naaldboom. 
Zo’n vijfentwintig meter hoog bood hij een veilige rustplaats 
aan duiven en vooral merels, die hier geen kat hoefden te 
vrezen. Uit dank voor deze ideale hoogzit floten de merels van 
de vroege ochtend tot de late avond. Maar hoezeer we ook 
genoten van dit stedelijk groen, we maakten ons ook wat 
zorgen. De boom had al heel wat stormen overleefd – maar 
wat zou er gebeuren bij een volgende najaarsstorm nu hij zo 
groot was geworden? Als hij bij westenwind zou omwaaien 

dan zou de schade groot zijn aan de bergingen en vooral de 
huizen die in de baan van de omvallende reus zouden liggen.
Een paar weken geleden kwam de buurman die de boom 
in zijn tuin had staan bij ons aan de deur. Hij vertelde dat 
de boom binnenkort zou worden omgezaagd. De overlast 
werd te groot – te veel schaduw, te veel vocht. En overigens 
was het geen boom, maar een conifeer. Een vreselijk uit zijn 
krachten gegroeide sierstruik. Een velvergunning was dan 
ook niet nodig. Inmiddels is de boom verdwenen. Alleen nog 
wat stompen verraden de plek waar ooit de conifeer stond. 
En ik heb mijn uitzicht terug. De klassisistische achtergevel 
van de Doopsgezinde kerk staat er weer net zo mooi bij als 
ik me van zo’n twintig jaar geleden herinner. En er blijkt, een 
stuk verder naar het westen een nieuwe reus te zijn gegroeid. 
De dubbeltoren van de RABO heeft in mijn uitzicht de plaats 
ingenomen van de conifeer, Ook mooi en heel stedelijk, maar 
de merels hoor ik niet meer. • 

Het begon destijds met een handtekeningenactie: ik moest 
me solidair verklaren met een verhuizing van de bibliotheek, 
want het huidige gebouw op de Stadhuisbrug was veel te 
klein, en bovendien onpraktisch. Voor mij, eenvoudige lener 
van boeken en cd’s (en toen ook nog van L.P’s, geloof ik), 
kwam de actie uit de lucht vallen. Ik had van die klachten 
niets gemerkt. Zitten slapen zeker? Ik vond de bibliotheek 
juist zo heerlijk ruim, en nog gezellig ook. En vooral ook 
dichtbij mijn huis. Logisch dat ik niet tekende. 
Later las ik dat er een plekje voor de nieuwe bibliotheek was 
gevonden op het Smakkelaarsveld. In het in 2002 aangeno-
men plan voor het Stationsgebied (Visie A.) was grond voor 
een bieb gereserveerd in Lombok, naast de moskee, en zou 

het Smakkelaarsveld groen blijven, op een deel van de markt 
na. Wat mij interesseert is wie nou aan de wieg staat van 
zo’n plan. Bij het Muziekpaleis was het volgens mij de toen-
malige directeur Peter Smits, die steeds meer last kreeg van 
de onpraktische indeling van zijn gebouw. Hij wilde vooral 
een nieuwe middenzaal, maar werd de tovenaarsleerling 
die de krachten niet meer in bedwang had. Anderen gingen 
met zijn wensen aan de haal: niet één extra zaal, maar een 
paleis moest er komen. Bij de bieb moet het zo begonnen 
zijn: iemand wierp het op en zeurde vervolgens net zo lang 
door dat anderen ook wat gingen zien in een spectaculair 
nieuw gebouw. Zoiets als de bibliotheek in Amsterdam, die 
twee keer zoveel bezoekers zou trekken als de oude. Maar 
lopen een heleboel mensen niet meteen door naar La Place 
op de bovenste verdieping? Want zouden de Amsterdam-
mers nu werkelijk plotseling twee keer zoveel lezen? Op de 
Stadhuisbrug vraag ik wel eens aan iemand van de bieb hoe 
ze het vindt om straks te verhuizen. Dan hoor je: ‘Van mij 
hoeft het niet’.
Op de valreep is nu een deel van de gemeenteraad (de op-
positie) in beweging gekomen. Je weet het maar nooit, mis-
schien gaat er bij rest toch nog op tijd een lampje branden 
en blijft de bibliotheek waar ze zo fantastisch zit, in één van 
de aardigste gebouwen van de stad.  • 

Adressen

Zitten slapen zeker?

U-trax laat groene monsters in alle talen spreken

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

De conifeer 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

Een groot roze varken met een 
hoedje ligt op de bank. Onder 
één van de bureaus staart een 
groen monster vanaf de cover 
van een videospelletje je aan. Dit 
is U-trax, een vertaalbedrijf voor 
videogames. In de voormalige 
openbare leeszaal in de Voetius-
straat is het hoofdkantoor. 

Richard van der Giessen, een 
energieke en bevlogen veertiger, is 
oprichter en eigenaar van U-trax. 
De dagelijkse leiding is sinds kort in 
handen van Leen Ribbeling, zodat 
Richard over de wereld kan rondrei-
zen om zijn klanten te bezoeken.
‘Op mijn vijftiende was ik al soft-
ware aan het kraken op een oude 
Commodore 1’, vertelt hij lachend. 
Via studies, waaronder historische 
culturele informatiekunde, kwam hij 
in ‘dit grote gezellige dorp Utrecht’ 
terecht en wilde niet meer weg. 
 
Flexibel team
Begin jaren ‘80 stichtte hij voor zijn 
remixte muziek zijn eigen platenla-
bel. Hij was dj op de Vrije Vloer en 
schreef over muziek in verscheidene 
bladen, onder andere Playboy en 
Autoweek. Hij plaatste zijn recensies 
ook op het internet. In de beginja-
ren van House en Dance was hij de 
enige gespecialiseerde recensent van 
dit genre. 

Als speladviseur werkte hij ook nog 
korte tijd bij Nintendo. Bijna alle en-
tertainment is voor de Nederlandse 
markt geschikt gemaakt, maar de 
videogames zijn dat niet. Van der 
Giessen had gevoel voor dit gat in 
de markt. Dus in 1997 stortte hij 
zich op de Nederlandse vertaling van 
videogames. U-trax was geboren. Nu 
bestaat het bedrijf uit een flexibel 
team van 30 tot 60 hooggekwalifi-
ceerde mensen met een gemiddelde 
leeftijd van 28 jaar. 

SimCity 4
Op het gebied van vertaling van vi-
deogames in Nederlands, Zweeds en 
Fins is U-trax marktleider. In Dene-
marken en Zweden heeft het bedrijf 
ook een kantoor en een studio. En 
samen met gelijkgestemde partners 
worden andere vertalingen, zoals in 
het Frans, Japans en Tsjechisch en in 
nog veel meer talen aangeboden. 
Want 95 procent van alle games 
worden in het Engels geproduceerd 
en moeten vertaald worden.
Tussen planten en wanden vol 
vrolijke, kleurige covers werken 
geconcentreerde jongeren in clusters 
achter hun computer. Met sheets 
vertalen zij zinnen en uitroepen 
vanuit het Engels. Nu is het hoog-
seizoen, want met Kerst komen de 
meeste spellen op de markt. 
‘Het gaat bij het lokaliseren van 

games, zoals het vertalen heet, om 
via spreektaal het product dichtbij 
de eindgebruiker te brengen’, legt 
Van der Giessen uit. ì99 procent 
van de vertaling gebeurt vanaf een 
Excel sheet zonder dat de vertaler 
de gamebeelden ziet. Daardoor ont-
staat wel eens een misverstand. Bij 
SimCity 4 werd ‘sign’ logischerwijs 
vertaald in verkeersbord. Immers 
de eerdere spelletjes van SimCity 
hadden ook met stedelijke struc-
tuur te maken. Nadat de beelden in 
Amerika werden samengevoegd met 

Elaine Vis

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 [kritische, goedgeïnformeerde digitale 
krant]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

Richard van der Giessen reist de wereld rond © Sjaak Ramakers 

Dick Franssen

de vertaling, kwamen ze weer naar 
U-trax voor controle. Toen werd pas 
duidelijk dat de vertaling ‘sterren-
beeld’ moest zijn. 

Top secret
‘Tot hun lancering op de markt zijn 
games top secret en ze zijn boven-
dien nog niet helemaal af als U-trax 
ze gaat vertalen. Dus de uitgevers 
houden de beelden van de video-
games liever nog vast’, legt Richard 
uit. Nadat de vertaling ontvangen is 
vanuit Utrecht zet de uitgever deze 
onder de game en stuurt het geheel 
terug naar Utrecht voor controle. 
Op de Neude, bij de Game Garden, 
heeft U-trax de kwaliteitscontrole zit-
ten. Daar testen veertien freelancers 
de games; zij kijken of de vertaalde 
teksten wel kloppen met de beelden. 

Papierloos
Behalve het vertaalbureau zijn er ook 
opnamestudio in op de Voetiusstraat 
waar stemacteurs komen inspreken. 
Daarmee is U-trax het enige bedrijf 
dat het hele scala van vertaling, na-
synchronisatie en controle doet. 
‘Wij hebben ook als enige een 
papierloze studio’, zegt Richard. Op 
het milieu wordt gelet bij U-trax. En 
de liefde voor Utrecht is opvallend, 
die is in het logo en het marketing-
materiaal terug te vinden, inclusief 
de Dom. 
 ‘Ja, een secundaire arbeidsvoor-
waarde is dat wij in de Utrechtse 
Binnenstad zitten. Dat is voor ons 
leuk, maar ook voor onze buiten-
landse klanten’. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Gaming is allang niet meer alleen 
het maken van spelletjes, maar een 
heel scala van activiteiten. Steeds va-
ker wordt het toegepast bij marke-
ting van producten. Via games krij-
gen consumenten dan speelsgewijs 
een toelichting. Zo liet Het Utrechts 
Archief een game maken waarmee 
de bezoeker de ontwikkeling van de 
stad doorloopt. Een belangrijke tak 
is ‘serious gaming’ via bijvoorbeeld 
simulaties. Ziekenhuizen, brandweer, 
defensie en politie gebruiken het 
middel al om personeel te trainen 
in realistische omstandigheden. 
Gaming speelt ook een grote rol in 
de ‘social media’, zoals Hyves en 
Facebook. 

Wat is gaming?
Tussen gamebedrijven en andere 
– vaak creatieve - bedrijven vindt 
op grote schaal kruisbestuiving 
plaats. Denk bijvoorbeeld aan de 
animatiefilm. Binnenkort opent op 
het Oudkerkhof het Designer Cafe. 
De naam is, net zoals trouwens 
die van de Dutch Game Garden, 
misleidend, want het gaat niet om 
een horecagelegenheid, maar om 
een nieuw concept waarbij de klant 
via de computer haar eigen kleding 
kan ontwerpen, die dan ter plekke 
gemaakt wordt. •

Voorpagina: Guybrush Threepwood, Lara Croft, Mario en Ryu 
voor de Dutch Game Garden op de Neude © Dimme van der Hout, Monkeybizniz 
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Toegangspoort naar virtuele wereld

Met twee jonge kinderen en een 
drukke baan heeft Jan-Pieter van 
Seventer de komende jaren wei-
nig tijd om te gamen. Dat vindt 
hij jammer, want hij is een groot 
liefhebber. Toch heeft hij er wel 
vrede mee: ‘Ik laat het nu rustig 
gaan. Het komt straks wel weer’.

J.P., zoals zijn bekenden hem noe-
men, houdt niet alleen van game-
spelletjes, hij bedenkt ze ook. Zo 
maakte hij ‘My horse and me’, spe-
ciaal voor paardenliefhebbers. Meer 
dan drie jaar werkte hij er aan, wat 
niet eens zo bijzonder lang is. Grote 
game-spellen ontwikkelen vergt niet 
alleen creativiteit en kennis van za-
ken, maar ook engelengeduld. 
Van Seventer is de laatste jaren 
strategisch directeur van de Dutch 
Game Garden [DGG], eerst in de 
Drieharingstraat, en nu in het grote 
gebouw op de Neude, waarin ABN-
Amro zich heeft teruggetrokken op 
de begane grond. 

Vooral collegiaal
De Garden is bedoeld als het baken 
voor de opkomende Nederlandse 
game-industrie, als een toegangs-
poort. J.P. en zijn vijf collega’s stimu-
leren beginnende spelmakers, orga-
niseren samenkomsten en ‘festivals’, 
helpen bij het vinden van uitgevers. 
Boven de bank zijn vier verdiepingen, 
waarvan de DGG vrijwel de hele 
eerste etage heeft. De rest van de 

ruimtes is bestemd voor game-be-
drijven, of eventueel voor kleine on-
dernemingen die verwant zijn aan de 
game-industrie. De meeste vierkante 
meters zijn al verhuurd en in gebruik. 
Dat het zo goed loopt, is niet ver-
wonderlijk. Utrecht is erg in trek bij 
spelmakers. De bedrijfjes gaan bo-
vendien graag dicht bij elkaar zitten, 
als het even kan in de Binnenstad. 
Natuurlijk, uiteindelijk zijn ze elkaars 
concurrenten, maar de sfeer in het 
verzamelgebouw is vooral collegiaal. 
J.P houdt het niet voor mogelijk dat 
op de Neude iemand de kamer van 
een ander binnensluipt om daar in-
formatie te stelen. 

Ontmoetingsplaats
Bij de maken van een game werken 
twee disciplines samen: de program-
meur en de tekenaar-ontwerper. Het 
zijn met name de tekenaars die graag 
in de Binnenstad willen werken, niet 
alleen omdat zij het een inspirerende 
omgeving vinden, maar ook omdat je 
er makkelijk informele contacten op-
doet. De stad als ontmoetingsplaats. 
Van Seventer: ‘Ik denk dat er in 
kroegjes een boel wordt verzonnen’. 
Hij schat dat er in de Binnenstad nu 
al tweehonderd tot driehonderd spel-
makers werken. 
Utrecht heeft het grootste percen-
tage starters in de game-business 
van Nederland. Die grote vlucht heeft 
vooral te maken met de aanwezig-
heid van opleidingen: twee aan de 

Hogeschool van de Kunsten, één aan 
de universiteit. Per jaar studeren een 
paar honderd studenten af. Veel blij-
ven in Utrecht hangen. 

Hobbels
Het waren ook docenten van deze 
opleidingen die de Game Garden 
oprichtten, zodat hun ex-studenten 
allerlei hobbels wat makkelijker kun-
nen nemen. Want het is nog niet zo 
eenvoudig als Nederlandse spelmaker 
aan de kost te komen. Weliswaar 
groeit de game-industrie wereldwijd 
explosief en is ze nu al groter dan de 
filmindustrie, het zijn vooral Ameri-
kaanse, Engelse en Japanse bedrijven 
die aan de touwtjes trekken. Het 
valt niet mee om er als ‘buitenstaan-

Geert Nellen, Thijmen Bink en Berend van Gorkum in de Garden © Sjaak Ramakers

Dick Franssen

der’ tussen te komen. Verreweg de 
meeste grote spellen komen uit het 
buitenland. 

Starters
De DGG bestaat dankzij subsidies 
van het ministerie van Economische 
zaken, de provincie en de gemeente. 
Destijds, in de Drieharingstraat, zat 
de Garden al na een halfjaar vol met 
aanvragen om advies van jonge be-
drijven en van instanties en instituten, 
die games willen gebruiken, bijvoor-
beeld in het onderwijs of bij voorlich-
ting. Op de Neude gaat het nu ook al 
weer die kant uit. 
De betekenis voor Utrecht van de 
spelmakers is volgens J.P. op het 
ogenblik nog vooral cultureel. ‘Maar 

voor de economie gaat het echt ook 
wat worden, dat weet ik wel zeker. 
Veel jonge bedrijven gaan de laatste 
tijd mensen aannemen; het begint 
geweldig aan te trekken. Ik verwacht 
ook een grote toename van starters.’
Het blijft intussen de vraag of al die 
jonge mensen die verwachtingsvol de 
game-markt op gaan er op den duur 
een boterham in kunnen verdienen. 
Leiden de scholen niet te veel stu-
denten op? Van Seventer weet het 
niet. ‘Je hoopt dat ze allemaal werk 
vinden. Een hoop creëren ook werk. 
En als het niet lukt, kunnen ze heel 
gemakkelijk omschakelen naar web-
designer. Ze zijn heel breed opgeleid’.

Oplossen van problemen
‘Good job, 18 enemies killed’, fe-
liciteert de computer het jochie 
dat schietend en auto’s rammend 
de eindstreep haalt. Is het wel een 
goede ontwikkeling, die grote vraag 
naar games? J.P.: ‘Aan alle nieuwe 
dingen zitten ook negatieve kanten. 
Maar doe niet te dramatisch: slechts 
vijftien procent van alle games is ge-
welddadig.’
Na een korte denkpauze zegt hij: 
‘Je komt al snel terecht in de oude 
discussie over censuur. Voor geweld-
dadige games geldt een leeftijdsgrens 

Bob van Dijck: niet bang voor Amsterdam © Sjaak Ramakers

Grote dingen maken
Onder de hanenbalken op de 
Neude zit Digital Dreams, net opge-
richt. Geert Nellen, Thijmen Bink en 
Berend van Gorkum werken er aan 
hun eerste project: een toeristisch 
spel dat de gemeente Utrecht wil 
gaan gebruiken. Ze bouwen de 
Binnenstad virtueel na, met de 
straten, grachten en belangrijke ge-
bouwen volgens de werkelijkheid 
en de gewone huizen schematisch. 
Alles in één kleur: wit. De instructie 
luidt: vlieg als een zwerm vogels 
van opdracht naar opdracht. 

