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Colofon

Toen ik in de jaren zestig op de middelbare school zat, 
kreeg ik te horen dat de bevolking van Nederland flink zou 
groeien. Van 12 miljoen in de jaren zestig naar 20 miljoen 
in het jaar 2000. Woningbouw was dan ook de nationale 
opdracht. Polders, bouwland en bossen bij de grote steden 
moesten wijken voor een zee aan nieuwbouwwoningen, 
waarbij de hoeveelheid bepalender was dan de kwaliteit. 
Uiteindelijk kwam van die 20 miljoen niets terecht. In 2000 
had Nederland 16 miljoen inwoners. Voor Utrecht geldt een 
dergelijk verhaal. Eind jaren vijftig ging men uit van een ver-
dubbeling van het inwonertal tot een half miljoen in 2000. 
Maar de groei stokte al in 1970 op zo’n 280.000 en sloeg 
om in een krimp tot ruim 230.000 in 1990. Pas vanaf 1995 
stijgt het aantal inwoners weer, tot nu zo’n 312.000, dankzij 
annexatie van Vleuten-De Meern en de bouw van Leidsche 
Rijn. 
De prognoses wijken dus sterk af van de werkelijkheid. En 
dat brengt enorme risico’s met zich mee. Er kan te weinig 

worden gebouwd of juist te veel, of er is sprake van een 
verkeerde mix aan nieuwbouwwoningen. 

Een mooi voorbeeld is de Bijlmermeer. Amsterdammers 
wilden er nauwelijks wonen en inmiddels zijn de flats voor 
een groot deel gesloopt en vervangen door nieuwe wonin-
gen. Een zeer kostbare operatie.
Ook Utrecht loopt dergelijke risico’s. De trammelant in 
Terwijde bezorgt Leidsche Rijn een minder goed imago. De 
gemeente en de corporaties zullen dan ook goed moeten 
uitkijken aan wie ze de woningen verhuren. In de huidige 
prognose zal de bevolking van de stad toenemen tot zo’n 
400.000 tegen het jaar 2025. En dat komt goed overeen 
met de jaarlijkse groei van ruim 6000 inwoners die de laat-
ste jaren is gerealiseerd. Tegelijk zeggen ze dat de groei van 
de Nederlandse bevolking aan zijn eind komt en zal pieken 
op zo’n 17,4 miljoen rond 2030. Voorzichtig. Het zijn maar 
prognose: niets staat vast. • 

Een automobilist die uit de richting van de Korte Jansstraat 
komt en op het Janskerkhof vanuit zijn linkerooghoek een 
mooi parkeerplaatsje ziet, kan dat alleen bereiken door om 
te rijden via Nobelstraat, Lucasbrug, Wittevrouwenstraat, 
Wittevrouwenstraat, Voorstraat en Boothstraat. En dan 
maar hopen dat er inmiddels niemand anders staat, want 
bij de Lucasbrug kan het soms wel even duren. Tijdens de 
maartvergadering van de wijkraad komt een ambtenaar 
vertellen over de mogelijkheden om rond de Lucasbrug 
de wachttijden voor fietsers en bussen te verminderen. 

Daarnaar is een uitgebreid onderzoek gedaan, want het 
gemeentebestuur vindt dat 
het zo niet langer kan. Het meeste effect heeft, zo vertelt 
de ambtenaar, als auto’s niet meer linksaf kunnen slaan, 
de Wittevrouwensingel op. 
De pers [er is altijd maar 1 pers] mag van de voorzitter een 
vraag stellen: hoe moet dan de automobilist die op het 
Janskerkhof dat parkeerplekje zag, gaan rijden? Moet hij 
op de Lucasbrug rechtdoor, de Nachtegaalstraat in, dan de 
Maliebaan in en via de Biltstraat weer terug? Een paar ki-
lometer om een plekje te bereiken waar hij een paar meter 
vandaan was? 
De ambtenaar antwoordt dat ze het niet weet en dat het 
daarom ook niet gaat. De bedoeling is uitsluitend een 
betere doorstroming van het openbaar vervoer en het 
fietsverkeer op de Lucasbrug. Dat de automobilist daarvoor 
moet bloeden, spreekt vanzelf. 
De pers mompelt nog wat na: ‘Als je de verkeerssituatie 
op de Lucasbrug wilt veranderen, zoek je toch uit wat dat 
allemaal voor gevolgen heeft’. • 

Adressen

Oranje bomen worden groen

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

400.000 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

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

De muren, vooral die bij de kelders 
van het stadhuis, waren nog slechter 
dan verwacht. Toen daar een voor-
zetmuur werd verwijderd, bleek de 
kluismuur los te staan van de kelder 
en bleken er grote gaten in te zitten. 
Deze muren zijn nu tijdelijk aan de 
buitenzijde verankerd om te voorko-
men dat ze wegzakken. 

De situatie op de Vismarkt zal nog 
tot ongeveer half april voortduren, 
die op de Stadhuisbrug tot eind juni. 
Inmiddels leidden de werkzaamhe-
den ook tot vragen in de gemeen-
teraad over het weren van te zwaar 
vrachtverkeer op de grachten 
[ingegeven doordat de aannemer 
met te zware vrachtwagens op 
de brug heeft gestaan]. Ondanks 
herhaaldelijke toezeggingen van de 
gemeente rijden er nog steeds te 
zware vrachtauto’s op de grachten 
en werken de weegmatten al jaren 
niet meer of zijn zelfs helemaal 
verdwenen.

Ben Nijssen

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

Half april moet de Vismarkt weer 
op orde zijn © Sjaak Ramakers

Eindje om Dick Franssen

Tattoo: Dimme van de Hout, Monckeybizniz © Sjaak Ramakers 

Aan de slag
Toen de gemeente het restauratieplan 
presenteerde, kwamen bewoners 
in het geweer. Zij vonden dat de 
uitvoering ten koste zou gaan van te 
veel bomen. Hun protest leidde er toe 
dat de aanvraag voor een velvergun-
ning is ingetrokken. Afgesproken 
werd dat een klankbordgroep met 
bewoners en deskundigen per deel 
van de grachten de situatie per boom 
nogmaals zou bekijken. Om toch aan 
de slag te kunnen worden nu eerst 
twee stukken gracht aangepakt waar 
geen bomen staan en wordt er in 
het najaar op proef begonnen met 
een werfgedeelte met slechts enkele 
bedreigde bomen.

Blootgelegd
Het eerste proefstuk werf met 
bedreigde bomen zal rak 15 zijn: het 
laatste stuk werf van de Oudegracht 
[westzijde] tussen de Vollersbrug [bij 
het begin van de Twijnstraat] en de 
Bijlhouwersbrug. De kademuur is 

hier in de slechtste staat. Op dit stuk 
werf staan drie bomen, die in de 
oorspronkelijke plannen als oranje 
[waarschijnlijk te kappen] stonden 
aangemerkt. Hun wortels groeien 
door de kademuur heen naar het wa-
ter. Men was bang dat de bomen het 
niet zouden redden als deze wortels 
worden gekapt. Om het wortelstelsel 
goed te kunnen beoordelen, zijn ze 
even blootgelegd. Volgens de voor 
het project ingehuurde boomdeskun-
dige Jitze Kopinga zien ze er goed uit 
en vormt het te kappen deel een te 
overleven ingreep. Daarom heeft de 
gemeente in overleg met de klank-
bordgroep besloten er in ieder geval 
van uit te gaan dat voor twee van 
de drie bomen geen velvergunning 
zal worden aangevraagd. De derde 
boom wordt misschien vervangen 
door een nieuw exemplaar en wel op 
een iets andere plaats; hoewel dit niet 
strikt noodzakelijk is.

Toekomstvisie
De klankbordgroep vindt het nodig 
dat er een toekomstvisie op de wer-
ven komt. Welke bomen ga je plan-
ten als er bomen moeten verdwijnen, 
hoe kun je de groeicondities dan zo 
optimaal mogelijk maken, waar plant 
je deze bomen precies en hoeveel 
vind je dat er op de werven moeten/
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verkeerde mix aan nieuwbouwwoningen. 

Een mooi voorbeeld is de Bijlmermeer. Amsterdammers 
wilden er nauwelijks wonen en inmiddels zijn de flats voor 
een groot deel gesloopt en vervangen door nieuwe wonin-
gen. Een zeer kostbare operatie.
Ook Utrecht loopt dergelijke risico’s. De trammelant in 
Terwijde bezorgt Leidsche Rijn een minder goed imago. De 
gemeente en de corporaties zullen dan ook goed moeten 
uitkijken aan wie ze de woningen verhuren. In de huidige 
prognose zal de bevolking van de stad toenemen tot zo’n 
400.000 tegen het jaar 2025. En dat komt goed overeen 
met de jaarlijkse groei van ruim 6000 inwoners die de laat-
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Dat er daadwerkelijk begonnen is met de restauratie van werfmuren 
hebben de meeste Binnenstadsbewoners waarschijnlijk wel aan den 
lijve ondervonden. Het is even afzien voor het stadhuis en bij de 
Vismarkt. Hier worden kluismuren hersteld op plaatsen waar geen 
werven zijn. Ze krijgen een stabiele basis door, net als bij de bruggen 
gebeurde, er boorgaten in te maken die tot in de bodem onder de 
muren reiken. Door deze gaten wordt een zogenaamd groutmengsel 
geïnjecteerd, dat onder de muren uithardt en zodoende een stabiele 
fundering vormt. 

kunnen staan? Bomen blijken last te 
hebben van de hoge grondwater-
stand [vooral ’s winters als ze geen 
water verdampen], waardoor wortels 
gaan rotten. Door de nieuwe dam-
wanden zou de grondwaterstand 
verder kunnen stijgen; is dat met 
drainage of verhoogde boomspiegels 
te verbeteren? 
De klankbordgroep is vrij eensgezind: 
er dienen loofbomen te komen, op 
de Oudegracht variërend in soort, 
grootte, bloeiwijze, kleur, op de 
Nieuwegracht veel linden. Er moet 
in ieder geval een aaneengesloten 
groen lint langs de grachten komen/
blijven. 
Een ambtelijke groep gaat de ideeën 
van de klankbordgroep nader uitwer-
ken en eigen inzichten toevoegen. 
Voordat met de restauratie van het 
eerste stuk werf wordt begonnen, 
komen er bijeenkomsten waarop de 
bewoners van de Binnenstad op de 
plannen kunnen reageren. 

Noodkap
De klankbordgroep wijdde verschei-
dene discussies aan de zogenaamde 
noodkap, hoewel het onderwerp er 
eigenlijk niet thuis hoort. Een nood-
kap wordt uitgevoerd binnen 24 
uur nadat geconstateerd is dat een 
boom te slecht is om te laten staan. 
Dit heeft een juridische achtergrond; 
zou de gemeente niet zo snel tot kap 
overgaan en de boom zou omvallen, 
dan ligt de volle aansprakelijkheid bij 
de gemeente. 
Een noodkap roept echter bijna altijd 
emoties op bij omwonenden die 
wel behoren te worden ingelicht, 
maar in feite niets meer tegen deze 
kap kunnen ondernemen. Zeker 
als al pogingen zijn gedaan om de 
levensduur te verlengen, is zo’n 
snelle kap vaak niet te begrijpen. 
Het laatste woord over noodkap zal 
ongetwijfeld nog niet gesproken zijn, 
maar wel is getracht de procedure, 
die vóór een noodkap moet worden 
uitgevoerd, nog eens goed op papier 
te zetten. In ieder geval dienen alle 
gegevens goed geregistreerd te 
worden, moeten er meerdere des-
kundigen zijn geraadpleegd en zal er 
bij een aantal in de toekomst uit te 
voeren noodkappen achteraf worden 
onderzocht of de kap terecht was. 
Probleem zal altijd blijven dat niet 
exact te voorspellen is wanneer een 
boom omvalt. •
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Hoog Catharijne verdubbelt
In een tijd dat vooral in kleinere 
plaatsen en in buitenwijken van 
steden steeds meer winkels leeg-
staan, is Corio vol vertrouwen be-
gonnen met de verdubbeling van 
het winkelareaal in Hoog Catharij-
ne. Er komt 35.000 vierkante meter 
vloeroppervlak bij, dat is ongeveer 
zes voetbalvelden. Vroom & Drees-
mann, 30.000 vierkante meter, 
staat los van deze berekening. 

Projectdirecteur Menno Overtoom van 
Corio, verantwoordelijk voor de her-
ontwikkeling van H.C., is er van over-
tuigd dat de uitbreiding van Hoog Ca-
tharijne goed is voor Utrecht en tevens 
voor zijn bedrijf. Hij vindt dat het in het 
centrum steeds meer begint te knel-
len, zowel in HC als in het kernwin-
kelgebied van de Binnenstad. De stad 
heeft, zo zegt hij, een knauw gehad 
door het mislukken van de plannen 
van het Utrecht Centrum Project, de 
vorige poging om het Stationsgebied 
te vergroten en te vernieuwen. Vooral 
op zaterdagmiddag is het er volgens 
hem nu ‘onaangenaam druk’. Dankzij 
de vernieuwing van HC zal het straks 
overal veel beter toeven zijn. 

Optimisme
Hoog Catharijne, nu een gedateerd 
product van de jaren zestig, zal vol-
gens hem na de transformatie tot 
Nieuw Hoog Catharijne niet alleen veel 
groter, maar ook veel opener zijn, en 
bovendien beter ‘aantakken’ aan de 
Binnenstad. De belangrijkste troef bij 
die aansluiting is een nieuw, zeer groot 
entreegebouw waarvoor het huidige 
entreegebouw, Peek & Cloppenburg 
en een deel van het Vredenburgplein 
moeten wijken. 
Corio’s optimisme is voor een flink 
deel gebaseerd op prognoses van 
de NS over toename van het aantal 
reizigersop het Centraal Station. Nu 
zijn het er 55 miljoen per jaar. In 2025 
zouden het er honderd miljoen zijn, 
volgens Overtoom vooral dankzij het 
verwachte succes van lightrail, het trei-
nensysteem dat als een bovengrondse 
metro de regio zal bedienen. HC heeft 
nu 26 miljoen bezoekers. Als het in 
de pas blijft lopen met het Centraal 
Station worden het er dus heel wat 
miljoenen meer. 

Breder aanbod
De HC-projectdirecteur gelooft niet 
dat de uitbreiding van HC zal leiden 
tot leegstand in de Binnenstad. Wel is 

het waarschijnlijk dat er een verschui-
ving op gang komt. In Nieuw Hoog 
Catharijne gaat het accent liggen op 
grote winkelunits, want daaraan heeft 
‘de Utrechtse markt’ vooral behoefte. 
In de Binnenstad, met zijn historische 
bebouwing, zijn die grotere eenheden 
schaars. Winkelketens die twintig 
jaar geleden nog genoegen namen 
met pakweg 150 vierkante meter, 
willen nu veel meer, bijvoorbeeld het 
drievoudige. ‘Die slag kun je niet in de 
oude stad maken. Maar het is niet zo 
dat wij alleen mikken op grote winkels 
en filiaalbedrijven. Dan doe je jezelf te 
kort. Wij willen ook graag lokale en 
kleinere ondernemers. De bestaande 
winkels zijn voor ons heel belangrijk. 
Maar wij willen ook toevoegingen zo-
dat we een breder aanbod krijgen’. 
Overtoom is de eerste om toe te ge-
ven dat de Binnenstad een ‘unieke 
kwaliteit’ heeft. ‘Die kun je niet eve-
naren. Maar HC heeft weer andere 
kwaliteiten: overdekt en volop par-
keerruimte. 

41,5 centimeter
Corio is nu op twee plaatsen in het 
Stationsgebied aan de gang: op het 
Vredenburg [De Vredenburg, met zes-
duizend vierkante meter winkels, 76 
appartementen en een fietsenkelder] 
en aan de westkant van de Catharij-

nesingel. Van belegger Vastnet werd 
daar het al enige tijd leegstaande 
witte kantoorgebouw Singelborgh ge-
kocht om de eerste verdieping bij het 
winkelgebied van Hoog Catharijne te 
kunnen voegen. Voor dat doel is het 
hoogteverschil van 4 1,5 centimeter 
ongedaan gemaakt. In een langdurig 
voorbereide vijzeloperatie zaagde 
aannemer BAM de vloer van 1500 
vierkante meter [net zo groot als de 
vloer van de Albert Heyn bij het Mo-
reelsepark] los van de 23 kolommen 
en van de wanden en liet daarna de 
miljoen kilo beton millimeter voor mil-
limeter zakken. 

Uitkijkpunt
Intussen wordt nu de Stationsstraat 
naast Singelborgh overdekt met een 
dak dat ook weer op precies dezelfde 
hoogte zal liggen als de winkelvloer 
van H.C. Het wordt onderdeel van de 
noordelijkste van de twee looproutes 
over de Catharijnesingel. 
De werkzaamheden zijn heel aardig te 
zien vanuit de uitkijkpunt in de Stati-
onstraverse. Wie een rechte lijn trekt 
naar de overkant, krijgt een idee hoe 
breed [120 meter] de traverse straks 
wordt en hoe groot het gebied is dat 
er onder zal verdwijnen. 
Menno Overeem deelt de teleurstel-
ling van veel Utrechters over de grote 

De eerste etage van Singelborgh is op dezelfde hoogte gebracht als de winkelvloer van HC. Op de kolommen in de Stationsstraat 
komt de overkluizing van de Catharijnesingel © Sjaak Ramakers

Dick Franssen

breedte van de overkluizing helemaal 
niet. Voor hem wordt het een prach-
tig, dynamisch stukje Utrecht, met 
spraakmakende architectuur. Heel 
wat beter dan het was,een vervelend 
stukje snelweg met aan weerskanten 
saaie gebouwen. ‘Het behoorde niet 
tot het stedelijk weefsel’.

Zwaartekracht
Wandelaars op de singel kunnen niet 
onder de overkluizing doorlopen. Zij 
moeten een omweggetje maken door 
Nieuw Hoog Catharijne. Wat straks 
wèl kan, is met je bootje onder de 
overkluizing aanleggen om passagiers 
te laten in- of uitstappen. 
Corio noemt binnenskamers het win-
kelgebied in Nieuw Hoog Catharijne 
tussen Centraal Station en Binnenstad 
de Golden Mile, wat niet erg origineel 
is, want er zijn al veel van dergelijke 
Gouden Mijlen, overal ter wereld. 
Een nieuwe stap op weg naar de 
Utrechtse Golden Mile volgt zodra 
woon-winkelgebouw De Vredenburg 
klaar is. Dan begint namelijk de sloop 
van de bebouwing langs de west-
wand van het Vredenburgplein [Peek 
& Coppenburg] en van het entreege-
bouw van HC [in 1961 ontworpen 
door Piet Elling als secretariaatsge-
bouw van de Jaarbeurs]. 
Ervoor in de plaats komt een enorm 

nieuw entreegebouw, dat de archi-
tect, Altoon and Porter, omschrijft als 
‘een eenduidig op de zwaartekracht 
geënt gebouw dat het historische 
plein ruimtelijk definieert.’

