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Mondje dicht
• Skihut verstomd
• Onderaardse gangen?
• De liefde van de Sint
• Biechten lucht op
• Onbekende Domkerk
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Shhh...

De Kleine Dom zal naar verwachting 
vanaf januari met een kwart minder 
uren toe moeten. Nu werken Dercio 
Emanuel, Els Korsten, Nout Ketelaar, 
Bart van Meeteren en Petra Slagboom 
samen nog 56 uur per week in de 
speeltuin. Dankzij hen is die de hele 
week open.De potentiële clientèle is 
groter dan de negenhonderd tot dui-
zend Binnenstadskinderen onder de 
dertien jaar. Doordat het centrum vier 
basisscholen telt met kinderen uit heel 
Utrecht, spreekt ook jeugd die verder 
weg woont hier af. Broertjes en zusjes 
uit de buitenwijken worden hier ‘ge-
stald’ als ouders de stad ingaan of op 
en neer fietsen naar het UCK op het 
Domplein. De tussen- en naschoolse 
opvang is ook vaste klant. Op drukke 
zomerdagen zijn er zo’n 250 kinderen. 
Drie ochtenden zijn er ‘s ochtends 

peuteractiviteiten. Woensdagmiddag 
en tijdens de vakantie koken, sporten, 
knutselen en tuinieren de medewer-
kers met kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar.

Nauwelijks problemen
De Kleine Dom, die in 1985 in de 
plaats kwam van garage Hartog, is 
de enige bemande speeltuin binnen 
de singels. Hij staat goed bekend: 
veilig en nauwelijks problemen met 
vervelende kinderen. Begeleiders zien 
toe op omgangsvormen en kennen 
nagenoeg alle jeugdigen bij naam.
Er gebeurt veel. De Lange Nieuw-
straatzijde is voor de ‘groten’ met 
klimmuur, voetbalkooi, schommels en 
klimtoren. Hier ook de bak die dient 
als zwembadje, knotshockeyterrein en 
skate/schaatsveld.

De Binnenstadskrant is een 
onafhankelijke uitgave op initiatief 
van bewonersgroepen, verschijnt 
vijf keer per jaar en wordt gratis 
verspreid in de Binnenstad. 
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Colofon

Vanaf de zolderverdieping van mijn huis heb ik een weids 
uitzicht over de westkant van de Binnenstad. In de afgelopen 
jaren heb ik dit gebied enorm zien veranderen. Ik heb de torens 
van de Rabobank zien groeien, het Muziekcentrum en het 
Stadskantoor. Om de nieuwbouw heen staan kranen die ‘s 
avonds en ‘s nachts een fel licht uitstralen. En natuurlijk is er 
ook de oudere hoogbouw, zoals de hoofdgebouwen van de 
NS en van Hoog-Catharijne. De skyline van de stad lijkt tegen-
woordig meer op die van Rotterdam dan op die van de oude 
stad. Gelukkig blijft de Domtoren fier boven al die nieuwbouw 
uitsteken. Toch had de stad ook in het verleden al een indruk-
wekkende skyline. Als we in het jaar 1122 de Rijn waren afge-
varen, dan zouden we een silhouet van de stad hebben gezien 
waarin talloze kerktorens hoog uitstaken boven de lage huizen. 
Domkerk, Oudmunster, Pieterskerk, Janskerk, Mariakerk en 
Paulusabdij hadden elk twee Romaanse torens, die tientallen 
meters hoog oprezen. En ook de Nicolaaskerk met zijn twee 

torens stond er al. Van al deze torens is alleen de noordelijke 
toren van die laatste kerk bewaard gebleven. De andere zijn 
verdwenen met de sloop van de kerk, vervangen door nieuw-
bouw [de Domtoren] of gesneuveld tijdens de orkaan van 
augustus 1674. Bestond de oude skyline vooral uit kerktorens, 
de nieuwe laat vooral kantoren zien. En die zijn niet zoals de 
oude gebouwen van steen en baksteen, maar van staal, glas 
en beton. Maar de belangrijkste hoogbouw in de Binnenstad 
is en blijft de Domtoren. Voor de meeste Utrechters is de 
toren zo vanzelfsprekend dat ze niet of nauwelijks stilstaan 
bij de functies die zo’n hoge toren in de stad heeft. Het is een 
kerktoren met klokken die de tijd aangeven en klokken die 
muziek maken. Een andere functie – met name voor niet-
Utrechters – is die van richtingaanwijzer. De toren functioneert 
als een kompas voor mensen die de weg niet kennen in de 
Binnenstad. Utrecht is met zijn wirwar aan bochtige straten en 
steegjes een stad waar je de weg makkelijk kwijt raakt. Een 
stad om in te verdwalen. De Domtoren is daarin het baken 
dat je op het rechte pad houdt. •

Adressen

Giften:
Financiële steun van bewoners, 
bedrijven en instellingen en 
is van harte welkom op ING 
bankrekening 245122 ten 
name van Binnenstadskrant, 
Utrecht, onder vermelding van 
‘gift’.

Skyline

Bewonersgroepen

Beheergroep A t/m Z   
[Andreasstraat - Zilver-
straat] 
tel. 2333147

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt   
ronald-kampman@ziggo.nl

Buurtcomité Noordelijke 
Oude Stad [NOS]
e-mail: b.nijssen@wokkel.net

Buurtcomité Twijnstraat 
en omstreken
www.twijnsite.nl

Buurtcomité Zuidelijke 
Oude Stad [ZOS]
e-mail: 
hanvandobben@wur.nl

Buurtpreventiegroep Wijk 
C-West
tel. 2328076

Klankbordgroep 
Breedstraat en omgeving
tel. 2328591

Klankbordgroep 
Werven
e-mail: 
digamee@attglobal.net

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

Stichting Singelgebied 
Utrecht
www.singelgebied.nl 

Vereniging Comité 
Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.grachtstegen.nl

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
Kikkersloot 18, 3993 
TK Houten

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl

Wijk C Komité
www.wijkc.nl

Overig

Algemene Hulpdienst
[van welzijnsstichting Stade]
tel. 2361743
Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
www.centrumutrecht.nl

Cumulus 
[welzijnsonderneming - Binnen-
stad]
www.cumuluswelzijn.nl

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Wijkbureau Binnenstad
[gemeente]
tel. 2869860
www.utrecht.nl/binnenstad
@WBBinnenstad
email: binnenstad@utrecht.nl 

Wijkraad Binnenstad
[bewoners, ondernemers, 
instellingen; 
adviseert aan B&W]
www.wijkraadBinnenstad.nl

Zakkendragersvereniging  
[bewoners, ondernemers]
tel. 2317578

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site over de 
ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]

Interessante websites

Gert-Sjoerd Kuperus

Gülnaz Azlan, bestuurslid van De Stichtse Boulevard. Zie bladzijde 23Æ © Saar Rypkema

De kant van het Warendorfterrein is 
voor de kleintjes met speelschip/zand-
bak op een grasveld. Tussen beide 
zones in ligt de zandbak met water-
pompen, de ren met joekelkonijn. In 
het ‘honk’ tafelvoetbal, een kast vol 
spelletjes, tafeltennis. 
Een enkele ouder werkt tijdens het 
‘oppassen’ op zijn laptop.’ We zijn een 
soort huiskamer voor Binnenstadsbe-
woners,’ aldus Van Meeteren.’Plus de 
achtertuin die ze vaak niet hebben.’
Maar de meeste ouders zitten te 
kletsen; de banken zijn altijd bezet als 
de zon schijnt. Met die ontspanning 
is het gedaan. De vaders en moeders 
moeten van de gemeente aan de slag 
in de speeltuin. Knutselen, meevoet-
ballen. Want de gemeente denkt 
anders over welzijn. Kernbegrip is 
[excuses] civil society. 

Krachtige wijk
De Utrechters moeten niet langer, 
aldus de goedgekeurde nota Vernieu-
wend Welzijn, zich afvragen: ‘Wat kan 
de stad voor mij doen?’ Nee. ‘Wat kan 
ik voor de stad doen?’
De betaalde welzijnswerkers worden 
sociaal makelaars. Ze moeten netwer-
ken, bewoners de weg naar instanties 
en deskundigen wijzen en vrijwilligers-
werk stimuleren. Alleen de kwetsba-
ren houden recht op gesubsidieerde 
zorg. De Binnenstad komt er bekaaid 
af, omdat ze geen krachtwijk [een 
probleemwijk] is maar een krachtige 
wijk. Afgelopen met dat consumeren, 
zegt de gemeente. Dus zijn er minder 
uren voor welzijn. 
De medewerkers van De Kleine Dom 
beraden zich: hoe moet dat? ’We 
staan nu soms met z’n tweeën,’ 
vertelt Bart. ‘Dat kan straks niet. Hoe 
doe je dat in je eentje als je én een ac-
tiviteit begeleidt én een pleister moet 
plakken, een ruzie moet sussen of sap 
moet opdweilen? Laat staan dat je 
naar de EHBO moet omdat een kind 
uit het klimrek gevallen is?’
Ouders inschakelen, zegt de gemeen-
te. Van Meeteren wil dat ook, is op 
zoek naar vrijwilligers die een activiteit 
willen draaien. Maar hij weet: ‘Ouders 
willen best appelsap inschenken 
of opruimen, maar structureel elke 
woensdag ingeroosterd staan - nee.’
Vooral omdat ze de verantwoordelijk-
heid niet aandurven. Of vinden dat ze 
niet voldoende ondergrond hebben, 
vertelt Nout Ketelaar. ‘Wij zijn ago-
gisch opgeleid, wíj weten welke struc-
tuur een groep van vijftien peuters 

Als het door onkunde, arrogantie en nalatigheid aan de rand 
van de ondergang gebrachte toneelgezelschap De Utrechtse 
Spelen niet was gered, hadden we Utrecht Culturele Hoofd-
stad 2018 wel kunnen vergeten. So what? Want wat kopen 
we er voor? Er zijn nu al zoveel evenementen dat een hele-
boel je ontgaat. ‘Hé, wat een leuke tent op de Neude. Wat is 
er nu weer?’.Voordeel van Culturele Hoofdstad is wèl dat de 
gemeente de komende jaren de openbare ruimte hard moet 
aanpakken. Er veel achterstallig onderhoud, en bovendien 
zitten we met een enorme fietsenbende, waarmee niemand 

Moet je ik zien

Geen activiteiten meer begeleiden in De Kleine Dom? Of alleen 
openen buiten schooltijd? Of een beetje van beide? Voor die lastige 
keuze staan de medewerkers van de speeltuin in de Lange Nieuw-
straat nu de gemeente [en dus Cumulus Welzijn] fors bezuinigt op 
speeltuinwerk. Bewoners moeten zich waar mogelijk inzetten, vindt 
de gemeente, of betalen. ‘Dat is goed burgerschap’.