Ze zijn net van de universiteit of de 
hogeschool af, Geert zelfs nog niet 
helemaal. In dit gebouw, waarin 
ze voor 310 euro per maand hun 
studio huren, willen ze zo snel 
mogelijk grote dingen gaan 
maken. Ze vinden dat ze geweldig 
zitten. ‘In het hart van de stad, 
met de inspiratie van al die 
creatieve mensen om ons heen, 
met de Dutch Game Garden als 
overkoepelende organisatie. En 
die mooie meisjes op de terrassen 
vinden we ook niet erg.’ •

‘Gaming is big business’
Dick Franssen

De gemeente stak ruim zes ton 
in de Dutch Game Garden. Bob 
van Dijck, hoofd economische za-
ken, is er van overtuigd dat het 
goed besteed geld is. Er werken 
nu een paar honderd mensen 
in de Utrechtse game-industrie, 
maar over een jaar of vijf zal dat 
een veelvoud zijn. Bij die groei 
speelt de Garden een belangrijke 
rol. 

Van Dijck: ‘Sommige mensen den-
ken dat gaming een spelletje is, 
maar het is big business. Utrecht 
profileert zich als stad van kennis en 
cultuur. In dat profiel past gaming 
als gegoten. Het is echt een mix van 
economie en cultuur. Gaming wordt 
steeds meer een integraal onderdeel 
van de samenleving. Het wordt niet 
meer op zolder gemaakt en ge-
speeld. ’
Volgens Van Dijck is de kracht van 
Nederland creativiteit en vernieu-
wingsgerichtheid. Daarmee zullen 
we het internationaal moeten red-

den. In Utrecht zijn die kwaliteiten 
ruimschoots aanwezig. Er werken 
verhoudingsgewijs meer mensen in 
de creatieve sector dan in welke stad 
dan ook. 

Speerpunt
Zes jaar geleden besloot de toen net 
opgerichte Taskforce Innovatie Regio 
Utrecht om van gaming een speer-
punt te maken en werden de eerste 
stappen gezet om de ontluikende 
industrie te ondersteunen. Van be-
lang bij die beslissing was natuurlijk 
dat de universiteit, de Hogeschool 
Utrecht en niet te vergeten de HKU 
zich al heel intensief met digitale 
media bezighielden. 
Utrecht is vooral een stad van zake-
lijke dienstverlening. Met gaming 
wordt de economische structuur 
verbreed, zodat de stad minder 
gevoelig wordt voor conjuncturele 
schommelingen.
Rotterdam, Amersfoort en Leeuwar-
den doen aardig mee in de gaming-
wereld, maar de belangrijkste steden 

zijn toch Amsterdam, Hilversum 
en Utrecht, de stad waar vooral de 
kleine, beginnende bedrijven zitten. 
Utrecht spant de kroon wat betreft 
samenwerking tussen overheden, 
kennisinstellingen en ondernemers. 

Goed klimaat
Op de pagina Politiek van deze krant 
schrijft D66 dat Utrecht moet op-
passen voor verhuizing van gamebe-
drijven naar Amsterdam. Van Dijck 
bevestigt dat Amsterdam aantrek-
kingskracht heeft, maar vindt dat je 
Utrecht niet moet onderschatten. De 
kracht van Utrecht zit ook in het hier 
opgeleide talent dat graag in de stad 
blijft. ‘We kijken niet angstig naar 
Amsterdam, maar gaan uit van onze 
eigen sterkte. We hebben een prima 
positie, ook geografisch, zo dichtbij 
Schiphol. Ook buitenlandse bedrij-
ven ontdekken de stad. Er is hier al 
een Japans bedrijf; we hebben met 
Russen gesproken. Er heerst hier 
een klimaat dat veel gamebedrijven 
[en hun medewerkers] erg plezierig 
vinden.’ 
Op allerlei mogelijke manieren krij-

gen ze bovendien ondersteuning. 
Het programma Wijkeconomie en 
Kleinschalig Ondernemerschap 
bijvoorbeeld ondersteunt gamebe-
drijfjes, maar ook andere startende 
bedrijven, bij het zoeken naar werk-
ruimtes met korte-termijn-huurcon-
tracten en met vragen omtrent on-
dernemerschap en het creëren van 
netwerken. En dan is er, behalve de 
Game Garden, ook nog de Stichting 
Creative Connexion, die bedrijven in 
de creatieve sector bij elkaar brengt 
en public relations bedrijft.

Zakelijkheid
Ondernemerschap stimuleren staat 
hoog op de agenda. Niet alle net-
afgestudeerden die een bedrijf be-
ginnen, hebben besef van wat daar 
allemaal bij komt kijken en kunnen 
wat ondersteuning goed gebruiken. 
Bijvoorbeeld acquisitie – het verwer-
ven van opdrachten – is vaak een 
zwak punt. ‘Het zit niet iedereen in 
de genen. Als je een creatieveling 
bent, maar geen ondernemer, kun je 
ook een partner zoeken die wel zake-
lijk is ingesteld’. •

van achttien jaar. Maar of alle verko-
pers zich daaraan houden?
Van de on line-games [games die 
je kunt vinden op het internet: het 
merendeel is gratis] zijn er maar heel 
weinig met veel geweld. In games 
gaat het meestal om behendigheid of 
het oplossen van problemen. Je leert 
er van. Maar je moet er natuurlijk niet 
aan verslaafd raken.’

Eigen laptops
Gratis games op het internet zijn ge-
lardeerd met reclameboodschappen. 
Soms is ‘gratis’ ook alleen maar een 
lokkertje. Wil je je verder onderdom-
pelen in het spel, naar het gebied 
gaan waar het misschien echt span-
nend wordt, dan moet je betalen. Dat 
moet je – in de winkel – voor nieuwe 
games natuurlijk sowieso. De duurste 
kosten zestig euro.
De etage van de Game Garden be-
staat uit kamers langs de kanten en 
in het midden een grote open ruimte 
met banken, zitzakken en door Ziggo 
geschonken kasten met een toetsen-
bord en met een beeldscherm aan de 
voor- en achterkant. Computers zitten 
er niet in. Dat zou ook zinloos zijn. 
Want gamebouwers die hun werk 
willen laten zien, brengen toch hun 
eigen laptops mee. •
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Of producenten echt willens en wetens de spellen 
zo maken dat je wilt blijven doorspelen, weten ze 
niet zeker. Het is ook niet zo dat iedereen die zo’n 
spelletje doet er meteen aan verslaafd raakt. Het 
is net als met andere verslavingen. Ongeveer tien 
procent van de gebruikers gaat problematisch ge-
bruiken. Er is maar een klein percentage dat echt 
verslaafd raakt. 

Het zijn vooral de ‘online oplading games’ die 
verslavende elementen in zich hebben, legt Erik 
Anbeek uit. Hierbij moet je namelijk veel spelen 
om beter te worden in het spel. Hoe langer on 
line, hoe meer beloningen. Je identificeert je met 

Eindigen bij Centrum Maliebaan 
Jacqueline van Eimeren

je ‘character’, je poppetje, in het spel. Hoe meer 
je speelt, hoe belangrijker je wordt. Je krijgt een 
bepaalde status. En er zit geen einde aan het spel, 
het gaat door, ook als je zelf niet meespeelt. Daar-
naast wordt het spel elke maand uitgebreid. Je 
kunt eindeloos blijven spelen, er zijn steeds weer 
nieuwe uitdagingen, nieuwe levels te behalen. Dan 
kan het moeilijk zijn je los te maken van het spel.

Het echte leven
Krijn Roeleveld:’Niet alleen het spel kan verslavend 
zijn, ook de factoren in de omgeving, je omstan-
digheden, spelen een rol. Als je bijvoorbeeld in het 
echte leven gepest wordt op school, of je hebt er-

gens last van en je weet niet hoe je daar mee om 
kan gaan, en je kan een nieuw wereldje creëren 
in een spel, dan doe je dat, dan is het een mooie 
vlucht. Dan word je steeds beter in het spel, en 
steeds slechter in het echte leven. Dan is de keuze 
snel gemaakt, dan kies je voor het wereldje waarin 
je wel heel goed bent.’

Roeleveld en Anbeek hebben op de afdeling Jeugd 
alleen te maken met jongeren tot en met 24 jaar. 
Het aantal aanmeldingen is op dit moment stabiel.
Van de vijftig patiënten die Roeleveld nu onder be-
handeling, heeft zijn er vijftien gameverslaafd.
Omdat het om een relatief nieuwe verslaving gaat, 
is preventie belangrijk. Er komen veel vragen van 
ouders, maar ook vanuit instellingen en scholen is 
er behoefte aan informatie.
Erik Anbeek: ‘Er is hier een dagelijks informatie-
spreekuur, en we geven tweewekelijkse voorlich-
tingsavonden. Ook geven we gastlessen op scho-
len over games, en we komen ook op ouderavon-
den wel eens wat vertellen over gameverslaving. 
We leggen dan uit welke spellen er zijn, welke ge-
voelig zijn voor verslaving, wat er gespeeld wordt 
en we hebben het dan ook over de negatieve ge-
volgen van gamen, en wanneer het een probleem 

Op een druilerige zaterdagmiddag wagen 
de broertjes Jordy [13] en Mitchell [10] uit de 
Zeven Steegjes zich aan een potje voetbal in 
speeltuin De Kleine Dom. Echte voetballief-
hebbers. Zij houden van de actie op het veld, 
in de frisse lucht, maar ook van voetbal-
games op de computer. ‘Als onze ouders er 
niet zijn, gamen we soms wel vier uur achter 
elkaar’, vertelt Mitchell. De broertjes zijn 
daarmee niet uniek. Het spelen van ‘games’ 
is wereldwijd zelfs de populairste computer- 
en internetactiviteit van kinderen geworden. 

Wat maakt die spelletjes zo aantrekkelijk voor 
kinderen? Jordy en Mitchell weten het wel. Neem 
vechtspelletjes. ‘Bloed zien en mensen killen..dat 
is heel spannend’. 
Het winnen van gevechten en overwinnen van 
hindernissen in computerspellen is een prettige 
ervaring. Uit onderzoek blijkt dat men eerst in 
een staat van fysieke opwinding [arousal] raakt, 
die na de overwinning plaats maakt voor opluch-
ting en tevredenheid. Ook prikkelen games con-
tinu de nieuwsgierigheid van gamers. Er is vaak 
sprake van een spannend of magisch verhaal, 
waarvan de gamer de afloop wil weten.
Fabrikanten van computerspellen houden bij-
zonder goed rekening met de voorkeuren van 
kinderen en jongeren. Zij volgen nauwlettend 
nieuwe trends in de jongerencultuur. De nieuwste 
generatie computerspellen biedt actie, snelheid, 

Jeugd heeft het helemaal te pakken Nynke Kok

Een aantal jaren geleden was het nog ondenkbaar dat je verslaafd kon worden aan spelletjes 
op je computer. Toen bestond er dan ook nog geen hulpverlening om je daar weer vanaf te 
helpen. Nu wel. ‘Het is tegenwoordig anders dan in het begin van de computerspellen, dat 
je met zo’n balletje heen en weer kon tennissen op je tv. Als je dat tien minuten gedaan had, 
was je er wel klaar mee. Maar die games van tegenwoordig worden steeds mooier, sneller, 
spannender en attractiever, het ziet er ook echt gelikt uit. Dan is het hartstikke leuk om te 
spelen. Dat vinden wij zelf ook.’ ‘Wij’ zijn: Krijn Roeleveld, psycholoog en behandelaar van 
gameverslaafden, en Erik Anbeek, preventiemedewerker bij o.a. gameverslaving bij Centrum 
Maliebaan. Ze hebben het over ‘online rolplaying games’, zoals World of Warcraft, met op dit 
moment twaalf miljoen actieve accounts, waar je je eigen personage ontwerpt in een virtuele 
wereld.

aantrekkelijke muziek, mooie geluidseffecten en 
‘graphics’ van filmkwaliteit. 

Laura’s Passie
Zo is er ook voor meisjes een ruim aanbod. De 
zusjes Lois [bijna 9] en Jaimie [6] uit de Bin-
nenstad spelen beiden graag op hun Nintendo 
DS; een kleine spelcomputer die in de hand ge-
houden wordt. Zij vinden dit allebei leuker dan 
televisie kijken, ‘omdat je alles zelf kunt bepalen’, 
vertelt Jaimie. De zusjes spelen graag met elkaar 
of tegen elkaar. Zij vinden de schietspelletjes niet 
zo interessant, of eigenlijk te spannend. Het liefst 
spelen zij avontuurlijke spelletjes, zoals Mario 
Bros, of echte meisjesspelletjes, zoals Laura’s 
Passie, waarbij met mode, paarden of baby’s ge-
speeld kan worden. ‘We hebben wel veertig spel-
letjes’, vertelt Jaimie trots.
Over de effecten van games op kinderen zijn de 
meningen sterk verdeeld. Voorstanders noemen 
meestal de positieve effecten, zoals een verbe-
tering van oog-handcoördinatie, het krijgen van 
ruimtelijk inzicht en de mogelijkheid om samen 
te spelen. Tegenstanders zeggen dat games tijd 
wegnemen van andere activiteiten, zoals huis-
werk, lezen en sport. Ook zijn tegenstanders van 
mening dat games kinderen eenzaam maken en 
hun sociale contacten verarmen. Ten slotte zijn 
sommige tegenstanders ervan overtuigd dat ge-
welddadige computerspellen kinderen agressief 
maken. 

wordt. Vooral ouders maken zich er vaak zorgen 
over of hun kind teveel gamet.’

Stap voor stap
Krijn: ‘We kijken niet naar uren, zo van: hij speelt 
vijf uur per dag, dus is hij verslaafd. Het gaat erom 
welke invloed die vijf uur gamen heeft op zijn le-
ven. Er zijn ook mensen die vijf uur per dag spelen, 
maar nog prima kunnen functioneren. Pas wan-
neer je door het spelen in de problemen raakt, is 
dat een teken dat je te veel speelt. We kijken naar 
leefgebieden, wat gaat goed, wat gaat slecht? 
Zijn er problemen op school, thuis, met vrienden, 
relaties?
Signalen zijn: slaaptekort, isolement, problemen 
met schoolprestaties, agressie, relaties, meer 
vrienden hebben die gamen dan vrienden die niet 
gamen, lichamelijke gevolgen zoals hoofdpijn, 
rugpijn, en verwaarlozing van persoonlijke verzor-
ging. En controleverlies, dat zie je eigenlijk bij alle 
verslavingen, dat ze het gebruik niet meer onder 
controle hebben. Eigenlijk zijn het wel een beetje 

dezelfde signalen als bij andere verslavingen.’
En dus ziet de behandeling er ook ongeveer 
hetzelfde uit. Dat gaat stap voor stap, met de 
‘leefstijltraining’. In een periode van zes maanden 
wordt tijdens tien sessies van 45 minuten begon-
nen met het maken van een voor-en nadelenba-
lans van het gebruik, en daarna een stappenplan 
om het gebruik te minderen of helemaal te stop-
pen. Een verschil met ander middelengebruik is 
dat gamen zeker ook positieve kanten heeft, het 
levert ook heel veel op. Vaardigheden zoals stra-
tegisch denken, taal, oog/handcoördinatie, vaar-
digheden om te beslissen, oplossen van moeilijke, 
complexe situaties.

Vriendschappen
‘In de behandeling maken we dan ook de verge-
lijking tussen de gamewereld en je eigen leven. 
Dat je er dingen uit kunt overnemen,’ vertelt Roe-
leveld. ‘En je speelt met mensen van over de hele 
wereld. Dat kunnen ook echte vrienden worden. 
Sommigen delen jarenlang lief en leed met elkaar. 

Familiespel
Jordy is het met het laatste wel eens. ‘Als mijn 
grote broer verliest met voetbal op de computer, 
dan gooit hij de console door de lucht en stopt 
hij ermee. Maar het is niet zo dat wij dingen 
nadoen uit games. Dat deden we wel met vecht-
films, zoals die met Jackie Chan en Jean Claude 
van Damme. We gingen dan buiten de gevechten 
naspelen. Maar nu mogen we die films niet meer 
kijken van onze ouders’. 

De ouders van Jordy en Mitchell houden dus een 
oogje in het zeil. Ook de ouders van Lois en Jai-
mie zorgen ervoor dat het gamen niet ten koste 
gaat van andere dingen: ‘Ik moet soms stoppen 
met spelen en eerst mijn huiswerk maken’, vertelt 
Lois. De moeder van de meisjes ziet zelf ook 
bepaalde voordelen van het spelen van games: 
‘Ik keek mijn ogen uit toen de jongste al een 
spelletje speelde toen ze amper vier was’. 
Verder blijkt het gamen in grote mate een sociale 
aangelegenheid te zijn. Binnen de familie van Jor-
dy en Mitchell worden soms zelfs hele toernooien 
georganiseerd. Ook gaan zij graag bij hun oom 
langs die meerdere spelcomputers bezit. 
Maar niet vandaag. De jongens blijken ook ‘off 
line’ over goede voetbalkwaliteiten te bezitten. 
‘Het voordeel van ‘gewoon’ voetbal spelen is dat 
je zelf kan bepalen hoe lang het potje duurt!’, 
zegt Mitchell. En zij spelen nog snel hun laatste 
potje, voordat het donker wordt.•

Met de Wii door de bocht © Sjaak Ramakers

Soms zoeken ze elkaar in het echte leven ook op. 
Daar kunnen echte vriendschappen of relaties uit 
ontstaan.’
Erik Anbeek: ‘We geven ook tips aan ouders hoe 
zij er het beste mee kunnen omgaan. Zet de com-
puter bijvoorbeeld in de woonkamer, dan hou je 
meer zicht en wordt de jongere meer betrokken 
bij het gezinsleven, ook al zit hij te gamen. Be-
grens het computergebruik, stel duidelijke regels, 
en niet pas als ze zestien jaar zijn. Verder is het 
belangrijk contact te blijven houden met je kind. 
Toon interesse in het spel, zeg niet alleen ‘dat is 
niet goed’, maar vraag ook eens wat ze nou ei-
genlijk precies spelen, heb ook aandacht voor wat 
het oplevert, en hoe leuk het is.’
Krijn: ‘Ja, dat is inderdaad belangrijk. Positieve 
aandacht. Iemand kan bijvoorbeeld heel goed 
mannetjes neerknallen bij wijze van spreken. Dat 
is iets wat die jongere heel belangrijk vindt. En 
dan is het van belang dat je als ouders eens komt 
meekijken. Dan heb je wel contact, en daar gaat 
het om, het contact niet kwijtraken.’ •
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Ben NijssenQbuzz belooft schonere bussen

Connexxion en GVU [sinds 2007 
een honderd procent dochter van 
Connexxion] maken vanaf no-
vember 2011 in Utrecht en omge-
ving plaats voor Qbuzz. Met het 
GVU zullen ook de blauw/witte 
stadsbussen verdwijnen en ver-
vangen worden door schonere 
bussen. Hoe schoon zijn die? 
En zal hiermee de overschrij-
ding van de normen voor de 
luchtkwaliteit op busroutes in 
de Binnenstad tot het verleden 
behoren?
 