Twee keer acht
Lange jaren had Hoog Catharijne 
twee looproutes over de Catharijne-
baan, namelijk de Radbouttraverse en 
de nauwelijks gebruikte traverse van 
het Muziekcentrum naar het puntje 
van het Gildenkwartier. Inmiddels is 
er nog slechts één, maar het worden 
er weer twee, vrij dicht naast elkaar. 
De zuidelijkste komt ongeveer op de 
plaats van de huidige route, en wordt 
in 2014 aangepakt als de noordelijk-
ste, geheel nieuwe route klaar is. 
De huidige traverse is elf meter breed, 
de nieuwe routes worden elk acht 
meter breed. Volgens Overtoom is dat 
meer dan voldoende. •

Winkelketens niet gelukkig met plan Corio
Een aantal winkelketens, waaron-
der V&D, Hema, Jamin, Miss Etam, 
Promiss, Prenatal en Anna van 
Toor, is niet gelukkig met de ver-
bouwingsplannen van Corio voor 
Hoog Catharijne. Zij hebben ar-
chitectenbureau C-Conceptdesign 
uit Den Haag gevraagd om een 
alternatief plan te ontwikkelen. 
Het bureau is gespecialiseerd in 
conceptvorming van winkelcentra 
en voert wereldwijd opdrachten 
uit. Samen met projectontwikke-
laar Barbara Wassenaar Vastgoed, 
adviesbureau Van Hooft [brand-
veiligheid] en Bureau Atkins uit 
London ging C-Coneptdesign aan 
de slag. Het resultaat is een boek-
je, gericht aan Gerard Groener, 
directeur van Corio.

De bezwaren richten zich voorname-
lijk op het concept van de dubbele 
passages en de breedtes daarvan. 
Betoogd wordt dat bij dubbele passa-
ges er altijd één route de voorkeur zal 
krijgen. Op deze hoofdroute zal het 
onaangenaam druk worden en op de 
bypassroute zal een minder aantrekke-
lijk winkelgebied ontstaan. Veel foren-
zen zullen de laatste route gebruiken 
om snel door HC te gaan, bijvoorbeeld 
van het station naar de Binnenstad. 
De winkels nemen ze voor lief. 
De dubbele passages zijn bedoeld om 
de drukte te spreiden. In het plan van 
Corio zijn ze elk acht meter breed. At-
kins stelt dat een breedte van achttien 
meter voldoende is om het verwachte 
aantal bezoekers van HC [vijftig mil-
joen per jaar ] zonder oponthoud door 
het winkelcentrum te leiden. Dit mag 
niet vergeleken worden met twee pas-
sages van acht meter. 

V&D
Door middel van simulaties is aange-
toond dat bij een incident of een ma-
nifestatie [bijvoorbeeld bezoekje van 
Sinterklaas] er vrijwel direct sprake is 

van stremming. Lichttoetreding is be-
perkt bij smalle passages De passages 
van Corio zijn ook ongunstig in ver-
band met de brandveiligheid. Brand-
overslag in deze smallere gangen is 
groter dan in een brede passage en 
rookontwikkeling trekt minder snel 
weg. 
Het is dan ook niet vreemd dat in 
het alternatief van C-Conceptdesign 
één hoofdpassage door het centrum 
loopt, die niet de nadelen kent die 
hierboven zijn benoemd en die boven-
dien als voordeel voor de winkeliers 
heeft dat de breedte/diepte verhou-
ding van de winkels verbeterd kan 
worden. Eén van de grote publiektrek-
kers van HC is V&D. In de plannen van 
Corio is de hoofdentree slecht waar-
neembaar. C-Conceptdesign bepleit 
een atrium voor het V&D front om dit 
te verbeteren. 
De winkeliers zijn ook totaal niet 
gelukkig met de overkluizing voor de 
fietsers en auto’s aan de westzijde van 
de singel die zij omschrijven als een 
lange donkere tunnel. De door Corio 
getoonde impressies zijn te positief 
waar het de daglichttoetreding be-
treft. Nadelig is ook het ontbreken van 
functies op de begane grond. Het wa-
ter van de singel wordt door de brede 
overkluizing teveel aan het oog ont-
trokken. In het plan van de winkeliers 
is een ondergrondse tunnel opgeno-
men voor fietsers en auto’s waardoor 
de winkels op begane-grondniveau 
doorgetrokken kunnen worden. Het 
poortgebouw boven de overkluizing 
is achterhaald door de ontwikkelingen 
op de vastgoedmarkt. 

Aan het lijntje
Barbara Wassenaar beseft dat de 
winkelketens wel laat zijn met hun 
opmerkingen, maar niet té laat. De 
winkeliers zijn te lang aan het lijntje 
gehouden en op een afstand ge-
houden. Met hun plannen blijven ze 
binnen de bouwenvelop, het steden-

bouwkundige kader dat nu ter inzage 
ligt. Bovendien komen de plannen 
voor het entreegebouw binnenkort ter 
inzage en daar kunnen zienswijzen op 
worden ingediend. Wassenaar hoopt 
dat Corio nog tot inkeer gebracht kan 
worden. •

De Bijenkorf wordt ongeveer 5.800 
vierkante meter groter. Achter een 
vernieuwde gevel komt op het dak 
een extra verdieping. De loopbrug bo-
ven de St. Jacobsstraat verdwijnt; het 
expeditiecentrum bij de Rozenstraat 
ondergaat een verandering, waardoor 
de bevoorrading gemakkelijker wordt. 
Voor de uitvoering is een wijziging 
van het bestemmingsplan nodig. 
Voordat de procedure van start gaat, 
legt de gemeente uitgangspunten en 
randvoorwaarden vast. Op de plaats 
van De Bijenkorf stond vroeger Vroom 
& Dreesmann. De Bijenkorf kocht 
het gebouw na het vertrek van V&D 
naar Hoog Catharijne, sloopte het en 
liet het terrein vervolgens lange jaren 
braak liggen omdat het Utrechtse pu-
bliek bij nader inzien niet koopkrachtig 
genoeg zou zijn voor een winstgeven-
de exploitatie. Uiteindelijk bouwde het 
Pensioenfonds voor Natuur en Tech-
niek er La Vie, waarvan De Bijenkorf 
een deel huurde. Inmiddels gebruikt 
het warenhuis vrijwel het hele pand.  •

Hoog Catharijne voegt 35.000 vier-
kante meter vloeroppervlak toe, de 
Bijenkorf 5.800 en van het postkan-
toor op de Neude krijgt 9.000 vierkan-
te meter een winkelbestemming. Wat 
een enorme uitbreiding. Zouden de 
investeerders in het plan Leidsche Rijn 
Centrum, het toekomstige tweede 
winkelhart van Utrecht, zich achter de 
oren krabben? De opgave wordt in elk 
geval niet eenvoudig: opboksen tegen 
een stadscentrum dat zoveel te bieden 
heeft. Het is niet gering wat er moet 
komen: 45.000 vierkante meter. Hoe 
krijg je dat aan de praat, met ook nog 
eens de toenemende concurrentie van 
webwinkels? De bouw had al lang 
begonnen moeten zijn, maar is inmid-
dels twee jaar uitgesteld, om allerlei 
redenen, zoals de aarzelende conjunc-
tuur. Volgens wethouder Bosch komt 
het er absoluut. Leidsche Rijn krijgt 
uiteindelijk vijf winkelcentra. Twee zijn 
er al. •

Ben Nijssen

willen nu veel meer, bijvoorbeeld het 
drievoudige. ‘Die slag kun je niet in de 
oude stad maken. Maar het is niet zo 
dat wij alleen mikken op grote winkels 
en filiaalbedrijven. Dan doe je jezelf te 
kort. Wij willen ook graag lokale en 
kleinere ondernemers. De bestaande 
winkels zijn voor ons heel belangrijk. 
Maar wij willen ook toevoegingen zo-
dat we een breder aanbod krijgen’. 
Overtoom is de eerste om toe te ge-

kunnen voegen. Voor dat doel is het 
hoogteverschil van 4 1,5 centimeter 
ongedaan gemaakt. In een langdurig 
voorbereide vijzeloperatie zaagde 
aannemer BAM de vloer van 1500 
vierkante meter [net zo groot als de 
vloer van de Albert Heyn bij het Mo-
reelsepark] los van de 23 kolommen 
en van de wanden en liet daarna de 
miljoen kilo beton millimeter voor mil-
limeter zakken. 

Uitkijkpunt
Intussen wordt nu de Stationsstraat 
naast Singelborgh overdekt met een 
dak dat ook weer op precies dezelfde 

opmerkingen, maar niet té laat. De 
winkeliers zijn te lang aan het lijntje 
gehouden en op een afstand ge-
houden. Met hun plannen blijven ze 
binnen de bouwenvelop, het steden-

kante meter vloeroppervlak toe, de 
Bijenkorf 5.800 en van het postkan-
toor op de Neude krijgt 9.000 vierkan-
te meter een winkelbestemming. Wat 
een enorme uitbreiding. Zouden de 
investeerders in het plan Leidsche Rijn 
Centrum, het toekomstige tweede 
winkelhart van Utrecht, zich achter de 
oren krabben? De opgave wordt in elk 
geval niet eenvoudig: opboksen tegen 
een stadscentrum dat zoveel te bieden 
heeft. Het is niet gering wat er moet 
komen: 45.000 vierkante meter. Hoe 
krijg je dat aan de praat, met ook nog 
eens de toenemende concurrentie van 
webwinkels? De bouw had al lang 
begonnen moeten zijn, maar is inmid-

Volgens de winkelketens komt er een overvolle route [dikke lijn} en een route die nauwelijks funcioneert.

Utrecht Winkelstad

Bijenkorf breidt uit
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We spreken over eind jaren ‘80 als 
bewoners en gebruikers van de 
sinds 1976 gekraakte Auto Centrale 
Utrecht [ACU] een plan bedenken 
om ontruiming te voorkomen. 
Ze richten de Stichting Voorstaete op 
met de bedoeling het hele Gat in de 
Voorstraat te kopen. Joost Bos, vanaf 
het begin betrokken bij het ontstaan 
van Strowis: ‘We wilden niet alleen 
de ACU behouden, maar er ook iets 
aan toevoegen, iets wat de stad 
nodig had. Een low budget-hotel had 
Utrecht nog niet. Het was ook een 
mooi samenspel met de ACU, die al 
een mooie positie had opgebouwd 
als concertpodium, restaurantje en 
café.’

Tierelier
Toen het complex uiteindelijk ver-
kocht werd aan een bouwbedrijf en 
een projectontwikkelaar, stelde de 
gemeente voor dat de kopers met 
de krakers moesten praten omdat 
die ook een plan hadden. Onder-
handelingen volgden, en met behulp 
van de bank die garant wilde staan, 
konden de krakers een gedeelte van 

Warm welkom voor arme en berooide reiziger Jacqueline van Eimeren

het complex kopen. 
Na een jaar stonden de eerste gasten 
al op de stoep. Dat was september 
1998. Joost: ‘Vanaf het begin liep het 
al als een tierelier. Terwijl we ook nog 
steeds aan het bouwen waren. Er 
moest namelijk enorm veel gebeuren; 
het pand verkeerde in een vreselijke 
staat. Er was sinds de jaren ’50 geen 
onderhoud meer geweest. De duiven 
vlogen in en uit, er zaten zwammen 
in de balken.’

Gezellige huiskamer
In het resultaat zie je het enthou-
siasme en de gedrevenheid uit die 
verbouwingsjaren terug.
De eetzaal annex welkomstruimte 
met grote bar ziet eruit als een 
gezellige huiskamer. Alles van hout, 
schilderijen aan de muur, bloemen 
op tafel, een bankstel om in neer te 
ploffen, een grote eettafel, een kleine 
zithoek, kleinere tafels met stoelen, 
een computer in een hoek... het 
heeft alles om je er thuis te voelen en 
even tot rust te komen.
En dat is ook precies wat Joost en de 
zijnen voor ogen hebben: 

‘Bijna iedereen die hier werkt heeft 
zelf ook gereisd. Wij weten hoe het 
voelt als je net negen uur in de trein 
hebt gezeten. We laten zo iemand 
hier eerst even op adem komen, en 
geven een kopje thee, de rest komt 
later wel.
Er werken hier nog steeds veel 
vrijwilligers, maar ook tien betaalde 
mensen. Zeven van hen hebben hier 
destijds zelf ook staan metselen en 
schilderen. 

We hebben veertien kamers, zestig 
bedden. Het varieert van grote 
slaapzalen tot tweepersoonskamers. 
Het verschil tussen een hostel en een 
hotel is dat in een hotel zich alles 
heel erg op de kamers afspeelt, ter-
wijl hier de foyer eigenlijk de plaats 
is waar men elkaar treft. De kamers 
zijn om te slapen. Er is veel contact 
tussen de gasten onderling. Dat 
komt ook door de keuken waar ze 
zelf kunnen koken. Daar komen ze 
elkaar tegen, en net zoals op feestjes 
is die plek eigenlijk het leukst, daar 
gebeurt alles.’

Waterput
‘De meeste bezoekers komen uit 
Nederland, Italianen zijn een goede 
tweede, en ook Duitsers komen hier 
veel. We zijn geen jongerenhotel, 
hoewel de meeste bezoekers onder 
de dertig zijn. Maar er komen ook 
gezinnen en bejaarden. De doel-
groep is heel gevarieerd. Dat kan 
gaan om bakvissen uit Kampen die 

Een tegeltje aan de wand met de oude spreuk ‘Op een strowis komen 
aandrijven’, wat zoveel betekent als arm en berooid ergens aanko-
men, verklaart de naam van hostel Strowis in de Boothstraat. Het low 
budget-hotel voor backpackers, buitenlandse studenten en cultuur-
bezoekers is gevestigd in een 17e eeuwse rijksmonument dat ooit 
hoorde tot het complex van de Hilversumse speculant en Olympische 
zeiler Bob Maas, die met plannen rondliep van zijn Utrechtse bezit een 
parkeergarage te maken, maar het intussen zodanig liet verkrotten 
dat het de naam ‘Het gat in de Voorstraat’ kreeg.

aan een korfbaltoernooi meedoen, 
tot een bandje uit Ekko dat hier 
de ochtend na hun optreden zit te 
ontbijten. Dat maakt het ook zo ge-
weldig om hier te werken. Je maakt 
allemaal kleine verhalen mee. 
In het trappenhuis hangt nog een 
oorspronkelijk bord met aanwijzin-
gen voor bezoekers van het arbeids-
bureau dat hier vroeger gehuisvest 
was. Het pand deed ook een tijd 
dienst als katholieke meisjesschool, 
en de zaal op de bovenste verdieping 
is nu de slaapzaal. De waterput mid-
den in de weelderig begroeide tuin is 
volgens Joost uit de veertiende eeuw. 

Meer oog
Joost: ‘Ik vind dit een mooi voorbeeld 
van hoe de gemeentelijke overheid 
dit soort projecten kan steunen 
zonder dat het haar een cent kost. 
Ze hebben hun nek uitgestoken, het 
had ook mis kunnen gaan, maar het 
heeft zijn succes bewezen. Ook het 
ACU draait zonder subsidie van de 
gemeente. Dat is geweldig. 
De huidige politici vind ik erg voor-
zichtig. Met hun accommodatiebe-
leid zouden ze toch wat meer oog 
mogen hebben voor leuke ideeën in 
de stad, en daar toch wat meer voor-
waardenscheppend in kunnen zijn. 
Als het om bouwen gaat, denken 
ze heel marktgericht. Een creatieve 
kijk ontbreekt soms. Utrecht dreigt 
daardoor grijs te worden. 
Wij zijn hartstikke trots op wat we 
hier hebben bereikt. Het loopt ont-
zettend goed. Het is altijd druk. Het 
gastenboek is de barometer. Want 
dat is het belangrijkst: hoe vinden 
de gasten het? We lopen nog steeds 
naast onze schoenen van al die posi-
tieve reacties.’ •

‘Kunsthotel’ op Oudegracht Nynke Kok

Tijdens haar deeltijdstudie interieurvormgeving begon Marijke Koks 
[33] te dromen over de mogelijkheid haar passie voor kunst en cultuur 
te combineren met haar boodwinning, de horeca. In 2008 besloot 
ze de stap te wagen naar een eigen onderneming. Momenteel is de 
verbouwing van Oudegracht 25 tot ‘Mary K hotel’ in volle gang. De 
opening is in augustus. 

Oorspronkelijk was ze van plan 
samen met een studiegenoot een 
‘lunch- en kunstroom’ te beginnen. 
Het mislukte, maar dat ontmoedigde 
haar niet. Integendeel, ze ging nog 
een stap verder: een kleinschalig 
hotel met negen luxe kamers en een 
huiskamer, ingericht en aangekleed 
met [Utrechtse] kunst, waar hotel-
gasten en andere bezoekers elkaar 
kunnen ontmoeten en inspireren.
Marijke Koks komt uit Brabant en 
woont sinds acht jaar in Utrecht. In 
de tijd dat ze begon na te denken 
over een eigen horecabedrijf, las ze 
dat er volgens de gemeente behoefte 
is aan meer kleinschalige hotels in 
de Binnenstad. Ze denkt nu dat ze 
met haar ‘culturele’ hotel de kansen 
van Utrecht om in 2018 Europese 

Culturele Hoofdstad te worden ietsje 
vergroot. 

Zoektocht 
Na een maandenlange zoektocht 
stuitte ze een jaar geleden op het 
leegstaande, monumentale huis op 
de Oudegracht 25, dat in de ‘stille 
verkoop’ stond. ‘Het was precies 
wat ik zocht; een ruim pand met 
werfkelder, tuin en dakterras, op de 
perfecte locatie’. Toen de koop in 
maart 2010 was beklonken, ging ze 
haar aanstaande buren vertellen wat 
ze van plan was. Ze verwachtte geen 
negatieve reacties; ze zou immers 
nieuw, cultureel leven blazen in het 
leegstaande pand, met respect voor 
de buurt en voor het pand zelf. 
Ze was dan ook onaangenaam verrast 

toen er toch een zienswijze 
[een bezwaarschrift] vanuit de buurt 
werd ingediend. ‘Sommige bewo-
ners stonden toch angstig en kritisch 
tegenover mijn plannen. Ik had dit 

liever onder het genot van een kopje 
koffie besproken.’
Koks wil haar hotel zo groen, dat 
wil zeggen zo duurzaam mogelijk, 
maar haar budget is beperkt. Ze kan 
niet in alle gevallen direct de meest 
duurzame mogelijkheid kiezen. Toch 
wil ze in ieder geval de green key, 
een internationaal duurzaamheids-
keurmerk, behalen.