Dick Franssen

raad weet. Volgens wethouder Mirjam de Rijk [GroenLinks] 
is er trouwens helemaal geen probleem. Ze vindt, zo zei ze 
tegen wijkraadsleden, het wel gezellig zo.  
Volgend jaar gaan we de Vrede van Utrecht op grootse wijze 
vieren. Hoezo groots? Een muzikale avond op het dak van 
de tunnel van de A2, dat moet het hoogtepunt worden. 
En wat vieren we eigenlijk? Een verdrag waarbij Nederland 
voorgoed een tweedeplans natie werd. Dachten we dat Lance 
Armstrong ons van de hersenschim van startplaats van de 
Tour de France had verlost, maar nee hoor, Aleid Wolfsen en 
sportwethouder Rinda den Besten [PvdA] waren alweer in 
Parijs om te lobbyen. Volgens enquètes is Utrecht na Amster-
dam de meest gewilde woonstad van Nederland. Wat wil je 
nog meer? Maar zo eenvoudig ligt het niet. Veel bestuurders 
van scholenkoepels, woningbouwverenigingen, gemeenten, 
ziekenhuizen, toneelgezelschappen hebben een hele hoge 
dunk van zichzelf. Ze verkeren in de waan dat ze dingen van 
onschatbare waarde kunnen doen, voor zichzelf en voor de 
gemeenschap. Ze zijn aangestoken door een geheimzinnig 
virus, dat altijd al rondwaarde, maar de laatste jaren wel heel 
nadrukkelijk toeslaat. Als klein jochie had ik er ook last van. 
‘Moet je ik zien’, riep ik als ik vond dat ik iets bijzonders deed. •

Ouders moeten in- of bijspringen bij De Kleine Dom 

nodig heeft. Dat je moet beginnen 
met een liedje om het ijs te breken.’’ 

Gezagskwesties
Voor sommige zaken is toch kundig 
personeel nodig, betoogt hij. ‘Niet ie-
dereen kan voor een groep staan. Stel 
je voor dat een ouder scheldt tegen 
een kind of het afkat.’
Dercio Emanuel signaleert nog een an-
der probleem. ‘Wij hebben een band 
opgebouwd met de kinderen, ook 
met de moeilijke. We doen veel aan 
ombouwen van slecht gedrag naar 
goed. We zijn neutraal, maar hebben 
autoriteit. Wíj kunnen een lastig kind 
een week lang de toegang ontzeggen 
- een vrijwilliger niet.’ 
Hij meldt dat ook niet alle ouders en 
kinderen het gezag van een andere 
ouder erkennen. ‘Er zijn tuinen in 
Utrecht waarbij de ene vader verhaal 
komt halen bij de ander die zijn zoon-
tje terechtwees.’
 
Ruime openingstijden
Korter opengaan is ook een manier 
om de bezuinigingen op te vangen: 
alleen buiten schooltijd. De Kleine 
Dom is door de week van 10 tot 
17.30, in het weekend van 13 tot 17 
uur open. Riant in vergelijking met 
andere wijken. ‘We zijn op maandag 
de enige waar ouders met kleintjes te-
recht kunnen,’ vertelt Van Meeteren. 
‘Het is dan volle bak.’
Op de informatiemiddag van de ge-
meente en Cumulus Welzijn meldden 
ouders: prima om financieel bij te dra-
gen. Maar dan wel voor pedagogisch 
medewerkers. De kwaliteit van het 
team vinden de ouders belangrijker 
dan het knutselen of sporten zelf. 

Puzzelen
Voorlopig gaan het afvloeien van het 
personeel en het korten op de uren 
door. Binnenkort komt er duidelijkheid 
over de formatie voor De Kleine Dom. 
Dan moeten de medewerkers puz-
zelen: welk scenario kiezen ze? 
Daarna staat de speeltuin nog meer 
te wachten: het welzijnswerk is 
aanbesteed en Cumulus heeft niet 
ingetekend op De Kleine Dom. Vanaf 
augustus 2013 runt een andere orga-
nisatie met een nog onbekende visie 
en geldbuidel de speeltuin.
Van Meeteren is somber: ‘Het zou 
eeuwig zonde zijn als de sfeer die we 
in jaren hebben opgebouwd en waar 
mensen ons voor waarderen, wordt 
kapotgemaakt.’ •

Ineke Inklaar

Bezorgd, maar toch nog goedgemutst personeel: linksboven Dersio, 
daarnaast Els, linksonder Bart, rechtonder Nout © Saar Rypkema 
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Sint kan er heel casual uitzien
Met de indrukwekkende sleutelbos wordt niet 
meer gerammeld. Hij ligt samen met andere 
ouderwetse attributen in een vitrine bij de 
ingang. Tegenwoordig heeft de gevangenis 
op het Wolvenplein een moderne beveiliging. 
De deuren gaan alleen open als je een speciaal 
pasje tegen een elektronisch oog houdt en ze 
klikken achter je rug meteen weer vanzelf in 
het slot.

De gevangenis uit 1856 is een rijksmonument. 
Nadat directeur Harry Versteeg deur na deur heeft 
geopend staan we op het kruispunt van drie lange 
gangen met ijzeren gaanderijen. Rijen celdeuren 
boven elkaar. De smalle hoge ruimte krijgt licht van 
boven, de tegelvloer glanst en de balustrades en 
trappen van de gaanderijen vormen een harmo-
nisch zwart lijnenspel. Het is er stil. De gedetineer-
den zitten in hun cel.

In vol bedrijf
De gevangenis Wolvenplein, in de wandeling Het 
Wolvenplein genoemd, ligt beschermd in de bocht 
van de Stadsbuitengracht ter hoogte van het 
Griftpark. Het is een stille hoek van de Binnenstad, 
zonder doorgaand verkeer en moeilijk bereikbaar 
voor auto’s. Er loopt alleen een fietspad langs vanaf 
de Plompetorengracht. Maar de gevangenis is met 
in totaal 124 cellen in vol bedrijf. Het zijn allemaal 
eenpersoonscellen. In 35 zitten draaideurcriminelen 
straffen uit van twee jaar. De overige 89 cellen zijn 
bestemd voor verdachten in voorlopige hechtenis. 
Zij moeten in gevangenschap hun vonnis afwach-
ten. Dat duurt gemiddeld drie maanden, maar het 
kan korter en ook veel langer zijn. Dit gedeelte van 
de gevangenis fungeert dus als huis van bewaring. 
Overigens, Utrecht had vroeger een apart huis van 
bewaring op de Gansstraat, maar in dat gebouw 
zitten nu het Pieter Baan Centrum, de kliniek voor 
psychiatrisch onderzoek bij verdachten van misdrij-
ven, en een TBS-kliniek. 

Alle gedetineerden van Het Wolvenplein zijn vol-
wassen mannen. Zo’n honderd man en vrouw 
personeel zorgt ervoor dat de gevangenis goed 
functioneert. ‘Nou, nou, zou je kunnen denken, is 
dat niet wat veel voor 124 gedetineerden?’, zegt 
directeur Versteeg, ‘maar weet dat wij hier in con-
tinudienst werken, dus drie ploegen per 24 uur, en 
dan is honderd helemaal niet zoveel.’

Betere kansen
De gevangenis Wolvenplein vormt samen met de 
vrouwengevangenis in Nieuwersluis de ‘Penitenti-
aire Inrichting Utrecht’. Versteeg verdeelt zijn tijd 
tussen beide locaties. Sinds 2009 is hij directeur, 
maar hij werkt al heel lang in het gevangeniswe-
zen, onder meer in Rotterdam en Nieuwegein. Hij is 
bevlogen en betrokken bij zijn werk [bezoekt zelfs 
op vakantie wel eens een gevangenis]. ‘Kijk, wij 
voeren hier de straffen uit die de rechters opleggen, 
opsluiting, vrijheidsbeneming zoals het officieel 
heet. Maar de gevangenen wordt geen extra leed 
toegebracht. Zij worden humaan en met respect 
behandeld, en zo hoort het. Ons personeel loopt 
ongewapend rond. En wij helpen de gevangenen 
om betere kansen te hebben als zij weer terug zijn 
in de maatschappij. Zij kunnen een sollicitatietrai-
ning volgen en computerles, en leren om goed met 
geld om te gaan. We helpen ook bij het vinden van 
huisvesting en bij het krijgen van een identiteitsbe-
wijs. Dat draagt eraan bij te voorkomen dat gede-
tineerden opnieuw in de fout gaan als ze weer vrij 
zijn. Daarmee voorkomen we nieuwe slachtoffers.’ 

Maar als het nodig is gebruikt de directeur zijn 
bevoegdheid om een gevangene extra straf geven. 
Die kan variëren van een waarschuwing tot veer-
tien dagen isoleercel - daarvan zijn er drie op Het 
Wolvenplein. Versteeg: ‘Macht alleen kan slecht 
uitpakken. Daarom is het goed dat er een onafhan-
kelijke klachtencommissie is. Een gedetineerde 
die het oneens is met een maatregel die ik opleg, 

Elektronisch oog vervangt sleutelbos
Marijke Brunt

Rijen cellen boven elkaar © Patrick van der Sande
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kan een beroep doen op die commissie. Ik vindt 
het prettig dat er over mijn schouder wordt mee-
gekeken.’ 

Zwaar
Versteeg benadrukt dat gevangenen zeker geen 
gemakkelijk leventje leiden: ‘Het is zwaar om niet 
vrij te zijn, geen contact te hebben met de bui-
tenwereld, om geen regie te hebben over je eigen 
doen en laten. Het regime is een uur per dag bui-
ten luchten en vier uur per dag verplicht werken, 
maar dat laatste geldt niet voor de mannen in 
voorlopige hechtenis. Verder is het: zitten in je cel. 
Twee avonden per week is er ‘recreatie’. Dan is zelf 
koken populair, om iets pittigers te kunnen eten 
dan de vliegtuigmaaltijden die ze anders krijgen. En 
eens per week is er een uur bezoek, maximaal drie 
personen. De gevangenen verdienen met eenvou-
dig inpak- en assemblagewerk veertien euro per 
week. Daarmee kunnen ze een televisie huren voor 
op hun cel, en we hebben hier een winkeltje waar 
postzegels, telefoonkaarten en wat etenswaar te 
koop is.’ 

Bouw volgens nieuwste inzichten
Het Wolvenplein is de oudste cellulaire gevangenis 
van Nederland die nog in gebruik is. In Amerika 
groeiden in eerste helft van de negentiende eeuw 
nieuwe opvattingen over misdaad en straf. Eenza-
me opsluiting zou misdadigers tot inkeer brengen, 
en betere mensen van hen maken. Celstraf moest 
in de plaats komen van lijfstraffen, verbanning en 
dwangarbeid in rasphuis en spinhuis.
In ons land werd volgens deze inzichten de eer-
ste cellulaire gevangenis in 1850 in Amsterdam 
gebouwd die tot 1979 in gebruik is geweest. Als 
tweede volgde de gevangenis Wolvenplein, nu een 
beschermd rijksmonument. De bouw duurde drie 
jaar, van 1853 tot 1856. Het gevangeniscomplex, 
bestaande uit de gevangenis en dienstwoningen, 
werd gebouwd op een eerder gesloopt aarden 

bolwerk Wolvenburg, dat zijn naam ontleende aan 
de wachttoren Wolf die hier op de stadsmuur had 
gestaan. Het werd een uiterst modern gebouw.
Het hart van de gevangenis zijn de drie cellenvleu-
gels die in een centrale hal, het ‘vlak’, bij elkaar ko-
men en van daaruit, kunnen worden overzien. Daar 
hing de forse bronzen bel die bij alarm door de 
vlakbewaarder werd geluid. De bel staat nu naast 
de vitrine bij de ingang. Aan het eind van elke cel-
lenvleugel was een luchtkooi waarin de gevange-
nen dagelijks om de beurt een half uurtje werden 
gelucht. De afzondering van de gevangenen werd 
zo ver doorgevoerd, dat zij op weg naar de lucht-
kooi een zwarte kap over hun hoofd kregen om 
onderling contact uit te sluiten. De inrichting van 
de cellen was de talk of the town. Verwarming, 
stromend water, licht - veel te luxe! 