Een vervoerder mag maximaal acht 
jaar het openbaar vervoer in een 
bepaalde regio verzorgen. Daarna 
volgt een openbare aanbesteding 
voor de volgende periode. Qbuzz, 
een nieuwkomer die in het noorden 
van het land al een stevige vinger 
in de pap heeft, won het van 
Connexxion. 
Het BRU [bestuur regio Utrecht, 
een samenwerkingsverband tussen 
de gemeente Utrecht en omlig-
gende gemeenten] keek daarbij in 
de eerste plaats naar de kosten en 
vervolgens naar de kwaliteit van het 
klantenbeleid. Maar voor de bewo-
ners van de Binnenstad is het vooral 
van belang hoe schoon de bussen 
zijn. De geleasde gele Connexxion-
bussen die in 2008 zijn aangeschaft, 
zullen blijven rijden, maar voor de 
blauw-witte GVU-bussen moet een 
moderner, schoner type in de plaats 
komen.
 
Roetdeeltjes
Het Wijk C-Komitee kwam er in 
2009 achter dat de pas aangeschaf-
te bussen van Connexxion wel wei-
nig roetdeeltjes uitstoten, maar dat 
ze veel NO2 in de lucht verspreiden. 
Juist de normen van NO2 worden 
op diverse wegen in de stad over-
schreden. Volgens metingen van het 
Komitee zou de NO2 -concentratie 
op het Vredenburg ongeveer 60 mi-
crogram/m3 bedragen; dit terwijl 40 
de EG-norm is. De [niet openlijk uit-
gesproken] reactie van de gemeente 
en het BRU op deze constatering 
was dat de bussen die worden aan-
geschaft in 2011 dan op dat punt 
extra schoon moeten zijn. 

GPS-systeem
Qbuzz zou een geschikte bus heb-
ben gevonden. Deze bus zou op 

Buurtstalling is uitkomst

Je fiets niet in weer en wind op de stoep 
moeten zetten, maar vlakbij en veilig in 
een afgesloten, droge fietsenstalling. Daar 
zouden heel wat Binnenstadbewoners voor 
tekenen. De meeste huizen in de Binnenstad 
hebben immers geen schuur of grote gang 
waar je fietsen in kwijt kunt. En het optake-
len van een fiets langs de muur in een trap-
penhuis is ook niet iedereen gegeven. 

Op het bord naast de voordeur van een huis in 
de Herenstraat staat het stadswapen van Utrecht 
met daaronder in grote rode letters ‘Buurtstal-
ling’. Deze gemeentelijke fietsenstalling bestaat 
nu een jaar en is tot nu toe de enige in de Bin-
nenstad. 
De gemeente heeft al langer dan tien jaar een 
programma voor goede gemeenschappelijke 
fietsbergingen. Niek Tijhuis van de gemeentelijke 
afdeling Parkeren legt uit: ‘We hebben fietstrom-
mels en buurtfietsenstallingen. Het mes snijdt aan 
twee kanten. Met minder fietsen is het straat-
beeld rustiger èn bewoners hebben een droge en 
veilige bergplaats voor hun fiets.’
Voor op straat zijn er de bekende halfronde gaas-
ijzeren fietstrommels, waar vijf fietsen in passen. 
Tijhuis: ‘Maar die plaatsen we niet in de Binnen-
stad. Er is daar niet genoeg ruimte en het zou 
ook niet heel fraai staan.’

Twijnstraat
Buurtfietsenstallingen zijn beveiligde overdekte 
stallingen, meestal in bestaande panden, met 
plaats voor meestal zo’n veertig tot zestig fietsen. 
Niek Tijhuis: ‘Het is moeilijk om in de Binnenstad 
een geschikte en betaalbare ruimte voor een 
buurtstalling te vinden. We bekijken momenteel 
de mogelijkheid voor een tweede buurtstalling, in 

de Twijnstraat. De gemeente heeft inmiddels een 
stuk of twintig buurtfietsenstallingen, verdeeld 
over de hele stad. We mikken op elk jaar twee 
nieuwe buurtfietsenstallingen en zes extra fiet-
strommels erbij.’

Deursleutel en penning
Het systeem van de buurtstalling is eenvoudig. 
Bewoners doen een aanvraag . De gemeente 
zoekt en huurt of koopt een geschikte ruimte 
- soms moet de officiële bestemming worden 
gewijzigd - en geeft hem in beheer bij het welbe-
kende bedrijf U-Stal. De ruimte wordt opgeknapt 
en ingericht met fietsenrekken. U-Stal controleert 
de stallingen wekelijks en doet zonodig klein on-
derhoud. De huurder van een plaats in de stalling 
neemt bij U-Stal een jaarabonnement en krijgt 
een deursleutel en een penning voor aan zijn 
fietszadel. Een abonnement kost € 35 per jaar. 
Financieel legt de gemeente daarop toe. Er is veel 
vraag en er zijn wachtlijsten.

Fietsberging weer in Bouwbesluit 
Het zou natuurlijk het beste zijn als elke woning 
zelf stallingruimte heeft voor fietsen. Vroeger was 
een [fietsen]berging wettelijk geregeld in de voor-
schriften voor nieuwbouw. Maar deze verplich-
ting werd al een tijd geleden geschrapt en sinds-
dien ligt het aan ‘de markt ‘ of er bij nieuwbouw 
wel of niet een berging komt die ook geschikt is 
om je fiets in te zetten. 
Er klinkt al lang de roep om deze vrijblijvendheid 
weer terug te draaien en bij de herziening van 
het landelijke Bouwbesluit [verwacht in 2012] 
duidelijk een voor fietsen toegankelijke berging 
op te nemen als wettelijke eis. Utrecht moet het 
inmiddels doen met een convenant met ontwik-
kelaars en woningcorporaties waarin ook afspra-

Meetnet
Niettemin: de Binnenstad zou goed 
af zijn met de nieuwe bussen van 
Qbuzz. Om de bewoners verder 
gerust te stellen, zouden metingen 
van de luchtkwaliteit een belangrijk 
hulpmiddel kunnen zijn. 
De gemeente wil hiermee in 2011 
beginnen. Het moet dan wel snel 
gebeuren, want om een betrouw-
baar beeld van de invloed van 
bussen op de luchtkwaliteit te krij-
gen, moet je wel voor aanschaf van 
de nieuwe bussen veel metingen 
hebben gedaan. De wijkraad 
Binnenstad heeft dan ook aange-
drongen op het zo snel mogelijk 
opstarten van het meetnet en om 
ook het Vredenburg als meetpunt 
op te nemen, omdat hier bijna 
uitsluitend bussen rijden. 
Inmiddels heeft Connexxion laten 
weten bezwaar aan te tekenen te-
gen de concessieverlening. Dat zou 
ongunstiger kunnen worden voor 
de keuze van de bussen. Het Wijk 
C-Komitee overweegt daarom nog 
om bezwaar aan te tekenen tegen 
de procedure om de eisen aan de 
bussen in het bestek veranderd te 
krijgen. •

basis van een GPS-systeem kunnen 
overschakelen van diesel op elektri-
sche motoren. Hierdoor zouden ze 
emissieloos in de Binnenstad kun-
nen rijden. Dit is ook nodig omdat 
de gele Connexion-bussen alleen al 
zoveel NO2 uitstoten dat de maxi-
male concentratie in de lucht langs 
de busroutes wordt bereikt. Van de 
hybride bussen rijden er echter maar 
twee à drie op proef in Nederland 
rond. Of het zal lukken om er dan 
probleemloos tweehonderd in 2011 
rond te laten rijden, is de vraag. 
Zeker is dit twijfelachtig als het gaat 
om [dubbel]gelede bussen. 

Praktijkproeven
Slechts na een WOB [wet openbaar-
heid bestuur]-procedure kon het 
Wijk C-Komitee inzage krijgen in het 
bestek voor de nieuwe OV-conces-
sie. Intussen had het BRU in samen-
werking met de gemeente en het 
ministerie nieuwe praktijkproeven 
met de Connexxion-bussen door 
TNO laten uitvoeren. 

Deze proeven bleken iets gunstiger 
uit te vallen dan de eerdere metin-
gen op rollenbanken. Wel bleek dat 
bij lage snelheden de uitstoot aan 
NO2 sterk toeneemt. Ook het aantal 
passagiers in de bus is van belang: 
hoe minder passagiers, des te meer 
NO2. 
De praktijkproeven door TNO waren 
uitgevoerd met een vrij zwaarbela-
den bus. Je kunt hieruit concluderen 
dat deze bussen vooral geschikt zijn 
buiten de bebouwde kom, maar veel 
minder in de Binnenstad.

Vastpinnen
Het BRU legde in het bestek vast 
dat de nieuwe bussen dieselhybride 
moeten zijn. Vreemd. Waarom zou 
je je vastpinnen op de techniek en 
niet alleen de normen als uitgangs-
punt nemen? Daarnaast is het 
begrip hybride rekbaar. De techniek 
om de remenergie op te slaan en te 
benutten bij optrekken valt daaron-
der, maar evenzo het hebben van 
twee typen motoren [op brandstof 
en op elektriciteit]. Het BRU zegt dat 
een andere optie, het gebruik van 
bussen die op aardgas rijden, minder 
gewenst is. Hoewel aardgas een 
schone energiebron is, zou het in 
tegenstelling tot diesel een eindige 
brandstof zijn [ten onrechte stelt het 
BRU dat de voorraad snel uitgeput 
zal zijn]. Bedrijven die belang heb-
ben bij de afzet van aardas, boden 
zelfs aan om tankstations voor 
aardgas gratis te leveren. Jammer 
voor de gemeente en de provincie 
Utrecht, want die willen juist het 
gebruik van aardgas als motorbrand-
stof aanmoedigen. Berekeningen la-
ten zien dat het gebruik van bussen 
op aardgas goedkoper uitvalt dan 
hybride bussen.

In de buurtstalling in de Herenstraat is plaats voor dertig fietsen © Rop van der Lingen

Marijke Brunt

De GVU-bus heeft de langste tijd gehad © Janneke Walter 

ken over voldoende bergingsruimte per woning 
zijn opgenomen. 
Voor de bestaande oude huizen in de Binnenstad 
heeft dit allemaal minder betekenis. Maar we zul-
len toch hopelijk wel mogen aannemen dat alle 
nieuwbouwwoningen die in het Stationsgebied 
zijn gepland zelf een eigen goede, voor fietsen 
toegankelijke berging krijgen.

Frisse witte ruimte
De bewoners van de Herenstraat en omgeving 
kunnen in elk geval met hun fiets terecht in hun 
eigen buurtstalling. Beheerder Herman Bouwhuis 
van U-Stal is trots op de frisse witte ruimte met 
de nieuwe fietsenrekken. Hij heeft haar zelf hele-
maal opgeknapt. Er is plaats voor een kleine der-
tig fietsen. De vloer heeft tegels in allerlei kleuren 
en patronen, en een mozaïek met gouden steen-
tjes versiert een wandje - een herinnering aan het 
tegelbedrijf dat hier vroeger was gevestigd. •

www.binnenstadskrant.nl

‘Aanpassingen’
geopperd voor 
Stationsgebied

Bijna dertig miljoen euro goedkoper kan het 
Stationsgebied worden dankzij een aantal aan-
passingen die b. & w. de raad ter overweging 
geven. Het college noemt deze aanpassingen 
‘optimaliseringsmogelijkheden’. De meeste winst 
valt te behalen door een volgorde om te draaien: 
eerst het Paardenveld in orde maken en dan pas 
de Catahrijnesingel-Zuid. Ook een boekhoud-
kundige ‘truc’, namelijk het op een andere 
manier verrekenen van de BTW, levert miljoenen 
op. Opmerkelijk is het idee het Smakkelaarsveld 
te bestemmen voor projecten die veel geld op-
leveren en de bibliotheek op een goedkopere 
plaats neer te zetten. Een andere mogelijkheid 
[goed voor 0,8] miljoen: ten koste van de biblio-
theek in het huidige ontwerp 25 woningen toe-
voegen.
Suggesties zijn verder: een schil van 25 woningen 
om de parkeergarage Paardenveld [1 miljoen] en 
vijftig woningen ten noorden van de Daalsetunnel 
[anderhalf miljoen]. 

In 2008 is een amendement aangenomen voor 
een groener Stationsgebied, maar van de 4,5 
miljoen die nog resteert, zou een paar miljoen 
kunnen worden ‘geoptimaliseerd’. De Catharij-
nesingel kan schraler [2 miljoen], evenals de stati-
onspleinen en de verdere openbare ruimte.
Besloten is al dat de fietsflat niet doorgaat [zie 
het afzonderlijke artikel in deze krant]. Wanneer 
op die plek kantoren en woningen komen, levert 
de hele ‘deal’ ongeveer vier miljoen op.
Volgens het college zijn al deze aanpassingen 
mogelijk binnen Visie A [een ruim, groen en open 
Stationsgebied]. •

Het Muziekpaleis is niet op tijd klaar voor de viering van de Vrede van Utrecht. 
De bouw heeft inmiddels zo veel vertraging opgelopen, dat het pas in mei 2013 
klaar is. Dat antwoordt wethouder Everhardt op vragen van de gemeenteraad. 
Het gebouw zou op 1 januari 2013 moeten zijn opgeleverd. Volgens artistiek 
coördinator Paul Feld worden de feestelijkheden sowieso op 11 april in het 
Muziekpaleis geopend. ‘Ongeacht of de bouw dan af is, dit programma gaat 
door. Daar vinden we wel wat op’, zei hij op de website van de organisatie. • 

Muziekpaleis nog niet klaar bij start 
Vrede van Utrecht
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Taxiplatform wordt expeditiehof Dick Franssen

Het is voorbij: het taxiplatform bij het sta-
tion gaat 8 december voorgoed dicht. De 
sloper ontfermt zich over op- en afritten. 
Het plateau gaat nog een tijdje dienst doen 
voor opslag en expeditie van winkels in de 
stationshal. Langs de kant blijft ruimte vrij 
voor voetgangers om vanuit het station de 
trappen naar de tramhalte te bereiken. 

Op de tekentafel zag het platform er destijds 
wel aardig uit: een eigentijdse oplossing om 
[taxi]passagiers af te zetten of af te halen dichtbij 
de stationshal. Maar al snel bleek dat niemand 
zich voor het onderhoud verantwoordelijk voelde. 
De wachthokjes vervuilden, de sfeer werd onaan-
genaam. Het einde had jaren geleden al mogen 
komen.Aan de stadskant van het station mogen 
zich voortaan nog uitsluitend gecertificeerde taxi-
chauffeurs laten zien. Zij hebben nu standplaat-
sen in de strook van de voormalige tramhalte 
Moreelsepark. Er kunnen daar niet meer dan 
drie à vier taxi’s tegelijkertijd wachten. De andere 
staan in opstelstroken [de taxibuffer] tussen de 
gebouwen van de N.S. Bij de oude halte Moreel-
separk komt eveneens een kleine kiss and ride of, 
in het Vlaams: een Zoenzone.

Zij-ingang station
Andere verandering: het is binnenkort eens en 
voor altijd afgelopen met de mogelijkheid om 
pal langs het station van de Van Sijpesteyntunnel 
naar het Moreelsepark te fietsen. Veel gebruikt 
werd de route niet. De fietsenstalling onder het 
station is voortaan nog alleen bereikbaar vanaf 
de kant van de Van Sijpesteyntunnel. Als je van 
het Moreelsepark komt aanfietsen, moet je dus 
helemaal omrijden. 
Bij de trappen van de zij-ingang van het station 
naar het busstation Zuid [het voormalige streek-
busstation] begint ProRail binnenkort grootscha-
lige werkzaamheden voor de nieuwbouw van de 
zogenaamde OV-terminal. Er wordt gebruik ge-
maakt van een enorme kraan. De trappen en de 
doorgang naar de stationshal blijven in gebruik, 

maar voor een paar kleine gebouwen [wacht-
ruimte/cafetaria voor buspassagiers en kaartjeski-
osk] is geen plaats meer.

Catharijneknoop
De fietsers op de grote oost-westroute door de 
stad moeten vanaf zomer volgend jaar een lus 
maken in de buurt van het huidige Catharijnevi-
aduct. Op het ogenblik wordt de oude Catharij-
nebak opgevuld met zand. Als dat klaar is, begint 
de ingewikkelde Catharijneknoop-operatie, 
waarbij het Catharijneviaduct wordt gesloopt en 
vervangen door viaducten voor de verschillende 
verkeerssoorten. Tijdelijk moeten fietsers gebruik 
maken van het viaduct een stukje noordelijker, 
ter hoogte van de Lange Koestraat.
Even verderop op de oost-westroute, namelijk op 
het Smakkelaarsveld, is inmiddels voor fietsers 
een vrij luxe situatie ontstaan: ze kunnen nu kie-
zen uit vier routes. 