Aantrekkingskracht
In januari van dit jaar viel de bouw-
vergunning op de mat. Voor de 
inrichting en aankleding wil Marijke 
Koks diverse Utrechtse kunstenaars 
aantrekken. De bedoeling is dat in 
alle negen kamers kunst komt te 
hangen. 
Ze gaat haar gasten de weg naar cul-
turele evenementen wijzen en ze wil 
bovendien de deuren van de huiska-
mer openen voor de bezoekers van 
voorstellingen in de Binnenstad. ‘Op 
die manier kan er een wederzijdse 
aantrekkingskracht tussen het hotel 
en cultureel Utrecht ontstaan.’ •

Nog steeds een beetje deftig Marijke Brunt

Veel Utrechtenaren zeggen nog steeds ‘Hotel Pays-Bas’ of korter nog 
‘de Pays-Bas’. Maar al een tijd is de officiële, minder gemakkelijke 
naam ‘NH Centre Utrecht Hotel’. De afkorting NH staat voor Navarra 
Hoteles, een Spaanse hotelketen. 

Op de monumentenlijst is het pand 
voorzien van code 1.1, de hoogste 
waardering. Het betekent dat het 
én een rijksmonument is én een 
beeldbepalend pand in beschermd 
stadsgezicht. De sober uitgevoerde, 
maar door zijn afmetingen indruk-
wekkende gevel ademt vooral 
deftigheid. Dat wordt nog eens geac-
centueerd door het Franse opschrift 
dat in goudgele letters over de volle 
breedte is uitgerold: 
HOTEL RESTAURANT DES PAYS-BAS. 
De tekst en de letters passen zo 
helemaal bij de monumentale gevel 
dat zij vast ook beschermd zijn. 

Drie in één 
Een restaurant heeft het hotel niet 
meer. Drie horeca-ondernemingen 
bewonen nu het grote pand: het 
hotel, brasserie Luden en stadscafé 
Broers. Je kan - als je de weg weet 
- binnendoor van de een naar de 
ander. En voor het ontbijt van de 

hotelgasten is dagelijks tot elf uur ‘s 
ochtends een zaal van Broers gere-
serveerd. Die zaal heeft daarom een 
luxe, bij het hotel passende inrichting, 
met veel rood fluweel en kroonluch-
ters. 

Hét adres
Het hotel was oorspronkelijk een 
groot herenhuis, dat in 1828 werd 
verbouwd tot het logement ‘De Ne-
derlanden’. In 1839 wordt de naam 
verfranst tot het chiquer klinkende 
‘Des Pays-Bas’. Daarna werd het 
vele malen verbouwd en uitgebreid. 
Éen grote verbouwing vond plaats 
omstreeks 1915, toen het hotel een 
complete tweede verdieping erbij 
kreeg. Als vroeger belangrijke gasten 
Utrecht bezochten, was Des Pays-
Bas hét adres om te logeren en in de 
zalen werden ontvangsten, feesten 
en partijen gegeven - de inrichting 
van wat nu Luden is, herinnert daar 
aan, met plafondschilderingen, veel 

spiegels, kristallen luchters en een 
imponerende marmeren haardpar-
tij. Tot niet zo lang geleden steeg 
Sinterklaas voor de deur van Des 
Pays-Bas van zijn paard om even later 
vanaf het balkon de kinderen toe te 
wuiven. 

Zakenlieden
Dirk Geerts is nu een half jaar mana-
ger van het hotel. Hij is enthousiast 
over de stad, de mensen, het hotel: 
‘Wij hebben 47 kamers, allemaal een 
paar jaar geleden helemaal gemoder-
niseerd.’ Hij laat er graag een paar 
zien. De kleuren zijn rustig, donker-
bruin, grijs, beige, beetje deftig nog 
steeds. 
Tegenwoordig komen er door de 
week meestal zakenlieden, en in 
de weekenden toeristen. Geerts is 
er trots op dat ook gasten van het 
Filmfestival en het Festival Oude 
Muziek bij hem logeren. Als zij het 
hotel binnenkomen, doen de grote 
witte plakletters met Hola Bienvenido 
op de donkerbruine jaren vijftig-balie 
wel een beetje pijn aan het oog. 
Maar misschien is dat een voorschrift 
van de Spaanse eigenaar. En eerlijk 

gezegd, Bonjour, Soyez le Bienvenu 
in witte plakletters, dat zou het toch 
ook niet zijn? • 

Marijke Koks gelooft er in 
© Janneke Walter

Joost Bos en medewerker Pien Rijlaarsdam in de receptie van Strowis  © Humphrey Daniëls
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al op de stoep. Dat was september 
1998. Joost: ‘Vanaf het begin liep het 
al als een tierelier. Terwijl we ook nog 
steeds aan het bouwen waren. Er 
moest namelijk enorm veel gebeuren; 

Een tegeltje aan de wand met de oude spreuk ‘Op een strowis komen 
aandrijven’, wat zoveel betekent als arm en berooid ergens aanko-
men, verklaart de naam van hostel Strowis in de Boothstraat. Het low 
budget-hotel voor backpackers, buitenlandse studenten en cultuur-
bezoekers is gevestigd in een 17e eeuwse rijksmonument dat ooit 
hoorde tot het complex van de Hilversumse speculant en Olympische 
zeiler Bob Maas, die met plannen rondliep van zijn Utrechtse bezit een 
parkeergarage te maken, maar het intussen zodanig liet verkrotten 
dat het de naam ‘Het gat in de Voorstraat’ kreeg.

over de stad, de mensen, het hotel: 
‘Wij hebben 47 kamers, allemaal een 
paar jaar geleden helemaal gemoder-

verfranst tot het chiquer klinkende 
‘Des Pays-Bas’. Daarna werd het 
vele malen verbouwd en uitgebreid. 
Éen grote verbouwing vond plaats 
omstreeks 1915, toen het hotel een 
complete tweede verdieping erbij 
kreeg. Als vroeger belangrijke gasten 
Utrecht bezochten, was Des Pays-
Bas hét adres om te logeren en in de 
zalen werden ontvangsten, feesten 
en partijen gegeven - de inrichting 

Bas hét adres om te logeren en in de 
zalen werden ontvangsten, feesten 

niseerd.’ Hij laat er graag een paar 
zien. De kleuren zijn rustig, donker-
bruin, grijs, beige, beetje deftig nog 
steeds. 
Tegenwoordig komen er door de 
week meestal zakenlieden, en in 
de weekenden toeristen. Geerts is 
er trots op dat ook gasten van het 
Filmfestival en het Festival Oude 
Muziek bij hem logeren. Als zij het 
hotel binnenkomen, doen de grote 
witte plakletters met Hola Bienvenido 
op de donkerbruine jaren vijftig-balie 
wel een beetje pijn aan het oog. 

haar niet. Integendeel, ze ging nog 
een stap verder: een kleinschalig 
hotel met negen luxe kamers en een 
huiskamer, ingericht en aangekleed 
met [Utrechtse] kunst, waar hotel-
gasten en andere bezoekers elkaar 
kunnen ontmoeten en inspireren.
Marijke Koks komt uit Brabant en 
woont sinds acht jaar in Utrecht. In 
de tijd dat ze begon na te denken 
over een eigen horecabedrijf, las ze 
dat er volgens de gemeente behoefte 

Culturele Hoofdstad te worden ietsje 

Zoektocht 
Na een maandenlange zoektocht 
stuitte ze een jaar geleden op het 
leegstaande, monumentale huis op 
de Oudegracht 25, dat in de ‘stille 
verkoop’ stond. ‘Het was precies 
wat ik zocht; een ruim pand met 
werfkelder, tuin en dakterras, op de 
perfecte locatie’. Toen de koop in 
maart 2010 was beklonken, ging ze 
haar aanstaande buren vertellen wat 
ze van plan was. Ze verwachtte geen 

Tijdens speciale Culturele Zondagen, 
die al op zaterdag beginnen, 
willen Utrechtse hotels weekend-
arrangementen aanbieden. Het 
eerste dergelijke weekend is in 
december, en heet Swingcity Goes 
Bebob. Hanneke Bouwsema, 
directeur van de Stichting Cultuur-
promotie Utrecht, verwacht dat de 
hotels, die in de weekenden vaak 
lang niet vol zijn, dankzij de arrange-
menten vijftien procent meer gasten 
trekken. •

Hotelweekends

© Janneke Walter
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Dick FranssenEen hotel komt uit het stof

De gasten kijken uit op een verleide-
lijke binnentuin, maar mogen er niet 
in. Dat was de voorwaarde van de 
omwonenden om hun verzet tegen 
de komst van het hotel te staken. 
Jan van der Grift, directeur van het 
Mannoni-concern, waartoe het hotel 
behoort, kreeg als pleister op de 
wonde toestemming voor een terras 
van één meter breed op het trottoir 
aan de voorkant. Hij is er blij mee. 
‘Kunnen ze in elk geval geen fietsen 
tegen de gevel zetten’.

Lekker warm achter dikke gordijnen

Monumentenbezitters volgen met grote in-
teresse de renovatie van Paushuize, waar de 
eigenaar, de provincie, alles uit de kast haalt 
op het gebied van duurzaamheid. Het vroe-
gere provinciehuis moet een hoogstandje 
worden van isolatie en energiebesparing.

De muren van monumenten zijn over het alge-
meen dik genoeg om de kou en de hitte lang 
buiten te houden. Het dak isoleren is meestal ook 
niet zo ingewikkeld. Bij Paushuize was het uit-
gangspunt dat de steunbalken zichtbaar bleven, 
en daarom is de isolatie van buitenaf gebeurd: 
pannen er af, isolatielaag gelegd en pannen weer 
terug. Veel moeilijker is het met schuiframen, 
waarbij vervanging van enkel glas door dubbel 
glas niet mag. En dan nog, als het wèl zou mo-
gen, blijven er altijd kieren. Net als sommige par-
ticulieren heeft Paushuize het bij veel ramen op-
gelost met achterzetbeglazing, die een nog groter 
rendement oplevert dan dubbel glas. Een punt 
is alleen dat het openen van de ramen niet meer 
gaat. Ventileren moet dan op een andere manier. 
Hier en daar is ook speciaal monumenten-isolatie-
glas gebruikt, het Ruysdaelglas. Het rendement is 
redelijk, maar het is erg kostbaar. 
Waar het kan sluit Paushuise ’s avonds de ramen 
en de dikke gordijnen. Dat is bijna net zo effectief 
als dubbel glas. 
Schelpen op een folielaag vormen de isolatie van 
de vloer onder de spiegelzaal. Volgens de deskun-
digen heeft het een optimaal effect: de schelpen 
zorgen voor de vochtregulatie door het vocht uit 
de bodem in zich op te nemen. Omdat droge 

lucht minder goed geleidt dan vochtige lucht, zal 
er minder warmte de bodem in ontsnappen. 

’Voor altijd’
Mitros is in Utrecht met zeshonderd voordeuren 
de grootste eigenaar van monumenten. Een deel 
van dat bezit wordt uitgepond: als een huurder 
vertrekt wordt de woning verkocht. Het levert 
geld op voor investeringen in nieuwbouw. 
De corporatie doet van dit geleidelijk afnemende 
woningbestand zelf het onderhoud en het beheer 
Van het andere deel, dat zijn de panden die 
Mitros ‘voor altijd’ in eigendom houdt, is Stads-
herstel Midden-Nederland uit Amersfoort sinds 
een jaar de beheerder, omdat daar meer know-
how zit op het gebied van monumenten. Michel 
de Graaf van Mitros: ‘Wij hebben het altijd wel 
zelf gedaan, maar de specifieke expertise hebben 
we niet.’

Negen procent
Voor Stadsherstel-directeur Martin Boswinkel en 
Michel de Graaf staat vast dat het energiezuiniger 
maken van het monumentenbezit een speerpunt 
moet zijn. Volgens sombere verwachtingen gaan 
de energieprijzen in de nabije toekomst met 
negen procent per jaar omhoog. Als dat werkelijk 
zo is, en je verbetert niets aan de isolatie, dan 
hebben de bewoners straks geen geld meer om 
de huur te betalen. Het is voor Mitros dus ge-
woon noodzaak. Maar over de manier waarop, 
en over hoeveel je per huis maximaal moet beste-
den, is het laatste woord nog lang niet gezegd. 
Boswinkel: ‘Het blijft bij deze panden passen en 

Beginnetje
Ruim een jaar geleden zei Van der 
Grift tegen de Binnenstadskrant dat 
zijn hotel die zomer zou opengaan. 
Er werd een beginnetje gemaakt 
met de verbouwing, maar daarna 
werd het stil. Het kwam omdat hij 
eerst twee dingen moest regelen: 
de vergunningen en overeenstem-
ming met de buurt. Dat hij de 
bewoners serieus neemt, blijkt wel 
uit de maatregelen die hij nam: de 
grote tuindeuren isoleerde hij zo 

fundamenteel dat er geen geluid 
doorheen kan. Overigens is hij niet 
van plan veel lawaai te maken in het 
restaurant. ‘Ik heb boven 22 slapers, 
en ik wil niet dat die mensen boos 
worden op mij’.
Die slapers zijn er trouwens nog 
niet. Van der Grift leidde de Bin-
nenstadskrant rond op 18 maart, en 
toen was het op de begane grond 
hooguit nog een kwestie van enkele 
weken. De zaaltjes op de eerste 
verdieping waren ook een heel eind, 
maar de ‘suites’ verkeerden nog in 
zeer ruwe staat. Daarin zat nog wel 
een paar maanden werk. 
De lucht in het mooie, monumentale 
gebouw was grijs van het stof, om-
dat overal gezaagd en getimmerd 
werd, en aan de kant van de tuin 
alles potdicht zat. 

Proefdraaien
Voor de zomer wil Van der Grift de 
eerste hotelgasten ontvangen, maar 
in april al gaat hij proefdraaien met 
het restaurant, eerst voor vrienden 
en kennissen, en wat later voor 
iedereen die er wil proeven van zijn 
Aziatisch-Europese keuken. Voorlo-
pig alleen ‘s avonds, omdat overdag 
boven dan nog volop wordt ge-
werkt. Het stof wil hij tegenhouden 
met grote tijdelijke gordijnen in het 
trappenhuis. 

Overnachten in het Domhotel gaat 
per kamer 180 euro kosten, twintig 
euro meer dan in vijfsterrenhotel 
Karel V. Die bedragen moet je vol-
gens Van der Grift niet al te absoluut 
nemen. ‘Hotelprijzen meanderen 
mee met vraag en aanbod. 
Er valt altijd te onderhandelen’. 
De Mannoni-man, met al een paar 
vestigingen op de Mariaplaats en 
een café-restaurant in Voor Claren-
burg [vroeger bakker Andrée en 
De Laat] zegt dat zijn spaarpot op 
het ogenblik vrijwel leeg is, maar dat 
hij in Utrecht nog mogelijkheden 
ziet voor ‘iets op het gebied van 
uitgaan, waar je je als 32-jarige niet 
de oudste ter wereld voelt’. Hij is 
zelf 47. •

Jan van der Grift, even uitrustend op de eerste verdieping © Sjaak Ramakers

meten, wat mag je, wat kun je en wat mag het 
kosten? De Graaf:’Een deel van die kosten gaan 
de bewoners terugzien in de huur. Dat kan niet 
anders.’ 

Eetcafé
Geld speelt dus een belangrijke rol. De monu-
mentenpoot van Mitros is verliesgevend. Daarom 
ook wordt in sommige gevallen gezocht naar 
een bestemming die meer oplevert dan wonen. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld met Voorstraat 90-92, 
tegenover de Boothstraat. Op de begane grond, 
die nu leeg is, wil Mitros horeca realiseren, een 
eetcafe of iets van dien aard. Volgens De Graaf 
is de Voorstraat, die maar niet wil stralen, er 
gebaat mee. Ook de bestemming van de begane 
grond van Lange Nieuwstraat 50 wil Mitros 
veranderen. Het was wonen, en het wordt een 
galerie, mooi passend in het ideaalbeeld dat de 
gemeente voor die straat voor ogen heeft. Een 
galeriehouder is nog niet gevonden. 

25 graden
Huizen moeten bij verkoop een energielabel 
hebben, maar dat geldt niet voor monumenten. 
Hoog zouden ze overigens niet eindigen. Net als 
bij koelkasten en auto’s is A het beste en G het 
slechtste. Verder dan een F komen de meeste 
zeker niet. Nieuwbouwwoningen scoren door-
gaans een A, als de aannemer het bouwbesluit 
netjes heeft gevolgd.
Energiewinst is er dus vooral te behalen bij de 
oude woningvoorraad, zoals in de Binnenstad 
bij van Boekhoven in de Breedstraat. Mitros is na 
een moeilijk begin nu samen met de bewoners 
aardig ver met een renovatieplan.
De Graaf: ‘Maar we kunnen woningen nog zo 
goed isoleren, als mensen de thermostaat op 25 
graden zetten met de ramen open, dan blijven 
we nergens’. •

Weer wat geleerd. Een kamer van tenminste negentien vierkante 
meter noemen ze in de hotelbranche een suite. Het Domhotel in de 
Domstraat krijgt elf van zulke suites, plus op de eerste verdieping 
aan de voorkant vier zaaltjes. Gelijkvloers staat alles in het teken van 
eten en drinken. Rechts van de voordeur de coctailbar, links de lobby 
waar de hotelgasten ontbijten en achter, over de hele breedte het 
restaurant, met 45 couverts. 