Gerrit de Stotteraar
De gevangenis Wolvenplein was in de jaren dertig 
van de vorige eeuw tijdelijk gesloten omdat er 
teveel celruimte was in Nederland. Maar na een op-
knapbeurt werd hij vlak voor 1940 weer in gebruik 
genomen. In de Tweede Wereldoorlog was in het 
complex de Deutsche Untersuchungs- und Straf-

gefängnis gevestigd. Na de oorlog veranderden de 
opvattingen weer. Het idee dat misdadigers zouden 
verbeteren door eenzame opsluiting werd verlaten. 
Resocialisatie was het nieuwe devies. Daarbij hoor-
de ook ‘gezellig samenzijn’ van gevangenen en 
cipiers. Het was in die periode dat tijdens een ge-
zellig kaartavondje de beruchte inbreker Gerrit de 
Stotteraar wist te ontsnappen uit Het Wolvenplein. 

Grondig gemoderniseerd
Tegen de eeuwwisseling moest worden gekozen 
tussen grondige modernisering van het gebouw en 
sluiting. Directeur Harry Versteeg: ‘Gelukkig is ge-
kozen voor modernisering. Dat heeft het gebouw 
in alle opzichten goed gedaan. Allerlei in de loop 
van de jaren aangebrachte buizen, bedradingen 
en andere toevoegingen zijn weggehaald. Het ge-
bouw ziet er weer ‘schoon’ en oorspronkelijk uit. 
En het is nu voorzien van een moderne beveiliging 
en verwarming. Ook de cellen zijn opgeknapt en 
voorzien van goed sanitair.’ Hij wijst ook op de 
ramen in de cellen. ‘Er zitten hier geen tralies voor 
de ramen, natuurlijk wel uitbreekbestendig glas, en 
er is vrij uitzicht naar buiten. Dat is heel belangrijk 
voor de gevangenen!’ 

Versteeg vindt het ook belangrijk dat de gevange-
nis een goede verstandhouding heeft met de buurt 
en dat overlast wordt gemeld - het komt voor dat 
mensen vanaf de Wittevrouwensingel schreeu-
wend contact proberen te leggen met gevangenen. 
Al een paar keer heeft hij de buren van de gevan-
genis uitgenodigd en dat wordt gewaardeerd. Ook 
anderen kunnen een kijkje nemen in de gevangenis 
op de jaarlijkse landelijke open dag van justitiële 
inrichtingen. De eerstvolgende open dag is in het 
voorjaar van 2013 [aanmelding verplicht]. 

Geblinddoekte wolf
De meeste Utrechtenaren kennen de gevange-
nis van kant van de Wittevrouwensingel. Aan de 
overkant zie je in de bocht van het water de lange 
bakstenen muur, staken met prikkeldraad en grote 
lampen. Daarboven steken de massieve gebouwen 
met rijen celramen uit. Als je voor Wittevrouwen-
singel 60 gaat staan, dan kun je net tussen twee 
muren door kijken en het beeld zien op het voor-
plein van de gevangenis. Een witte wolf, geblind-
doekt net zoals Vrouwe Justitia, ligt op het gras 
onder een eik. In heel vroeger tijden werd recht 
gesproken onder een eik. •

In Springhaver heb ik een afspraak met 
Sinterklaas. Als hij binnenkomt, vermomd 
als 46-jarige leerkracht van de Vrije School in 
Utrecht, weet ik meteen dat hij het is door de 
manier waarop hij beweegt. Vriendelijk maar 
doordringend kijkt hij mij aan en met een 
warme intieme stem zegt hij ‘Ik ben Jörgen 
Joosten’. Alsof ik daar in geloof. 

‘De dag van de intocht is de dag van liefde en ver-
binding, het is het feest van geven en ontvangen. 
Als mensen meefietsen in de tocht of boven achter 
de ramen in hun ochtendjas staan en ik maak 
oogcontact, dan verschijnt er altijd een lach op de 
gezichten. Tegen de kinderen zeg ik: ‘Wat ben jij 
groot geworden’. Dat werkt’.    
          
Met 120 Pieten maakt de Sint op 17 november, op 
zijn paard Amerigo, een tocht door de Binnenstad 
van de Weerdsluis naar het Domplein. De Sint 

berijdt Amerigo al vier jaar. Het paard is bekend als 
televisiester, voornamelijk uit commercials. 

Theater Expres
De Sint is goed opgeleid; hij blijkt de zoon te zijn 
van de Sint in Hilversum. Jörgen is schoolmeester, 
acteur en ook bestuurslid bij de Stichting Stads-
ontspanning. Deze stichting, die in het verleden 
onder andere de Piekenkermis op de Maliebaan 
organiseerde, is verantwoordelijk voor de intocht 
van Sinterklaas.  ‘Een paar jaar geleden was er 
steeds meer onvrede over de optocht. Er liepen 
ongeïnspireerde karnavalsgroepen mee en er was 
weinig te doen tijdens het wachten op de Sint. 
Over de hoofden van kinderen heen werden er 
veel grappen gemaakt, terwijl het toch vooral een 
kinderfeest is’. Sinds vorig jaar organiseert Thea-
ter Expres de intocht. Directeur Christine van Pul: 
‘Het is het leukste en grootste vrij toegankelijke 
evenement van Utrecht met twintigduizend bezoe-

kers. Wij sturen vrijwilligers aan, organiseren een 
vaartocht, een evenement in de Weerdsluis, een 
optocht door de Binnenstad en een evenement 
op het Domplein. Wij doen de communicatie en 
zorgen voor veiligheid, vergunningen, een artistiek 
concept en werven sponsors.

Twee locaties
Er moesten nieuwe paralelle programma’s ont-
wikkeld worden, want het publiek groeit en het 
programma moet op twee locaties tegelijkertijd 
lopen. Mensen gaan soms van tevoren al naar het 
Domplein. Dat staat vol terwijl Sint bij de Weerd-
sluis nog aan moet komen. Op het Domplein moet 
dan wel iets te doen zijn. Dit jaar werken wij met 
Utrechtse sportclubs samen. Tweehonderd vrijwil-
ligers, onder andere studenten van de korpsen, zet-
ten de schouders eronder’. Bij de Weerdsluis wordt 
een verhaal verteld, terwijl acrobatiekpieten acts 
uitvoeren om het verhaal te illustreren. Daarna gaat 
de tocht naar het Domplein. Daar spreekt Sint van-
af het balkon van het Academiegebouw. Al vanaf 
één uur kunnen er spelletjes gespeeld worden; er is 
een Pietenparcours.

Gesponserde pepernoten
‘Gelukkig dat bakkerij Wammes de pepernoten 
sponsort, de ontwerper het drukwerk en dat er 
nog een paar sponsors zijn. Maar er is weinig on-
dersteuning vanuit de middenstand in de Binnen-
stad. De gemeente betaalt ongeveer vijftigduizend 
euro. Vooral de kostuums zijn duur en vergun-
ningen moeten ook betaald worden. Er komt heel 
veel bij kijken’ zegt de Sint. ‘Maar ik zal je een 
geheim vertellen. Wij hebben de ambitie om de 
landelijke Sinterklaasintocht te organiseren’. 
Ik knik vol ontzag en wij schudden elkaar de hand.
www.intochtutrecht.nl • 
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De Willemstraat in Wijk C is van oudsher een 
straat met veel horeca. In de eerste helft van 
de negentiende eeuw waren het voorname-
lijk wijkbewoners die er een borrel dronken 
en er hun karige inkomen deels opmaakten. 
Dat liep nogal eens uit de hand met ruzies 
die buiten werden uitgevochten [en soms 
ook weer bijgelegd]. Dit bezorgde Wijk C 
zijn slechte naam. 

Langzamerhand gingen de scherpe kantjes er af. 
De straat werd een mengeling van kroegen en 
winkels met eigenaren die boven hun zaak woon-
den. Maar de laatste jaren neemt de overlast van 
de horeca weer toe. Het publiek en de uitbaters 
zijn veranderd. Bij sommige kroegen leidt dit vaak 
tot overlast voor de bewoners, door vervelend ge-
drag van de horecabezoekers en geluidsoverlast. 
Het sterke vermoeden bestaat dat er druk op de 
kroegbazen wordt uitgeoefend.

Afpersing 
Over afpersing in de horeca publiceerden prof. 
Frank Bovenkerk en E. Derksen in 1994 ‘Bescher-
mingsindustrie en het cafébedrijf in de Binnenstad 
van Utrecht’. Zij concluderen dat veertig tot zestig 
procent van de horeca-ondernemers binnen de 
stadsgordel te maken heeft met illegale bescherm-
engelen; zij worden ten minste ‘bezoch’ door deze 
afpersers. De gemeentelijke dienst die de vergun-
ningen verstrekt, gedoogde de inzet van particu-
liere leveranciers van  ‘bescherming’. Handhaving 
van de orde staat hierbij voorop. De onderzoekers 
spreken bovendien over ‘pure onmacht’ van 
politiekant. Nader onderzoek door de recherche 
bevestigde de gegevens van Bovenkerk en Derksen 
volledig. De afpersing bestaat ondermeer uit het 
verplicht aanstellen van portiers die afkomstig zijn 
uit aanbevolen ondernemingen. Deze portiers 
schroeven geleidelijk hun vergoedingen op en 
leren de zwakke punten van de horeca-onderne-
mingen van binnenuit te herkennen. Kenmerkend 

is dat de horeca-ondernemers hier het stilzwijgen 
in bewaren, gedeeltelijk om hun zaak geen slechte 
naam te geven en ook uit wantrouwen tegenover 
de politie. Volgens ‘Afpersing van het bedrijfsle-
ven: een schemerige onderneming’[2008] van Ilse 
van Leiden en Henk Ferwerda is deze vorm van 
afpersing langzaam verminderd door invoering 
van de portierswet in 1999. In hoeverre er hier nu 
nog sprake van is, is niet bekend, maar er zullen 
ongetwijfeld nog andere vormen van afpersing 
bestaan.

Situatie Willemstraat
Wat opvalt in de Willemstraat is dat een aantal 
zaken de laatste jaren verscheidene keren van 
uitbater is veranderd. Dat valt van buiten af niet 
altijd direct te zien. Café Oude Dikke Dries zit al 
vele jaren op de hoek Willemstraat/Waterstraat. 
De oorspronkelijke eigenaar/uitbater verkocht zijn 
pand en café aan een investeringsmaatschappij. 
Sindsdien zijn er al drie verschillende uitbaters 

Biechten 
Gerard Arninkhof

© Gerard Arninkhof

Horeca in de Willemstraat, een verhaal apart

Ben Nijssen

Laatste, dolle avond in de Skihut © Saar Rypkema

Skihut uitgezongen
De bewoners in de Willemstraat lazen begin 
dit jaar in de krant dat het café op nummer 
37 een nieuwe huurder zou krijgen die er 
een Skihut van wilde maken. De ongerust-
heid nam toe naarmate ze verder lazen. De 
huurder had zich voorgenomen om er een 
paar keer per week een gezellige avond van 
te maken waar de aanwezigen aan konden 
bijdragen door luidkeels met de muziek mee 
te zingen. Waar zou dat beter kunnen dan in 
het hart van dat gezellige Wijk C? 

En dan te bedenken dat het café dat daarvoor 
in het pand zat, zijn deuren had moeten sluiten 
vanwege het verstoren van de openbare orde en 
overlast voor de buurt. Omwonenden hadden veel 
overlast ondervonden van muziek, een klappende 
voordeur en de ventilatoren aan voor- en achter-
kant. De hal met voordeur van het café steekt 
zelfs deels in de huiskamer van nummer 39. In 
een makelaarskrant stond het café aanbevolen als 
uitermate goed geïsoleerd!