Spannende tijden
Voor Gerard Verrijn Stuart, manager bereikbaar-
heid van de Projectorganisatie Stationsgebied, 
zijn het voortdurend spannende tijden. Bij elke 
wijziging van de verkeerssituatie moet hij af-
wachten hoe wordt gereageerd. Op sommige 
plaatsen voegt het publiek zich niet zo makkelijk. 
Je hebt dan vooral in het begin verkeersregelaars 
nodig. Maar nog steeds is het zo dat soms hele 
groepjes voetgangers langs de schutting van het 
Muziekcentrum lopen, hoewel ze daar niet mo-
gen komen. ‘Het gaat om de verkeersveiligheid, 
niet om mensen pesten’, zegt Verrijn Stuart, die 
’s morgens vroeg, als hij met de fiets van Houten 
naar Utrecht komt, ziet hoe fietsers zich, langs 
het traject waar aan de spoorbaanverdubbeling 
wordt gewerkt, niets aantrekken van borden en 
hekken en soms in de modder bijna onder een 
achteruitrijdende dragline komen. 

Lijn 12
Voor voetgangers vanuit de Binnenstad richting 
station blijft alles de komende tijd bij het oude. 

Voor buspassagiers daarentegen is er wel wat 
veranderd. Een aantal bussen vertrekt niet meer 
van Busstation Noord, maar van Zuid. Daarbij 
is ook lijn 12 [om de Zuid naar De Uithof] met 
35.000 klanten per dag. 
Aan de westkant van het station valt er voor 
voetgangers een mogelijkheid af: de loopverbin-
ding over het Stationsplein naar de parkeerga-
rage verdwijnt. Dat gebeurt omdat er korte met-
ten wordt gemaakt met de al jaren leegstaande 
sporthal Catharijne. In het begin wordt er vooral 
’s nachts gewerkt, om op drukke uren het ver-
keer niet extra te belasten. Vanaf juli volgend jaar 
begint de reconstructie van het Stationsplein. De 
opgang naar het station blijft in gebruik. Verrijn 
Stuart: ‘Maar je gaat daar als voetganger wel 
merken dat er gewerkt wordt’. 

Stadstram
De verdere toekomst van het openbaar vervoer: 
in 2011 valt de beslissing om buslijn 12 te ver-
vangen door een stadstram met lage instap, over 
– voor een deel – een nieuw tracé.[Kosten in 
2007 geraamd op 55 miljoen euro.] Alle partijen 
vinden dat tramlijn 12 moet aansluiten op de 
huidige Nieuwegeinlijn, waarop nu nog hoge 
tramtreinen langs hoge perrons rijden. Van het 
idee om de lijn zuidwaarts door te trekken naar 
Vianen is in 2008 afgezien. 
In de plannen voor het Stationsgebied zou de 
eindhalte van de Nieuwegeinlijn worden ver-
plaatst naar de westkant van het station. Utrecht 
zou daarmee de enige stad in Noordwest-Europa 
zijn met een eindhalte aan de niet-stadskant. Het 
idee is inmiddels losgelaten. 
De gemeente en het Bestuur Regio Utrecht wil-
len nog meer tramlijnen, onder meer naar Leid-
sche Rijn. Ook die tram moet beginnen aan de 
stadskant van het station.
Aan weerskanten van de Ooster- en Westerkade 
wordt intussen het zandlichaam opgeworpen 
voor de spoorverbreding en de aanleg van de 
halte Vaartserijn. De trams naar De Uithof zullen 
daar stoppen, net als de lightrailtreinen. •

Laatste dagen © Humphrey Daniëls

Fietsflat afgeblazen Ben Nijssen

In de jaren ‘30 woedde er een ‘stalen-buisrage’ 
in de meubelwereld. De slanke, ranke meube-
len zouden de wereld gaan veroveren. Even 
leek Utrecht de boot te missen, maar in 1932 
stonden op de Jaarbeurs echte Utrechtse stalen 
buismeubelen, gemaakt door UMS/Pastoe in sa-
menwerking met de HOPMI in Wijk C. Bekende 
architecten als H.F. Mertens en Gerrit Rietveld 
tekenden voor de stoelen, die uniek waren omdat 
ze demontabel waren door middel van de ‘torpe-
domoer’. Hierop had de HOPMI het octrooi. De 
rage hield slechts enkele jaren aan, maar Utrecht 
pikte z’n graantje mee. 
In het kader van het Rietveldjaar organiseert het 
Volksbuurtmuseum een tentoonstelling over de 
HOPMI en het Utrechtse stalen buismeubel. Cen-
traal staat de Hollandsche Patent Metaalindustrie 
[HOPMI], fabriek van fietsonderdelen, uit de Jan 
Meijenstraat waar veel Wijk Cers werkten. Te zien 
zijn de ‘normale’ producten van de fabriek, maar 
vooral ook enkele unieke stalen buismeubelen, 
zoals een stoel die Rietveld rond 1934 speciaal 
voor de HOPMI ontwierp. 
Van enkele klapstoelen is het vermoeden dat ze 
ook door Gerrit Rietveld zijn ontworpen, maar 

dat ze in een later stadium door de HOPMI zijn 
aangepast. Het zitcomfort stond bij Rietveld 
namelijk niet altijd voorop. •

De zogenaamde fietsflat bij het station komt 
er niet. Daarvoor in de plaats zal er een fiet-
senstalling onder het verhoogde plein aan 
de Binnenstadszijde van het station worden 
gerealiseerd. De verandering houdt verband 
met een eventuele knip voor het autover-
keer op de Catharijnesingel. Bovendien kan 
het financieel voordelig zijn.
In totaal moeten er zo’n 22.000 fietsparkeer-
plaatsen, alle inpandig, aan weerszijden van 
het station komen. Hoe het beheer er uit zal 
zien betaald versus onbetaald wordt nog be-
slist. Als er voldoende stallingmogelijkheden 
zijn, zal er stevig gehandhaafd worden op 
wildparkeren op straat.

De fietsflat, ter hoogte van het Moreelspark, zou 
een capaciteit krijgen van ongeveer 9000 fiet-
sen. Bij het bekijken van de consequenties van 
een beperking van de doorstroom van auto’s ter 
hoogte van de toekomstige overkluizing van de 
Catharijnesingel werd duidelijk dat dit misschien 
zal leiden tot sluipverkeer langs het station. Dit 
kan worden voorkomen door ook in de nieuwe 
Stationsstraat een knip voor het autoverkeer [niet 
voor fietsers] te maken. Dan komt er plotseling 
ruimte vrij onder het te realiseren verhoogde 
stationsplein. Genoeg ruimte om samen met 
een ondergrondse laag 12.500 fietsen te stal-
len. Bijkomend voordeel is dat eenzelfde situatie 
al gepland staat voor de Jaarbeurszijde van het 
station; ook daar komt een verhoogd plein met 
daaronder een fietsenstalling. Dit schept dui-

delijkheid. De fietsflat kan daarmee komen te 
vervallen en dat levert dan weer ruimte op voor 
een andere [bebouwde] invulling. Dure grond, 
dus kassa.

Smakkelaarsveld = fietsenveld
In de planning voor het Stationsgebied was de 
bouw van de fietsflat op een zo vroeg mogelijk 
tijdstip gedacht. Door de realisering zou de om-
geving fietsvrij kunnen worden gemaakt, wat de 
bouw van de nieuwe stationshal zou vergemak-
kelijken. 
In de plannen voor de fietsflat zat echter weinig 
schot, onder andere omdat veel ontwerptijd 
ging zitten in de fietsbrug over de sporen naar 
de Croeselaan.Het afblazen van de flat betekent 
zoeken naar nieuwe [tijdelijke] fietsenstallingen. 
Dit wordt nog urgenter door de sluiting in de 
nabije toekomst van de stalling bij de Van Sij-
pesteyntunnel. De oplossing is gevonden in het 
verder volbouwen van het Smakkelaarsveld [het 
pas met gras ingezaaide deel boven de kabels- en 
leidingenstraat]. Begin 2011 zal daar een tweede 
gratis [bewaakte] fietsenstalling komen en bo-
vendien een bewaakte [niet gratis] overkapte 
stalling. Dit zou voorlopig voldoende moeten zijn.

Weesfietsen
Om de stallingmogelijkheden beter te benutten, 
is er weer een actie gestart om de zogenoemde 
weesfietsen te verwijderen. Alle fietsen in het 
gebied zijn voorzien van een sticker. Staat de fiets 
met sticker er na 28 dagen nog steeds, dan gaat 

hij naar het depot. Eerder kon hiermee ongeveer 
tien procent van alle fietsen worden verwijderd. 
Aan de westkant van het station, op het Jaarbeurs-
plein, is de laatste maanden de stallingscapaciteit 
voor fietsen met vijftig procent uitgebreid. • 

Stalen buismeubels in Wijk C-museum

Weer niet uitgenodigd voor het Groot 
Utrechts Gala in Tivoli. Dat steekt. Ze zien de 
Binnenstadskrant duidelijk niet staan. Wat 
waren we er graag bij geweest. Hoe feeste-
lijk zouden we er hebben uitgezien in onze 
gehuurde smokings en avondjurken. Hoe be-
haaglijk zouden we ons gekoesterd hebben 
in de warmte van zoveel BBU’ers, Bekende, 
Belangrijke Utrechters. En wat zag het pro-
gramma er goed uit, eerst niemand minder 
dan zangeres Caro Emerald en vervolgens 
netwerken, ‘free drinks’ en gezellige muziek. 
Goed dat de kaartjes 130 euro kostten. 
Dat selecteert. Zo blijft er ook een mooi 
bedrag over voor een goed doel.
De volgende dag schoten we een paar uit-
verkorenen aan. Hoe het was geweest? 
Hun antwoorden: ‘Netwerken ? Onmogelijk 
bij die herrie’. ‘Het eerste het beste studen-
tenfeest is beter georganiseerd’.‘ Een aan-
fluiting om in die povere zaal black tie voor 
te schrijven’. ‘Ik was schor van het schreeu-
wen om die 130 euro er uit te netwerken’. 
Hun reacties benauwden ons. 
Er is veel onbehagen in de Binnenstad. • S.& D.

Onbehagen

Chris Leeflang
Niels Bokhove is al geruime tijd bezig met een 
boek over de ongeveer 170 landelijk befaamde 
literaire lezingen, voordrachten en tentoonstel-
lingen die Chris Leeflang tussen 1932 en 1973 in 
boekhandel Broese organiseerde. Het moet herfst 
2011 uitkomen bij de bibliofiele Stichting De 
Roos, in 1946 mede gesticht door Leeflang.
Bokhove zoekt contact met lezers van de Binnen-
stadskrant die zich deze lezingen nog herinneren 
en er misschien zelfs materiaal van hebben. 
Nachtegaalstraat 55 B, 3581 AD Utrecht. •

Spooronderdoorgang
De gemeente wil een nieuwe spooronderdoor-
gang tussen de Bleekstraat en de Vondellaan 
maken. De onderdoorgang is nodig voor de in-
passing van vijf toekomstige tramlijnen in het Sta-
tionsgebied. Voor de tram naar de Uithof kan de 
onderdoorgang ook als rangeerspoor naar de re-
mise in Nieuwegein gebruikt worden. Een viaduct 
bij de Rabobank en een viaduct bij de Bleekstraat 
zijn hiermee van de baan.
Bestuur Regio Utrecht [BRU] en de gemeente 
Utrecht besloten in juni 2010 tot een bundeling 
van alle toekomstige tramlijnen aan de Binnen-
stadzijde. •
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Als je maar geduld hebt

Wie zou iemand geloven die zou vertellen dat hij een paar uur eer-
der uit de singel bij het Ledig Erf een snoek van bijna een meter had 
opgehaald? Bijna niemand toch? 
Staan vissers niet bekend om hun versie van het latijn, waarin alles 
tot gigantische proporties wordt opgeblazen? Een voorntje zal het 
wel geweest zijn, of een stekelbaarsje. 
Maar laat Patrick van der Sande die iemand, Joop Bredewoud, nou 
net hebben gezien, met snoek. Dat niet alleen, Patrick had ook een 
camera bij zich, wat niet toevallig was, want hij was bezig met een 
fotoreportage over vissers in de wateren van de Binnenstad. Klik. 
Bewijs geleverd. 
Het verhaal wordt nog mooier. De man vertelde dat het zijn derde 
enorme snoek was, die dag, en z’n vijfde van het visseizoen. Of het 
steeds andere zijn is onduidelijk, want hij gooit ze terug.
‘Hou hem even in je armen? vroeg de fotograaf. Gevaarlijk hoor, 
want als hij toehapt moet je je vingers natellen. Vlijmscherp zijn ze, 
die tanden. 
Voor de vissers onder ons, als aas gebruikt de man een harsmakreel. 
Zo’n vis kun je kopen op de markt. Hij zit vol graten en is daarom 
meestal voor de poes. •

 Fotografie © Patrick van der Sande
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Wortels gekapte bomen onder de loep

Deskundigen van buiten waren op verzoek 
van de Klankbordgroep Restauratie Werven 
aanwezig op een brainstormsessie over de 
vraag hoe de Utrechtse kademuren het best 
aangepakt kunnen worden. 
Voor de bijeenkomst waren ambtenaren met 
ervaring van herstel van kademuren uit Am-
sterdam, Amersfoort, Groningen en Haarlem 
uitgenodigd en ook vakinhoudelijke experts 
zoals Frits van Tol [afd. geotechniek Univer-
siteit Delft] en Jitze Kopinga [boomdeskun-
dige Universiteit Wageningen]. 

Uit de presentaties door de verschillende steden 
bleek dat men ook daar worstelt om bomen 
langs de kaden te behouden, mede onder druk 
van bewoners. In twee steden waren op delen 
langs de kaden bomen tijdelijk verplaatst door ze 
op boten te laden [dit kan natuurlijk alleen als de 
bomen niet te groot zijn]. 
In Amsterdam was op een stuk waar een monu-
mentale boom staat een tijdelijke kade voor de 
slechte kade gemaakt om de boom te behouden. 
De rondvaartboten moeten hierdoor zelfs heen 
en weer steken om de bocht te kunnen maken. 
Op het moment dat de boom echt op zijn einde 
is, kan de kade definitief hersteld worden. 

Twee keer zo duur
De gemeente Utrecht had zelf ook niet stilge-
zeten bij het bedenken van alternatieve oplos-
singen. Naast de stalen damwanden had men de 
effecten van houten damwanden en het inspui-
ten van een soort cement onder de muren [zoals 
ook bij de bruggen is gedaan] bekeken. Deze 
technieken kunnen echter niet voorkomen dat bij 
het afbreken van de kademuren de grond rond 
de wortels kan wegspoelen. Ter plaatse werd een 
techniek bedacht om dit eventueel te voorkomen. 
Duidelijk is dat stalen damwanden de goedkoop-
ste en meest duurzame oplossing bieden, maar 
dat dit ten koste zal gaan van een aantal bomen. 

Ben Nijssen

Alle alternatieve methoden zullen ongeveer twee 
keer zo duur zijn. Je moet dus goed nagaan waar 
je deze wilt gebruiken.

Niet domweg bemesten
Wat betreft het behoud van bomen bleek dat de 
situatie in Utrecht in vergelijking tot de andere 
steden wellicht het meest problematisch is door 
de hoge grondwaterstand bij de bomen. Ze wor-
telen daarom oppervlakkig en zoeken horizontaal 
naar voedsel. Algemeen is men van mening dat 
vooral paardekastanjes gevoelig zijn voor schade 
aan het wortelstelsel. 
Bodemonderzoek en onderzoek naar de loop 
van wortels zijn nodig om inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden van groeiplaatsbevordering van 
de bodem. Om een beter inzicht te verkrijgen in 
het wortelstelsel op de werven worden bij de re-
cent gekapte bomen de wortels uitgegraven. Dit 
levert inzicht op in de conditie van de wortels en 
de vertakkingen [afhankelijk van de boomsoort]. 
Besproken werd ook of het mogelijk is de bomen 
voor te bereiden op de aanslag op hun wortels, 
bijvoorbeeld door bemesting. Je zult dit per boom 
moeten uitzoeken. Je kunt niet domweg gaan 
bemesten, want dan kan je de situatie juist ver-
slechteren. 
Zowel voor de situatie in Utrecht als die in de an-
dere steden werd de bijeenkomst als zeer nuttig 
ervaren.

Oranje bomen
Dit jaar zullen er alleen stukken muur waarlangs 
geen werven zijn [en dus ook gen bomen] in 
de buurt van het stadhuis worden aangepakt; 
in 2011 volgt het rak aan het eind van de Ou-
degracht [Tolsteegzijde]. De gemeente heeft de 
velvergunning voor de bomen in de rakken die 
in 2010 en 2011 aan de beurt zouden komen, 
ingetrokken. Voor de restauratie van rak 15 in 
2011 [westzijde van deel Tolsteeg a/d werf- ook 
wel genoemd Achter Twijnstraat] is met de klank-

bordgroep afgesproken dat op korte termijn de 
situatie van de drie als oranje aangeduide bomen 
bekeken wordt met de kennis opgedaan in de 
brainstormsessie. De klankbordgroep wil bij de 
restauratie in dit rak gebruik maken van alterna-
tieve technieken, al is het alleen maar om deze 
uit te proberen. Ook zal het effect van de nieuwe 
waterkering op de grondwaterstand op de werf 
gemonitord worden. De verwachting bestaat dat 
door het slaan van damwanden de grondwa-
terstand verlaagd wordt, wat gunstig is voor de 
bomen.
In december zal dan eventueel een nieuwe vel-
vergunning, alleen voor rak 15, aangevraagd 
worden.