Het Utrechts Centrum voor de Kun-
sten blijft op het Domplein en streeft 
ernaar alle Binnenstadsactiviteiten 
daar te concentreren. Dat is mogelijk 
als het gebouw twee extra verdie-
pingen krijgt. Nu nog zit het UCK op 
diverse punten. Tot voor kort was het 
de bedoeling dat het centrum voor 
de amateurkunst met de bibliotheek 
en ’t Hoogt zou meeverhuizen naar 
het Smakkelaarsveld. De gemeente 
heeft daar nu wegens de kosten 
vanafgezien. 
In de gemeenteraad heersen al 
enige tijd twijfels over de vraag of de 
nieuwbouw op het Smakkelaarsveld 
financieel wel verantwoord is. B. en 
w. echter geloven nog steeds in het 
project. Wanneer de bouw van de 
zogenaamde Bibliotheek++ begint is 
nog onduidelijk. Voorlopig komen er 
fietsenstallingen. •

UCK blijft 
op Domplein

Het is er niet van gekomen. Nadat 
een winkelpandje in de Twijnstraat 
ruim een jaar had leeggestaan, ver-
scheen in 2008 op de etalageruit het 
bericht dat hier een ‘small hotel’ zou 
worden gevestigd met vier kamers 
en twee appartementen. Voor de 
luxe gast. Met op de begane grond 
in de voormalige winkelruimte een 
champagnebar en een sushilounge. 
Die waren er nog niet in de Twijn-
straat. Sindsdien is er langdurig 
verbouwd en opgeknapt. Het pand, 
een rijksmonument, ziet er mooi 
uit. Alleen al de rijk versierde muur-
ankers aan de zijgevel in de Wijde 
Watersteeg zijn een kleine wande-
ling waard. Maar van een hotelletje 
is het er uiteindelijk niet gekomen. 
Op de bovenverdiepingen wordt 
inmiddels gewoon gewoond. En op 
de begane grond heeft onlangs het 
kleine restaurantje Nourish zijn deu-
ren geopend. Op het menu staan 
‘soulfood’, ‘wholefood’ en ‘raw-
food’. Dat wil zeggen langzaam of 
amper verhitte of rauwe gerechten, 
veelal vegetarisch, met ongepolijste 
granen en onbewerkte groenten, 
noten en kaas. Op de kaart staan 
verder allerlei sappen, biologische 
wijn en bier, en ‘gratis gefilterd 
Utrechts drinkwater’. •

‘Small hotel’ 
werd ‘no hotel’

Marijke Brunt

Ruim een jaar geleden zei Van der 
Grift tegen de Binnenstadskrant dat 
zijn hotel die zomer zou opengaan. 
Er werd een beginnetje gemaakt 
met de verbouwing, maar daarna 
werd het stil. Het kwam omdat hij 
eerst twee dingen moest regelen: 
de vergunningen en overeenstem-

nemen. ‘Hotelprijzen meanderen 
mee met vraag en aanbod. 
Er valt altijd te onderhandelen’. 
De Mannoni-man, met al een paar 
vestigingen op de Mariaplaats en 
een café-restaurant in Voor Claren-
burg [vroeger bakker Andrée en 
De Laat] zegt dat zijn spaarpot op 
het ogenblik vrijwel leeg is, maar dat 
hij in Utrecht nog mogelijkheden 
ziet voor ‘iets op het gebied van 
uitgaan, waar je je als 32-jarige niet 
de oudste ter wereld voelt’. Hij is 
zelf 47. 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

De gemeente werkt aan plannen 
voor het stimuleren van duurzame 
restauraties en onderzoekt daarbij ook 
de mogelijkheden voor energiebespa-
ring en duurzame energieproductie. 
Daarbij wordt samengewerkt met 
instellingen als de Hogeschool Utrecht 
en de Universiteit Utrecht, met profes-
sionele gebouwenbeheerders en met 
ondernemers en bewoners in de Bin-
nenstad. In het ambitieuze programma 
Utrechtse Energie [CO2-neutraal in 
2030] is de energiebesparing één van 
de onderdelen. Dat totale programma 
wordt naar verwachting in mei door 
de gemeenteraad vastgesteld. Voor de 
Binnenstad is vooral van belang [nog] 
meer herbestemming en restauratie 
te stimuleren, dat wil zeggen het te-
rugdringen van sloop en nieuwbouw. 
Heel concreet gaat het bovendien om 
het opstellen van richtlijnen hoe je bij 

Goedkoop lenen voor isolatie 

Dom met sjaal om, 
embleem van de duurzame Binnenstad

Ingezonden

isoleren moet omgaan met de histo-
rische bebouwing, inclusief de monu-
menten. Hoe kun je met respect voor 
de monumentale waarden van een 
pand de wanden, vloeren, daken en 
ramen isoleren? Daarvoor ontwikkelen 
we nu samen met een paar andere 
grote steden een zogenaamde toolkit. 
Behalve over besparen van energie 
gaat het ook om te kijken hoe milieu-
vriendelijk energie geproduceerd kan 
worden, door toepassing van zonne-
panelen tot en met warmte/koude-op-
slag. Bij alle maatregelen geldt dat we 
een goede balans willen vinden tussen 
de duurzaamheidsdoelen en de histo-
rische waarden. Want aanpassingen 
doen aan monumenten is maatwerk. 
Ecologische aspecten worden in het 
Binnenstadsplan ook meegenomen, zo-
als mogelijkheden voor huisvesting van 
vogels. Zie hierover ook bladzijde 14. 

Verantwoorde manier
Als de eigenaar van een monument 
wil restaureren én isoleren dan wil 
de gemeente het opstellen van een 
DuMo-advies stimuleren. DuMo staat 
dan voor Duurzame Monumenten-
zorg. In dat advies staan aanbeve-
lingen hoe op een verantwoorde 
manier de isolatiemaatregelen kunnen 
worden aangebracht. En om de uit 
te voeren maatregelen te stimuleren 
kunnen eigenaren van [gemeentelijke] 
monumenten binnenkort een aan-
vraag indienen voor een goedkope 
lening, specifiek dus voor het isoleren. 
Een regeling daarvoor wordt nu voor-
bereid: de bedoeling is dat per 1 juli 
de voordelige leningen kunnen wor-
den verstrekt. •

Henk Jansen, adviseur Monumenten, 
gemeente Utrecht 

monumenten@utrecht.nl 

Dick Franssen
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Legale pretboten krijgen nummer Ben Nijssen

De grootste overlast van pretboten is 
bij de Gaardbrug [bij het punt waar
de Lijnmarkt overgaat in de Oude-
gracht]. Daar worden de werven ge-
bruikt om de boten te bevoorraden 
en passagiers te laten in- en uitstap-
pen. Dit resulteert in soms wel twee 
of drie rijen aangemeerde boten, 
met als gevolg veel geluidsoverlast 
voor omwonenden en doorvaart-
problemen voor overige boten. Of-
ficieel mag de afmeertijd er vijftien 
minuten zijn, maar dat is volgens de 
ondernemers niet reëel. Zo precies 
kun je met je gasten geen afspraak 
maken. Bovendien moet je voortdu-

rend met elkaar van plaats wisselen 
om langs de werf te kunnen liggen. 

Oosterkade
De Havendienst, verantwoordelijk 
voor een goede en veilige doorvaart, 
wil dit jaar strenger handhaven op 
het afmeerverbod op de Oude-
gracht. Dat betekent ook dat Schut-
tevaer niet meer bij de Waterstraat 
mag aanleggen voor bevoorrading 
en schoonmaken van de boten. 
De ondernemers vinden dat er eerst 
nieuwe afmeerplaatsen beschikbaar 
moeten komen. De Havendienst 
noemt de Oosterkade [daar wordt 

pas op zijn vroegst in oktober be-
gonnen met de aanleg van steigers] 
en de Wittevrouwensingel bij de 
Grifthoekparkeergarage [daar liggen 
nu nog een paar boten in de weg]. 
De ondernemers zien mogelijkheden 
bij de Monicabrug en bij de Bartho-
lomeusbrug, maar die worden door 
de Havendienst weggewuifd. De ei-
genaren gaan intussen op zoek naar 
alternatieve opslagruimten voor hun 
bevoorrading en naar toiletgelegen-
heden. Ook hier zou de Oosterkade 
een rol in kunnen spelen; bij de brug 
is opslagruimte en een toilet.
Het blijft natuurlijk noodzakelijk dat 
de waterpolitie handhavend rond-
vaart en pretboten met meer dan 
twaalf passagiers controleert. [Voor 
pretboten met minder passagiers is 
geen vergunning nodig.]

Fluisterboten
De gemeente wil het gebruik van 
elektromotoren aanmoedigen en wil 
in principe wel zorgen voor oplaad-

Alleenrecht tram op A. van Scheltemabaan Gert Sjoerd Kuperus

Het pilotproject ‘Uw huis uw toekomst’ 
wordt als geslaagd beschouwd. Het doel was 
oudere huiseigenaren in de Binnenstad ervan 
bewust te maken dat met behulp van kleine 
aanpassingen het woongenot aanmerkelijk 
verbeterd kan worden en dat je dus langer 
met plezier in je eigen woning kunt blijven 
wonen. 

De pilot, die al eerder was uitgeprobeerd in 
Lunetten, startte in februari 2010. Er werden 
achthonderd bewoners van zestig jaar of ouder 
aangeschreven en uitgenodigd voor een informa-
tiemiddag, die vervolgens door 130 huiseigena-
ren werd bezocht. In de loop van 2010 werden 
negentig woningtests ingevuld en werden er 34 
woningadviezen aangevraagd; vijf bewoners wer-
den thuis bezocht. Uiteindelijk leidde dit tot bijna 
twintig aanpassingen in woningen. Dat mag dan 
niet veel lijken, de initiatiefnemers [o.a. Senioren 

Het wordt een moeilijke klus. Het intensieve 
gebruik van het gebied rondom het Centraal 
Station maakt de inpassing van de tram-
baan Om de Zuid [richting Uithof] bijzonder 
ingewikkeld. Dat begint al bij het laatste 
deel van het traject van de Sneltram Utrecht 
– Nieuwegein IJsselstein [SUNIJ]. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst het tra-
ject van de Nieuwegeinlijn rechtstreeks aansluit 
op het traject Om de Zuid. De SUNIJ zal daarom 
moeten worden aangepast aan de nieuwe lijn. De 
hoge instaptrams met verhoogde perrons zullen 
plaats maken voor lage instaptrams en dito per-
rons. Maar voorlopig is daarvan nog geen sprake. 
Eigenaar Bestuur Regio Utrecht heeft geen geld 
voor deze operatie, en gaat daarom de 22 jaar 
oude trams opknappen. Daarna kunnen ze weer 
een jaar of tien mee, net als de voor veel geld 
gerenoveerde tweedehands Weense trams. Voor-
lopig moet er dus worden overgestapt. 

Netwerk
De tram uit Nieuwegein rijdt straks bij het West-
plein en op het Smakkelaarsveld onder nieuwe 
gebouwen door [maar zal tijdens de realisatie 
van deze gebouwen misschien niet verder kun-
nen gaan dan het Westplein] en komt vervolgens 
aan op het tramperron aan de oostkant van het 
station, bij het beginpunt van de lijn Om de Zuid. 
In een volgende fase van de uitbouw van het 
tramnetwerk zullen ook de tramlijnen naar Leid-
sche Rijn en naar de Binnenstad hier hun haltes 
hebben. 
Vanaf het perron bij CS gaat de tram Om de Zuid 
langs het hoofdgebouw IV van de NS de Adama 
van Scheltemabaan op. In verband met de ruimte 
en de veiligheid is het niet goed mogelijk om hier 
zowel trams als bussen te laten rijden. De bussen 

die nu nog gebruik maken van de Adama van 
Scheltemabaan zullen daarom worden verplaatst 
naar een nieuwe busbaan in het Kruisvaartkwar-
tier aan de westkant van de treinsporen. 
De andere bussen kunnen voorlopig nog gebruik 
maken van de tramperrons.

Bleekstraat
Al eerder is vastgesteld dat een tweede kruising 
met het spoor noodzakelijk is. Dit omdat het niet 
mogelijk is de capaciteit van de Leidscheveertun-
nel te vergroten voor een tweede tramlijn en 
omdat de trams moeten kunnen doorrijden bij 
het Centraal Station. Als op dit deel van de route 
blokkades zouden ontstaan dan komt het tram-
verkeer tot stilstand. 
De tweede kruising komt waarschijnlijk bij de 
Bleekstraat. Via een route over de Vondellaan en 
de Koningin Wilhelminalaan kan dan de tram-
baan naar Nieuwegein worden bereikt en ook 
de tramremise. Met de aanleg van dit spoortracé 
wordt meteen het eerste deel van de Leidsche 
Rijnlijn gerealiseerd. De laatste ontwikkeling is dat 
er bij het Centraal Station en in de Uithof voor de 
ingang van het landgoed Oostbroek opstelsporen 
komen waar trams ’s nachts kunnen staan.

Advies Wijkraad
De Wijkraad Binnenstad vindt het voorgenomen 
tramnetwerk een absolute voorwaarde voor het 
opvangen van de massale en nog steeds groei-
ende stroom passagiers in het openbaar vervoer 
in de stad. Het hele netwerk zou rond 2020 klaar 
moeten zijn. De Wijkraad wil graag weten welke 
busdiensten er zullen verdwijnen als het tramnet-
werk klaar is, en wat de gevolgen zullen zijn voor 
de voetgangers- en fietsersstromen in en rond het 
Stationsgebied . 

Tijdens de aanleg van de tramlijnen zullen veel 
plaatsen op de trajecten moeilijk bereikbaar wor-
den. De U-bocht van de lijn naar de Vondellaan 
roept vragen op, zowel wat betreft de bereikbaar-
heid van de Bleekstraat en de Vaartsestraat als 
van mogelijke geluidsoverlast van trams die de 
bocht nemen. • 

Langer genieten van je huis 

Om de handhaving te verbeteren en klachten door bewoners beter 
te kunnen traceren krijgen de tien ‘legale’open pretboten dit vaarsei-
zoen een duidelijker herkenbaar vignet met een bootnummer. Voor 
de handhavers is dan sneller zichtbaar dat de boot een vergunning 
heeft, voor de bewoners volstaat het om in plaats van een signale-
ment uitsluitend een cijfer door te geven. De overlast van pretboten 
wordt echter veelal niet meer veroorzaakt door de legale boten, 
maar door particulieren en ondernemers zonder vergunning. Toch is 
de gemeente juist in overleg gegaan met de vergunninghouders. 

Nieuwegeintram bij busstation-oost. Hier moeten ook 
de lage perrons voor de tram richting Uithof komen 

© Job de Jong

Actief en Wijkbureau Binnenstad] vinden het 
toch een goed resultaat. De grootste winst is dat 
veel ouderen nu inderdaad weten dat ze dankzij 
betrekkelijk kleine aanpassingen vaak veel langer 
plezier kunnen hebben van hun huis. Velen zullen 
de verbeteringen nog niet meteen laten aanbren-
gen. Van degenen die het wèl direct lieten doen 
was de gemiddelde leeftijd 72 jaar. 

Stimulans
Er was een eenmalige subsidie beschikbaar 
van per huis maximaal 1500 euro, voor diverse 
verbeteringen. Een mooie stimulans, maar voor 
sommige huiseigenaren toch niet aantrekkelijk 
genoeg. Anderen daarentegen werden door 
de subsidie over de streep getrokken. Hoeveel 
huiseigenaren zonder subsidie verbeteringen lieten 
uitvoeren, is niet bekend. In de oudere woningen, 
zoals die in de Binnenstad staan, zijn wellicht ook 
veel grotere ingrepen nodig om ze levensloopbe-

stendig te maken. In vergelijking met projecten 
in andere steden blijkt het aantal deelnemers in 
de Binnenstad trouwens hoog. Dit zal mede te 
danken zijn aan de initiatieven van 
Senioren Actief. Het is de bedoeling dat het 
project een continu karakter krijgt in de hele stad; 
alleen door langdurige aandacht voor aanpassing 
van de woningen zal het beleid effectief worden. 
De subsidie zal in ieder geval verdwijnen. •

Ben Nijssen

IJssalon Venezia op de Voorstraat is na 82 
jaar opgeheven. Eigenaar Carlo de Lorenzo 
[55] wil verder gaan als ijsadviseur. 
Zeven jaar geleden sloot op de Oudegracht 
de ijssalon van Carlo’s broer Italo. Diens 
dochter en haar man runnen nu een ijskiosk 
op de Jansbrug. •

Venezia gesloten

De legale boten krijgen nummers 
van 1 tot 11. Nummer 0 is voor de kano 

van Ben Nijssen

punten, waarschijnlijk bij Hooghiem-
stra en de Oosterkade. 
De Tappasboot wil dit seizoen al hy-
bride gaan varen. Er is al een fluister-
motor ingebouwd, maar de capaci-
teit is onvoldoende om daar langere 
tijd mee te varen. Schuttevaer heeft 
twee nieuwe elektrische rondvaart-
boten aangeschaft, maar die dienen 
niet ter vervanging van bestaande 
boten met een dieselmotor, maar als 
uitbreiding. De gemeente overweegt 
ter extra aanmoediging de Nieuweg-
racht, de Kromme Nieuwegracht en 
de Plompetorengracht open te stel-
len voor alle fluisterboten, dus niet 
alleen voor sloepen en rondvaart-
boten. Nu mag alleen Schuttevaer 
daar komen met de twee voormalige 
boten van rederij Lovers. Mocht het 
plan serieuzere vormen aannemen, 
dan komt er voor de omwonenden 
een bijeenkomst. •

Bij wijze van experiment komt er dit jaar vijf 
keer een markt voor tweedehands spullen 
en curiosa op de Mariaplaats, en wel op 
de koopzondagen 3 april, 1 mei, 5 juni, 7 
augustus en 4 september, steeds van tien 
tot vijf.Op de zaterdagen 28 mei, 25 juni, 
23 juli, 20 augustus en 24 sepptember is op 
de Mariaplaats bovendien een markt van 
zelfgemaakte spullen. •

Tweedehands markt 
op Mariaplaats

Het Volksbuurtmuseum organiseert 
op 29 mei een reünie voor leerlingen van 
de Waterstraatschool oftewel de 
Nederlands Hervormde Diaconieschool 
nummer 2. 
Opgeven bij het Volksbuurtmuseum; 
030-2318292 of 
volksbuurtmuseum@ziggo.nl •

Reünie leerlingen 
Waterstraatschool

Het Bartholomeus Gasthuis begint met een 
concertreeks, ‘de Bartholomeus afternoon’, 
op elke eerste donderdag van de maand, 
‘s middags van vier tot vijf. Op 7 april begint de 
reeks met Satoko Okitsu op clavecimbel, 
5 mei komt de pianiste Natalja Korobanjko en 
2 juni harpiste Liesbeth Vreeburg. 
€ 12,50 inclusief een drankje ;€ 19,50 inclusief 
diner. U-pashouders € 7,50 korting. •

Concertreeks in 
Bartholomeus

Dankbaar werk 
Het is een verschil van dag en nacht, het gedeelte 
van de Steenweg dat de stratenmakers op 
19 maart al onder handen hadden genomen, of 
het stuk richting Lange Elisabethstraat, dat ze nog 
moesten doen. Aan de Lijnmarktkant een prachtig 
glad wegdek, verderop allemaal kuilen en andere 
narigheid. Dankbaar werk ligt nog te wachten. 
Voor en Achter Clarenburg bijvoorbeeld, waar je 
helemaal moet uitkijken hoe je loopt. •

Zaterdag 21 mei van elf tot twee is op 
de Mariaplaats weer de open dag en de 
plantenmarkt van de Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie. Vanaf één uur is er tevens 
een tangoworkshop.
www.pandhofsintemarie.nl •

Open dag Sinte Marie

© Sjaak Ramakers
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Vaak genoeg op straat, dat wel, maar dan vooral gericht op over-
leven: niet opbotsen tegen andere voetgangers en fietsers, uitkijken 
voor kuilen, hondenpoep en aanstormende pizza-kamikazerijders, 
opletten voor paaltjes waartegen je je half-invalide kan lopen. 
Zien is kennen, heet het oude boekje met op elke bladzij het signa-
lement van een vogel. Maar zien, dat is in de eerste plaats kijken, 
ergens op inzoomen. Je ziet het pas als je er naar kijkt. 
Fotograaf Patrick van der Sande stelde in de straten rondom zíjn 
atelier op de Nieuwekamp zijn camera scherp op dingen die hem 
nooit eerder speciaal waren opgevallen, op muurankers. Z’n leven 
is daardoor een beetje veranderd, en dat gebeurt ook bij de kijkers 
naar deze pagina’s. 
Net als hij kunnen ze niet meer gewoon ergens lopen zonder te 
kijken of ze er zitten, die meestal zwart geverfde, smeedijzeren ele-
menten op de muren van oude huizen, aangebracht om te voorko-
men dat de gevels uitknikken. Muurankers zijn bevestigd aan de 
balken van het huis. Het gedeelte dat door de muur heen gaat, de 
veer, heeft aan de buitenkant een ‘knoop’, waaraan de ‘schoot’ vast-
zit. Het begon met de simpele, lange schoot, maar geleidelijk aan zijn 
de ankeraars zich gaan uitleven in allerlei vormen en motieven. 
Tot, omstreeks 1900, cement als bindmiddel zijn intree deed. •

 Fotografie © Patrick van der SandeZien is kijken
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Met gierzwaluwen en huismus-
sen gaat het niet goed. Over de 
oorzaken van de achteruitgang is 
niet alles bekend. Wat in elk geval 
meespeelt, is dat wij het huismus-
sen en gierzwaluwen moeilijk ma-
ken in onze huizen en gebouwen 
te nestelen. Verder kan bij de gier-
zwaluw de trek naar het zuiden 
of de situatie in zijn overwinte-
ringsgebied in Afrika een knel-
punt zijn. De huismus heeft er last 
van dat wij onze tuinen zo netjes 
aanharken of zelfs betegelen. 