Burgemeester
Op voorhand gingen omwonenden met de nieuwe 
huurders praten om in ieder geval de geluidsisolatie 
en de overige mankementen te verbeteren. Al snel 
bleek dat isolatie onprofessioneel werd uitgevoerd. 
Opvallend was het slechte gehoor dat gekregen 
werd bij de gemeente. Slechts moeizaam kreeg 
men het voor elkaar dat er geluidsmetingen werden 
verricht en er grenzen aan de geluidsterkte in het 
café werden gesteld. Uiteindelijk werden er alleen 
metingen in het café verricht en niet bij de buren 
aan over- en weerszijden. Ambtenaren lijken ook 
meer oog en oor te hebben voor een eigenaar dan 

voor een bewoner. De Skihut verkreeg alsnog een 
vergunning en opvallend was dat vlak voor de ope-
ning de burgemeester wel even bij het café kwam 
kijken, maar de klagende buurtbewoners niet sprak.

Tevredenheid
De bange vermoedens zijn uitgekomen. Iedere 

vrijdag en zaterdag werd het feest. Hoe het er toe-
gaat kan iedereen zien via filmpjes op YouTube. Het 
feest is binnenshuis goed te volgen bij de buren en 
de bewoners aan de overzijde. Duidelijk is dat het 
café een bepaald publiek aantrekt, wat ook al tot 
schermutselingen heeft geleid. Op 26 oktober deed 
de juridische afdeling van de gemeente uitspraak 
in het beroep dat omwonenden tegen de horeca- 
en exploitatievergunning van de Skihut hadden 
ingediend: de vergunningen zijn ingetrokken; het 
cafe is gesloten. Geconstateerd was dat de Skihut 

Het is een zekerheid van eeu-
wen: wat je in de biechtstoel 
door het roostertje in het 
oor van de priester fluistert, 
zal nooit bekend worden. 
Meneer pastoor spreekt er 
met niemand over. Zelfs een 
moord mag hij niet openba-
ren. Maar hoe levend is de 
biecht nog? 

In Utrecht bieden de twee ker-
ken van de Binnenstadsparochie 
- de St. Augustinus op de Ou-
degracht en de Catharijnekerk 
op de Lange Nieuwstraat - de 
mogelijkheid om te biechten. In 
de Augustinuskerk zelfs twee keer per week een 
half uur. Er wordt niet heel vaak gebruik van ge-
maakt. Pastoor G.van der Vegt [54] weet hoe de 
belangstelling voor de biecht dramatisch kelderde 
in de jaren ‘60, met maar liefst 95 procent.
Terwijl biechten voor een katholiek toch dè 
mogelijkheid is om met een gerust hart naar het 
Hiernamaals te gaan. Zo kan hij vergeving krijgen 
voor zijn zonden. Zonden belijden, berouw tonen 
en een aantal gebeden opzeggen – dat is de 
ontsnappingsroute. Voor rooms-katholieken geen 
hel en verdoemenis. 

Opleving
Het beeld dat de biecht alleen nog iets is voor 
de oudjes onder de gelovigen klopt niet, zegt 
Van der Vegt. Hij ziet een opleving.,,De meeste 
biechtelingen zijn juist jonge mensen. Zij staan 
er onbevangen tegenover.’ Dat komt ook omdat 
de kerk volgens Van der Vegt geen instituut wil 
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bevestigde de gegevens van Bovenkerk en Derksen Shhh...bevestigde de gegevens van Bovenkerk en Derksen 

afpersing langzaam verminderd door invoering 

Shhh...
afpersing langzaam verminderd door invoering 
van de portierswet in 1999. In hoeverre er hier nu Shhh...van de portierswet in 1999. In hoeverre er hier nu 
nog sprake van is, is niet bekend, maar er zullen Shhh...nog sprake van is, is niet bekend, maar er zullen 
ongetwijfeld nog andere vormen van afpersing Shhh...ongetwijfeld nog andere vormen van afpersing 
bestaan.Shhh...bestaan.

Situatie WillemstraatShhh...Situatie Willemstraat
Wat opvalt in de Willemstraat is dat een aantal Shhh...Wat opvalt in de Willemstraat is dat een aantal 
zaken de laatste jaren verscheidene keren van Shhh...zaken de laatste jaren verscheidene keren van 

Nieuwbouw voor prijsstunter

De eigenaar van Steenweg 17 is van plan het 
woonwinkelpand te slopen om vervolgens een 
winkel [kelder, begane grond en eerste verdieping] 
terug te bouwen met twee etages bovenwoningen. 
Op Steenweg 17 zit nu een prijsstunter, Execu-
tieverkoop geheten. De winkel heeft een historie 
van’goedkope’ spullen: eerder zat daar Wako wit-
goed en daarvoor Polak’s discount. Nieuwbouw in 
het voetgangersgebied, dat beschermd stadsgezicht 
is en waar behoud de norm is, komt niet veel voor. 
Het plan is dan ook een paar keer teruggeweest in 
de commissie Welstand en Monumenten. •

zijn van geboden en verboden... De kerk is een 
veilige haven, waar je mag zijn wie je bent. En de 
biecht helpt daarbij. In het geheim van de biecht 
krijg je ruimte om te ademen. Het geeft je veilig-
heid en geborgenheid.’

Maar hoe lang kán er nog gebiecht worden in de 
Augustinuskerk? Er circuleerden al eens berichten 
over het sluiten van de kerk. ’Alles is mogelijk, 
’zegt Van der Vegt... In de hele stad Utrecht zijn 
nog veertien katholieke kerken in gebruik. Dat 
komt niet overeen met de omvang en vitaliteit 
van de geloofsgemeenschap. Daarom zitten we 
in een proces om dat aantal terug te brengen. 
Moeten we één kerk sluiten ? Of méér. En wélke 
dan ? De uitkomst van dat proces ligt nog hele-
maal open. Of de Augustinus in de gevarenzone 
zit? Daar zitten ze alle veertien in.‘ •

Ben Nijssen

regelmatig geluidsoverlast veroorzaakte, niet aan 
de veiligheidseisen voldeed door te weinig toezicht 
door bevoegde portiers, de sluitingstijden niet 
handhaafde, dat de begrenzer van de geluidsin-
stallatie niet werkte, dat er live muziek ten gehore 
werd gebracht en dat het publiek zich nogal eens 
hinderlijk gedroeg op straat. Tenslotte was er ook 
nog een aangifte van mishandeling door een por-
tier. Tevredenheid natuurlijk in de buurt, maar je 
vraagt je toch af of de ambtenaren dit niet vooraf 
wat strakker hadden kunnen aanpakken. •

geweest. Deze moeten zowel de goodwill als de 
pacht opbrengen. Omdat dit nauwelijks te doen is 
wordt getracht de inkomsten te verbeteren door 
andere openingstijden, ander publiek en andere 
[luidruchtiger] programmering. Zelfs met twee 
portiers weet men de orde moeilijk te handhaven 
en moet de politie regelmatig optreden. In de 
Willemstraat was ook het bedrijf Niro dat nu is 
nu opgeplitst in meerdere bedrijven die panden 
opkopen, splitsen en verkopen of verhuren aan 
studenten. Eigenaren zijn de heren Smeeding en 
Spronk. Zij hebben onlangs enige tijd vastgezeten 
in verband met illegaal wapenbezit en lottopraktij-
ken. Onder andere het pand Willemstraat 32 waar 
paddo’s werden verkocht was in hun handen. Zij 
zijn ook eigenaar van tenminste drie horecapan-
den in de Willemstraat. De uitbaters moesten gok-
kasten afnemen van Niro en waarschijnlijk werd er 
ook gebruikt gemaakt van de Kooistra-constructie: 
de bierkortingen vloeiden niet naar de uitbaters, 
maar naar Niro. Toekomstige uitbaters van de ca-
fé’s worden gelokt met schone vooruitzichten. Zo 
ook de nieuwe uitbater van Willemstraat 37, het 
pand waarin Cafe Wijk C had gezeten en dat was 

gesloten in verband met regelmatig veroorzaken 
van overlast en wietteelt door de uitbater. Smee-
ding en Spronk hadden het pand door een deal 
met woningbouwvereniging Mitros kunnen kopen 
voor een ton minder dan een andere gegadigde.
De nieuwe uitbater doopte zijn tent De Skihut 
en dacht dat er luide muziek mogelijk zou zijn, 
maar in feite was het een slecht geïsoleerd pand 
waarover al vele klachten bekend waren. De buurt 
vroeg de gemeente om een Bibob [bewijs van 
goed gedrag] onderzoek toen het café weer werd 
geopend. Blijkbaar werden bij dit onderzoek alleen 
de antecedenten van de nieuwe uitbater en niet 
die van de eigenaren van het pand nagetrokken, 
want de vergunning werd weer verleend. Meer 
over de Skihut in een afzonderlijk stukje. 

Leeg laten staan
In de Willemstraat bevinden zich ook enkele 
panden [zoals bijvoorbeeld op de hoek van het 
Vredenburg] die in handen zijn van de familie De 
Groot. Om duistere redenen laten die hun panden 
dikwijls gewoon leeg staan [zo ook een nieuw 
opgetrokken pand in de Wittevrouwenstraat]. Een 

horecabestemming zou daarin wel eens verande-
ring in kunnen brengen.
Met de uitbreidingsmogelijkheden en de me-
dewerking die de gemeente de horeca in de 
Willemstraat biedt, worden eigenaren als Smee-
ding en Spronk in de kaart gespeeld en vrezen de 
bewoners van de straat nog veel meer overlast in 
de toekomst. •
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Toen Richard van Wijnbergen in 1994 ging gra-
ven onder zijn restaurants, leek het er even op 
dat er een geheime gang zat onder panden aan 
de even kant van de Voorstraat. Maar de horeca-
baas vond alleen kelders die onderling verbonden 
waren. En een schat.
Van 1960 tot 1990 woonde hij zelf in de Voor-
straat, op diverse nummers. Hij runde er vier 
horecazaken, tussen Plompetorengracht en Wijde 
Begijnestraat. Intussen groef hij de kelders onder 
zijn panden uit. Zelf, met alleen hulp van de kok. 
Emmertje voor emmertje: zand en stenen. 
Dat takelden ze naar boven, vulden er krui-
wagens mee en leegden die in wel honderd 
containers. 

Kleine mensen
Hij begon aan de klus omdat hij meer ruimte 
wilde voor opslag. ‘Ik ben een doe-het-zelver. 

Eva van WijngaardenDomkerk binnenstebuiten

Ballet van koepelbogen © Patrick van der Sande

Onuitroeibare verhalen over geheime gangen
Jacqueline van Eimeren

Al eeuwenlang doen in Utrecht verhalen de 
ronde dat er onder de straat oude tunnels 
lopen, bijvoorbeeld onder het Domplein. Is 
dat waar? Nee. En ja.

Frans Kipp, oud-bouwhistoricus bij het Team 
Erfgoed van de gemeente: ‘Er zijn soms wel 
aanknopingspunten waarom mensen dat denken. 
Een dichtgemetselde doorgang in een kelder 
bijvoorbeeld. Of iemand ziet een gat in zo’n oude 
keldermuur met daarachter een gewelf en fanta-
seert over een geheime gang.’
Hij vraagt zich af: ‘Wat voor gangen zouden dat 
dan moeten zijn? Een gang van het paleis van de 
bisschop op het Domplein naar het Vredenburg? 
Of van de Domtoren naar buiten de stad? Als je 
zo’n gang maakt, kun je dat het beste via kelders 
doen. Onder de Oudegracht dus. Maar zo’n gang 
zou onder water komen te staan, dus dat idee is 
weinig realistisch.’