Verscheidenheid
Tegelijkertijd met de planning van de restauratie 
van de muren wordt er een toekomstvisie voor 
de werven opgesteld. Het mooie van de bomen 
langs de grachten is onder meer de verschei-
denheid aan soorten. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Amsterdam en Amersfoort, waar 
bijna alleen linden langs de grachten staan. Som-
mige boomsoorten voelen zich beter thuis op de 
werven dan andere. Hiermee is in het verleden 
te weinig rekening gehouden. Daarnaast zou het 
goed zijn om de verwachte einde levensduur van 
de bomen binnen de rakken op elkaar af te stem-
men zodat niet vele bomen tegelijkertijd moeten 
worden gekapt. Bij het planten van nieuwe bo-
men moet worden bekeken of het nodig is eerst 
de grond te verbeteren en of er een opstaande 
rand rond de boomspiegel moet komen om 
iets meer afstand tot het grondwater te krijgen. 
Wortelopdruk zal blijven bestaan, wat leidt tot 
hobbelige werven. Afhankelijk van het gebruik 
van de werven kan de klinkerverharding worden 
vervangen door een halfverharding. 
Het is de bedoeling dat de toekomstvisie in de 
inspraak komt en vervolgens door de gemeente-
raad wordt vastgesteld. •

Wortels uitgraven © Saar Rypkema 

Hoe budgetten worden overschreden.
Gert-Sjoerd Kuperus

Iedereen die z’n huis heeft laten verbouwen 
weet hoe het gaat: je hebt een bepaald bud-
get, en aan de hand daarvan bekijk je wat 
er mogelijk is. Je bereikt overeenstemming 
met de aannemer en die gaat vervolgens 
aan de slag. En dan begint de ellende. Vooral 
in oude huizen blijkt niets zo te zijn als het 
er op het eerste gezicht uitziet. Je trekt het 
oude behang van de muur, valt de hele muur 
om. Oude balken blijken verrot en waar fun-
damenten hadden moeten zitten, stuit je op 
zwarte grond - of erger - een middeleeuwse 
beerput. Voor je het weet is je budget ruim 
overschreden en moet je de post onvoorzien 
flink opvoeren. En de overschrijding werkt 
ook door in de opleverdatum – de verbou-
wing is niet alleen duurder, maar is ook nog 
eens veel later klaar.

Onvoorzien
Maar niet alleen de burger heeft te kampen met 
dergelijke overschrijdingen. Nu al legendarisch is 
de Noord-Zuidlijn van de metro in Amsterdam. 
Om het project betaalbaar te houden, was de 
post onvoorzien grotendeels geschrapt. Vervol-
gens kwamen de technische problemen met 
verzakkende panden en ander ongerief. Naar 
schatting zal het project één miljard euro duurder 
worden dan de voorziene 1,3 miljard. De Amster-
damse burger zal er uiteindelijk voor opdraaien.

Curatele
Ook in Utrecht hebben we te maken met der-
gelijke projecten. De bouw van Hoog-Catharijne 
was een financieel fiasco voor de gemeente. 
Utrecht heeft jarenlang onder curatele gestaan 
voordat de stad zijn handelingsvrijheid weer 
terugkreeg. Grote overschrijdingen deden zich 
voor bij de bouw van het nieuwe stadion van FC 
Utrecht. Daar moest wethouder Spekman er met 
creatieve oplossingen aan te pas komen om de 
ondergang van de club te voorkomen. Nog re-
center: de tunnel in de A2 die niet in gebruik kan 
worden genomen als gevolg van problemen met 
de veiligheidsvoorzieningen. Gevolg: een grote 
vertraging in de oplevering en een grote financi-
ele strop. En een drama in ontwikkeling: Muziek-
centrum Vredenburg – kostenoverschrijdingen 
plus toekomstige gebruikers die rollebollend over 
straat gingen. 

Onredelijk optimisme
Hoe komt het nou dat het vooral grote infrastruc-
turele projecten zijn waar het keer op keer mis-
gaat? De Deense hoogleraar Bent Flyvbjerg heeft 
op zoek naar een antwoord een studie gemaakt 
van een groot aantal projecten. Het blijkt dat gro-
te projecten gemiddeld twintig tot vijftig procent 
duurder uitvallen dan begroot. Volgens Flyvbjerg 
zijn er meerdere redenen waarom de overschrij-
dingen zo groot zijn. Natuurlijk komt het voor dat 
er technische tegenvallers zijn, maar meestal ligt 

de oorzaak in een onredelijk optimisme bij zowel 
de opdrachtgever als de aannemer. In veel gevallen 
worden de kosten onderschat en de opbrengsten 
overschat. Beide partijen hebben immers een groot 
belang bij het realiseren van zo’n project. Voor de 
politici is er prestige aan verbonden en voor de 
bouwers het werk met de daarbij behorende winst 
en werkgelegenheid. En beide partijen weten dat 
als een werk eenmaal flink op streek is, het niet 
gauw zal worden afgeblazen. Zie de discussie over 
de Noord-Zuidlijn van de metro in Amsterdam. 
Het gevolg is dat al tijdens het ontwerp er reke-
ning mee wordt gehouden dat de kosten te laag 
worden geschat. Zowel de opdrachtgever als de 
aannemer heeft er belang bij. En als de tegenval-
lers eenmaal komen, dan wordt er wel een mouw 
aangepast via een extra bijdrage.

Rekenkamer
Flyvbjerg heeft zich de vraag gesteld of het mo-
gelijk is om de bovenstaande praktijk aan banden 
te leggen zodat extreme kostenoverschrijdingen 
worden voorkomen. Eén methode is het inscha-
kelen van onafhankelijke deskundigen die het 
budgetteringsproces bewaken. Een andere mo-

gelijkheid is het werken met ‘reference forecas-
ting’, waarbij het project wordt vergeleken met 
soortgelijke projecten in binnen- en buitenland. 
Nog een andere mogelijkheid is het verplicht in-
schakelen van een nationale rekenkamer voor alle 
projecten van zekere omvang. In verschillende 
Europese landen is dit al standaard-praktijk. En 
het is van belang om de discussie over kosten en 
opbrengsten zoveel mogelijk publiek te voeren, 
vooral met belanghebbenden. Overschrijdingen 
die halverwege het bouwproces aan het licht ko-
men, leiden alleen maar tot een toename van het 
wantrouwen bij de burger.

Centrum Maliebaan
In Utrecht moeten verscheidene beslissingen wor-
den genomen over nieuwe grote projecten zoals 
de bebouwing in het Stationsgebied, nieuwe we-
gen en het voorgenomen tramnetwerk. Het zou 
de gemeente sieren als daarbij rekening wordt 
gehouden met de aanbevelingen van Flyvbjerg. 
En, wat mij betreft, mag ook het bouwplan van 
het Centrum Maliebaan wel eens grondig tegen 
het licht worden gehouden door een onafhanke-
lijke rekenkamer. •

Jochem Bosselaar en zoon Aaron van de 
Plompetorengracht, Jose Besselink uit de 
Lange Jansstraat en Ellen Lennartz uit de 
Lange Lauwerstraat poseren bij de eigen 
parkeerplaats op de Voorstraat voor de 
eerste ‘buurtauto’ in de Binnenstad. 
De Toyota is dag en nacht tot één minuut 
voor vertrek via internet te reserveren voor 
leden van deelauto-aanbieder Wheels4all. 
Volgens de Consumentenbond is Wheels4all 

goedkoper dan bijvoorbeeld Greenwheels. 
Het verschil is bovendien dat de leden zelf de 
auto beheren. Ze hebben veel zeggenschap, 
onder andere over de keuze en de plaats van 
de auto. Wheels4all is niet uit op het maken 
van winst.
De buurtauto is er gekomen dankzij het 
initiatief van enkele bewoners. Er zijn in 
Utrecht nu acht buurtauto’s, elk minimaal 
door acht leden gedeeld. •

Eerste buurtauto

 
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit [NSL] is de verplaatsing van 
de touringcarterminal van het Jaarbeursplein 
opgenomen als een maatregel om de luchtver-
ontreiniging terug te dringen. Jaarbeursplein en 
Croeselaan ter hoogte van het Jaarbeursplein 
waren wat luchtverontreiniging betreft altijd 
‘hot spots’.De plaats van die touringcars is 
nu ingenomen door streekbussen. De meeste 
touringcarbussen vertrokken en arriveerden op 
vrijdag en zaterdag. Bij elkaar waren het er 160. 
Nu komen er 293 streekbussen per etmaal, dat 
is 2051 bussen per week, heeft Kees van Oos-
ten uitgerekend. Het zou wonderbaarlijk zijn als 
de luchtverontreiniging nu minder is. • 

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

De Breedstraat is het centrum van 
een gebied met bovengemiddeld 
veel overlast. Veel daarvan heeft 
te maken met drugs en prostitutie. 
Vanaf 17 september kan de 
politie behalve bekeuringen ook 
verblijfsontzeggingen uitdelen 
aan frequente overtreders. Dit 
nieuwe instrument is onderdeel 
van een gebiedsgerichte aanpak 
van de situatie in de Breedstraat-
buurt. In de eerste twee weken 
kregen al zes mensen zo’n ge-
biedsverbod opgelegd.

Dealen en gebruiken van harddrugs, 
wildplassen in portieken, tippelen, 
inbreken in auto’s en woningen, 
stelen, beroven, bedreigen, mishande-
len. De criminaliteit en overlast in de 
Breedstraat en omgeving is al jaren 
een zorg van zowel bewoners als 
gemeente en politie. In februari 2010 
ging een integraal en meerjarig pakket 
van maatregelen van start, bedoeld 
om de leefbaarheid en veiligheid in de 
buurt structureel te verbeteren. 

Veelplegers aanpakken
‘De politie hield regelmatig mensen 
aan, maar die liepen even later 
gewoon weer op dezelfde plek rond’, 
zegt Jennifer Hofland, adviseur 

Openbare Orde en Veiligheid bij de 
gemeente Utrecht. ‘Die aanpak was 
daarom niet effectief genoeg. Dankzij 
een besluit van de burgemeester kan 
de politie sinds 17 september veelple-
gers aanpakken door ze de toegang 
tot het gebied te ontzeggen. Dat is 
een betrekkelijk zwaar middel, want je 
beperkt iemand in zijn bewegingsvrij-
heid. Daarom kleven er aan de ont-
zegging verschillende eisen en waar-
borgen.’
De politie kan iemand de toegang tot 

Nieuwe wijkagent: Ron Wesselo 

De Binnenstad heeft een nieuwe 
wijkagent. Wijkagent Emile Vermeulen 
heeft in september versterking gekre-
gen van Ron Wesselo. Wesselo: ‘Wat 
mij het meest aantrekt in de functie 
van wijkagent is het samenwerken 
met bewoners en ondernemers. 
De afwisseling die in de binnenstad 
heel erg naar voren komt, trekt 
mij enorm. Aan de ene kant is het 
politiewerk in een uitgaansgebied 
heel dynamisch en aan de andere 
kant bouw je duurzame contacten op 
met winkeliers en bewoners. Ik hoop 
als wijkagent een grote bijdrage te 
kunnen leveren aan de veiligheid en 
leefbaarheid van de wijk.’

Uw eerste aanspreekpunt
De wijkagent is regisseur voor 
politiezaken in de wijk. Hij/zij is voor 

Verblijfsontzeggingen in Breedstraatbuurt

Agenten surveilleren in de Breedstraatbuurt. © Willem Mes

het gebied ontzeggen als die persoon 
binnen vier weken minstens drie keer 
is bekeurd voor een relevant vergrijp. 
Die ontzegging geldt dan voor één 
week. In de eerste twee weken na 17 
september gebeurde dit bij zes men-
sen. Hofland: ‘Drie van hen zijn later 
aangehouden omdat ze de ontzeg-
ging overtraden. Zij worden strafrech-
telijk vervolgd. Wie een tweede keer 
in aanmerking komt voor een verblijfs-
ontzegging, krijgt deze opgelegd voor 
een volle maand. We hopen zo de 
overlastplegers voorgoed uit dit ge-
bied te weren.’ De Breedstraatbuurt is 
voor één jaar aangewezen als gebied 
waar verblijfsontzeggingen kunnen 
worden opgelegd door de politie. Ver-
lenging van deze aanwijzing is moge-
lijk. Hiertoe zal dit instrument geëvalu-
eerd worden. •

Het kan in de binnenstad 
niemand zijn ontgaan: FC Utrecht 
speelt wedstrijden in de UEFA 
Europa League. Sommige wed-
strijden brengen extra drukte in 
de binnenstad met zich mee. 
Reden voor politie en gemeente 
om zich -samen met FC Utrecht- 
voor iedere wedstrijd goed voor 
te bereiden. 

De gemeente Utrecht wil een gast-
vrije stad zijn. Voetbalsupporters zijn 
dan ook welkom, ook in de binnen-
stad. Voor buitenlandse supporters 
worden bussen geregeld vanaf het 
Centraal Station naar Stadion 
Galgenwaard. Een deel van de 
supporters komt echter hun feest 
eerst inluiden in de binnenstad. Café 
Mick O’Connels aan het Jansdam is 
hiervoor vaak het ontmoetingspunt. 
Ook deze supporters worden met 
bussen naar het stadion gebracht. 
Extra politie op straat zorgt er voor 
dat het voor iedereen leuk en veilig 
blijft. De gemeente informeert 
ondernemersverenigingen vooraf-
gaand aan een wedstrijd onder 
andere over aanvangstijden en het 
aantal te verwachten supporters, 
voor zover dat in te schatten is. 
De inzet van gemeente, politie en FC 
Utrecht is een leuke wedstrijd voor 
iedereen. Hopelijk wordt ook de 
laatste wedstrijd op 2 december te-
gen SSC Napoli een veilig en gezellig 
feestje, met een overwinning voor 
FC Utrecht! •

www.wijkraadbinnenstad.nl

Winkelgebied heeft opknapbeurt nodig

Van groot belang voor de 
Binnenstad is het opknappen 
van het Stationsgebied en de 
uitbreiding van het spoor- en 
tramnet rond Utrecht. Door de 
vernieuwing van Hoog-Catha-
rijne maken de ondernemers in 
de Binnenstad zich zorgen over 
verlies aan concurrentiepositie: 
er ligt daar straks een groot en 
naar verwachting aantrekkelijk 
winkelgebied, terwijl aan het 
winkelgebied in de Binnenstad de 
laatste jaren nauwelijks iets is ge-
beurd. Wij delen deze zorg: er is 
lang geleden een mooi ‘Openbare 
Ruimte Plan’ voor de Binnenstad 
gemaakt, waarin precies is vast-
gelegd hoe de historische straten 
moeten worden ingericht. Maar 
omdat destijds is verzuimd daar 
extra geld voor vrij te maken is 
er de laatste tijd weinig gebeurd, 
en is nu overal zichtbaar dat de 
kwaliteit van de openbare ruimte 
aan het afglijden is: kuilen in de 
straat en afbrokkelende lantaarn-
consoles zijn eerder regel dan 
uitzondering. 

Ook door het ALU [Actieplan Lucht-
kwaliteit Utrecht] - dat verdergaande 
beperkingen aan het autoverkeer zal 
opleggen - wordt verlies aan con-
currentiepositie van de Binnenstad 
verwacht. Om nadelige gevolgen van 
het ALU te compenseren heeft de 
gemeente een potje met geld gere-
serveerd. Wij hebben, samen met de 
ondernemers uit de Binnenstad, de 
gemeente gevraagd geld uit het potje 
te gebruiken om de openbare ruimte 
in het winkelgebied een opknapbeurt 
te geven.
Reizigers die met de trein het Cen-
traal Station naar de oostkant verla-
ten is inmiddels wel duidelijk gewor-
den dat er daar veel gaat veranderen. 
De door onkruid overwoekerde tui-
nen tussen de sporen zijn een bouw-
terrein vol activiteiten geworden, die 
de voorbereiding zijn van de spoor-
verdubbeling. Het hele project zal 
nog een jaar of vijf duren, maar dan 
zijn beide sporen die Utrecht aan de 
Oostkant verlaten verdubbeld, zodat 
er uiteindelijk acht sporen liggen. En 
die worden dan nog gebundeld met 
de tramlijn naar de Uithof, die tot 
voorbij de begraafplaats Soestbergen 
parallel aan de zuid [Binnenstads]kant 

van het spoor zal lopen. Bij de 
Bleekstraat komt er waarschijnlijk een 
onderdoorgang voor een tram onder 
het spoor, die een extra verbinding 
met Utrecht-West gaat vormen [de 
bestaande verbinding via de Leidse-
veertunnel blijft ook bestaan]. 

Station Vaartserijn
Maar wat voor de Binnenstad de 
grootste gevolgen zal hebben, is de 
bouw van het nieuwe station Vaart-
serijn. Dat komt te liggen op de brug 
over de Vaartserijn, tussen Ooster- en 
Westerkade. De gemeente en Prorail 
zien het vooral als een overstapsta-
tion [ook tussen tram en trein], dat 
het Centraal Station moet ontlasten. 
Maar naar onze mening worden met 
zo’n beperkte blik kansen gemist. 
Ons inziens kan het station Vaartse-
rijn een belangrijke nieuwe toegangs-
poort tot de Binnenstad worden: je 
stapt uit de trein en bent meteen in 
een aantrekkelijk stuk Binnenstad, 
namelijk de route Ooster / Wester-
kade - Ledig Erf - Twijnstraat - 
Oudegracht. Ook aan de andere kant 
[de Helling] liggen - buiten de 
Binnenstad - nog volop mogelijk-
heden tot verdere ontwikkeling. 
De bewoners en ondernemers van de 

Twijnstraat en omgeving zijn zich al 
aan het beraden op de consequenties 
van de toenemende drukte op die 
plek. 
Nu nog is de oversteek van Wester-
kade richting Twijnstraat heel onaan-
trekkelijk, maar als de tram eenmaal 
rijdt verandert de verkeerssituatie 
daar drastisch omdat dan de bus van 
lijn 12 verdwijnt.

Weg met de 90dB
Evenementen zijn een immer terug-
kerend onderwerp op onze agenda. 
Op die van b&w trouwens ook, die 
hebben hierover binnenkort weer een 
‘hoofdlijnenberaad’. Vooruitlopend 
daarop zullen we het college nog-
maals van onze standpunten op de 
hoogte brengen. En die standpunten 
komen kort samengevat neer op: 
evenementen zijn leuk, maar waarom 
zijn er zo veel, waarom zijn ze bijna 
allemaal in de Binnenstad, waarom 
duren ze zo lang en waarom maken 
ze zo veel lawaai? Ooit heeft het 
college - onder druk van de festival 
organisatoren - besloten een maxi-
maal geluidsniveau van 90 dB toe te 
staan voor een beperkt aantal evene-
menten, en wij willen deze gelegen-
heid gebruiken het college ervan te 
overtuigen dat 90 dB echt niet kan. 