Bij een goede opknapbeurt of een 
renovatie van ons huis hebben 
we tegenwoordig – terecht – veel 
aandacht voor energieverspilling. We 
‘stoken niet voor de mussen’. We 
isoleren muren en daken, stoppen 
kieren dicht. Maar daarmee ma-
ken we het vogels onmogelijk een 

nestplaats te vinden. Een gierzwaluw 
stelt weliswaar geen hoge eisen, 
maar deze vogel heeft de pech dat 
hij zeer plaatstrouw is: eens z’n nest, 
altijd z’n nest. Jaar in jaar uit komt hij 
rond 30 april vanuit het wintergebied 
terug op zijn oude nest en is dat 
zomaar verdwenen of is de toegang 
afgesloten, dan is hij onthand. Dat 
jaar is dan een verloren broedjaar. Hij 
zal voor het komende jaar op zoek 
moeten naar een nieuwe nestplaats, 
samen met andere pechvogels. 

In Afrika 
Gierzwaluwen zijn kolonievogels: 
ze broeden met meerdere vogels bij 
elkaar in de buurt, waardoor een 
renovatie van een straat een hele ko-
lonie kan duperen. Zo zijn we met ons 
goede gedrag [het energiezuinig ma-
ken van onze huizen en gebouwen] 
er mede oorzaak van dat gierzwalu-

wen en huismussen met woningnood 
te maken kunnen krijgen.
Zowel gierzwaluwen als huismussen 
zijn beschermde soorten. Bovendien 
zijn de nesten van gierzwaluwen 
het hele jaar door beschermd, dus 
ook als de vogels zelf in Afrika 
vertoeven. Dat betekent dat we de 
nestplaatsen moeten compenseren 
die verloren zijn gegaan bij renovaties 
en dergelijke. Gelukkig zijn hiervoor 
tegenwoordig allerlei compensatie-
mogelijkheden.

Vogelvide
Gierzwaluwen en huismussen nes-
telen graag onder de dakpannen. 
Sinds 1993 wordt als gevolg van het 
Bouwbesluit bij nieuwbouw of reno-
vatie de toegang daartoe onmogelijk 
gemaakt. Om ze toch nestruimte te 
geven, kun je een aantal dakpan-
nen vervangen door zogenaamde 

Gierzwaluw in nestpan

Je eigen waarheid zoeken

Marijke Brunt

Na afloop van de mis is er koffie. De kopjes 
staan boven klaar op een lange tafel die di-
agonaal net past in de ruime voorkamer. Er 
is plaats voor alle twintig kerkgangers die 
vandaag de mis in de Vrij-Katholieke Kerk in 
de Herenstraat hebben bijgewoond.

De vrij-katholieke gemeente in Utrecht, opgericht 
in 1923, kwam aanvankelijk bijeen in het zaaltje 
Harmonia in de Ambachtstraat. Later werden 
de diensten gehouden op verschillende andere 
adressen. In 1930 werd een monumentaal woon-
huis in de Herenstraat gekocht en sinds dat jaar 
kerken hier de vrij-katholieken uit Utrecht en 
omgeving. 

Kleine kapel
Dat hier een kerk is, valt aan de buitenkant alleen 
te zien aan het naambord naast de voordeur ‘Vrij-
Katholieke Kerk - Sint Maartenskapel - Heilige 
Mis elke Zondag 10.30 uur’, en valt op zondag-
ochtend ook te horen, dan klinkt orgelmuziek 
zacht door tot op de straat. 
De benedenkamers zijn doorgebroken en inge-
richt als een kleine kapel. De inrichting is licht en 
eenvoudig, met houten kerkbanken en een orgel 
bij het raam. Aan het plafond hangt een gods-
lampje.
Op een wat verhoogd gedeelte staat een altaar-
tafel met een koperen kruis en kaarsen, en aan 
weerszijden langs de muur beige beklede klap-
stoelen. ‘Dat zijn koorzetels. Tijdens de mis zitten 
daar de geestelijken’, licht priester Kouwe toe. Hij 
draagt hier ‘s zondags de mis op. ‘Die ene extra 
grote zetel is gereserveerd voor de bisschop’. 

Opgericht in 1916
De vrij-katholieke kerk is een klein zelfstandig 
kerkgenootschap dat in 1916 in Engeland voort-
kwam uit de oud-rooms-katholieke kerk [lijkt op 
de rooms-katholieke kerk, maar onafhankelijk van 
Rome, met een eigen bestuursstructuur]. Beide 
stichters-bisschoppen waren ook aanhangers van 
de theosofie, een stelsel leringen dat onder meer 
stelt dat alle religies voortkomen uit dezelfde god-
delijke macht. Religies zijn er om de mensheid te 
stimuleren tot perfectie te komen. 
De kerk is georganiseerd via plaatselijke gemeen-
ten, vergaderingen van priesters en diakens [cleri-
cale synode], en kerkprovincies met aan het hoofd 
bisschoppen [in Nederland twee]. De bisschoppen 
kiezen een internationale voorzitterbisschop voor 
hun gezamenlijke algemeen bisschoppelijke sy-
node [bestuur]. 

Mystiek
De vrij-katholieke kerk combineert de traditionele 
katholieke ritus met theosofische opvattingen. Al-
taar, kruis, kaarsen, wierook, priester, misdienaren 
en liturgische kleuren zijn overgenomen uit die 
traditie . Priesters mogen trouwen, net als in de 
oud-rooms-katholieke kerk, en ook vrouwen kun-
nen priester worden.
Priester Kouwe legt uit: ‘De vrij-katholieken vatten 
bijbelteksten niet naar de letter op, maar kennen 
er diepere betekenissen en boodschappen aan 
toe [esoterie]. Daarin is niets voorgeschreven. Elk 
individu zoekt zijn eigen persoonlijke diepere be-
tekenissen en waarheden. Wij verwerven kennis 
niet alleen via ons verstand, maar ook via ons hart 
[gnosis].’ 

De bijbel is overigens niet het enige boek dat 
wordt gelezen. Priester Kouwe: ‘Vroeg-chris-
telijke teksten zijn voor ons ook belangrijk als 
bronnen voor mystieke ervaringen en het vinden 
van diepere betekenissen en inzichten. In onze 
gemeente hier in Utrecht nemen we als lezingen 
tijdens de Mis sinds een paar jaar teksten uit de 
Nag Hammadi geschriften - papyrusrollen van 
een klooster uit de begintijd van het christendom 
die in 1965 in Egypte zijn ontdekt.’ 
Andere kenmerken van de vrij-katholieke kerk 
zijn de overtuiging dat de mens in diepste wezen 
goddelijk is en deze goddelijkheid moet ontwik-
kelen, het geloof in reïncarnatie [de ontwikkeling 
van de mens door vele levens heen], en de opvat-
ting dat er één bron is, waar alle grote religies uit 
voortkomen.

Niet geheimzinnig
Priester Kouwe: ‘Wij zijn niet geheimzinnig. Onze 
kerkgemeente is open naar de buitenwereld. 
Belangstellenden zijn altijd welkom om onze mis 
bij te wonen. Verder werken wij hier in de Bin-
nenstad sinds tien jaar samen met zes andere 
kleine kerken. Dat zijn de doopsgezinde, remon-
strantse, baptisten, oud-katholieke, lutherse en 
Waalse gemeenten. Gezamenlijke activiteiten van 
deze ‘Buurkerken Utrecht Centrum’ zijn avond-
diensten, onder andere tijdens de Vredesweek, 
en thema-avonden.’ 
Weer buiten na de koffie, vallen extra bellen 
naast de voordeur op. De kerk verhuurt al vanaf 
het begin vijf kamers in haar grote huis aan stu-
denten. Zo woonde de dichter Martinus Nijhoff 
hier tijdens de Tweede Wereldoorlog. •

Kerkje kijken

 © Saar Rypkema

Gierzwaluw zoekt nieuw onderdak
Ingezonden

nestpannen. Voor gierzwaluwen 
bestaan ook neststenen die in de 
muur ingemetseld moeten worden. 
Bij een doorsnee-opknapbeurt is dat 
meestal niet praktisch, je kunt dan 
gierzwaluwnestkasten ophangen. 
Voor huismussen is de ‘vogelvide’ 
ontwikkeld: een soort nestkast 
voor meerdere huismussen die over 
de breedte van het dak onder de 
onderste dakpannen kan worden 
geplaatst. Deze oplossing geeft alle 
ruimte aan de mussenkolonie zonder 
dat de dakisolatie gevaar loopt. 
Natuurlijk zijn er ook allerhande nest-
kasten voor mussen. Beide vogel-
soorten broeden altijd met meerdere 
soortgenoten bij elkaar in de buurt. 
Leg daarom meerdere nestpannen 
op het dak of hang samen met je 
buren een aantal kasten op.

Skrie-skrie
Ook als er bij jouw [bedrijfs]pand 
nog geen huismussen of gierzwalu-
wen broeden, kun je maatregelen 
treffen om ze het nestelen mogelijk 
te maken. Op deze manier kunnen 
de vogels hun kolonie uitbreiden of 
vervangende woonruimte vinden 
bij afbraak of kraak van hun oude 
woning.
Niet alleen omdat het móet, ook 
omdat het prettig is: wie wil er nou 
geen mussengetsjielp horen vanuit 
het raam of het hoge skrie-skrie van 
gierzwaluwen ‘s zomers in de lucht 
in de Binnenstad?

Marian Peterse
Stadsvogeladviseur voor Utrecht: 
www.gierzwaluwbescherming.nl •

Rookverbod = slaapverbod
Ingezonden

Sinds het rookverbod in de horeca 
op 1 juli 2008 van kracht werd, is 
wonen en slapen in de Binnenstad 
bepaald geen pretje meer. 

Met dit rookverbod werd namelijk 
ook een slaapverbod voor bewoners 
van kracht. In 2008 heb ik over dit 
probleem een brief aan burgemeester 
Wolfsen geschreven, maar in zijn ant-
woord werd op vriendelijke wijze alle 
verantwoordelijkheid afgeschoven. 
Iedere avond en iedere nacht staan 
hele volksstammen voor mijn deur 
te genieten van een sigaretje, met 
voor mij als gevolg dat ik mijn raam 
niet open kan zetten omdat ik anders 
omkom van de rook. En als ik al niet 

omkom, dan word ik regelmatig ge-
wekt door pratende, schreeuwende, 
zingende en zich op andere wijze 
uitende mensen, die niet even maar 
langdurig onder mijn raam blijven 
staan. Uiteraard is dit mede te wijten 
aan de ruimhartige openingstijden 
die Utrecht er op nahoudt. Horeca-
gelegenheden mogen dag en nacht 
geopend zijn. Voor de terrassen is dit 
minder ruimhartig, maar toch nog 
een groot deel van de dag en de 
nacht: van 09.00 tot 01.00 uur. 
Waar in eerste instantie nog weleens 
werd toegestaan dat er drank mee 
naar buiten genomen werd is dit, 
op een enkele uitzondering na, 
nu wel geregeld. Maar wat blijft is 

de overlast van rook en constant 
terugkerend gepraat van mensen. 
En mensen die gedronken hebben 
praten nu eenmaal niet zachtjes. 
Ik kan mij niet voorstellen dat ik de 
enige Binnenstadsbewoner ben die 
hier last van heeft. Maar ik hoor er 
niemand over, zie er geen protesten 
tegen...Hoe komt dat? Moegestre-
den? Ik ben benieuwd of ik echt 
de enige ben die wil proberen hier 
verandering in te brengen. Misschien 
is na twee jaar rookterreur de tijd er 
wel voor rijp. Kunnen wij hier iets 
aan doen? Ik ben erg benieuwd naar 
uw ideeën en reacties.

Anita Grit, Jansveld 15, 3512 BD 
tel.2340542 of 06-42253889 
grit@xs4all.nl •

Complimenten
Ingezonden

Beste redactie,

Ook al neem ik er niet altijd de tijd 
voor, áls ik de Binnenstadskrant lees 
dan lees ik hem ook helemaal en ver-
baas ik me er steeds weer over hoe 
goed het is geschreven, met interes-
sante onderwerpen en een mooie, 
overzichtelijke opmaak. 
Complimenten.

Hartelijke groet,
Leanne Westerink • 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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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.

Het is donderdagavond, 22.30 uur. 
Onaangekondigd stappen twee 
gemeentelijke ambtenaren in burger 
Café Olivier binnen. Ze identificeren 
zichzelf als inspecteurs Bijzondere 
Handhaving. ‘Kunnen jullie niet op 
maandagochtend komen?’, moppert 
de leidinggevende van het stamp-
volle café, terwijl hij zijn vergunnings-
papieren tevoorschijn haalt. 
De twee inspecteurs heten Miquel 
en Shourd. Ze controleren of Café 
Olivier voldoet aan de eisen in de 
Horecaverordening Utrecht en de 
Drank- en Horecawet. 

Onherkenbaar
Bijzondere Handhaving bestaat sinds 
2008. Shourd en Miquel werden 
toen samen met vijf anderen aange-
steld om de orde te handhaven in 
onder meer de Utrechtse binnen-
stad. Een uniform dragen de inspec-
teurs niet, in tegenstelling tot hun 
collega’s van Toezicht en Hand-
having en Parkeerhandhaving. 
‘Ons werk heeft vaak het meeste 
effect als we niet al van een afstand 
te herkennen zijn’, zegt Miquel. 
‘Er zijn veel overtredingen van ge-
meentelijke voorschriften en lande-

Vrijmarkt 2011: veiligheid voorop   

Op 29 en 30 april verkopen veel be-
woners van Utrecht traditiegetrouw 
hun oude spulletjes op de vrijmarkt. 
Er zijn diverse muziekpodia in de 
stad en in verschillende wijken wor-
den leuke activiteiten georganiseerd. 
De Utrechtse vrijmarkt trekt altijd 
veel bezoekers.

Veiligheid centraal
De veiligheid van bezoekers staat 
voor de gemeente altijd centraal. Zo 
hangt de gemeente op drukke plek-
ken dit jaar voor het eerst camera’s 
op om de doorstroming in de gaten 

Inspecteurs zonder uniform

Tijdens de vrijmarkt verkopen bewoners traditiegetrouw hun oude spullen. ©Jan Lankveld

lijke regelgeving. Een deel ervan 
pakken wij aan.’
In een voor het publiek geopende 
horecaonderneming moet altijd een 
medewerker aanwezig zijn die op de 
vergunning vermeld staat. Bijzondere 
Handhaving controleert dat, en 
kijkt meteen of er geen alcohol aan 
minderjarigen wordt geschonken. 
Shourd: ‘Een horecaondernemer die 
betrapt wordt op het schenken aan 
minderjarigen, kan een bekeuring 
van negenhonderd euro verwachten. 
Uiteindelijk kunnen we zelfs de ver-
gunning intrekken en de onderne-
ming laten sluiten.’ 

Inval
De inspecteurs van Bijzondere Hand-
having zijn vaak op donderdag-, vrij-
dag- en zaterdagnacht in koppels op 

De afgelopen jaren concentreerde 
de overlast van [harddrugs]dealers 
en gebruikers in de Binnenstad zich 
met name in het stationsgebied en 
de Breedstraatbuurt. Doordat politie, 
Toezicht en Handhaving en andere 
partijen in deze gebieden hier hard 
tegen optreden, krijgt wijkbureau 
Binnenstad uit andere buurten sig-
nalen dat de overlast van dealers en 
gebruikers daar toeneemt. 

Graag willen we het van u weten als 
deze overlast in uw buurt speelt. 
Overlast van dealers en gebruikers 
kunt u melden aan de politie via 
0900 – 88 44 of aan wijkbureau 
Binnenstad via 030 - 286 00 00, of 
via binnenstad@utrecht.nl. 

Als er met spoed politie nodig is belt 
u 1-1-2. Het is belangrijk dat u mel-
dingen over veiligheid en overlast 
doorgeeft. Zo weten wij wat er 
speelt en kunnen we maatregelen 
nemen. •

www.wijkraadbinnenstad.nl

Wijkgerichter werken, maar hoe? 

Burgemeester en wethouders 
zijn bezig een beleid te formu-
leren om de burgerparticipatie 
te versterken en het wijkgericht 
werken zwaarder aan te zetten.
In de conceptnotitie ‘Uitgangs-
punten versterking wijkgericht 
werken en wijkparticipatie’ heeft 
het college, in het kort, aange-
geven hoe het beleid vorm kan 
krijgen.

Een van de speerpunten van het col-
legeprogramma is de versterking van 
het wijkgericht werken. In feite gaat 
het om gebiedsgericht, vraaggericht 
en integraal werken.
Met de versterking van het wijk-
gericht werken wil het college de 
slagkracht en het werk van de ge-
meente versterken door een open 
en vraaggerichte benadering dichtbij 
burgers en ondernemers. Er wordt 
gestreefd naar meer en beter sa-
menwerken met bewoners, organi-
saties en professionals in de wijken. 
In de uitvoeringsprogramma’s wordt 
herkenbaar gereageerd op de vraag 
uit de wijken.