Verdwenen huizen
Andere bron van de gangenmythe is een artikel 
in het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en 
statistiek van Utrecht dat midden negentiende 
eeuw is uitgegeven door Nicolaas van der Mon-
de. Daarin beschrijft hoe hij van zijn grootvader 
hoorde dat die in de stad ineens door de straat 
zakt en in een donkere ruimte terecht komt. Hij 
weet niet waar hij is. 
‘Dat is beeldend beschreven, als een ooggetui-
genverslag. Mensen zagen daarin een bewijs voor 
de gangen.’ Zo’n verhaal kan duiden op kelders 
onder de straat van verdwenen huizen. Kipp: 
‘Als vroeger een straat werd verbreed, kregen 
de bewoners namelijk te horen dat ze hun huis 
binnen een jaar een stukje naar achter moeten 
zetten. Dat is in 1644 gebeurd in de Haverstraat. 

Sommigen deden dat door te slopen en nieuw 
te bouwen, anderen haalden er aan de voorkant 
een stuk af en bouwden aan de achterkant een 
stukje eraan. De kelder bleef intact op de oude 
plaats en werd later afgedankt en vanwege vocht 
dichtgemetseld.’

Verzamelkelders
Andere straatkelders zijn te vinden op de Lijn-
markt en de Choorstraat. Dat zijn namelijk de 
hoogste delen van de Binnenstad met een groot 
hoogteverschil tussen water en straat. Op die 
A-locatie breidden de handelaren en ambachtslie-
den hun kelders uit tot onder de straat.
Daarnaast zijn er Middeleeuwse verzamelkel-
ders onder zijstraten van de Oudegracht. Een 
aantal huiskelders aan een zijstraat had via zo’n 
voorziening een gezamenlijke toegang naar de 
gracht. Kipp: ‘Voorbeelden daarvan zijn bekend 
bij de Steenweg, de Bakkerstraat en de Lange 
Smeestraat. Die onder de Steenweg is eind ne-

Frans Kipp bij de toegang tot de gang onder 
de Donkere Gaard 9 © Saar Rykema

Schatgraven
Jacqueline van Eimeren

Echte geheimen kent de Domkerk 
niet. Er zijn wèl veel plekken waar 
het gewone publiek niet kan 
komen. Hans de Man, de koster 
tijdens de zondagdienst, neemt 
ons er via smalle wenteltrapjes 
mee naar toe. 

We gaan door een deur links van het 
orgel. We volgen de trappen naar de 
balgenkamer die vroeger achter het 
oude orgel uit 1570 zat. De blaasbal-
gen werden er met de voet bediend 
om wind te maken. Nu is daar niks 
meer van te zien. Maar er is nog wel 
wat bewaard gebleven van het oude 
orgel. Zo’n paar duizend pijpen zijn in 
het nieuwe orgel uit 1831 verwerkt. 
De trap leidt verder omhoog naar de 
noordelijke aanbouw. Vanaf hier is 
er goed zicht op de Domstraat. De 
versieringen op de kerk zijn nu goed 
zichtbaar. ‘Deze fries loopt helemaal 
rondom de kerk,’ zegt De Man al 
wijzend. ‘Dit gedeelte is in de jaren  
‘80 vervangen. De vakmensen die 
dat deden kozen allebei hun eigen 
onderwerpen. Dat gebeurt al eeu-
wen zo.’ De krullende ornamenten 
maakten plaats voor de dierenriem 
en hedendaagse afbeeldingen van 
de verbouwing. Hedendaags voor 
de jaren ‘80, want de walkietalkie 
van de uitvoerder die onder andere 
is verbeeld, noem je tegenwoordig 
‘formaat koelkast’. 

Duivenpoep
Als we verder de trappen beklimmen 
naar het Triforium, vallen vooral de 
gaten in de treden op. Ze vormen één 

van de redenen waarom dit gedeelte 
niet toegankelijk is voor het publiek. 
‘Kan je je voorstellen dat je hier met 
een hele groep mensen doorheen 
moet?’ vraagt De Man. De gaten 
komen door de duiven. Ze nestelden 
zich hier in de winter en de ontlasting 
tastte de trappen aan. Er zat wel gaas 
voor de ramen, maar daar braken ze 
gewoon doorheen. Nu zit er een ste-
vig raster voor elk raam. Toch is er een 
duivennestje in de Dom dat gekoes-
terd wordt. We bevinden ons weer 
in de kerk, meters boven de grond. 
Hans de Man zakt door zijn knieën en 
wijst in een gaatje tussen de vloer en 
de balustrade. ‘Kan je het zien? Hier 
zit al jarenlang een nestje en de eitjes 
zijn nooit uitgekomen. Nog even en 
ze zijn versteend. Dat is misschien wel 
een echt geheim,’ zegt hij lachend. 
Hij vertelt over de uitgehakte hoeken 
in de balustrade. Ze zijn gemaakt tij-
dens de bouw. Balken werden in deze 
steunpunten gelegd zodat ze niet 
konden schuiven. Ze ondersteunden 
het tijdelijke dak.

Zwart vierkant
‘Dit is misschien ook wel een geheim, 
of eerder een mysterie.’ De Man wijst 
op een groot, zwart vierkant tegen-
over het orgel. ‘Wat het is, weet nie-
mand. De een denkt dat het een om-
lijsting is van een horloge. Weer een 
ander denkt dat het de verbeelding 
is van het hemelse Jeruzalem. Het is 
ook onbekend wanneer dit vierkant 
is aangebracht. Wie het weet, mag 
het zeggen.’ Door een deur, via de 
zolder, nog een deur door en we zijn 

buiten. Plotseling staan we volop in 
het licht en worden we overkoepeld 
door de luchtbogen van de Domkerk. 
Steentje voor steentje zijn er twee 
gerestaureerd. Een luchtboog kan 
niet weggehaald worden. Doe je dat 
wel, dan zou de kerk in elkaar klap-
pen omdat de tegendruk wegvalt. 
Een luchtboog schraagt de gewelven 
namelijk. Vanaf het dak wordt ook 
in één keer zichtbaar dat de water-
spuwers in het pandhof een open 
rug hebben. Als het héél hard regent, 
beginnen ze te werken. Dan kan de 
gewone afvoer het hemelwater niet 
meer verwerken. Het komt dan zo 
hoog, dat het door de waterspuwers 
alsnog zijn weg vindt.

Politiestickers
We keren terug naar de traptoren 
die ons naar de hoogste dakgoot 
voert. Op een aantal deuren zitten 
gebroken politiestickers. ‘De hele 
kerk werd hermetisch afgesloten bij 
de doop van de prinsjes. De politie 
was op en top paraat, het was echt 
een gekte. Maar de beveiliging moet 
nu eenmaal goed zijn als het om het 
koningshuis gaat. Dat is al weer een 
hele tijd geleden en nu nog zijn som-
mige stickers zichtbaar.’ 
Via de deur komen we terug op de 
zolder boven de transepten en het 
koor. Het ruikt er naar stof en oud 
hout. We lopen bijna letterlijk over 
het plafond van de Domkerk. De 
gewelven van de koepelbogen liggen 
net onder ons. In het midden blijven 
we staan. Dit is het midden van 
de kerk, de viering. Oorspronkelijk 

gentiende eeuw grotendeels dichtgestort; alleen 
het stukje dat uitkomt onder de brug is er nog als 
kelder. De andere twee verzamelkelders bestaan 
nog, niet meer als onderaardse gang, maar als 
kelder. Misschien zijn er meer geweest.’

Loertoeter
Ook gemetselde riolen vormen voedingsbodem 
voor de verhalen over onderaardse gangen. Eén 
voorbeeld daarvan is nog te zien, voor Bison 
Bowling. Een periscoop, de zogeheten loertoeter, 
geeft zicht op de ‘zijl van Sinte Marie’ die van 
de Mariaplaats tot naast de Bakkerbrug in de 
Oudegracht loopt. [zijl betekent slokop, ofwel 
groot riool]. ‘Dat was een riool,’ aldus Kipp, ‘geen 
gang. Je kunt er wel door lopen, maar dan kan je 
wel wat op je hoofd krijgen.’
Een kleine echte onderaardse gang bevindt zich 
in de Abraham Dolesteeg. Op het binnenterrein 
stond ooit een klooster. Toen er een ziekenhuis 
bijkwam, werd dat aan de overkant van de steeg 
gebouwd. ‘Omdat de nonnen niet in de open-
baarheid mochten komen, is er een trappetje 
naar beneden gemaakt, met een tunnel onder de 
steeg, en aan de andere kant weer een trappetje 
naar boven. ’Het huis Donkere Gaard 9 was in 
de middeleeuwen eigendom van de bisschop. Hij 
had zijn residentie in de Bisschopshof aan de an-
dere kant van de Donkere Gaard, en had via een 
gang onder de straat en de kelder onder nummer 
9 een directe verbinding om zijn wijnkelder te 
bevoorraden vanuit schepen in de Oudegracht. 
Dus ook een soort onderaardse gang.
De bouwhistoricus acht het niet uitgesloten 
dat nog wel eens ergens zo’n verbinding onder 
de straat door gemaakt is. ‘Maar van dat soort 
gangen onder het Domplein is niets bekend. 
Het zijn meer mooie verhalen die steeds worden 
aangedikt en weer doorverteld. Over vijftig jaar 
waarschijnlijk nog steeds.’ •

Ik kom van de boerderij, dus daar waren we het 
werken in de grond wel geweest. Maar ik was 
ook wel nieuwsgierig.’
Dat uitgraven kon hij doen omdat de Voorstraat 
niet geheid is. ‘De huizen staan gewoon op 
grond. Het waterpeil is daar erg laag; dat kun je 
zien aan het water van de Drift. Dat staat 3,5 
meter onder straatniveau. De keldertjes waren 
laag, niet alleen omdat mensen vroeger kleiner 
waren, maar ook vanwege het wisselende wa-
terpeil. Als er water kwam te staan, gooiden de 
bewoners er een laagje stenen en zand op. Eerst 
was het misschien 2.10 meter hoog en later nog 
maar 1.60 meter.’
Van Wijnbergen kwam oude waterputten en 
beerputten tegen, gestapeld van oude klooster-
moppen. Verder vond hij zalfpotjes, kookpotjes, 
oude tegeltjes. Die panden stammen uit 1300 of 
1400, zijn misschien zelfs wel ouder. 
In die tijd heerste de pest; mensen moesten alles 

vernietigen -tot keukengerei aan toe.’’

Juten zak
En toen stuitte hij op een schat van 241 zilveren 
munten uit de zeventiende eeuw, aaneengeklon-
terd en volkomen geöxideerd. ‘Ik dacht eerst dat 
het iets was wat joodse onderduikers verstopt 
hadden die hier in de oorlog zaten.’ Het bleken 
Hollandse dukaten en Spaanse Patagons te zijn 
die dateren van 1622 tot 1662. Een koopman 
had ze in een juten zak begraven. De meeste 
munten zijn geveild: een deel is in musea te zien. 
Zo’n veertigduizend gulden heeft het hem opge-
bracht. 

De horecabaas kent de verhalen over gangen on-
der de stad. ‘Zo zou er een gang lopen van onze 
kelders naar de Plompetorengracht. 
Maar die had ik dan toch bij het graven moeten 
tegenkomen?’ •

kwamen hier de vier bouwdelen: het 
koor, de noorder- en zuidertransept 
en het schip bij elkaar. Vandaar de 
naam ‘viering’, die dus niets te maken 
heeft de zondagse eredienst.