Uit een overweldigende hoeveelheid 
onderzoek blijkt dat een zo hoog 
niveau al na heel korte tijd tot blij-
vende gehoorschade leidt en voor 
sommigen een onacceptabele psychi-
sche belasting is. In sommige andere 
gemeenten wordt inmiddels een 
automatische begrenzer gebruikt, die 
bij overschrijding van het maximale 
niveau de DJ’s een paar minuten stilte 
oplegt. En wat is er erger dan dat? 
Maar ook spreiding van evenemen-
ten buiten de Binnenstad blijft een 
speerpunt voor ons. 

Wijkwethouder
Inmiddels werken we een aantal 
maanden samen met het nieuwe col-
lege, en in het bijzonder met onze 
nieuwe wijkwethouder Mirjam de 
Rijk. We zijn tot nu toe heel tevre-
den over deze samenwerking. Het 
regelmatige overleg zoals we dat 
met eerder wijkwethouders hadden, 
wordt voortgezet, en we zijn onder 
de indruk van Mirjam’s betrokkenheid 
en haar grote feitenkennis. 
Alle adviezen van de Wijkraad 
[en veel ander nieuws!] zijn te lezen 
op www.wijkraadBinnenstad.nl •

Han van Dobben, vice-voorzitter

© Willem Mes

Extra drukte in 
de stad door 
Europa League

wijkbewoners het eerste aanspreek-
punt van de politie. Wijkagenten 
zijn bereikbaar via telefoonnummer 
0900-8844. Bel bij spoed 1-1-2. •

•  Wijk C, Breedstraat/Plompentorengracht e.o., Nobelstraat e.o.: 
 Chris Proveniers en Jeroen Groning.

•  Winkelgebied, oude binnenstad, Lange Elisabethstraat/
 Mariaplaats e.o.: 
 Emile Vermeulen [taakaccent horeca] en Ron Wesselo [taakaccent
 ondernemers].

•  Nieuwegracht-oost, Lange Nieuwstraat e.o., Springweg e.o./
 Geertebuurt: Peter de Klein en Henk Wiesenekker [a.i.]. 

•  Hoog Catharijne, CS, Leidseveer, Hooch Boulandt/Moreelsepark, 
 Vaartsebuurt:
 Bert van Barneveld en Menno de Groot. 

Gebiedsindeling wijkagenten Binnenstad

Gouden bergen

En toen legden de bomen op het Pieterskerkhof een goudgeel tapijt. De zon brak door en het hele plein straalde 
als een studente die geslaagd is voor haar doctoraal. Zo’n beeld belandt nooit in het vergeetboek. 
Twee dagen later was alles meegenomen. Knap werk van die jongens. Op de Nieuwegracht, helemaal aan het eind 
bij de Abstederbrug, hadden ze de bladeren alleen nog maar bijeen geveegd. Enorme hopen maakten ze er van, 
gouden bergen, waarachter geparkeerde auto’s verstoppertje speelden. • 

© Job de Jong
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Wijkbureau BinnenstadWijkbureau Binnenstad

Grote ambities voor centrum Utrecht 

Nieuwe manier van vergunning aanvragen

Smal, stil en schoon

Het centrum van Utrecht moet 
gastvrijer en aantrekkelijker. Denk 
aan sfeervolle verlichting, betere 
bestrating en meer parkeerplek-
ken. Daarom bundelden bedrijven 
en gemeente hun krachten in 
Centrummanagement Utrecht 
[CMU]. In een visierapport licht 
het CMU zijn ambities toe. 
 
‘Voor Nederlanders of buitenlandse 
toeristen die een dagje willen win-
kelen of recreëren, moet Utrecht 
net zo’n logische keuze zijn als 
Amsterdam of Maastricht’, vindt 
centrummanager Jorine de Soet. 
‘Het centrum moet daarom aantrek-
kelijker worden. In een grote stad als 
Utrecht moet je dat professioneel en 
georganiseerd aanpakken.’ 
Om de economische gezondheid 
van het centrum [Hoog Catharijne 
én de historische binnenstad] te 
verbeteren, is in maart 2009 het 
CMU opgericht. Hierin werken 
diverse belangenverenigingen en 
de gemeente Utrecht samen. Jorine 
de Soet is door het bestuur aan-
gesteld als centrummanager. Ze is 
een van de grondleggers van het 
fenomeen centrummanagement in 
Nederland en deed hiermee ervaring 

op in onder meer Leiden en Breda. 
‘Utrechters mogen best wat meer 
trots tonen als het om hun stads-
centrum gaat’, vindt ze. 

Interactief 
Waarom moet het centrum aantrek-
kelijker worden? En wat is daarvoor 
nodig? Dat licht het CMU toe in 
de ‘Economische Visie Centrum 
Utrecht’. Sinds kort is dit in 2009 af-

geronde visiedocument in gedrukte 
vorm te bestellen. Ook is het te 
downloaden op 
www.centrummanagement-utrecht.nl.
Het CMU beveelt in het rapport 
onder meer aan het hele centrum 
opnieuw en in één stijl in te richten. 
Daarnaast pleit het voor meer auto-
parkeerplekken aan de oostzijde van 
het centrum en gratis fietsen-
stallingen. De webversie van het 

Wie een garage wil bouwen, maar 
ook een inrit nodig heeft en een 
boom wil kappen, vraagt sinds 
1 oktober één vergunning aan: 
de omgevingsvergunning. 
Een aparte bouw-, kap- en inrit-
vergunning hoeft dan niet meer. 
Zo’n vergunning aanvragen gaat 
via www.omgevingsloketonline.nl. 

Schonere Binnenstad door meevaller
De Binnenstad wordt het 
komende jaar iets schoner. 
Door een financiële meevaller 
bij de aanbesteding van huis-
vuilverwerking is de komende 
vijf jaar jaarlijks vijf ton extra 
beschikbaar om in de hele stad 
vuil te verwijderen. 

Van dat geld is een flink deel 
[130.000 euro] bedoeld voor de Bin-
nenstad. Terecht vindt Mirjam de Rijk. 

Als een goederentreintje zoemt 
’ie op werkdagen door de win-
kelstraten: de Cargohopper. 
Dit elektrische wagentje met een 
serie aanhangers bevoorraadt 
al meer dan honderd winkels in 
de binnenstad. De Cargohopper 
rijdt sinds april 2009 en is een 
initiatief van distributeur Hoek 
Transport in samenwerking met 
de gemeente Utrecht.  

Voor Binnenstadbewoners is het 
een bekende ergernis: bestelbus-
sen die in het winkelgebied opstop-
pingen veroorzaken. Dat bracht 
Jacques van der Linden, directeur 
van Hoek Transport, op het idee van 
de Cargohopper. Een speciaal voor 
smalle straten ontworpen wagen 
van 1,25 meter breed die moeiteloos 
[en zonder uitstoot] met een serie 
aanhangers door de Utrechtse Bin-

nenstad kan rijden. Zonder opstop-
pingen te veroorzaken. Vanaf een 
makkelijk te bereiken inlaadpunt op 
de Zeedijk kan de Cargohopper de 
vracht meenemen van acht normale 
bestelbusjes. Dat maakt de binnen-
stad behalve rustiger en veiliger ook 
een stuk schoner. 

Terraspinnen 
succesvol

Iedereen kent ze inmiddels wel: 
de pinnen waarmee de Utrechtse 
terrassen zijn afgebakend. 
Afgelopen zomer zijn er nog een 
aantal terrassen ‘gepind’, waar-
onder die van de Winkel van Sinkel 
en Weerdzicht aan de Oudegracht 
en de Nieuwe Dikke Dries aan het 
Oudkerkhof. Daarmee is inmiddels 
zo’n 80 procent van de terrassen 
in de binnenstad gespijkerd. Met 
slechts enkele horecagelegenheden 
aan de Oudegracht is nog geen 
overeenstemming bereikt over 
waar de pinnen moeten komen. 

Meldingen van bewoners over uitdij-
ende terrassen zijn na het pinnen van 
de terrassen in aantal afgenomen. De 
pinnen scheppen duidelijkheid: voor 
bewoners, voor bezoekers, voor on-
dernemers en hun personeel, en niet 
in de laatste plaats voor de gemeen-
telijke handhavers. Nu er minder mel-
dingen zijn wordt er door Bijzondere 
Handhaving met name gecontroleerd 
op onveilige situaties, bijvoorbeeld 
daar waar de vrije doorgang voor de 
hulpdiensten in het geding is. 
Ter illustratie: voor de grootste wagen 
van de brandweer moet een breedte 
van 3,5 meter op de weg worden 
vrijgehouden. 

Verzacht
In de Utrechtse binnenstad zijn uitstal-
lingen voor winkeliers niet toegestaan. 
Met het pinnen van de terrassen 
wordt de pijn voor winkeliers, die niets 
mogen stallen voor hun winkel terwijl 
horecaondernemers met hun terrassen 
steeds meer ruimte innamen, wat 
verzacht. •

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk houdt spreekuur 
op woensdag 24 november 
[9.30-10.30 uur].

U kunt tot uiterlijk één week 
van tevoren een afspraak 
maken via telefoonnummer 
030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl. 
Tijdens het spreekuur kunt u 
zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht 
van het gemeentebestuur voor 
nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

‘Als wijkwethouder en als wethouder 
Openbare Ruimte ben ik blij dat we 
jaarlijks wat extra ‘s kunnen doen. 
De Binnenstad is toch het visitekaartje 
van Utrecht. Ons centrum wordt 
enorm intensief gebruikt en dat 
vraagt, zeker in het Stationsgebied, 
om extra onderhoud.’ 

Kloostergang
Gebiedsmanager Dirk Sagius van 
Stadswerken licht toe hoe het extra 

De omgevingsvergunning gaat over 
‘activiteiten’ als bouwen, slopen, 
reclame, milieu, kappen, monumen-
ten, ontheffingen van bestemmings-
plannen en inrit/uitrit. 

De vergunning gaat ook over wat 
voorheen de aanlegvergunning en 
de gebruiksvergunning was. 

Wethouder Mirjam de Rijk instal-
leerde op 30 september de klank-
bordgroep voor de werven. De 
klankbordgroep geeft advies over de 
maatregelen om-trent de bomen op 
de werven. Ook werkt de groep mee 
aan het opstellen van een toekomst-
visie voor het beheer van de bomen 
op de werven. De maandelijkse ver-
gaderingen van de klankbordgroep 
zijn openbaar en de verslagen zijn te 
vinden op de website www.utrecht.
nl/werven. Wilt u op de hoogte blij-
ven van nieuws over de werven, kijk 
dan geregeld op de site en meld u 
aan voor de digitale nieuwsbrief.

Werkzaamheden kluismuren
De werkzaamheden aan de kluismu-
ren starten in november. Als eerste 
is het rak tussen de Stadhuisbrug 
en de Vismarkt aan de beurt. Deze 

werkzaamheden duren tot en met 
mei 2011. 

Inspectie en onderhoud van 
bomen op werven 
De gemeente voert momenteel 
regulier onderhoud uit aan de bomen 
op de werven. Het gaat met name 
om snoeiwerkzaamheden. Deze 
werkzaamheden vloeien voort uit de 
veiligheidsinspecties die de gemeente 
eerder dit jaar bij bomen op de Oude- 
en Nieuwegracht heeft uitgevoerd. 
Vanaf 2010 voert de gemeente deze 
veiligheidsinspecties elk half jaar uit in 
plaats van jaarlijks. Reden hiervoor is 
dat de bomen langs de grachten op 
een unieke groeiplaats staan en meer 
aandacht vragen. Op de website vindt 
u de bomenkaart werven, die uitge-
breide informatie over de bomen langs 
de grachten bevat. • 

De Cargohopper bevoorraadt al meer dan honderd winkels in de binnenstad.

Centrummanager Jorine de Soet: ‘Het centrum van Utrecht 
moet aantrekkelijker worden.’ © Willem Mes

geld wordt besteed: ‘Allereerst gaan 
we vaker machinaal vegen in het 
Stationsgebied: vijf keer per week, 
in plaats van drie keer. Ook gaan 
we in de hele Binnenstad vaker het 
zwerfvuil bij fietsenrekken verwijde-
ren.’ Voor de bewoners van kleine 
steegjes en hofjes heeft Sagius ook 
goed nieuws. ‘Twee keer per jaar 
gaan we enkele weken lang een 
speciale smalle veegmachine inhuren. 
De proef die we daar afgelopen jaar 

mee deden is goed bevallen.’ 
De Pandhof Sinte Marie profiteert 
eveneens van de financiële meevaller. 
Daar zal nu ook in de weekends 
handmatig vuil worden opgeruimd, 
zodat de historische kloostergang 
goed schoon blijft. 
De rest van het geld reserveert 
Sagius om in de zomermaanden 
flexibeler mensen te kunnen 
inzetten na evenementen en 
drukke dagen. •

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is een 
direct gevolg van landelijke wetge-
ving van het ministerie van VROM, 
de Wabo. De Wabo staat voor Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. Voor één plan kun je sinds 
1 oktober één aanvraag indienen. 
De gemeente neemt hierover één 

besluit. Er is ook één inspraak- en 
één beroepsprocedure. De nieuwe 
vergunningaanvraag kan digitaal 
worden ingediend, de voortgang 
van de aanvraag kan worden 
gevolgd en bijlagen kunnen elektro-
nisch worden bijgesloten. 
Meer informatie: 
www.omgevingsloketonline.nl. •

Prijzengeld
Kjeld Vosjan, adviseur economische 
zaken van de gemeente Utrecht: 
‘Utrecht geniet landelijke bekend-
heid op het gebied van duurzame 
stedelijke distributie. De Cargo-
hopper past daarom heel goed in 
ons straatje. Subsidie krijgt Hoek 

Transport niet, maar we helpen wel 
bij het opbouwen van een efficiënt 
distributienetwerk.’ Deze samenwer-
king stond in december 2009 lande-
lijk in de schijnwerpers toen Utrecht 
voor het Cargohopper-project de 
Prijs voor Stedelijke Distributie won. 
Met het prijzengeld laat Hoek Trans-
port een nieuw model Cargohopper 
ontwikkelen. Die zal begin 2011 
voor het eerst in de Binnenstad 
rondrijden. En dankzij een grotere 
actieradius kan de nieuwe Cargo-
hopper ook de gebieden daarbuiten 
stil en schoon bevoorraden. 
Meer info op www.cargohopper.nl.•

rapport bevat bovendien een inter-
actieve plattegrond van het centrum. 
De Soet: ‘We willen zoveel mogelijk 
mensen bekend maken met onze 
visie. We lichten de plannen dan 
ook graag toe op bewonersavon-
den. Zo laten we iedereen zien hoe 
we de economische potentie van 
het centrum tot volle bloei kunnen 
brengen.’ 

U kunt een papieren versie van het 
visierapport ‘Economische Visie 
Centrum Utrecht’ bestellen door een 
e-mail te sturen naar: 
centrummanagement@utrecht.nl. •

Klankbordgroep voor de werven geïnstalleerd

De klankbordgroep voor de werven komt 
maandelijks bij elkaar om te vergaderen. © 

Willem Mes

Fietswrak gezien?

De gemeente houdt dit jaar 
nog twee fietswrakkenacties in de 
Binnenstad:
• 1 december: Breedstraatbuurt, 
winkelwandelgebied, Kromme Nieu-
wegracht [extra ingeplande actie].
• 14 december: Hoog Boulandt, 
Twijnstraat e.o. [reguliere actie met 
extra capaciteit].
U kunt [het hele jaar door] fiets-
wrakken melden via 030 – 286 00 
00 of www.utrecht.nl/meldingen. 
Een week voor een fietswrakkenactie 
stickert de gemeente de wrakken. 
Staan ze er nog na een week, dan 
worden ze verwijderd. Meer info op 
www.utrecht.nl/fietswrak. •



Het museum Jo, weet je nog,
kleine vriendelijke doffer, wie weet. 
Alle schilderkunst sloegen we 
over, behalve Sinte Caecilia 
en de graflegging, ons heer 
in zijn glazen kastje, schilder 
de meester van pintor Scorel zegt men. 
Zeer beschadigd waren we, dronken 
van de vreugde en wijn, venijn van de kunst, 
een gunst zomaar gegeven, drie gulden, 
aangeschoten doffer weet je nog, de toegang. 

Goed idee? 
Doe er iets mee!
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Wijkbureau Binnenstad

Muurschildering van 
ongenaakbaar egeltje

Politiek

Vaantje op de Dom

In de herfstmaanden is de gemeen-
teraad druk met de vaststelling van 
de begroting voor 2011. Op het mo-
ment van schrijven zijn die debatten 
nog niet afgerond. Er is in ieder ge-
val minder geld te besteden en dat 
betekent bezuinigen. Voor de Chris-
tenUnie Utrecht is het belangrijk dat 
inderdaad goed wordt omgegaan 
met de gemeentekas. Juist een 
groen college moet durven snoeien. 
Maar net als bij het echte snoeien, 
kan je niet zomaar gaan knippen of 
hakken. Er moet visie zijn, oog voor 
de kern van gemeentelijke taken. 
Voor een Binnenstadsbewoner 
wordt een van die kerntaken eigen-
lijk elke dag in beeld gebracht. Al 
vraagt het wel wat tuurwerk. Het 
vaantje op de Domtoren is een af-
beelding van Sint-Maarten die zijn 
mantel deelt met een bedelaar. De 
windvaan op de Dom inspireert tot 
omzien naar mensen die het zelf 
niet redden.
 