Samenspraak
Het college ontwikkelt dit beleid in 
samenspraak met alle betrokken 
partijen zoals wijkraden, welzijnsor-
ganisaties, scholen, woningbouw-
corporaties en politie. Het nieuwe 
beleid heeft ook gevolgen voor de 
gemeentelijke organisatie. Het is 
de bedoeling de organisatie in te 
richten met wijk- en vraaggericht 
werken als leidend principe. Bij een 
zorgvuldige en consequente uitwer-
king van dat principe kunnen be-
leid, prioriteitsstelling en uitvoering 
logisch op elkaar aansluiten en zijn 
de processen helder aan de burgers 
uit te leggen. Hoe de gemeentelijke 
organisatie er uit gaat zien is nog 
niet duidelijk. Voor het welslagen 
van het nieuwe beleid is dat wel van 
groot belang. Binnen de vakdiensten 
wordt het gebiedsmanagement nu 
op een heel verschillende manieren 
ingevuld. Veel zaken gaan buiten de 
gebiedsmanager en het wijkbureau 
om. Ook de relatie tussen vakdienst 
en vakwethouder verschilt van dienst 
tot dienst. De relatie wijkwethouder 
– vakwethouder zal ook bekeken 
moeten worden.
De conceptnotitie roept nog veel 

vragen op, het is vooral een opsom-
ming van wensen en ideeën. Het 
doel is versterking van het wijkge-
richt werken, maar het wordt in de 
notitie niet duidelijk hoe de gemeen-
te dit exact gaat realiseren

Huiswerk
In januari was een grote werkcon-
ferentie belegd in het stadhuis waar 
de betrokken partijen hun inbreng 
konden leveren. In de raadzaal wa-
ren zeventig zeer gemotiveerde deel-
nemers aanwezig. Deze conferentie 
heeft nogal wat huiswerk voor de 
gemeente opgeleverd.
Vrijwel unaniem waren de aanbeve-
lingen en conclusies voor de rol van 
de wijkwethouder en de wijkregis-
seur, de nieuwe benaming voor de 
wijkmanager.
De nieuwe rol van de wijkwet-
houder, die in de notitie wordt 
geschetst, ‘ogen en oren van het 
college in de wijk’, lijkt te simpel; 
overigens is deze rol eerder bij de 
wijkraad neergelegd. De taak en de 
bevoegdheid van de wijkwethouder 
in het bestuurlijk proces zouden nu 
juist versterkt moeten worden. 

Wijkregisseur
Met de resultaten van de werkconfe-
rentie wordt het beleid ‘versterking 
wijkgericht werken en wijkpartici-
patie’, ambtelijk verder uitgewerkt. 
In die ambtelijke nota zullen de vol-
gende zaken, die vooral ook voor de 
burger van belang zijn, aan de orde 
komen.
De hele gemeentelijke organisatie 
gaat wijkgericht en vraaggericht 
werken. In de gemeentelijke uit-
voeringsprogramma’s zal duidelijk 
ingespeeld worden op de wijkvraag-
stukken. Dat kan ook betekenen dat 
zaken, maar dan beargumenteerd, 
niet opgepakt worden.
De gemeentelijke organisatie zal 
gestroomlijnd worden om de wijk-
vraagstukken efficiënt en goed geor-
ganiseerd aan te pakken.
Het proces en ook de regie moeten 
dicht bij de samenleving in buurten 
en wijken liggen. Dat bevordert een 
transparante manier van samenwer-
ken. De wijkmanager [wijkregisseur] 
krijgt daarbij een centraal rol. Daar-
toe worden de taak en functie van 
de wijkmanager in de gemeentelijke 
organisatie versterkt.

Er zal meer gebruik gemaakt wor-
den van de kennis, de denkkracht en 
innovatievermogen van bewoners, 
ondernemers en professionals. Zij 
zullen bij het gemeentelijk werk 
betrokken worden en er zal meer 
met hen samengewerkt worden. 
Initiatieven uit de samenleving wor-
den gestimuleerd en ondersteund. 
De mogelijkheden van participatie 
van betrokkenen bij gemeentelijke 
beleids- en besluitvorming worden 
verruimd. De gemeente wil meer 
mensen laten meedoen aan het in-
houdelijk debat.

Gevolgen
Pas als het nieuwe beleid is uitge-
werkt en vastgelegd in een ambtelij-
ke nota zal duidelijk worden wat de 
gevolgen zijn voor de gemeentelijke 

organisatie en voor de burgers van 
Utrecht.
De rol van de burger in de gemeen-
telijke procedures zal in ieder geval 
groter zijn dan nu. Of die burger 
deze rol aankan, hangt in hoge 
mate af van de organisatie van 
het gemeentelijk apparaat. Als de 
toegankelijkheid van diensten, af-
delingen en medewerkers niet goed 
is gewaarborgd, dan kan de partici-
pant, meestal een vrijwilliger die zich 
grote moeite moeten getroosten om 
zich in de vaak complexe materie te 
verdiepen, verdwalen in een ambte-
lijke doolhof. De vrijwilliger zal dan 
in een aantal gevallen afhaken. Dat 
is niet de bedoeling van dit nieuwe 
beleid. •

Hans Dortmond, voorzitter Wijkraad

Meld overlast 
van dealen 
en harddrugs-
gebruik!

De Predikherenstraat, met zijn geschiedenis tot diep in de Middeleeuwen, 
krijgt dezer dagen een opknapbeurt. Dankzij de grote inzet van enkele buurt-
bewoners is het in samenwerking met het Wijkbureau gelukt de gemeente te 
overtuigen van de noodzaak van herinrichting. ‘t Wordt weer een strak karak-
teristiek straatje. • 

pad. ‘Op een rustige avond zijn we 
vooral bezig met het controleren op 
de naleving van diverse wetten, 
waaronder woning-, milieu- en 
bouwregelgeving’, zegt Shourd. 
‘Maar soms krijgen we een telefoon-
tje over een incident, waar we dan 
snel op af moeten.’ Precies zo’n tele-
foontje krijgt Miquel tijdens de con-
trole bij Olivier. Hij wordt door de 
politie ingelicht over de uitkomst van 
een inval op de Amsterdamsestraat-
weg. ‘Wij moeten daarheen om 
een ondernemer een gemeentelijke 
sluiting op te leggen, zodat gemeen-
te en politie nader onderzoek kun-
nen doen. Zo werken we nauw 
samen om de stad veilig te houden.’
Met de vergunningen van Café 
Olivier blijkt alles in orde te zijn. 
‘Nog een bakkie?’, vraagt de leiding-
gevende. De inspecteurs schudden 
het hoofd en bedanken vriendelijk. 
De volgende controlelocatie wacht. 
Ze hebben nog een hele nacht voor 
de boeg. •

Ze gaan op uitgaansavonden undercover op pad, om de orde te 
handhaven. Het team Bijzondere Handhaving van de afdeling Toe-
zicht en Handhaving van Stadsontwikkeling controleert horecaon-
dernemers op de naleving van verschillende wetten. En natuurlijk 
houden ze ook een oogje in het zeil voor andere overtredingen. 

Weer als nieuw

Bijzondere Handhaving controleert op uitgaansavonden

te houden. De camera’s maken 
periodiek foto’s, waardoor voor 
het eerst tellingen verricht kunnen 
worden. Ook op het water wordt 
het steeds drukker. Daarom voert 
de gemeente voor de Oudegracht 
dit jaar eenrichtingsverkeer in. De 
gemeente plaatst op verschillende 
locaties in het vrijmarktgebied grote 
containers en afvalbakken. 

Alle informatie op de 
vrijmarktflyer
Alle muziekactiviteiten, spelregels 
en de plattegrond van de vrijmarkt 

staan op een flyer. 
Deze flyer wordt tijdens de vrijmarkt 
aan de bezoekers uitgedeeld, maar 
u kunt de flyer ook per half april 
afhalen bij het Informatiecentrum 
op de Neude of downloaden op 
www.utrecht.nl/ vrijmarkt.

Bewoners van de binnenstad en 
parkeer- of ligplaatsvergunning-
houders ontvangen een brief over 
de zaken die hen direct raken. 

Dit jaar is de vrijmarkt ook te volgen 
op twitter, via #vrijmarkt030. •

© Humphrey Daniels

Zangria zingt 
Orfeo

Binnenstadskoor Zangria heeft 
op 20 juni de Stadsschouw-
burg gehuurd om daar, in een 
theatrale voorstelling, Monte-
verdi’s Orfee en liederen van 
Peri en Landi te zingen. Solisten 
zijn Jeroen de Vaal en Tamar 
Niamut. David Jansen leidt het 
orkest. Reserveren vanaf 6 mei 
op www.zangria .nl. •

Parkeren per 
tien minuten

Wie tot voor kort één uur en één 
minuut in een parkeergarage 
van Corio stond, moest twee 
uur afrekenen. Dat is nu één uur 
en tien minuten. Onder Hoog 
Catharijne kost parkeren voort-
aan vijftig cent per tien minuten, 
en in de Springweggarage zestig 
cent. Dat betekent dan een 
verhoging per volledig uur van 
veertig cent. • 
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Werkzaamheden en bereikbaarheid Utrechtse binnenstad 
Fietsen zonder baasje niet 
lang[er] welkom in de binnenstad!

De komende maanden voert de 
gemeente verschillende werk-
zaamheden uit aan de zuidkant 
van de [binnen]stad. Daarnaast 
werkt ProRail aan de spoorver-
dubbeling tussen Utrecht Cen-
traal en Houten en bouwt station 
Vaartsche Rijn. Door deze werk-
zaamheden wordt de bereikbaar-
heid van met name de binnenstad 
minder. Een overzicht:

• Westerkade
De gemeente werkt t/m 8 april 
aan de vervanging van het riool op 
de Westerkade. De Westerkade is 
hiervoor tijdelijk afgesloten voor 
autoverkeer. 

• Westerkadeviaduct
Kort na de rioleringswerkzaamheden 
ontstaat opnieuw hinder voor de 

bereikbaarheid van de Westerkade 
vanwege de spooruitbreiding en 
de bouw van het nieuwe station 
Vaartsche Rijn. ProRail sluit de onder-
doorgang bij het Westerkadeviaduct 
vanaf 11 april tot eind dit jaar af voor 
al het verkeer vanwege de bouw van 
een nieuw spoorviaduct. De Wes-
terkade is in die periode bereikbaar 
vanaf de Catharijnesingel. Fietsers en 
voetgangers kunnen er eind 2011 
weer door.

• Spooronderdoorgangen
Behalve de onderdoorgang bij het 
Westerkadeviaduct moet ProRail voor 
de spoorverdubbeling ook een aantal 
andere spooronderdoorgangen aan-
pakken. Voor deze werkzaamheden 
worden de onderdoorgangen tijdelijk 
versmald of afgesloten. De brug bij 
de Bleekstraat en de Jeremiebrug 

bij de Westerkade worden vervan-
gen door uitneembare bruggen. De 
nieuwe Jeremiebrug schuift, samen 
met de Kruisvaart, enkele meters op. 
De onderdoorgang Bleekstraat wordt 
vanaf juni gedurende zes maanden 
versmald: er komt een aparte brug 
over de Kruisvaart voor fietsers en 
voetgangers. Het autoverkeer vanuit 
de binnenstad wordt omgeleid. De 
onderdoorgang Laan van Soestber-
gen wordt van april tot november 
afgesloten. De onderdoorgang 
Albatrosstraat blijft open voor 
alle verkeer, maar wordt vanwege 
werkzaamheden soms voor korte 
periodes versmald.

Voor een actueel overzicht en meer 
informatie kijk op www.utrechtbe-
reikbaar.nl en www.prorail.nl/rand-
stadspoor. •

Na de zomer start de gemeente 
met het verwijderen van fietsen 
die langer dan 28 dagen aaneen-
gesloten gestald worden in de 
binnenstad. Zo wil de gemeente 
meer ruimte maken voor de fiets. 
Het aantal fietsen in de Utrechtse 
binnenstad neemt elk jaar toe. 
Een positieve ontwikkeling, maar 
fietsers moeten hun rijwiel dan 
wel kunnen stallen en dat lukt nu 
niet altijd, omdat de klemmen vol 
staan. De nieuwe maximale stal-
lingsduur moet uitkomst bieden.

Fietsklemmen in de binnenstad 
worden nu te vaak bezet gehouden 
door fietsen die door de eigenaar zijn 
achtergelaten, zogenaamde weesfiet-
sen. Om deze weesfietsen te kunnen 
verwijderen heeft de gemeente in 
december 20I0 een maximale stal-
lingsduur van 28 dagen ingevoerd in 
de binnenstad [binnen de singels]. 
Voor het stationsgebied geldt deze 
termijn al langer en daar houdt de 
gemeente regelmatig weesfietsen-
acties. Bij de laatste actie zijn er daar 
ongeveer 1500 fietsen verwijderd. 

Botten en boren

Het werk aan de kluismuren bij 
de stadhuisbrug is in volle gang. 
Wie er gaat kijken hoort het 
geluid van een grote boorma-
chine. Firma Denys werkt er 
hard aan de restauratie van de 
kluismuren. 
Onder de bestaande fundering 
worden zeventig nieuwe funde-
ringspalen gemaakt. Dit gebeurt 
door onder hoge druk grout [water 
en cement] te injecteren. Hoewel 
de machines groot lijken, kan zo 
-met minimale hinder- een volledige 
nieuwe fundering onder de kluis-
muur gemaakt worden. Uitvoerder 
Demeyere: ‘Het is een uitdaging om 
zo midden in de binnenstad van 

Utrecht te werken. Een leuke kant 
ervan is dat mensen hier regelmatig 
stilstaan om het werk te bekijken. 
Af en toe speelt er een muzikant 
op de brug. Dat geeft een speciale 
sfeer.’ Ook projectleider Stevens 
van Denys vindt het een bijzondere 
ervaring: ‘We hebben speciaal aan-
gepast materieel ingezet om deze 
werkzaamheden in de historisch 
binnenstad uit te kunnen voeren, 
zoals extra geluidsisolatie.’ 
Tijdens het omhooghalen van slib 
vanonder de kluismuur zijn botten 
meegekomen. De gemeente heeft 
er meteen een archeoloog naar 
laten kijken, het bleken dierenbot-
ten te zijn. Stevens: ‘Waarschijnlijk 

Bloemen eten en op glas tekenen. 
Dingen die ouders hun kinderen 
liever niet thuis zien doen. Maar 
in het Centraal Museum mág het, 
binnenkort. Daar komt namelijk 
Kinderwerkplaats: Groene Vingers. 
Een museum voor en door kinderen. 
De bedenkers van dit plan zijn Vera 
Hiemstra [12] en Laila Pierocini [13].

‘Ik ga vaak naar een museum, maar 
die zijn meestal bedoeld voor volwas-
senen’, zegt Vera. ‘Er zijn wel speur-
tochten, bijvoorbeeld, maar die zijn 
vaak kinderachtig.’ Van haar moeder 
hoorde Vera over het bestaan van 
kindermusea, en zo kwam zij op een 
idee. Samen met haar beste vriendin 

Laila maakte ze een plan voor een 
kindermuseum, en zond dat in voor 
de Utrechtse Kinderraadsvergadering. 
Het plan won, en de gemeente stelde 
twintigduizend euro beschikbaar.

Inspiratie
De vriendinnen zitten vol ideeën, die 
ze inmiddels samen met de Amster-
damse kunstenares Wietske Maas 
uitvoeren. Een inspiratiebron voor 
de meiden is het schilderij ‘Groot 
Bloemstuk met Keizerskroon’ van de 
17e-eeuwse schilder Roelant Saverij. In 
de Kinderwerkplaats komt een groot 
raam met daarop de contouren van 
dit werk, zodat kinderen die kunnen 
inkleuren. ‘Het is zoiets als op nummer 

Na de zomer start de gemeente een 
vergelijkbare actie voor de binnen-
stad.

Extra fietsklemmen
De gemeente plaatste onlangs extra 
klemmen op het Vredenburg, de 
Oudegracht, de Mariaplaats en de 
Jacobsstraat. Bezoekers van de bin-
nenstad kunnen hun fiets ook gratis 
stallen in de bewaakte stallingen, 
onder het stadhuis, in de Lange Koe-
straat en op zaterdag in de mobiele 
stalling op de Mariaplaats. •

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op woensdag 13 april en woens-
dag 11 mei [10.00-11.00 uur]. 
U kunt tot uiterlijk één week van 
tevoren een afspraak maken via 
wijkbureau Binnenstad, telefoon-
nummer 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

slachtafval. Wel bijzonder dat het op 
die diepte zit.’

Informatieborden
Voor passanten die graag meer 
willen weten over het werk heeft 
de gemeente op de bouwhekken 
van de aannemer informatieborden 
aangebracht. 
Deze borden zijn ook te vinden op 
de website www.utrecht.nl/werven, 
onder het kopje publicaties. Uiter-
aard staat er op deze website ook 
meer informatie over de restauratie 
van de werven. U kunt zich via de 
site aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief met daarin het laatste 
nieuws over het project. •

Om het aantal diefstallen terug 
te dringen, controleert de politie 
in de binnenstad regelmatig 
fietsers of zij in het bezit zijn 
van een gestolen fiets. Dit 
gebeurt vaak met behulp van 
een zogenaamde tagreader: de 
politiebiker scant het framenum-
mer of leest een chip of barcode 
uit. Hierdoor kan snel worden 
vastgesteld of een fiets gestolen 
is. Daarnaast houdt het wijkteam 
acties waarbij ze lokfietsen inzet. 
Deze acties leiden bijna altijd tot 
aanhoudingen. Tenslotte con-
troleert de politie opkopers van 
tweedehandsfietsen [fietsenhan-
delaars]. Met deze acties wil de 
politie het signaal afgeven dat 
heling niet loont. • 

Opsporing 
gestolen fietsen

Uitvoerder Demeyere [rechts] en René Sunter van de gemeente bespreken de voortgang van de restauratie. © Marnix Schmidt

schilderen. Als het klaar is ziet het 
eruit als een groot glas-in-loodraam’, 
vertellen de vriendinnen.

Bloemenjam
Een ander onderdeel van de Kin-
derwerkplaats is Doorgeefkunst. 
‘Kinderen kunnen van stof bloemen 
maken’, zegt Laila. ‘Als ze er zelf 
twee maken, mogen ze een bloem 
van iemand anders meenemen. Voor 
jongens worden er trouwens ook nog 
leuke opdrachten bedacht.’ Verder 
komen er workshops koken met 
eetbare bloemen uit de kloostertuin. 
Deelnemers maken dan bijvoorbeeld 
bloemenjam, die voor bezoekers te 
proeven is in het museumcafé.

Vera [links] en Laila [rechts] voor hun inspiratiebron: het schilderij ‘Groot bloemstuk met Keizerskroon’ van Saverij. © Willem Mes.