Boven het stadsrumoer
Aan het einde van de zolder doet 
Hans de Man een deur open. We 
stappen nog een keer naar buiten 
met een waanzinnig uitzicht over 
het zuidelijke deel van de stad. ‘Dit is 
misschien wel mijn geheime plek. De 
stilte op het dak, ver boven het stads-
rumoer, de sfeer en de ruimte om mij 
heen terwijl ik op de stad uitkijk.’ Wij 
zijn niet de enigen die heel Utrecht 
overzien. ‘Vanaf de straat zijn de 
beeldjes niet zichtbaar, maar over de 
hele kerk zitten figuurtjes verstopt die 
over de stad uitkijken.’
De enige plek waar we niet komen, 
zijn de kelders. Er is ook niet zo veel 
te zien, volgens De Man. Hij heeft 
nog wel een aardig feitje: In de jaren 
‘50 zijn verschillende grafkelders 
geopend voor de aanleg van een he-
teluchtverwarming. Toen was er nog 
niet zo veel bekend over de gevolgen 
voor het meubilair door de snelle 
opwarming van de kerk. Dat bleek 
niet zo best te zijn voor het orgel. Die 
is in de jaren ‘70 bijna kapot gestookt 
door de hitte die er uit de afvoer 
kwam. Tijdens de laatste restaura-
tie zijn er zes verwarmingsputten 
gemaakt. De warme lucht wordt nu 
met een lagere temperatuur de kerk 
ingeblazen en er zit een beveiliger op 
het orgel. Wordt de temperatuur te 
hoog, dan slaat de verwarming af. •
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Horeca: ’Niet meer restaurants’

De restaurants in de Binnenstad 
luiden de alarmbel: er komt veel 
te veel horeca. Al eerder, tijdens 
het overleg met de gemeente 
over het nieuwe horecabeleid, 
waarschuwden de restaurant-
eigenaars dat er slechts ruimte 
was voor enkele nieuwe vergun-
ningen. De spoeling zou anders 
te dun worden. Van donderdag 
tot zondag doen de meeste res-
taurants nog goede zaken, maar 
op de andere dagen is het soms 
verontrustend stil.

In het AD/UN becijfert Rick van der 
Ploeg van restaurant Sparkling dat 
er het laatste jaar 1500 stoelen in de 
Binnenstad zijn bijgekomen, waarvan 
350 voor liefhebbers van de Japanse 
keuken in de oude Scala-bioscoop in 
de Potterstraat en eveneens 350 in 
Humphrey’s onder het stadhuis. 
De grote toename is een uitvloeisel 
van het soepele beleid. De gemeente 
vindt dat Utrecht nog steeds is on-

derbedeeld met horeca. Er moet 
meer bij, als het kan in het exclusie-
vere genre. Dat laatste lukt nog niet. 
Utrecht is in de top-honderd van 
‘lekker’ alleen vertegenwoordigd met 
KarelV [op de 66e plaats].
Misschien verandert dat binnenkort, 
want er staat nog heel wat te gebeu-
ren: vier restaurants in het vernieuw-
de Muziekcentrum, grootschalige 
horeca in de nieuwe bibliotheek, een 
restaurant in het ’Ubicahotel’ op de 
Ganzenmarkt, een hotel-restaurant 
in het voormalige postkantoor, een 
hotel-restaurant in Hoog-Catharije. 
En dan nog talrijke kleinere eet- en 
drinkgelegenheden, waarvoor de 
vergunningen al onderweg zijn. 

Signalen
Voor veel bewoners is het maximum 
al lang bereikt. Ze ervaren vooral 
overlast van de bevoorrading. Bij 
sommige restaurants stoppen da-
gelijks drie tot vier verschillende 
vracht- en koelwagens. De ergste 

Van de drie mobiele stallingen in de Bin-
nenstad is de stalling op de Neude het meest 
populair; op alle dagen is de bezetting zeer 
goed. Soms staat ze zelfs vol. Echter, na half 
negen’s avonds wordt er nauwelijks meer een 
fiets neergezet. Dit blijkt uit een evaluatie. 
Jammer is dat de stalling niet kan worden ge-
plaatst als er op de Neude evenementen zijn.
 
De bezetting op de zaterdagen op het Janskerkhof 
en op de Mariaplaats wordt als goed omschreven, 
net als die van de Mariaplaats op koopzondagen. 
Alleen ook hier worden ze in het laatste uur op de 
zaterdagen nauwelijks nog gebruikt. De stallingen, 
waarin honderd fietsen kunnen staan, zijn gratis 
en worden bewaakt door medewerkers van Ustal.

Alleen op zaterdag
Op het Janskerkhof is de stalling alleen op zater-
dag aanwezig [van half twaalf tot half zeven] ; op 
de Mariaplaats op zaterdagen [van half tien tot 
half zeven] en koopzondagen [van half twaalf tot 
half zeven], op de Neude behalve op koopzondag 
en zaterdag ook op de donderdag en vrijdag. 

Onderscheid
Een blik op de fietsen in de stallingen laat zien er 
zeker niet alleen de betere fietsen staan, maar een 
mix van nieuwe en oude fietsen. De start van de 
stallingen was wat aarzelend, maar allengs werd 
er meer gebruik van gemaakt. Als gevolg van de 
evaluatie komt er op de Neude onderscheid tussen 
de zomer- en winterperiode [‘s zomers van half 
tien tot half twaalf en ’s winters tot half negen] en 
wordt de capaciteit uitgebreid tot tweehonderd 
plaatsen. De stalling op het Janskerkhof zal op de 
zaterdagen een uur eerder dicht gaan [open van 
acht tot zes]. 

‘s Avonds leeg
Of de mobiele stallingen bijdragen aan tot ver-
mindering van de het fietsenprobleem in de 
nabije omgeving is nog niet te zeggen omdat de 
metingen van die parkeerdruk nog geëvalueerd 
moeten worden. In ieder geval stond de Neude 
rondom nog vol met fietsen. Waarom de stallingen 
’s avonds nauwelijks gebruikt worden is ook nog 
niet bekend. Wellicht omdat men verwacht pas na 
sluiting van de stalling naar huis te gaan. Volgens 
de borden bij de stallingen worden de fietsen na 
sluiting in het dichtstbijzijnde rek geplaatst.

Proefvakken
Sinds 1 oktober zijn er in de Twijnstraat bij Albert 
Heijn, in de St. Jacobsstraat hoek Lange Koestraat, 
op de Stadhuisbrug en op de Neude op de hoeken 
met de Lange Jansstraat en de Potterstraat proef 
parkeervakken voor fietsers aangebracht. Ze zijn 
wit omlijnd en er staat een pictogram in, maar er 
zijn geen klemmen. De bedoeling is dat de fietsen 
er slechts heel kort staan en dat, als er weinig fiet-
sen zijn, de straat er opgeruimder uitziet. De proef 

zal drie maanden duren. Een eerste persoonlijke 
verkenning leverde het volgende beeld op: de 
vakken staan vol met fietsen, maar ook met brom-
mers, scooters en bakfietsen. Er staan op drukkere 
tijden ook altijd volop fietsen omheen. Alleen op 
relatief stille plaatsen ziet de stoep er ‘s avonds 
netter uit. Op de Neude zie je meestal geen effect. 

Onderzoek Neude
Een oplossing voor het stallingprobleem zullen 
de vakken nooit zijn. Een ondergrondse stalling 
onder de Neude zou daar zeker wel aan kunnen 
bijdragen. In oktober zijn er sleuven op de Neude 

Mobiele gratis stallingen populair Ben Nijssen

Mariaplaats meestal goed bezet © Gerard Arninkhof

Eeuwige liefde op de brug

Op de Krommerijnbrug hangen 
negen hangslotjes bij elkaar. 
Ze zijn een beetje zielig. Niemand 
lijkt ze te zien en hun roest 
verraadt dat ze er al een tijdje 
hangen.

Aniek Verhulst [22] bekijkt zo’n slotje 
en zegt: ’Volgens mij heeft een ver-
liefd stelletje er hun geluk mee beze-

geld. De sleuteltjes hebben ze weg-
gegooid in de gracht om het ‘voor al-
tijd’ te maken. Als ik zoiets zou doen, 
dan alleen op een bijzonder moment 
in een bijzondere stad’. 
Russische studente Anna Aljanaki [25]: 
’Bij ons is het een traditie. ’Vroeger 
legden pasgetrouwde stelletjes een 
slotje onder hun drempel. Nu wordt 
het wat lastig om onder je drempel 

Dick Franssen

Nog 50 parkeerplaatsen weg

De komende vier jaar wil het college in 
de Binnenstad nog vijftig parkeerplaatsen 
opheffen. In de nota Stallen en Parkeren, 
waarin dat getal wordt genoemd, staat niet 
welke plaatsen het zijn. Maar inmiddels is er 
wel een aantal bekend: in de Korte Jans-
straat en de Domstraat verdwijnen ze bij de 
herbestrating en op de Ganzenmarkt moeten 
ze wijken voor het terrasje van het toekom-
stige ’Ubicahotel’.

B. en w. streven er naar de grachten en pleinen 
parkeervrij te maken, maar voorlopig is dat niet 
aan de orde. Geld speelt daarbij een grote rol. 
In het centrum betekent opheffing van een 
parkeerplaats een verlies van ongeveer dertig-
duizend euro voor de gemeentekas. Met het 
instandhouden van een paar parkeerplaatsen die 
op de nominatie staan te verdwijnen, kun je een 
buurthuis redden. Het college wil de verschillen 
tussen de parkeertarieven in de Binnenstad en 
de omringende wijken kleiner maken door de 
tarieven daar te verhogen. Er komt in de zomer 

Eva van Wijngaarden

Voor altijd © Patrick van der Sande

gegraven om te bekijken waar er zich kabels en 
leidingen bevinden Met proefboringen worden de 
bodemgesteldheid en eventuele aanwezigheid van 
archeologische objecten vastgesteld. Een eerste 
uitspraak over de haalbaarheid wordt aan het eind 
van het jaar verwacht. In die stalling zouden wel-
licht zo’n 1400 fietsen gestald kunnen worden en 
dat moet je op straat gaan merken. 
Een stalling die in de weekenden nog te weinig 
wordt benut is de stalling onder het stadhuis. Deze 
is in het weekend tot vier uur ’s nachts open, dus 
ook voor nachtbrakers een mogelijkheid om de 
fiets veilig weg te zetten. •

van volgend jaar bovendien een proef met variabele 
tarieven al naar gelang het uur van het etmaal of 
de dag van de week. [Op zaterdag bijvoorbeeld een 
hoger tarief dan op maandag; ’s avonds laat hoger 
dan overdag]. De bedrijven- en bewonersvergun-
ningen voor de Binnenstad wil het college tot 2016 
geleidelijk verhogen met in totaal zestien procent 
[bovenop inflatie]. In de omliggende wijken is de 
verhoging vijftig procent. 

Fiets
Op het ogenblik haalt de gemeente weesfietsen na 
vier weken weg. Als het uitvoerbaar is wordt die ter-
mijn twee weken. In de Binnenstad staan op drukke 
momenten tienduizend fietsen, terwijl er maar 
zesduizend stallingsplaatsen zijn. Enige verlichting 
ontstaat na de opening begin 2013 van de stalling 
onder De Vredenburg [750 plaatsen]. Misschien 
komen er onder de Neude maximaal 1400 plaatsen 
bij. Intussen wordt gekeken naar locaties bij het 
Ledig Erf, het Lucasbolwerk en de Mariaplaats. Bij 
het station zijn nu 16.500 bewaakte en onbewaakte 
plaatsen. •

Dick Franssen

hinder van cafe’s, tot in de vroege 
uren, hebben de bewoners van de 
verloederde Nobelstraat en van de 
Nobeldwarsstraat. Hun signalen zijn 
nu eindelijk doorgedrongen tot het 
college, dat dreigt met de invoering 
van sluitingstijden als de situatie er 
niet verbetert.
Intussen beginnen ook de kopers 
van appartementen in de nieuw-
bouw op het Ledig Erf zich zorgen 
te maken. Ze wisten dat er op de 
begane grond horeca zou komen, 
maar namen aan dat het om rustige 
restaurants zou gaan. Zij komen er 
nu achter dat het ook cafe’s kunnen 
worden.