Licht uit
Op 31 oktober was de Dom niet 
aangelicht. Op dat moment was de 
landelijke Nacht van de Nacht. Een 
jaarlijks evenement om de aandacht 
te vestigen op lichthinder en om de 
aandacht te vestigen op de functie 
van duister. Voor mens en dier is dat 
belangrijk. De ChristenUnie heeft 
het college van b&w gevraagd om 
deel te nemen. Niet zozeer om het 
evenement, wel om aandacht te 
vragen voor overbodig lichtgebruik. 
Het college zal begin 2011 komen 
met maatregelen om bijvoorbeeld 
nachtelijke reclameverlichting te 
verminderen. Bovendien scherpt de 
gemeente haar beleid aan om onno-
dige verlichting te beperken.
Voor meer informatie of over onze 
inbreng bij de begroting -2011, 
zie: www.utrecht.christenunie.nl  •

Een stokoud pandje is het: 
Oudekamp 1. Daar woonde en 
werkte de Utrechtse kunstenares 
Dirkje Kuik [1929-2008] bijna haar 
hele leven. Sinds kort siert een 
schildering van een gedicht van 
Kuik de muur ertegenover. Op 5 
oktober onthulde wijkwethouder 
Mirjam de Rijk deze muurschilde-
ring, die mogelijk was dankzij een 
bijdrage uit het leefbaarheidsbud-
get van de gemeente. 

De Herenstraat en de Oudekamp 
vormen het toneel waar het leven van 
Dirkje Kuik – dichteres, schrijfster en 
tekenares – zich afspeelde. Haar huis 
aan de Oudekamp 1 is nu een mu-
seum. Dankzij museumeigenaar Jos te 
Water Mulder ligt het huis er precies 
bij zoals Dirkje Kuik het twee jaar gele-
den na haar overlijden achterliet. 

Toeristen
Omdat op het pand tegenover het 
museum vaak graffiti werd gezet, 
ontstond bij Jos te Water Mulder het 
idee daar een muurschildering op aan 
te brengen. De buurtbewoners stem-

De muurschildering met gedicht en tekening van Dirkje Kuik werd feestelijk geopend 
door wijkwethouder Mirjam de Rijk. © Willem Mes

Centraal 
Museum

Spannende tijd

Een aantal raadsleden is op bezoek 
geweest in de Breedstraatbuurt om 
met bewoners en ondernemers te 

Nobelstraat veiliger 
maken

Als bewoner van de Keizerstraat, 
een zijstraat van de Nobelstraat, 
maak ik het regelmatig mee. Het 
luide getoeter van een bus en niet 
veel later een doffe klap. Op zo’n 
moment hoef ik niet uit het raam te 
kijken om te weten dat er een fietser 
of voetganger door, meestal een 
bus, aangereden is. Soms loopt het 
af met een sisser, maar steeds vaker 
wordt het slachtoffer afgevoerd naar 
het ziekenhuis. 
Veel van mijn buren, maar ook de 
winkeliers in de Nobelstraat, stellen 
dat de bussen veel te hard rijden. Ik 
moet toegeven dat het daar soms 
wel de schijn van heeft. Zeker weten 
doen we het echter niet. Er wordt 
immers nooit of zelden gecontro-
leerd op de snelheid. Wat we wel 
zeker weten is dat er te vaak nog 
vrachtwagens half op de rijbaan en 
half op het fietspad staan. Meestal 
om te laden en lossen, soms om on-
duidelijke redenen. Hierdoor voelen 
buschauffeurs zich genoodzaakt het 
inhaalverbod te negeren met alle 
risico’s van dien. 
Een vreemde gang van zaken, aan-
gezien juist de zijstraten [waaronder 
mijn eigen straat] vakken hebben 
waar geladen en gelost kan worden. 
Hier wordt echter amper gebruik van 
gemaakt. Het is de hoogste tijd dat 
zowel het stopverbod als de maxi-
mumsnelheid gehandhaafd gaat 
worden. Het handhaven van het 
stopverbod moet in ieder geval niet 
al te moeilijk zijn. Elk uur rijden er 
wel een paar politieagenten door de 
straat. Laat hen snel beginnen met 
het handhaven van het stopverbod. 
De overtredingen [én slachtoffers] 
mogen niet langer genegeerd wor-
den... •

Steven de Vries [GroenLinks]

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.
Kijk voor actuele openingstijden op www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

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.

Gemeenteraad in de Breedstraatbuurt

Op donderdag 2 september be-
zochten 13 gemeenteraadsleden 
de Breedstraatbuurt. De raadsle-
den gingen op bezoek bij mensen 
thuis. Bewoners en ondernemers 
vertelden deze avond hun eigen 
verhaal over het wonen en wer-
ken in de Breedstraatbuurt.

Elk jaar trekt de gemeenteraad de tien 
Utrechtse wijken in om van bewoners 
en ondernemers te vernemen wat 
er speelt. En dat is belangrijk, vindt 
Mirjam Bikker, contactpersoon van de 
gemeenteraad voor de Binnenstad. 
‘Luisteren naar bewoners en infor-

Wilt u iets organiseren voor uw 
buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander idee 
om de leefbaarheid in de Bin-
nenstad te verbeteren? Dien dan 
een aanvraag in voor het leef-
baarheidsbudget. Met dit budget 
kan het wijkbureau snel inspelen 
op plannen van bewoners en on-
dernemers. Neem contact op met 
het wijkbureau of kijk op www.
utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.
Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[september en oktober 2010]:

•  Herinrichting plantenvak in de  
 Strosteeg
•  Geveltuintjes, 1e Achterstraat,  
 Pauwstraat,Loeff Berchmaker- 
 straat, Springweg
•  Utrechts Klokkenluidersgilde:  
 Gieten van de Luidklok
•  Fietsgoten Lijnmarkt

Tussen de buien door hebben bewoners van wijk C tijdens de Nationale Natuurwerk-
dag op zaterdag 6 november bloembollen geplant in de boomspiegels op de Nieu-
wekade. Ook op andere plekken in de Binnenstad waren op deze dag bewoners 
actief met groen. Als de duizenden blauwe irissen en gele narcissen in het voorjaar 
uitkomen, zien de singels er zeker weer fleurig uit! • 

matie verzamelen is essentieel voor 
ons werk. Zo geven wijkbewoners 
‘bagage’ mee aan de raadsleden.’

Huisbezoeken
De gemeente startte enkele jaren 
geleden met een buurtaanpak voor 
de Breedstraatbuurt om de overlast 
van jongeren, verkeer en bezoekers 
van coffeeshops en prostituees te 
verminderen. ‘De problematiek van 
de Breedstraatbuurt is voor veel 
raadsleden niet onbekend, maar het 
is totaal anders om bij mensen en 
ondernemers thuis te horen waar 
ze tegenaan lopen. Het werd wel 

Politiek: wel gaming, 
geen spelletjes

Zoals u in deze editie van de Bin-
nenstadskrant leest, heeft Utrecht 
een belangrijke positie in de ga-
mingindustrie. Dat is mooi, want 
het is een economische activiteit die 
perfect aansluit bij Utrecht met zijn 
universiteit en zijn creatieve en hoog 
opgeleide bevolking. Bovendien past 
het bij de Utrechtse infrastructuur: 
Utrecht is simpelweg geen stad die 
geschikt is voor veel zware industrie. 
Wie met mensen uit de gamingindu-
strie en aanverwante, creatieve sec-
toren spreekt – en dat doen we bij 
D66 regelmatig – weet dat de mooie 
positie die de stad inneemt helemaal 
niet vanzelfsprekend is. Eigenlijk 
zouden deze ondernemers zich best 
graag in een andere stad, bijvoor-
beeld in Amsterdam, vestigen. 
Als deze ondernemers dat daad-
werkelijk zouden doen, dan heeft 
Utrecht een probleem. We moeten 
er dus voor zorgen dat het Utrechtse 
vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft 
voor deze industrie. Hoe doe je dat?

D66 pleit voor kleinschalige be-
drijfsruimtes, minder regels, weinig 
beperkingen om een bedrijf aan huis 
te beginnen, investeren in onderwijs 
en mogelijkheden voor ondernemers 
[waaronder ZZP’ers] om elkaar mak-
kelijk te ontmoeten. Op die manier 
faciliteer je als overheid een klimaat 
waarin een economie gedijt die past 
bij Utrecht.

Belofte
Wie denkt aan de woorden ‘gaming’ 
en ‘politiek’ in één zin, denkt al 
gauw aan politieke spelletjes. Poli-
tieke spelletjes speel je bij voorkeur 
in achterkamertjes. Toen u bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen 
zorgde voor een enorme groei van 
D66 in Utrecht, was het onze be-
lofte om daar niet aan mee te doen. 
Geen spelletjes, geen achterkamer-
tjes. Neem mensen serieus, betrek 
inwoners bij besluitvorming, geef 
ze zeggenschap en wees eerlijk. 

praten, vooral over de overlast door 
bezoekers aan de coffeeshops, zoals 
lawaai en dubbelparkeren.
Een simpel antwoord daarop is er 
niet, wel worden de eigenaren aan-
gesproken op wat zij doen. Vanuit 
een aantal politieke partijen waaron-
der de PvdA wordt nagedacht over 
het verplaatsen van één of twee cof-
feeshops naar een stuk stad waar de 
overlast minder zal zijn. Het mooiste 
zou zijn als dit meteen gepaard zou 
gaan met een proef om de invoer 
van softdrugs via de ‘achterdeur’ te 
legaliseren. Zo verminder je de ille-
galiteit die er altijd is rondom coffee-
shops en neem je op termijn de te-
lers [de kleine thuistelers en de grote 
jongens] de wind uit de zeilen.

Voor het Stationsgebied is dit een 
spannende tijd, de gemeentebegro-
ting wordt in november vastgesteld. 
Dat betekent dat plannen die al wel 
in voorbereiding zijn, afgeblazen 
kunnen worden om zo geld te be-
sparen. Bijvoorbeeld de nieuwe bibli-
otheek toch op een andere plek dan 
het Smakkelaarsveld? Of versoberen 
of zelfs helemaal niet meer realiseren 
ten behoeve van een bibliotheek in 
Oost en in Leidsche Rijn?
De PvdA staat op het standpunt dat 
de bieb er gewoon moet komen, als 
het even kan met het Utrechts Cen-
trum voor de Kunsten en de Artplex 
in hetzelfde gebouw. Daar wordt 
nog duchtig op doorgerekend, qua 
bouwkosten en qua exploitatie in 
de jaren hierna. Als deze krant ver-
schijnt is de uitkomst bekend. Dan 
ook weten we of er bezuinigingen 
aan komen die de Binnenstad kun-
nen treffen. Vooral in de periode-
2012 en verder, want dan worden de 
bezuinigingen van dit kabinet zicht-
baar en voelbaar. 
In Utrecht houden we in elk geval 
het coalitie-akkoord Groen,Open en 
Sociaal overeind.
Met veel aandacht voor duurzaam-
heid en een gemeente die financieel 
gezond is en blijft. 

Sytse Koopmans, nieuw in de ge-
meenteraad, al dertig jaar Binnen-
stadsbewoner, eerst op de Oude-
gracht, nu in de Lange Nieuwstraat. 
06-32114417 •

Wie de gemeenteraad volgt, merkt 
waarschijnlijk dat er al een cultuur-
verandering heeft plaatsgevonden. 
Die cultuurverandering willen we 
doorzetten in het hele gemeente-
lijke apparaat. Als u andere signalen 
heeft: laat het ons weten. D66 is 
dol op gaming, maar niet op poli-
tieke spelletjes. •

Arjan Kleuver

www.binnenstadskrant.nl

den in met het plan en kozen voor 
een ontwerp met een gedicht en een 
tekening van Dirkje Kuik. Decorateur 
Dirk Gentenaar bracht de schildering 
aan, en de gemeente voorzag die van 
een graffitiwerende laag.
Jos te Water Mulder: ‘Er komen nu 
dagelijks groepjes toeristen naar de 
wijk om naar de schildering te kijken. 
De buurt is er echt rijker van gewor-
den. Het gedicht verwijst naar de 
gelukkige jaren die Dirkje met haar 
huisvriend Jo Nijenhuis doorbracht. En 
het ongenaakbare egeltje dat ernaast 
staat, dat is zij zelf.’ •

Dirkje Kuik

duidelijk dat bewoners verschillende 
ervaringen kunnen hebben in de-
zelfde buurt’, stelt Bikker. De raad is 
al actief aan de slag gegaan met de 
verkregen informatie. ‘Er zijn direct 
vragen gesteld in de raadscommissie 
over harddrugsdealers en is er een 
lijst met actiepunten gemaakt. 
Ten slotte is het heel goed dat we nu 
meer kennis hebben van de buurt als 
we debatteren over de leefbaarheid 
en veiligheid in de Binnenstad. Dat 
komt de besluiten van de raad ten 
goede.’ • 

© Willem Mes 
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Za 20 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Pirenne, 
Muziek uit de Nieuwe 
Utrechtse koorboeken en 
Cantico del sole; De Leeuw, 
Prière; collecte

Za 20 Leeuwenbergh-
kerk
20.15 Collegium Utrecht 
olv Servaas Schreuders: For 
a little Girl; werken van 
Mendelssohn, Rachma-
ninov, Lukas, Kodaly, Cage, 
Withacre, Van Gelder en 
Porter; € 15

Za 20 Nicolaïkerk
20.30 Brisk blokfluit-
kwartet: De geest van 
Venetië; € 10/9

Zo 21 Willibrordkerk
14.00 Vocaal Mannenk-
wintet La Notte; Liederen 
van Schubert, Mendels-
sohn, Dvorak en Comedian 
Harmonists; collecte

Zo 21 Kikker
15.00 Theaterkoor 
BonTon: Over Spel 1713; 
€ 10/6 [ook om 20.00 uur]

Zo 21 Pieterskerk
15.00 Lelikoor & friends 
olv JanJoost van Elburg: 
Ode aan St. Cecilia; werken 
van Tienstra en Wiegerink 
[premières], Guerrero, 
Palestrina, Phillips, Howells, 
O’Regan, Lassus, Pacchioni 
en Jackson; € 15/10

Zo 21  Spoorwegmuseum
15.00 Opera per tutti; 
€ 20

Zo 21 Augustinuskerk
17.00 Collegium Utrecht 
olv Servaas Schreuders: For 
a little girl; Lustrumconcert; 
€ 15

Zo 21 Geertekerk
20.00 Het Orkest olv 
Jussi Jaatinen; Tsjaikowsky, 
Hamlet, fantasy ouverture 
op 67; Adams, The Chair-
man Dances; Sjostakovitsj, 
5e symfonie; € 15/12,50 

Zo 21 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantate-
dienst mmv I Buoni Antichi: 
BWV 116 Du Friedefürst, 
Herr Jesu Christ; collecte

Zo 21 Kikker
20.00 Theaterkoor 
BonTon: Over Spel 1713; 
€ 10/6

Wo 24 Geertekerk
20.15 Bartolozzi Trio; 
Pianotrio’s van Haydn en 
Beethoven; € 18

Vr 26 Pieterskerk
20.15 Nederlands 
Kamerkoor olv Paul Van 
Nevel: Het Verloren Land 
van Henegouwen; Zuid-
Nederlandse polyfone 
koorzang; € 20/12

Za 27 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Sweelinck, Cantiones 
sacrae; Röntgen, Motetten; 
collecte

Za 27 Willibrordkerk
20.15 Concerto Cherise 
olv MaNOj Kamps mmv 
Jan Hage [orgel], Matthijs 
van Driel [slagwerk], Maria 
Pozdnyakova [harp] en 
Marijn Eigenhuis [sopraan]; 
Poulenc, 4 motets pour le 
temps de noel; Britten, A 
ceremony of carols; Bern-
stein, Chichester Psalms; 
Lauridsen, O magnum 
mysterium; € 12/8

Za 27 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 
Trajectum olv Manuel 
Visser; Bruch, Romance 
voor altviool en orkest; 
Schubert, Onvoltooide 
Symfonie; Beethoven, 1e 
Symfonie; € 15

Zo 28 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud 
[orgel]; werken van Men-
delssohn en Reger; collecte

Zo 28 Schillertheater
15.00 Cathelijne Noor-
land [piano], Max Knigge 
[altviool] en Hanka van 
Doesum- Clout [klarinet]: 
Oogappels; Mozart, 
Kegelstatt Trio; Bruch, 
Eight Pieces [delen]; 
Kurtág, Hommage à 
R. Sch.; Smit, Trio; 
€ 15/12,50

Zo 28 Nicolaïkerk
15.30 UMA-Kamer-
orkest olv Marco Bons 
mmv Schütz Projectkoor; 
Mozart, Benedictus sit 
Deus [KV 117], Venite 

Populi [KV 260], Blazers-
serenade [KV 388], deel 1 
en Mis in C klein [KV 427]; 
€ 10

Zo 28 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: Choral 
Evensong; collecte

DECEMBER

Za 4 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; collecte

Zo 5 Willibrordkerk
14.00 Peter van Dijk 
[orgel] mmv Alec Breunes-
se [verteller]: Sint Nicolaas-
concert en -samenzang; 
collecte

Zo 5 Geertekerk
19.30 Bachcantate-
dienst olv Gijs Leenaars: 
BWV 147 Herz und Mund 
und Tat und Leben; collecte

Wo 8 Geertekerk
20.15 Utrechtsch 
Studenten Concert olv Bas 
Pollard; Beethoven, Overtu-
re Coriolanus; Dvorák, De 
Woudduif; Bartók, Concert 
voor Orkest; € 12/9

Do 9 Geertekerk
20.00 UvA-orkest J.Pz.
Sweelinck olv Libia Hernán-
dez; Verdi, Ouverture La 
Forza del Destino; Bellini, 
I Capuleti e i montecchi, 
aria’s; Beethoven, 
3e Symfonie

Vr 10 Pieterskerk
20.15 Haags Vocaal 
Ensemble olv Chris Pouw 
mmv Marieke Steenhoek 
[sopraan], Michelle Mallin-
ger [sopraan], Kaspar Kro-
ner [alt], Lars Piselé [tenor], 
Michiel Meijer [bas] en het 
Arcade Ensemble; Bach, 
Hohe Messe; € 20/15