Heeft u Anne Frank gemist op het Jans-
kerkhof? Dat kan kloppen. Stadswer-
ken haalde haar, en andere beelden, dit 
voorjaar even van de sokkel om mee te 
nemen voor onderhoud. Tijdens dat on-
derhoud is ervoor gezorgd dat de beel-
den voortaan niet meer zo maar door 
dieven kunnen worden meegenomen. 
Het is een project van DMO [Culturele 
Zaken] en Stadswerken. Het komt voort 
uit een verzoek van de gemeenteraad, 
die zich afvroeg of bronzen beelden 
in de stad voldoende waren beveiligd. 
Eind maart is de hele onderhoudsope-
ratie afgerond. Anne staat er weer mooi 
en veilig bij. © Willem Mes.

Van 1 mei tot 24 oktober is Groene 
Vingers geopend. De Kinderwerkplaats 
is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. De data van de workshops komen 
op www.centraalmuseum.nl te staan. 
Meer info over de Kinderraadsverga-
dering staat op www.utrecht.nl/kinder-
raadsvergadering. •

Kinderwerkplaats in Centraal Museum: 
Kleuren, koken en keizerskroon

Bewonersreacties 
verwerkt in ontwerp 
HOV om de Zuid

De tramlijn tussen Utrecht Cen-
traal en De Uithof krijgt steeds 
meer vorm. Het begin [tot aan het 
gebouw van Burgerzaken] en het 
eind zijn nu ook in beeld gebracht: 
hoe gaat de baan precies lopen 
en hoe wordt deze veilig ingepast 
in de omgeving? Bewoners en 
andere geïnteresseerden konden 
tot 2 februari reageren op het 
voorontwerp van de plannen. 

Op 17 januari organiseerde de ge-
meente een informatiebijeenkomst. 
Er kwamen voor de Binnenstad met 
name vragen over de loop- en fiets-
routes door het Stationsgebied en de 
OV-terminal, de mogelijke tweede 
spoorkruising bij de Bleekstraat, de 
koppeling met de sneltram naar 
Nieuwegein en IJsselstein en het 
medegebruik van de trambaan door 
het overige verkeer. De gemeente 
verwerkt nu de inspraakreacties. 
Het college van burgemeester en 
wethouders zal hier binnenkort op 
antwoorden.
Meer informatie en het verslag van 
de informatiebijeenkomst vindt u 
op www.utrecht.nl/hovomdezuid. 
Binnenkort volgen ook de inspraakre-
acties met de antwoorden. •
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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 Utrecht en wijkbureau Binnenstad
Neudefl at, 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.

Het taxiplatform bij Utrecht Centraal is 
definitief gesloten voor auto’s en taxi’s. 
Taxi’s staan voortaan op Busstation 
Zuid [voormalig streekbusstation]. 
Wil je iemand bij het station opha-
len of brengen? Maak dan gebruik 
van de kiss & ride plekken op het 
Stationsplein [naast de oude tramhalte 
Moreelsepark]. De Regiotaxi stopt 
voorlopig nog even op het Jaarbeurs-
plein. Binnenkort komt er een betere 
plek voor de Regiotaxi op Busstation 
Zuid, vlakbij de voetgangersuitgang 
en de plek waar dit najaar een nieuwe 
lift voor reizigers komt.

Tijdelijke opslagruimte
Het taxiplatform krijgt een nieuwe 
functie: het wordt een tijdelijke op-
slagruimte voor de winkels in de sta-

Goed idee? 
Doe er iets mee!
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Wijkbureau Binnenstad

Taxi’s en kiss & ride verhuisd

In de Strosteeg, op de plek van de parkeergarage, stond in het begin van de twintig-
ste eeuw een aantal keramiekfabriekjes, waarvan Kunstaardewerkfabriek St.Lukas 
en Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen het bekendst zijn. Dankzij een bewoners-
initiatief uit de buurt, en een bijdrage van een aantal fondsen waaronder het leef-
baarheidsbudget van de gemeente, zal deze historie dit najaar op de blinde muur in 
de Strosteeg uitgebeeld worden in een keramiektableau. Op deze foto is Kees Ag-
terberg, één van de meewerkende keramiekkunstenaars, bezig met het vervaardigen 
van een deel van het tableau. De andere betrokken kunstenaars/ontwerpers zijn Gert 
de Rijk, Tsjerk Holtrop, Henk en Anco van der Haar en Anna Smits. © Willem Mes.

Wilt u iets organiseren voor uw 
buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander 
idee om de leefbaarheid in de 
Binnenstad te verbeteren? Ook u 
kunt een aanvraag indienen voor 
het leefbaarheidsbudget. Met dit 
budget kan het wijkbureau snel 
inspelen op plannen van bewoners 
en ondernemers. Neem contact 
op met het wijkbureau of kijk op 
www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[maand januari en februari 2011]:
• groenvoorziening Teugelhof,
• nieuwsbrief buurtcomité 
 Twijnstraat,
• activiteiten Vaartsebuurt,
• verkeersmaatregel [30km 
 borden] Westerkade,
• renovatie hofje Geertebolwerk.

Falco Webbink: ‘Ik zie mijn zoontje wel opgroeien in de Predikherenstraat.’

Herstel van een bruisend straatje

Falco Webbink is al meer dan 
tien jaar een tevreden bewoner 
van de Predikherenstraat. 
Maar het smalle straatje tussen 
de Voorstraat en de Breedstraat 
lag er de laatste jaren verwaar-
loosd bij. Tijd voor een herinrich-

ting, vonden Webbink en enkele 
andere buurtbewoners. 
Ze dienden een leefbaarheidsini-
tiatief in waar de gemeente zich 
goed in kon vinden. Eind februari 
startten de eerste werkzaamhe-
den.

tionshal. Ook de KLPD-post die nu 
nog in de stationshal zit, krijgt hier 
een tijdelijke ruimte. Later wordt 
het platform helemaal gesloopt om 
plaats te maken voor het nieuwe 
Stationsplein Oost: de nieuwe 
hoofdentree van de OV-terminal. 
Het hele gebied tussen de sporen 
en Hoog Catharijne wordt anders 
ingericht, om de bouw mogelijk te 
maken. Er komt een bouwterrein 
waar onder meer een hoge kraan 
komt te staan voor de eerste sloop- 
en bouwwerkzaamheden. 

Wilt u meer weten over de verbou-
wing of de nieuwe halteplaatsen, 
check dan www.cu2030.nl of kom 
langs in het Infocentrum Stationsge-
bied [Vredenburg 40]. •

Als bewoner
Webbink woont samen met zijn 
vriendin en pasgeboren zoontje in 
de Predikherenstraat. En hij vindt 
het heerlijk. ‘Midden in het cen-
trum, zonder winkelend publiek, 
met aan de ene kant café Markt-
zicht en aan de andere kant de 
Neude’, vertelt Webbink. ‘Het is 
echt thuiskomen. Maar de scheve 
paaltjes, te hard rijdende auto’s, 
schaarse straatverlichting en verou-
derde kappen op de lantaarns ont-
sieren het straatbeeld.’ Na een wat 
lange aanloopperiode, mede door 
de strenge vorst, kon de herinrich-
ting eind februari beginnen.

Als ondernemer
Webbink – eigenaar van ontwerp-
studio bbink – ziet als vormgever 
diverse mogelijkheden voor de Pre-
dikherenstraat. ‘Deze straat bruist 
van de creatieve ondernemers. Maar 
niet iedereen ziet dat, omdat de 
straat niet uitnodigt er even lekker 
doorheen te wandelen en om je 
heen te kijken. Het wijkbureau 
begrijpt waar de buurtbewoners 
tegenaan lopen en is hun tege-
moetgekomen in hun plannen met 
een bijdrage uit het leefbaarheids-
budget. De straat wordt opnieuw 
betegeld met klinkers, de scheve 
paaltjes worden vervangen, en de 
stoep wordt aan de oneven kant 
van de straat verbreed. Daarnaast 
vervangt de gemeente de kap-

pen op de straatlantaarns en komt 
er extra straatverlichting. Tot slot 
wordt de bocht op de hoek van de 
Predikherenstraat scherper gemaakt 
om het verkeer af te remmen. Web-
bink: ‘De gemeente is op bijna al 
onze wensen ingegaan. Ik zie mijn 
zoontje hier wel opgroeien.’ • 
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Vr 1 Pieterskerk
20.15 Collegium Ad 
Mosam olv Huub Ehlen; 
Buxtehude, Membra Jesu 
Nostri; € 20/12

Vr 1 Catharinakathe-
draal
20.15 Utrechtse Studenten-
cantorij olv Fokko Olden-
huis: Litanies; Duruflé, 
Requiem; Langlais, Missa 
In Simplicitate; werken van 
Poulenc en Gesualdo

Vr 1 Kikker
20.30 Esquire Saxofoon-
kwartet: Holland Amerika 
Lijn; € 14,50/11,50

Za 2 Domkerk
15.30  Jan Jansen [piano] 
mmv Rom Molemaker 
[dichter]; Haydn, Die sieben 
letzte Worte unseres 
Erlösers am Kreuze; collecte

Zo 3 Willibrordkerk
14.00 Kwintet Dolcimelo: 
Engelse Passiemuziek 
uit het Eton Choirbook; 
collecte

Zo 3 Catharinakathe-
draal
14.30 Kathedrale Koor 
olv Gerard Beemster; 
Stainer, The Crucifixion

Zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 
117 Sei Lob und Ehr dem 
höchsten Gut; collecte

Wo 6 Pieterskerk
20.15 Les Musiciens de 
Saint-Julien: Et la fleur vole; 
17de-eeuwse danslied-
jes van o.a. Ballard en 
Guédron; € 18/10

Do 7 Bartholomeus 
Gasthuis
16.00 Satoko Okitsu 
[klavecimbel]; € 12,50/5

Za 9 Domkerk
15.30 Koor, orkest en 
solisten van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; Bach, 
Johannes Passion; collecte

Za 9 Jacobikerk
19.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Bach, Matthäus Passion; 
€ 60

Za 9 Wilhelminakerk
20.00 VUSO symfonie-
orkest olv Reinier Bavinck 
mmv Maarten Jansen 

[cello]: From Russia with 
love; Moessorgsky, 
Promenade uit 
“De schilderijententoon-
stelling”; Tschaikowsky, 
Variaties op een Rococo-
thema; Rubenstein, 
Melodie in F; Borodin, 
Polovtsian Dances; 
Tschaikowsky, Notenkraker-
suite; € 10/5

Za 9 Willibrordkerk
20.00 Kamerkoor 4bij4 
olv Maarten van der Bijl 
mmv Netty Otter [alt], 
Eric Reddet [tenor] en 
Robert Hoving [bas]; 
werken van Telemann, 
Nees, Van der Bijl, 
Whitacre en Bach; € 15

Zo 10  Willibrordkerk
14.00 Willeke Smits [orgel] 
en Monique van der 
Hoeven [zang]; Pergolesi, 
Stabat Mater; collecte

Zo 10  Pieterskerk
15.30 Passie voor Pasen 
olv Dirkjan Horringa mmv 
Jos van der Velde [evange-
list], John Woudt [bas] en 
barokensemble olv Marco 
Vitale; Meder, Matthäus 
Passion; € 20/9

Do 14  Jacobikerk
20.00 USKO olv Gilles 
Michels mmv Roderik 
Blom [Evangelist], Joep van 
Geffen [Christus], Titia van 
Heyst [sopraan], Esther 
Kuiper [alt], Daniel van 
Kessel [tenor] en Tiemo 
Wang [bas]; Bach, 
Johannes Passion; € 15/10

Vr 15  Pieterskerk
20.15 Utrechts Byzantijns 
Koor olv Grigori Sarolea: 
Passie-paasconcert; € 13/9

Za 16  Domkerk
15.30 Christine Jansen 
[sopraan] en Gemma Jan-
sen [alt]; Pergolesi, Stabat 
Mater; collecte

Za 16  Willibrordkerk
20.00 Capella Augustini 
olv Rutger Mauritz mmv 
Geerten Liefting [orgel]; 
Lamentationes Ieremiae 
van Tallis, White, Cardoso 
en Victoria; collecte

Za 16  Geertekerk
20.15 NESKO olv Harmen 
Cnossen mmv Rosanne van 
Sandwijk [mezzosopraan]; 
Bruckner, Drei Stücke für 
Kammerorchester; Wiege-
rink, opdrachtcompositie; 
Beethoven, 6e symfonie; 

Mahler, liederen; € 15/10

Zo 17  Uithof
12.00 Culturele Zondag: 
De Uithof is jarig! info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 17  Janskerk
13.30 Vocaal ensemble 
Octagon; Van Belle, 
Gezongen Kruisweg

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 De Baronnye olv 
Hans Leeuwenhage; 
Schütz, Matthäus Passion; 
collecte

Zo 17  Spoorwegmu-
seum
15.00 Opera per tutti; 
€ 20

Zo 17  Dominicuskerk
15.00 Koor Otia olv An-
nemiek Laarhoven mmv 
Sjoukje Kooistra [sopraan], 
Alexandra d’Espinoza 
[mezzosopraan], Tymen 
Jan Bronda [orgel] en 
barokensemble; Pergolesi, 
Stabat Mater voor solisten 
en vrouwenkoor; werken 
van Saint-Saëns en Fauré; 
€ 12,50

Zo 17  Leeuwenbergh-
kerk
15.00 Vocaal ensemble 
Leeuwenbergh olv Roel 
Vogel mmv Esther Burgstra 
[sopraan], Evert Jan 
Nagtegaal [bariton], 
Jacqueline van der Zee en 
Reinder Mulder [piano]; 
Brahms, Ein deutsches 
Requiem; € 17,50

Zo 17  Geertekerk
16.00 Symfonieorkest 
De Philharmonie olv Daan 
Admiraal mmv Bas Jongen 
[cello]; Mahler, Blumine; 
Bosmans, Poème voor 
cello en orkest; Mahler, 1e 
symfonie

Di 19  Parnassos
20.30 Dekoor olv 
Christoph Mac-Carty mmv 
vocal group Postyr 
[Denemarken]; € 7,50

Wo 20  Doopsgezinde 
kerk
15.30 Vocaal herenen-
semble Peregrini; Tallis, La-
mentations of the Prophet 
Jeremiah; Poulenc, Quatre 
petites prières de Saint 
François d’Assise; collecte

Wo 20   Janskerk
20.15 Symfonieorkest 
Bellitoni olv Jurjen Hempel 

mmv Alistair Shelton-Smith 
[bariton]; Liszt, Von der 
Wiege bis zum Grabe; 
Mahler, Kindertotenlieder; 
Stravinsky, Le Sacre du 
Printemps; € 15/13

Za 23  Domkerk
15.30 Cantores Martini 
mmv Jan Jansen [orgel]; 
Liszt, Via Crucis; collecte

Zo 24  Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: Choral 
Evensong; collecte

Ma 25 Jacobikerk
15.30 Gerrit Christiaan de 
Gier [orgel]: Paasconcert

Do 28 Lutherse Kerk
20.15 Het Ruysdael Kwar-
tet; Haydn, Strijkkwartet 
Op 74/3 [“Reiter”]; Doh-
nàni, Strijkkwartet Op 15 
no. 2; Bartók, Strijkkwartet 
no. 4; € 17,50

Za 30  Domkerk
15.30 Koor, orkest en 
solisten van de Domcanto-
rij; Purcell, Birthday ode for 
Queen Mary; collecte

MEI

Zo 1 Willibrordkerk
14.00 Valérie Guillorit 
[sopraan] mmv Christine 
Kamp [orgel]; Franse ro-
mantische liederen; € 5

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 66 
Erfreut euch, ihr Herzen; 
collecte

Wo 4  Willibrordkerk
20.30 Hucbald koor en 
orkest olv Lodewijk van der 
Ree; Cherubini, Requiem

Do 5 Bartholomeus 
Gasthuis
16.00 Natalja Korobanjko 
[piano]; € 12,50/5

Do 5 Willibrordkerk
20.30 Bevrijdingsdag-
concert; collecte

Za 7 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 
Franck, Trois Chorals; Bach, 
Preludium en Fuga h-moll; 
collecte

Vr 13 Pieterskerk
20.15 VU-Kamerkoor olv 
Boudewijn Jansen mmv 
Ensemble Waterloo: 
Harmony of the Spheres; 
Josquin, Missa Pange 

Lingua [delen]; Franssen, 
Harmony of the Spheres; 
€ 15/10

Za 14  Domkerk
15.30 Domcantorij, Jan 
Jansen en solisten: Concert 
tgv het afscheid van Dom-
organist Jan Jansen; Cam-
pra, Psalm 8; Bach, Sonate 
G-dur, Preludium en Fuga 
e-moll; Britten, Rejoice in 
the Lamb; collecte

Vr 20  Pieterskerk
20.15 Cappella Amster-
dam olv Kaspars Putnins: 
Romantische en heden-
daagse koormuziek uit 
Letland en Noorwegen; 
€ 20/12

Za 21  Domkerk
15.30 Domorganist: eerste 
concert; collecte

Za 21  Jacobikerk
20.00 Vocaal Ensemble 
Cantica Zoetermeer olv 
Johan van Oeveren mmv 
Gerrit Christiaan de Gier 
[orgel]; werken van o.a. 
Sweelinck, Bruckner en 
Schuurman

Za 21  Binnenstad
19.30 Studentenmuziek-
gezelschappen: Concert-
route; € 20/15 
info www.parnassos.nl

Za 21  Jacobikerk
20.00 Vocaal Ensemble 
Cantica Zoetermeer olv 
Johan van Oeveren mmv 
Gerrit Christiaan de Gier 
[orgel]; werken van o.a. 
Sweelinck

Za 21  Geertekerk
20.15 Kamerorkest 
Pulcinella olv Jussi Jaatinen 
mmv Pierre Mak [bariton]; 
Britten, Four Sea Interludes 
[uit Peter Grimes]; Mahler, 
Lieder eines fahrenden 
Gesellen; Ives, 2e Symfo-
nie; € 12,50/9/5

Zo 22  Binnenstad
14.30  Studentenmuziek-
gezelschappen: Concert-
route [ook om 19.30]; € 
20/15 info www.parnas-
sos.nl

Zo 22  Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: Choral 
Evensong; collecte

Za 28  Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Brumel, Missa Et ecce ter-
rae motus; collecte
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Politiek

Bloemkool en braad-
worst
Het thema van deze Binnenstads-
krant is B&B. Wij maken daar voor 
het gemak maar even ‘bloemkool en 
braadworst’ van, want als het meezit, 
kunt u deze artikelen binnenkort ook 
op zondag kopen. Net als levensmid-
delen die niet met een B beginnen, 
trouwens. 
Op dit moment zijn de gemeentelijke 
regels zodanig, dat er één super-

Zwaar verkeer op Oude-
gracht
De gemeente werkt hard aan het 
restaureren van de kades en werven 
op de Oudegracht. Hierbij wordt ook 
de schade hersteld die is ontstaan 
tussen de werfmuur en het kelder-
gewelf te hoogte van de Lange Ro-
zendaal. Website De Nieuwe Utrech-
ter [www.dnu.nu] had hier eerder 
over bericht. De schade op deze 
prachtige plek is ontstaan doordat 
deze dagelijks kapotgereden wordt 
door zware vrachtwagens. Daarnaast 
worden de grachten ontsierd door 
vele geparkeerde auto’s. 