Hoe lang?
De Utrechtse praktijk is dat restau-
rants en koffietentjes nogal eens 
de plaats van winkels innemen. In 
veel gevallen zijn die winkels leeg-
gekomen omdat de huur niet meer 
op te brengen viel. Het ziet er naar 
uit dat die trend doorgaat, een 

ontwikkeling die de gemeente niet 
slecht uitkomt. Horeca in plaats van 
leegstand. De vraag is alleen: voor 
hoe lang? 
Bij het afscheid in de Pieterskerk van 
stadsarcheoloog en bouwhistoricus 
Frans Kipp dit voorjaar stond het wel 
en wee van de Binnenstad centraal. 
Er waren veel sprekers, van wie er 
één becijferde dat in de komende tijd 
voor dertig procent van de winkels 
leegstand dreigt.
Kipp, die zich als gepensioneerde 
nog blijft inzetten voor de stad, is 
voor Utrecht van grote betekenis 
geweest. Zo redde hij de 28 middel-
eeuwse boogbruggen over de grach-
ten van de ondergang. De gemeente 
was namelijk van plan de bruggen te 
vervangen door betonnen construc-
ties met een historisch vernisje er 
omheen. Gemeente-ambtenaar Kipp 
beschermde de stad tegen de ge-
meente, werd geconstateerd. Er zijn 
veel meer beschermers nodig. • 

te graven, dus hangen ze de sloten 
aan bruggen.’ Volgens de Italiaan 
Lorenzo Berardi [30] begon het in 
Rome. ’Het werd populair door een 
roman van Frederico Moccia. In dat 
boek zweren bezegelen twee ge-
liefden hun eeuwige trouw met een 
slot aan de Ponte Milvio, de oudste 
brug van de stad. Tegenwoordig mag 
het niet meer. Volgens mij krijg je 
een boete als je het toch doet, maar 
het lijkt stelletjes niet echt tegen te 
houden. Nu zie je dit over heel de 
wereld, dus ook in Utrecht.’ 
Rietje Pijper van ijzerwarenhandel 
Pijper aan de Oudegracht merkt niets 
van een massale run op hangsloten 
door verliefde stelletjes. ’Maar ik krijg 
het verhaal erbij niet te horen als 
iemand een slot koopt.’ Ze heeft ze 
zelf ook nog niet zien hangen. 
’Misschien omdat ik nooit bij het Le-
dig Erf in de buurt kom.’
In Rome zijn alle slotjes verwijderd 
om de Ponte Milvio te beschermen. 
De gemeente Utrecht was onbekend 
met het slotjesfenomeen op de 
Krommerijnbrug. Voorlopig gebeurt 
daar niets. •

Als nu de maatregel zou worden in-
gevoerd om auto’s van twaalf jaar en 
ouder uit de Binnenstad te weren, 
dan zouden 39.384 auto’s [dertig 
procent van het totaal] van inwoners 
van Utrecht er niet meer mogen 
komen. Het aantal is gebaseerd op 
landelijke cijfers van het autobezit. 
Het is aannemelijk dat Utrecht niet 
noemenswaard van het gemiddelde 
afwijkt. Volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek is de grootste 
categorie auto’s in Nederland tussen 
de negen en de twaalf jaar oud. De 
categorie twaalf tot vijftien komt op 
de tweede plaats. 
De Stichting Stop Luchtverontreini-
ging, die de cijfers opvroeg, denkt 
dat wethouder Lintmeijer [Groen-
Links] zich, toen hij het voornemen 
bekendmaakte, geen notie had van 
het aantal Utrechtenaren [voor het 
merendeel mensen die zich geen 
nieuwe auto kunnen veroorloven] 
dat hij met de maatregel zou treffen. 
Zinniger dan Lintmeijers plan vindt 
de Stichting aanscherping van de 
APK-eisen. •

Dertig procent  
van de auto’s 
te oud voor de 
Binnenstad

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Een aannemer werkt sinds augustus aan de werf in het zuidelijkste 
puntje van de Oudegracht. Alleen vanaf het water was de schade aan 
de walmuren zichtbaar: grote horizontale scheuren in het metselwerk. 
Veroorzaakt door opdringerige boomwortels en rotte fundering.
 

Werken aan de werf Foto’s © Gerard Arninkhof

De damwand wordt geïnstalleerd. 
Horizontale stangen tussen damwand 
en tijdelijke beschoeiing voorkomen weg-
glijden van de werf. Ze liggen dwars over 
de oorspronkelijke walmuur. 
Planken beschermen de bomen. •

Met een boot worden ’s ochtends bij de 
Bijlhouwerbrug containers aangevoerd 
waarin de bouwvakkers de afgegraven grond 
en de blubber van de bouwkuip storten. •

De bestuurder van een graafmachine vult containers met afgegraven 
grond. Bij de afgravingen zijn kloostermoppen en natuursteen 
gevonden. Het zijn de resten van een waterpoort [stadspoort waar-
door de Kromme Rijn de stad inkwam] uit de 12e eeuw. •

Tegenover Twijnstraat aan de Werf 
wordt de werf gestript. Doel is 
de houten palen die de fundering 
vormen te vervangen door een be-
tonnen variant en de walmuur weer 
op te metselen. Het werk moet in 
december klaar zijn. •

De werf is ontbloot en deels afgegraven. In het water 
heeft de aannemer een damwand aangebracht. Zo is 
een bouwkuip ontstaan, die [voortdurend] moet worden 
drooggepompt om bij de fundering te kunnen komen. •
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De bewoners ervaren de Jacobstraat 
als onveilig en als een barrière die 

de wijk verdeelt. Ze kregen op de 
bijeenkomsten een eerste schets 

Het Lucasbolwerk is met zijn grote bomen, 
grasveld en grote ronde bank aantrekkelijk 
voor wandelaars en zongenieters. Maar ook 
B & W hebben er het oog op laten vallen. Op 
de ondergrond van het Lucasbolwerk wel te 
verstaan, voor uitbreiding van de schouw-
burg en een fietsenstalling. 

Het Comité Behoud Lucasbolwerk is gekant 
tegen de plannen voor de ondergrondse zaal en 
stalling. De procedures worden gestart en het Co-
mité is op stoom. Op 16 oktober schreef het een 
uitvoerig commentaar aan het college van B & W. 
Beide bouwwerken zullen het park schaden en 
zijn technisch twijfelachtig en financieel riskant.

Rijksmonument
Al ruim tien jaar zet het Comité zich in voor 
behoud van het Lucasbolwerk, onderdeel van het 
Zocherpark, het groene lint dat zich rond de Bin-
nenstad slingert. Het park is een Rijksmonument 
met grote waarde voor cultuurhistorie, natuur en 
stadsrecreatie. 
In 2006 vierde het Comité feest omdat een plan 
voor een ondergrondse parkeergarage was afge-
wend. Daarna werkte het mee aan een flinke op-
knapbeurt van het park. Even werd gedacht aan 
stoppen, maar het Comité vond het verstandiger 
toch te blijven bestaan voor het geval er nieuwe 
bedreigingen zouden komen. Die zijn er nu.

Plan ondergrondse zaal duikt op 
Het idee voor uitbreiding van de Stadsschouw-
burg met een ondergrondse zaal dateert uit 

2008. Door de groei van de stad zou de schouw-
burgcapaciteit moeten worden uitgebreid. Een 
onderzoek rapporteerde als mogelijke locaties 
Leidsche Rijn, het Paardenveld en de ondergrond 
van het Lucasbolwerk. De gemeenteraadscom-
missie die het rapport besprak koos voor Leidsche 
Rijn . Ook het nieuwe college van B & W stelde 
in 2010 in zijn collegeprogramma dat in Leidsche 
Rijn een theater komt [geen woord over het 
Lucasbolwerk].
In 2012 dook het plan voor ondergrondse uit-
breiding van de Stadsschouwburg opnieuw op. 
De architect voor een interne modernisering van 
het theater had bedacht dat aanpassing van de 
Blauwe Zaal, de kleine zaal, duur zou worden 
[nieuw dak]. Je kon beter een nieuwe zaal bou-
wen onder de grond, onderdoor verbonden met 
de schouwburg. De Blauwe Zaal kan dan voor 
feesten en partijen worden verhuurd. 

Technische en financiële risico’s
De nieuwe zaal wordt volgens het ontwerp 16 
bij 36 meter groot en gaat driehonderd stoelen 
tellen. De vloer komt op twaalf meter diepte, 
de bovenkant zo’n 50 - 80 centimeter onder 
het gras. Bij de bouw worden prefab betonnen 
elementen van twaalf meter hoog rechtop gezet 
en dan ingegraven. Op drie meter diepte zit het 
grondwater. Beton moet dus onder water worden 
gestort. Dan moet nog een kleilaag worden 
doorgegraven. Het onderwaterbeton moet zwaar 
worden verankerd [met ondergrondse ’scheerlij-
nen’] om te voorkomen dat het grondwater de 
zaal omhoog zal drukken. 

Het Comité Behoud Lucasbolwerk 
voorspelt grote problemen. De 
betonnen elementen, dertig ton per 
stuk, zijn zo zwaar dat de bestaan-
de bestrating het bouwverkeer niet 
kan dragen. Bouwverkeer, gestald 
bouwmateriaal en hijskranen 
moeten buiten de boomspiegels 
blijven, maar zullen de grond van 
het park verdichten. Dat is slecht 
voor bomen. Het Lucasbolwerkpark 
zal zeker drie jaar ontoegankelijk 
zijn. Een zwaar punt van kritiek 
is dat het plan technisch slecht is 
uitgewerkt. Technische en financiële 
risico’s zijn daardoor niet in beeld. 
Het park zal blijvende littekens 
overhouden aan de ondergrondse 
zaal ook al wordt gezegd van niet, 
vreest het Comité. Het Bouwbesluit 
geeft namelijk strenge voorschriften 
voor de vluchtroutes. Een vlucht-
route die via de ondergrondse 
toegang naar het hoofdgebouw 
leidt, voldoet daar niet aan. Er zul-
len vluchtroutes moeten komen die 

boven in het park uitkomen, met bovengrondse 
gebouwtjes. Om hoge kosten te vermijden van 
een luchtverversing die helemaal via het hoofd-
gebouw loopt, is het aannemelijk dat er luchtuit-
laten in het park zullen komen. De decorlift voor 
de nieuwe zaal zal ook zichtbaar zijn in het park.

Het Comité betwist dat het plan draagvlak heeft, 
zoals B & W zeggen. Er zijn alleen twee infor-
matieavonden geweest, het draagvlak is niet 
gemeten. Ook de raad heeft zich nog niet uitge-
sproken. En, hoe zit het eigenlijk met de keuze 
van B & W en de gemeenteraad voor een theater 
in Leidsche Rijn?