Vr 10 Lutherse Kerk
20.15 Camerata Jana-
cek en Harry-Imre Dijkstra 
[klarinet]; muziek van 
Janacek, Mendelssohn en 
Tanejev; € 15

Za 11 Domkerk
15.30 Kinderkoor van 
de Domcantorij olv Remco 
de Graas mmv Jan Jansen 
[orgel]; Bach, 

Koralen uit Orgelbüchlein; 
collecte

Zo 12 Willibrordkerk
14.00 Russische 
folklore-ensembles olv 
Irina Raspopova: Russisch 
kerstconcert; collecte

Zo 12 Geertekerk
15.00 Vocaal ensemble 
Trajecti Voces olv Dirkjan 
Horringa mmv baroken-
semble olv Marco Vitale: 
Boheemse Kerst; Zelenka, 
Missa Dei Filii; werken van 
Tuma en Seger; € 15/8

Zo 12 Willibrordkerk
15.30 Cappella 
Augustini olv Rutger Mau-
ritz mmv Geerten Liefting 
[orgel]: A Festival of Les-
sons and Carols; collecte

Zo 12 Pieterskerk
20.15 Hemony-en-
semble olv Simon Groot; 
Kerstmotetten voor “Ons’ 
Lieve Heer op Solder” van 
Sweelinck, Verdonck en 
Pévernage

Wo 15 Aloysiuskerk
20.15 Symfonie-
orkest Bellitoni olv Jurjen 
Hempel mmv Residentie 
Bachkoor; Brahms, Schick-
salslied; Beethoven, 9e 
Symfonie; € 15/13

Do 16 Geertekerk
20.15 LSKO Collegium 
Musicum; informatie www.
collegiummusicum.nl

Vr 17 Geertekerk
20.00 Kamerkoor 
Decibelle olv Marc Hoog-
steden; Charpentier, 
Messe de Minuit; Durante, 
Magnificat; Mozart, Alma 
Dei Creatoris; € 10

Vr 17 Pieterskerk
20.15 Multiple Voice 
olv Paul de Kok mmv 
Godelieve Schrama [harp]: 
O magnum mysterium; 
werken van Britten, Pärt, 
Hoewells, Lauridsen, 
Walton, Lukaszewski en 
Poulenc; € 12,50/8

Za 18 Nicolaïkerk
14.00 Kampen Boys 
Choir: Kerstconcert; 
€ 10/9

Za 18 Domkerk
15.30 Jan Jansen 

[orgel]; Messiaen, 
La Nativité; collecte

Zo 19 Binnenstad
12.00 Culturele 
Zondag: Una Domenica 
particolare; info www.
culturelezondagen.nl

Zo 19 Willibrordkerk
14.00 Kerstsamenzang 
mmv Bas Groenewoud [or-
gel] en het Sint Willibrord-
koor olv Bernard Rikkert de 
Koe; collecte

Zo 19 Catharina-
kathedraal
14.30 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard Beem-
ster: Kerstconcert

Zo 19 Lutherse Kerk
15.00 Strijkorkest 
Zoroaster olv Herman 
Draaisma; werken van 
Vasks, Copland, Suther-
land, Britten, Pärt en 
Schoeck

Zo 19 Nicolaïkerk
16.00 Millennium 
Mannenkoor olv Jaap Jan 
Hunze: Kerstconcert; € 15

Za 25 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek; collecte

Za 25 Janskerk
15.30 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: A Festival 
of Lessons and Carols; 
collecte

Zo 26 Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits 
[orgel]: Noël, Noël, Noël: 
Kerstmuziek voor orgel; 
collecte

Zo 26 Vredenburg 
Leidsche Rijn
15.00 Start Janine 
Jansens Internationaal 
Kamermuziek Festival 
Utrecht; t/m 30 decem-
ber; info www.kamermu-
ziekfestival.nl

Wo 29 Brede School 
Het Zand, Leidsche Rijn
14.00 Orkest van 
Utrecht olv Yiorgo 
Moutsiaras mmv Josine 
Jansen [viool] en Justin 
Raymakers [sopraan]: 
Kinderconcert; € 8
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www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.

Algemeen maatschappelijk werk: Hulp bij tal van problemen

Het algemeen maatschappelijk werk 
is er voor iedereen en voor veel ver-
schillende vragen. Wij bieden hulp 
bij problemen op het vlak van relatie, 
opvoeding, eenzaamheid en nog veel 
meer. Mensen kunnen in een bepaal-
de situatie terecht komen waar ze 
zelf niet meer uitkomen. Zo ook me-
vrouw De Wit die na haar scheiding 
in een zwart gat viel. Zij voelde zich 
alleen, had weinig steun van familie 
of vrienden. Op haar werk kon zij 
zich moeilijk concentreren. Zij meldde 
zich bij het AMW om te praten over 
haar verschillende problemen. Al na 
een paar gesprekken voelde zij zich 
weer wat beter. Zij had een plek waar 
zij haar verhaal kon doen. Er bood 
iemand een luisterend oor en dacht 

mee over mogelijke oplossingen.
Het algemeen maatschappelijk werk 
van Cumulus Welzijn bestaat uit een 
team van professionele hulpverleners. 
Samen met u wordt bekeken wat 
helpt om uw problemen te verminde-
ren of misschien zelfs op te lossen. 
 
Mocht u hulp willen hebben of heeft 
u vragen voor het algemeen maat-
schappelijk werk, neem dan gerust 
contact op. Dit kan dagelijks tussen 
9.00 tot 13.00 uur op nummer 
030 - 275 83 00. Meldt u zich voor 
13.00 uur aan, dan wordt u door-
gaans diezelfde dag teruggebeld 
door een maatschappelijk werker voor 
een intakegesprek. Het AMW is een 
onderdeel van Cumulus Welzijn. •

Handig in administratie? 
U bent hard nodig

Administratie Thuis van Cumulus Welzijn zoekt nieuwe vrijwilligers. 
Als vrijwilliger ondersteunt u mensen, met name 55-plussers, die hun 
administratie niet [meer] zelfstandig kunnen bijhouden. Veel mensen 
hebben moeite met het op orde brengen en/of houden van hun [finan-
ciële] administratie: Uw hulp is hard nodig. Cumulus Welzijn werkt in 
de Utrechtse wijken noordoost, oost, Binnenstad en Overvecht.Op dit 
moment zijn we speciaal op zoek naar vrijwilligers die het een uitdaging 
vinden om mensen die het psychisch moeilijk hebben te helpen bij hun 
administratie. Startende vrijwilligers krijgen een introductiecursus aan-
geboden.Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de 
coördinatoren van Administratie Thuis: Jenny Westrik of Marleen van Zijl 
via 030-2722261 of mail naar administratiethuis@cumuluswelzijn.nl •

Voorkomen is beter dan genezen. 
Daarom treft het college van bur-
gemeester en wethouders naast 
bestaande preventieprojecten extra 
maatregelen om te voorkomen dat 
de groep Utrechters die er als ge-
volg van de kredietcrisis financieel 
flink op achteruit is gegaan, in een 
[problematische] schuldensituatie 
raakt. Een van die maatregelen is 
het geven van budgetadvies op het 
centrum Werkplein aan de Willem 
Dreeslaan. De voorlichting is be-
doeld voor alle bezoekers van het 
Werkplein, waarbij de eerste focus 
ligt op de groep die een WW-uit-
kering komt aanvragen. Daarnaast 
gaat speciale aandacht uit naar 
mensen die signalen afgeven dat 
ze te maken hebben met dreigende 
problematische schulden en mensen 

die wat minder zelfredzaam zijn. 
Twee keer in de maand verzorgt 
Cumulus Welzijn een voorlichting op 
het Werkplein met als titel 
‘Uw inkomen daalt, wat nu?’
Tijdens de voorlichting wordt aan-
dacht besteed aan budgetteren, het 
doen van de administratie, bezuini-
gen en manieren om het inkomen te 
vergroten door het aanvragen 
van financiële voorzieningen waar 
mogelijk recht op is. Na de voor-
lichting is er tijd om in te gaan op 
de persoonlijke situatie van de kan-
didaten. Locatie Werkplein, Willem 
Dreeslaan 113. 

Aanmelden kan via de werkcoach 
van het Werkplein of bij 
Cumulus Welzijn, Annemiek Hoeks 
tel. 06-52086741. •

Eindelijk weer overzicht over administratie en financiën © Sjaak Ramakers

Toeslag voor mensen met een laag 
inkomen

Kunt u wat extra geld gebruiken en bent u 65 jaar of ouder? Vergeet 
dan niet de Reserveringstoeslag 65+ aan te vragen. De Reserveringstoe-
slag is een extra geldbedrag voor Utrechtse 65-plussers die van een mi-
nimuminkomen leven. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw 
gezinssituatie. 

Voorwaarden
•  U had op 1 januari 2010 drie jaar of langer een minimuminkomen;
•  Uw inkomen was in de afgelopen 3 jaar niet hoger dan 110 procent 
van   de bijstandsnorm die voor uw huishouden geldt;
•  U woont niet in een verpleeghuis; 
•  U bent niet dak- of thuisloos.
 
Hoogte van de toeslag
Alleenstaande 65 jaar en ouder         € 200,00
Gehuwden en samenwonenden 65 jaar en ouder   € 300,00
 
De toeslag is een bedrag uitsluitend bedoeld voor de aanschaf, vervan-
ging of reparatie van: duurzame gebruiksgoederen, woningstoffering en 
woningmeubilering, huishoudelijke elektrische apparaten of fietsen.

De toeslag kunt u digitaal aanvragen via de website van de gemeente: 
www.utrecht.nl of u kunt bellen van maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 11.00 uur met het telefoonnummer 286 56 98 van de ge-
meente.

Twijfelt u of u ook in aanmerking komt voor de toeslag of wilt u hulp bij 
het invullen van het formulier laat het ons dan weten: het Informatielo-
ket De Smederij helpt u graag.

Openingstijden De Smederij:
Maandagmiddag  13.30 –  17.00  uur 
Dinsdagochtend  9.00  –  13.00  uur
Woensdagochtend  9.00  –  13.00  uur 
Donderdagmiddag  13.30 –  17.00  uur
Vrijdagochtend  9.00  –  13.00  uur

Informatieloket De Smederij ,Cumulus Welzijn & Bartolomeus Gasthuis, 
Lange Smeestraat 40, tel. 231 02 54, vraagt naar De Smederij. •

Uw inkomen daalt, wat nu?

mailto:administratiethuis@cumuluswelzijn.nl
http://www.utrecht.nl
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Heldere verlichting
De gemeente is bezig met het opknappen 
van straten in de Breedstraatbuurt. De Wijde 
Begijnestraat, de Smalle Begijnestraat en de 
Begijnesteeg zijn al aangepakt. Nu zijn de 
Predikherenstraat en de Breedstraat aan de 
beurt. De kosten, 
€ 90.000, worden voor het merendeel 
gedekt uit het Leefbaarheidsbudget.
Aan de wens van bewoners om de bestaande 
tl-straatverlichting te vervangen door 
sfeervolle historische wandverlichting wordt 
niet voldaan. Op dit moment zijn weliswaar 
de drie horecazaken en de coffeeshop in de 
Predikherenstraat gesloten, maar er kunnen 
weer vier horecagelegenheden terugkomen. 
Daarom wil de gemeente ter voorkoming 
van overlast de huidige heldere verlichting 
handhaven. •
 

herfstmystiek

de bomen langs de singel
staan ingetogen stil
geborgen in hun eigen wezen
ze lezen in hun spiegelbeeld
dat in het water staat geschreven:
oeroud is het verhaal
van sterven en weer leven

het beeld verrimpelt
door het vallend blad
symbool van afscheid nemen

behoedzaam lees ik mee
en zie verrast
de knoppen reeds gespeld 
verlicht weet ik:
als straks de winter
dood en leegte preekt
wil ik hieraan blijven denken
aan de knoppen
die reeds zijn gespeld –

Oeke Kruythof

De Confederates in Amerika waren de elf zuidelijke 
staten die in de negentiende eeuw een burgeroor-
log begonnen om de slavernij te handhaven.
De Confederates in Utrecht zijn de leden van een 
club van Harley Davidsonrijders. Zij voeren de vlag 
van de opstandige zuidelijke staten van de V.S., 
verrijkt met een doodskop in het midden. Al bijna 
anderhalf jaar zijn ze verwikkeld in een kat-en-muis 
spel met de gemeente en de bewoners van Twijn-
straat aan de Werf en omgeving. Inzet is een kelder 
die zij illegaal als clubhuis gebruiken. Maandag-
avond is clubavond. 
Al maanden is het duidelijk: er ligt een onherroepe-
lijke uitspraak dat ze hun kelder moeten verlaten. 
Maar tot nu toe doen ze dat niet. Weliswaar bleef 
het in oktober stil in de kelder, maar op maandag 
1 november was er toch weer leven. 
Omwonenden hebben last van de Confederates. 
Hun kelder is op het smalste stukje van de werf, aan 
de achterkant van Twijnstraat 5, de Boothill Saloon. 
[Boothill: in de negentiende eeuw begraafplaats van 
gunfighters.] Bij mooi weer staan de Confederates 
vaak voor het clubhuis en dan is er maar heel weinig 
ruimte voor passanten. Dat knelt des te meer omdat 
lang niet iedereen de uitstraling van de motorhel-
den vriendelijk en vredelievend vindt. Hun motoren 
zetten ze op de Vollersbrug. Vaak staan er tien tot 
vijftien. Tussen twaalf en twee ’s nachts vertrekken 
ze de een na de ander. Sommigen doen dat zacht-
jes, anderen draaien eerst de motor warm en rijden 
dan vol gas de gracht af. Bij de bewoners trillen dan 
de ramen. Het wordt nu winter, en dan blijven de 
meeste motoren in de schuur. Dus tien tot vijftien 
Harleys zullen voorlopig niet meer op de brug staan. 
Hoeveel dan wèl hangt af van de gemeente. 

Website
De Confederates moeten een dwangsom van twee-
duizend euro betalen voor elke keer dat geconsta-
teerd wordt dat zij het clubhuis gebruiken. Ze zijn al 
een hele tijd in overtreding, maar slechts één keer 

heeft de gemeente hen weten te betrappen, hoe-
wel dat toch niet moeilijk is. De clubhuisavonden 
werden tot voor kort zelfs op de website Confede-
rates MC aangekondigd. 
Eind september van dit jaar is na een vergadering 
op het stadhuis toegezegd dat het van nu af aan 
menens zou worden met de controles. De Con-
federates moet dat ter ore zijn gekomen, want zij 
lieten zich in oktober niet zien. Maar kennelijk ver-
moeden ze dat de bui is overgewaaid, en dat ze het 
zoetjesaan weer kunnen proberen.

Niemand
Het postadres van de club is Twijnstraat 5, de Boot-
hill Saloon. De salooneigenaar is ook de bezitter 
van de kelder, waarin tot juni vorig jaar een gezin-
netje woonde. Nadat dat was verhuisd, trokken 
de Confederates er vrijwel meteen in. Dat mocht 
niet van de gemeente, want op de kelder zit geen 
horecavergunning. Eén van de clubleden ging er 
toen wonen. Wie kan er juridisch bezwaar tegen 
maken als iemand elke maandag een stel vrienden 
op bezoek krijgt? 
Zes maanden nam de gemeente daarna de tijd om 
te controleren of er echt iemand woonde, en de 
conclusie na achttien controles was ten slotte: nee, 
er woont niemand. Dat was in april van dit jaar. 
Vanaf dat moment stond de gemeente en de politie 
niets meer in de weg om elke maandagavond te 
kijken of er nog tweeduizend euro te verdienen viel. 
De gemeente deed het niet omdat ze, zoals juriste 
Natalia Horning zei, meer te doen had, en de politie 
niet omdat er geen klachten kwamen uit de buurt. 
Maar de buurt ging er van uit dat de klachten be-
kend waren. 
Bewoner Robin van Essen: ‘Deze zaak is zo klaar 
als een klontje. Het vervelende van dit hele verhaal 
is dat de gemeente je zo lang aan het lijntje houdt 
dat je je een zeikerd begint te voelen. Waarom 
moet het zeventien maanden duren? Wij willen hier 
in de buurt vrijwel unaniem dat het afgelopen is. 
Dat clubhuis moet opgeruimd worden’.•

Motorhelden op de werf
Dick Franssen

De Abstederbrug tussen de Nieuwegracht en 
de Maliesingel moet dringend opgeknapt wor-
den.Volgens de gemeente verkeert de brug 
in slechte staat. De laatste tijd zijn al diverse 
stenen uit het metselwerk verdwenen.
Op het ogenblik wordt de brug onderzocht. 
Het verkeer mag er nog wel gebruik van ma-
ken. De gemeente blijft daarna de vinger aan 
de pols houden. •

Uw huis, uw toekomst

Het pilotproject Uw huis, uw toekomst is suc-
cesvol verlopen in de Binnenstad. Direct vanaf 
de drukbezochte startbijeenkomst in februari is 
de woningtest door veel 60-plussers ingevuld. 
Daarmee is het hoofddoel van het project, oude-
ren reeds in een vroeg stadium laten nadenken 
over hun toekomstige woonsituatie, eigenlijk al 
bereikt. Ook het aantal ouderen dat een subsidie 
voor woningverbetering heeft aangevraagd, was 
boven verwachting. Wel bleken de aanvragen 
vooral afkomstig te zijn van 70-plussers en waren 
de aangevraagde aanpassingen vrij klein.
Mede hierdoor is de door de gemeente beschik-
baar gestelde subsidie nog niet geheel opge-
bruikt. Mensen die nog een beroep willen doen 
op deze subsidie moeten wel snel zijn. De aanvra-
gen moeten voor half december binnen zijn. In 

ieder geval verdient het aanbeveling zo snel mo-
gelijk contact op te nemen met Karen Witteveen, 
tel. 2864382. Zij is bereikbaar op maandag t/m 
donderdag op kantoortijden. De woningtest kan 
via www.utrecht.nl/uwhuisuwtoekomst ingevuld 
worden. •

Abstederbrug 
moet opgeknapt