GroenLinks is van mening dat deze 
situatie snel verbetering behoeft. 
Daartoe stelde raadslid Steven de 
Vries onlangs mondelinge vragen 
tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring. Hij was vooral benieuwd naar 
wie er verantwoordelijk is voor het 
betalen van de schade en of deze te 
verhalen is op de veroorzakers ervan. 
Daarnaast vroeg hij de wethouder 
hoe er de komende tijd gehandhaafd 
gaat worden opdat er niet opnieuw 
schade ontstaat. De wethouder 
antwoordde dat de schade helaas 
niet verhaald kan worden op de 
veroorzaker. Wel zal de komende 
jaren steviger worden ingezet op 
handhaving van het thans geldende 
verbod voor zware vrachtwagens. 
GroenLinks streeft naar een ho-
gere waardering van de monumen-
tale grachten en hoopt dat ze [op 
termijn] autovrij gemaakt kunnen 
worden. Heeft u vragen of opmer-
kingen? U mag mij altijd e-mailen: 
steven.de.vries@utrecht.nl •

Politiek

Belachelijk Betuttelend
Het college maakt zich veel zorgen 
over de huizen in de Binnenstad. 
Ze zijn namelijk een groot gevaar 
voor de samenleving. Niet omdat 
ze kunnen omvallen of omdat je er 
enge ziektes van kunt krijgen. Nee, 
ze zijn niet goed genoeg geïsoleerd. 
Gelukkig is wethouder en milieuacti-
viste mevrouw De Rijk heel creatief. 
Daarom heeft ze verzonnen dat deze 
panden verplicht geïsoleerd moeten 
worden. Maar hoe komt de ge-
meente er nu eigenlijk achter welke 
panden wèl en welke panden niet 
voldoen aan de klimaatcriteria van 
deze GroenLinks-bestuurder? Welnu, 
daartoe gaan de bijzondere opspo-
ringsambtenaren van de gemeente 
vanuit de lucht [per helikopter of 
vliegtuig, ze zoeken nog even uit wat 
het minst CO2-onvriendelijke lucht-
voertuig is] met een infraroodcamera 

B&B’s: groeiende 
bedrijfstak.
De afgelopen jaren zijn er veel Bed 
and Breakfasts bij gekomen. Ik ken 
er inmiddels 38, waarvan 13 binnen 
de singels. Een bloeiende bedrijfstak 
dus die prima aansluit bij de hotels 
die er zijn. De Hotelnota van de 
gemeente wijst op het gebrek aan 
betaalbare overnachtingsmogelijk-
heden in de stad en vooral in de Bin-
nenstad. Er zijn vooral onvoldoende 
driesterrenhotels. Het lukt nog niet 
om er meer te krijgen. Vreemd dat 
het in Amsterdam wel kan; daar zijn 

talloze kleine betaalbare hotels in 
mooie panden.
De hotels die we erbij zagen komen 
[het Courthotel in de voormalige 
rechtbank en binnenkort het DOM-
hotel ] zitten in het hogere seg-
ment en lijken toch vooral ook een 
kapstok om het zoveelste restaurant 
te kunnen beginnen. De Utrechtse 
hotels kosten al gauw 140 euro of 
meer. B&B’s zitten ruim onder deze 
prijs: voor 80 tot 125 euro kun je 
er terecht, bij een langer verblijf 
meestal voor minder. Mijn vriend en 
ik runnen een B&B met drie kamers. 
Als ik naar mijn gasten kijk zijn het 
voor een deel toeristen en daarnaast 
mensen die voor werk in de stad 
moeten zijn. Zo is er een Belg die 
bij Prorail werkt en drie nachten per 
jaar komt. We hebben zangers en 
musici die voor een reeks van voor-
stellingen een week of langer bij 
ons zijn, gasten van de Universiteit 
of het AZU.’s vullen zo een gat in de 
markt en dragen bij aan de econo-
mie van Utrecht door toeristenbelas-
ting af te dragen. En de gasten gaan 
natuurlijk in de vele restaurants eten 
of koken in hun B&B met spullen die 
hier gekocht zijn bij een supermarkt 
of een gespecialiseerde winkel.
Ik gok op nog meer B&B’s in de 
Binnenstad die allemaal redelijk vol 
zullen komen. En als raadslid van 
de PvdA juich ik de kleinschalige 
economische activiteiten toe. Juist zij 
dragen bij aan werkgelegenheid.
 
Sytse Koopmans •

Graffitivrije stad
‘Utrecht graffiti-vrij’ is de naam 
van het initiatiefvoorstel van CDA 
en VVD dat unanieme steun heeft 
gekregen van de gemeenteraad. 
Het college gaat het vóór juli verder 
uitwerken. Door een nieuwe geza-
menlijke aanpak wordt graffiti veel 
sneller verwijderd en worden de 
kosten zo veel mogelijk verhaald op 
de daders. Op het ogenblik besteedt 
Utrecht jaarlijks ongeveer een half 
miljoen euro aan graffitiverwijde-
ring. 
Graffiti is een van de grootste erger-
nissen van de bewoners van Utrecht. 
Graffiti die niet snel wordt verwij-
derd, leidt tot verdere verloedering 
van de openbare ruimte en geeft 
velen een gevoel van onveiligheid.

De initiatiefnemers hebben de ambi-
tie om de stad grotendeels graffitivrij 
te houden. Dat kan alleen als er 
wordt samengewerkt met een aantal 
grote vastgoedeigenaren in een 
gezamenlijk opdrachtgeverschap. Zo 
kan er schaalvoordeel worden be-
reikt. Dit wordt verkregen door een 
openbare aanbesteding, dat drukt 
namelijk de kosten voor elk van de 
afzonderlijke opdrachtgevers en het 
biedt een hogere kwaliteit omdat 
een groter deel van de stad sneller 
schoon zal zijn.

24 uur
De meeste bekladding met graf-
fiti komt voor in de Binnenstad, 
een gebied dat alleen al voor het 
toerisme erg belangrijk is. Het is 
dus van economisch belang voor de 
gehele stad dat het centrum gastvrij 
en aantrekkelijk is, wat betekent dat 
het centrum graffitivrij moet zijn. Zo 
staat er in het voorstel dat beklad-
ding in het centrum binnen 24 uur 
verwijderd moet worden. 

Extra politie-inzet
De politie kan momenteel weinig 
prioriteit geven aan het gericht op-
sporen en oppakken van de daders, 
maar richt zich op heterdaadmeldin-
gen. Stadswachten of BOA’s kunnen 

uw huis fotograferen. En mocht u 
dan de thermostaat te hoog hebben 
staan of een raampje open hebben 
gelaten, dan kunt u een schrijven van 
de gemeente verwachten.
Ze gaan u dan verleiden om te in-
vesteren in uw huis en als u dat niet 
doet, gaan ze u daartoe dwingen: 
‘De vrijblijvendheid voor het nemen 
van energiebesparende maatregelen 
is eraf’. Als het niet in een gemeente-
lijk beleidsplan stond en de wethou-
der er niet zo serieus bij zou kijken, 
zouden we denken aan een 1 april-
grap... De VVD gaat uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van de Binnen-
stadbewoners om zuiniger met ener-
gie om te gaan. Veel mensen nemen 
die verantwoordelijkheid al. Inwoners 
en bedrijven doen al heel veel aan 
energiebesparing en isolatie van hun 
eigendommen, gewoon omdat dat 
slim is: de investeringen verdienen 
zichzelf vroeger of later terug.
Wat de VVD betreft, hoeven er dan 
ook géén eco-ambtenaren langs 
de deuren om de inwoners te over-
tuigen van betere isolatie van hun 
woning. Wij zijn overtuigd van het 
vermogen van mensen om zélf na 

markt per 15.000 inwoners open 
mag. Slimme supermarkten ontdek-
ten deze mogelijkheid en op dit mo-
ment zijn er zestien supermarkten, 
verspreid over de hele gemeente, 
die op zondag tussen vier en negen 
open mogen. Bij deze supermarkten 
is het elke zondag razend druk. Lo-
gisch dus, dat andere supermarkten 
klagen: ‘Waarom hij wel en ik niet?’ 
Hetzelfde geldt voor de kleinere, 
meestal meer specialistische winkels: 
‘De supermarkt verkoopt op zondag 
wat ik anders op zaterdag of maan-
dag kan verkopen.’ En dan zijn er 
nog de klachten van omwonenden 
bij de supermarkten waar het zo 
vreselijk druk is. Het is duidelijk dat er 
iets moest veranderen in de winkel-
sluitingstijdenverordening. Maar wat 
is wijsheid? Om de druk in de wijken 
wat te verlichten, zou je ervoor kun-
nen kiezen om twintig supermark-
ten op zondag open te laten zijn. 
Dat kan, want Utrecht heeft zo’n 
300.000 inwoners en 20 x 15.000 
= 300.000. Veel verschil zouden die 
vier extra supermarkten niet maken.
 
Referendum
 Je zou er ook voor kunnen kiezen 
om in Utrecht alle middenstanders de 
vrijheid te geven op zondag open te 
zijn. D66 is daar een voorstander van, 
maar in 2005 was er een referen-
dum, waarin gevraagd werd of er in 
de Binnenstad meer koopzondagen 
moesten komen. De meerderheid 
stemde tegen en wij vinden dat die 
uitslag gerespecteerd moet worden. 
Nu lijkt er een oplossing gevonden te 
zijn: geef alle levensmiddelenwinkels 
[supermarkten, bakkers, slagers, 
groenteboeren, slijterijen etcetera] de 
vrijheid om op zondag open te gaan 
in de hele gemeente. Dit voorstel is 
door het college van B&W aan de ge-
meenteraad gedaan. D66 vindt het 
een uitstekend idee. Enerzijds om-
dat het aan de vraag beantwoordt 
die er kennelijk is: de drukte en de 
overlast die er nu bij de geopende 
supermarkten is, rechtvaardigt dat 
standpunt. Bovendien vermindert 
het oneerlijke concurrentie tussen 
supermarkten en kleine winkels. 
Uit de raadsinformatieavond op het 
stadhuis bleek bovendien dat veruit 
de meeste insprekers voorstander 
waren; zowel bewonersorganisaties 
als ondernemersverenigingen zien dit 
plan wel zitten. Het is goed voor de 
economie en de werkgelegenheid en 
er zijn wachtlijsten van studenten die 
op zondag willen werken.
 

Draagvlak
Misschien vreest u de koopzondag 
in de Binnenstad. We hebben dan 
goed nieuws voor u: per 25 winkels 
in de Binnenstad zijn er zo’n drie 
levensmiddelenwinkels, die, als 
ze dat zouden willen, straks open 
zouden mogen. Dat lijkt niet eens 
op een koopzondag. Je gaat niet 
‘lekker shoppen’ voor bloemkool 
en braadworst in een stad waar 88 
procent van de winkels gesloten 
is. De komende tijd zal er in de 
gemeenteraad over gesproken wor-
den en zullen er door ambtenaren 
onderzoeken worden gedaan naar 
belangrijke zaken als draagvlak en 
zondagsrust. •

Weesfiets of niet?

Weesfietsen zijn fietsen waarnaar 28 dagen nadat ze zijn voorzien van 
een label nog niemand heeft omgekeken. In het Stationsgebied [nu 
16.000 fietsklemmen, uiteindelijk 33.000] labelde de Parkeerdienst al 
een paar keer alle fietsen, en haalde er vier weken later per actie zo’n 
vijftienhonderd op. Na de zomer zijn de weesfietsen in de Binnenstad 
ook niet veilig meer. Ook daar komen acties. Niet alle fietsen blijken 
uiteindelijk toch wezen te zijn. Eén deel wordt opgehaald. De Parkeer-
dienst verwijdert ook wrakken, dat zijn fietsen waaraan tenminste 
twee belangrijke onderdelen ontbreken, zoals een wiel en het zadel, 
en fietsen die op gevaarlijke of zeer hinderlijke plaatsen staan. 
Op de foto: een gevaarlijk geplaatste fiets wordt losgeslepen.

te denken en om vanuit maatschap-
pelijke of economische motieven 
zuinig om te gaan met energie en 
grondstoffen. Nog één stap verder en 
dan staat er een controleambtenaar 
met een stopwatch in de badkamer 
te controleren of we niet te lang 
douchen. Om bij de twee B’s van dit 
themanummer te blijven: we vinden 
het Belachelijk Betuttelend. •

signaleren en opsporen, maar niet 
oppakken. Aangifte doen van 
bekladding is mogelijk, maar heeft 
naar het gevoel van betrokkenen in 
de huidige praktijk weinig zin. Dat 
moet anders. Door de graffitiverwij-
dering in de hele stad in één hand 
te brengen, wordt consequent alle 
bekladding geregistreerd en bewijs-
materiaal verzameld. De graffiti-
verwijderaar kan afspraken maken 
met de politie over automatische 
aangifte van alle bekladding en het 
beschikbaar houden van bewijsma-
teriaal. In andere steden is hiermee 
goede ervaring opgedaan. Als een 
dader wordt gepakt, is de kans 
op veroordeling groter en wordt 
kostenverhaal mogelijk. •

© Job de Jong
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Vervanging voor 
postkantoor
Als binnenkort het postkantoor op 
de Neude sluit, zal de nieuwe ING-
vestiging in de St. Jacobsstraat zijn rol 
overnemen. ING zit in het kantoor dat 
Fortis heeft verlaten. De vestiging is 
open van negen tot zeven (op koop-
avond tot negen uur) en ook op 
zaterdag.  •
 

kind op perron
ochtendspits op het perron
elke dag dezelfde trein
maandag wacht op vrijdag
die maandag alweer in zich draagt
de sleur staat grauw geslepen
aan gezichten
die elkaar niet meer zien staan

ochtendspits op het perron
een kind
dat lacht
een en al plezier
acht zongevlekte spreeuwen
op een rij
geven 
kwetterend
converserend
balancerend
op de rail
alleen voor haar
hun circusnummer weg

ochtendspits op het perron
elke dag dezelfde trein
maandag wacht op vrijdag
die maandag alweer in zich draagt
de sleur staat grauw geslepen
aan gezichten
die geen enkele spreeuw meer zien

wellicht weet alleen het kind nog
wat werkelijk leven is –

Oeke Kruythof

De Projectorganisatie Stationsgebied [POS] 
praat elke paar maanden belangstellenden bij 
tijdens een schouw, een rondgang langs de 
bouwplaatsen. Half maart zou de wandeling 
naar een plek voeren die werd aangeduid als 
‘stationsplein’. Daaronder bleek de POS het 
ontmantelde taxiplatform te verstaan. 

Als je nu een taxi wilt, moet je naar het bussta-
tion-zuid. Daar wachten er vier, tussen slagbomen, 
met een bewaker er bij. De rest, de ‘buffer’, staat 
verderop, tussen de hoofdgebouwen van NS. Met 
dertig auto’s helemaal vol. Weer met slagbomen, en 
weer met een bewaker, die van elke taxi die de buf-
fer binnenrijdt het kenteken noteert. En dan wordt 
het last in, last out. 
 
Klapstoelen
In december introduceerde George Jansen van Pres-
tige-taxicentrale zijn elektrische Greencab, waarvan 
hij er met twee miljoen rijkssubsidie 32 kocht. In 
de buffer staat er niet één. Volgens de wachtende 
chauffeurs is dat geen toeval. In het begin hebben 
ze er een paar gezien, daarna nooit meer. [Opge-
beld naar Greencap: er rijden er nu zes die alleen 
worden gebruikt voor besteld vervoer. Aan het eind 
2011 zijn ze allemaal op de weg.] De gemeente 
vergastte de mannen op een portocabine, dat wil 
zeggen een wachthok met wc en koffie-automaat. 

Er staan vier klapstoelen, door chauffeurs van huis 
meegenomen. 
Vrolijk is het er niet. De chauffeurs, bijna allemaal 
eigen rijders, klagen, vooral over gebrek aan werk, 
en dus aan inkomen. ‘Het was al niet zo best, maar 
nu is het dramatisch. Je zit hier 2,5 uur te wachten 
op een ritje van 7,50’, zegt de één. ‘Er zijn sowieso 
te veel taxi’s’, vindt een ander. ‘De gemeente heeft 
ons hier verstopt, tussen hoge muren. Op het plat-
form zagen we nog wel eens leuke meisjes. 
Nu kijken we alleen naar elkaar’. Weer een ander: 
‘Schrijf maar op: dit is een open gevangenis’. 
Taxichauffeurs mogen twaalf uur per dag werken, 
waarvan negen uur achter het stuur. Maar als ze nu 
een paar uur rijden is het veel. 

Bouwkraan
Waaraan het ligt weten ze niet. Het is nog te vroeg 
om conclusies te trekken. Voor de treinreizigers zijn 
de taxi’s in elk geval veel minder zichtbaar. Je moet, 
komend uit het station, de nare gang door richting 
busstation, met rechts de zijkant van het stations-
restaurant, dat binnenkort verdwijnt. Bij de uitgang 
is de NS volop aan het werk. De kiosken zijn al weg; 
straks wordt er een grote bouwkraan neergezet.
De roltrap doet het, de lift ruikt frisser dan bij de 
schouw vier maanden terug. 

De regiotaxi krijgt binnenkort een plekje in de buurt 
van die lift. •

In de portocabine

Trianon sluit
Zalencentrum Trianon op de Oudegracht gaat per 
31 december dicht. Kristine Teeuw, die het pand 
huurt van dansleraar Henny Cornelissen, heeft na 
zeventien jaar besloten er mee te stoppen. 
‘Ik ben 53, en als ik nog wat anders wil dan moet 
het nu’. Ze betwijfelt sterk of iemand anders de 
exploitatie wil overnemen. ‘Pas bij een omzet van 
15.000 euro per maand ben je uit de vaste lasten. 
Het is een ook een beetje een retropand. Je zult 
er veel in moeten investeren’.

Een paar taxi’s bij het station, de rest wacht verderop © Saar Rypkema

Trianon bestaat sinds 1932, en speelt een niet 
onbelangrijke rol in het Utrechtse sociale, po-
litieke en culturele leven. Er waren honderden 
inspraakavonden, vergaderingen van politieke 
partijen en danscursussen. Zo geeft Gert Nijen-
huis van dansschool Step by Step er al jarenlang 
stijldansen. 
Hij is nu op zoek naar een andere ruimte van 
negentig vierkante meter voor dertig avonden 
per jaar. Zijn e-mailadres is stepdans@casema.nl 
en zijn telefoonnummer 231 43 55.•