Niet serieus
Volgens de gemeente kan de geplande onder-
grondse bewaakte stalling het fietsparkeer-
probleem in de buurt oplossen. Niet alleen de 
schouwburg, maar ook de horeca, de winkels 
en kantoren, en de studentensociëteiten trekken 
veel fietsers. Het Comité Behoud Lucasbolwerk 
noemt het plan niet echt serieus. Het is de vraag 
of dit probleem zo zal worden opgelost. 
Een door B & W ingehuurd adviesbureau gaf aan 
dat de niet-schouwburgbezoekers weinig tot niet 
zijn geneigd om hun fiets bewaakt te stallen.
Dan de bewaking. De ingang van de stalling 
komt uit op de drukke Nobelstraat. Het Comité 
stelt in zijn commentaar dat er volgens de Arbo-
wet niet doorlopend zal mogen worden gewerkt. 
Er komen teveel uitlaatgassen naar binnen, ook 
als er een toegangsdeur komt. De stalling kan 
dus eigenlijk niet worden bewaakt. Een onbe-
waakte stalling is geen optie, die verloedert. •

te zien van een mogelijke nieuwe 
indeling van het straatprofiel, dat 
uitgaat van slechts twee rijstroken 
en gescheiden fietspaden.
Tijdens de discussie werd snel duide-
lijk dat het de projectleidster van de 
gemeente vooral te doen was om 
verhoging van de doorstroomsnel-
heid van de bussen. Uitgangspunt 
daarbij is dat de verkeerslichten ver-
dwijnen en er één bushalte komt, in 
plaats van twee. Dat het weghalen 
van de verkeerslichten het overste-
ken van de straat veiliger zal maken, 
kon de aanwezigen niet duidelijk 
gemaakt worden. Bovendien bleek 
dat in vervolgbijeenkomsten de 
relatie met de overige projecten in 
Wijk C niet ter discussie zal staan. 
De vraag waar en door wie die 
projecten met de bewoners dan wèl 
besproken zouden worden, kon niet 
beantwoord worden.

Marijke Brunt

De St. Jacobstraat gaat over één à twee jaar volledig op de schop, althans... 
Afgelopen maand waren er twee bijeenkomsten met bewoners van Wijk 
C over een renovatie van de grote verkeersstraat in de wijk. Beide bijeen-
komsten waren met ongeveer vijftig aanwezigen zeer goed bezocht.

Zonder verkeerslichten wordt het soms moeilijk oversteken © Gerard Arninkhof

‘Het moet wel een beetje schu-
ren’, zegt Jaap Sleper spontaan, 
wijzend op de schilderijen van 
de openingstentoonstelling van 
zijn nieuwe galerie in de Lange 
Nieuwstraat 34. 

In dikke verf, met ketsende kleuren 
in knallende roden, oranjes, blauwen 
en gelen hangen daar de woeste, vro-
lijke, maar toch verontrustende voor-
stellingen van V&B, Hidde van Schie, 
Inge Aanstoot, Peter Hoijmakers, Niels 
Broszat en Gé-Karel van der Sterren. 
De openingstentoonstelling Painting 
Mania van deze voornamelijk jonge 
en redelijk bekende Nederlandse 
schilders is heel toepasselijk ook 
experimenteel ingericht. De schilde-
rijen hangen in clusters bij elkaar op 
nieuwe hagelwitte wanden. 

Kleinkind van graficus
Jaap selecteert zelf de kunstwer-
ken. Soms samen met zijn vrouw 
Anne, galerieassistente Linda of een 
uitgenodigde curator. Hij zegt: ‘Ik 
merkte dat Utrecht vooral brave kunst 
toonde in de fine art galeries, maar 
ik denk dat ik iets nieuws toevoeg’. 
Wat de stal van Sleper kenmerkt zijn 
kunstenaars die verhalend figuratief, 
maar tegelijkertijd redelijk conceptu-
eel werk maken. Daarbij zetten ze het 

materiaal vaak experimenteel in.
Jaap Sleper is ook eigenaar van het 
gelijknamige schilders- en aannemers-
bedrijf. ’Mijn opa was graficus en mijn 
vader is behalve ondernemer, onder 
andere in vastgoed, ook kunstverza-
melaar. Als kind wist ik al dat ik ooit 
een galerie wilde hebben. 

Drie keer zo groot
Zijn nieuwe galerie, een rijksmo-
nument uit 1432, gekocht van de 
Katholieke Kerk, is wel drie keer zo 
groot als de vorige galerie Schouten-
straat 10. 
‘Ik kon daar niet blijven, het was 
echt een winkel en ik ben ondertus-
sen in die vijf jaar wel ontwikkeld als 
galerie’. In het nieuwe pand huist ook 
het kantoor van het schildersbedrijf. 
’Maar het is uitdrukkelijk een galerie 
met een kantoor erin en niet een 
schildersbedrijf met schilderijen aan 
de muur. Dat wilden ze bij gemeente 
ook weten’. Boven wacht een verras-
sing, daar zijn twee onderkomen voor 
artists-in-residence gebouwd. ’Hoe ik 
dat ga bekostigen weet ik nog niet. Ik 
heb geen cent subsidie’.

Zakenrelaties
De opening van Painting Mania heeft 
internationale allure; de directeur 
van het Centraal Museum, Edwin 

St. Jacobstraat: Bus versus veiligheid
Ben Nijssen

Overzichtelijker
De bewoners werden lekker ge-
maakt met artist impressions van 
een gerenoveerde Jacobstraat. Dat 
deze er werkelijk zo gaat uitzien is 
onwaarschijnlijk en op een aantal 
punten ook onwenselijk. Bewoners 
konden zich opgeven om mee te 
praten over de herindeling. Grootste 
opgave zal zijn het kruispunt vóór 
de kerk overzichtelijker en veiliger 
te maken. Verder zullen kortpar-
keerders dusdanig moeten worden 
gestuurd dat er geen files ontstaan, 
anders zijn de twee rijbanen niet 
haalbaar. 
Of de hele straat meteen kan 
worden uitgevoerd is nog de vraag, 
want de nodige financiële middelen 
zijn daarvoor nog niet beschikbaar. 
Wanneer de bijeenkomsten een ver-
volg krijgen, is nog niet bekend. • 

Galerie Jaap Sleper

Jacobs, houdt een praatje en er zijn 
veel kunstenaars uit Rotterdam en 
Amsterdam en zakenrelaties, klanten 
uit de wereld van het vastgoed. 
Sleper hield al twee maal de kunst-
beurs Re-Rotterdam, de laatste keer 
in een tien verdiepingen tellend leeg-
staand pand. Ook in andere panden 
die leegstaan of verbouwd worden. 
organiseert hij onder de naam Blue 
Episode Foundation kunstmanifesta-
ties, zoals nu in Oud Amelisweerd. 

‘Ik heb Utrecht iets te bieden’. Na 
het succes van Re-Rotterdam kwam 
door toedoen van Edwin Jacobs, de 
vraag om in april 2013 tijdens de 
Vrede van Utrecht een Re-Utrecht te 
organiseren.  
Sleper is op en top ondernemer, in 
vijf jaar tijd bouwde hij een groot 
netwerk in de kunst en zette hij een 
galerie neer met redelijk jonge, hippe 
kunst van voornamelijk Nederlandse 
bodem. • 

Jaap Sleper [de zoon] helpt bij de inrichting van de expositie © Gerard Arninkhof

’Ondergrondse Blauwe Zaal schaadt Lucasbolwerk’

Zo zou het worden © Tekening Anton van Tetering

Elaine Vis
Kunsthart 1
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Sinds 1 oktober 2012 zijn de mede-
werkers van Toezicht & Handhaving 
en de parkeercontroleurs directe 
collega’s van elkaar. Samen binnen 
de vernieuwde gemeentelijke orga-
nisatie Toezicht en Handhaving 
Openbare Ruimte. En dat niet al-
leen: ze gaan voor een deel ook el-
kaars taken overnemen. ‘Een heel 
logische stap’, vindt Margriet Krag-
ten. Zij is teamleider van Toezicht & 
Handhaving voor het nieuw ge-
vormde werkgebied ‘Binnenstad en 
Oost’. 

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

Burgernet: gezien, gebeld en gevonden

De een loopt een extra rondje in 
de buurt met de hond. De ander 
kijkt even uit het raam. Deel-
nemers aan Burgernet krijgen 
soms een melding van de politie 
wanneer zij op zoek is naar 
een verdachte of een vermist 
persoon. Werkt dat? ‘Dikwijls 
komen Burgernetdeelnemers 
met de gouden tip’, zegt Hilde 
Bakker van Politie Utrecht.

16:25 uur. 
De politie krijgt een melding over 
een achtjarige jongen. Hij is na 
school niet thuisgekomen. 
De politiemeldkamer start in Over-
vecht een actie met Burgernet. 

Wat is Burgernet precies? Een net-
werk van inwoners en medewerkers 
van bedrijven. Het is een samen-
werkingsverband tussen gemeente, 
politie en burgers om de veiligheid 

Iedereen herkent ze wel op 
straat: parkeerwachters, toezicht-
houders en handhavers. Al deze 
gemeenteambtenaren dragen een 
blauw uniform, maar ze hebben 
andere bevoegdheden. Dat kan 
verwarrend zijn voor burgers. 
Met een reorganisatie van de af-
delingen Toezicht & Handhaving 
en Parkeerhandhaving wil de 
gemeente effectiever werken en 
meer duidelijkheid scheppen.

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

Verwarring
Sinds 2007 kent Utrecht behalve 
toezichthouders [de oude ‘stads-
wachten’] ook de functie van ‘bui-
tengewoon opsporingsambtenaar’ 
[boa], die bekeuringen mag schrij-
ven. Kragten: ‘Maar voor een burger 
is het niet duidelijk waarom de ene 
ambtenaar hem wel bekeurt en de 
ander niet. Bovendien schrijven onze 
boa’s nu geen bon voor een ver-
keerd geparkeerde auto en bemoei-
den andersom de parkeercontro-
leurs zich niet met kwesties als 
huisvuil en hondenpoep. Dat is ver-
warrend.’

Duidelijkheid
‘In de toekomst worden onze mede-
werkers opgeleid om op álle gebie-
den te kunnen handhaven’, vertelt 
Margiet Kragten. ‘Dat betekent: ze 
kunnen alles aanpakken wat ze tij-
dens hun dienst tegenkomen. Van 
huisvuil tot parkeerovertredingen of 
fietsen in een wandelgebied. Het 
mag niet zo zijn dat een blauw 

te bevorderen. ‘Agenten kunnen 
altijd extra ogen en oren gebrui-
ken’, zegt Hilde Bakker van Politie 
Utrecht. ‘Zeker bij vermissingen. Hoe 
meer mensen meekijken, hoe groter 
de kans dat iemand snel gevonden 
wordt. Burgernetdeelnemers krijgen 
een sms of ingesproken bericht 
op hun telefoon. De basis van dat 
bericht is een duidelijk signalement. 
We vragen deelnemers hun ogen 
op te houden en te bellen naar de 
meldkamer als ze iets gezien heb-
ben.’

Gevaarlijk
De centralist van de meldkamer 
bepaalt of én waar Burgernet 
ingezet wordt. Hilde: ‘Gaat het om 
een verdachte die zich in een auto 
verplaatst, dan wordt de oproep in 
een groter gebied verspreid. 
Bij vermissingszaken, zoals die van 
het achtjarige jongetje, verzenden 

koppel je de ene keer gewoon voor-
bijloopt en je de andere keer alleen 
waarschuwt of juist een bon uit-
schrijft.’

Melden
Om Toezicht & Handhaving Openba-
re Ruimte haar werk goed te laten 
doen, kunnen de medewerkers de 
hulp van burgers goed gebruiken, 
vindt Kragten. ‘Ik spoor burgers 

www.wijkraadbinnenstad.nl
Invloed bewoners kan groter
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Zorgen om beuk

De prachtige rode beuk 
tussen de Spring-Haver-
garage en de achterkant 
van de huizen op de 
Oudegracht is aangetast 
door de reuzenzwam, een 
parasitaire zwam die de 
wortels zwak maakt. Dat 
constateerde Frank van 
den Brink van de plant-
soenendienst op basis 
van een foto met grote 
‘zwamplekken’ van wijk-
raadslid Theo Poort. 
Poort had hem de foto 
gestuurd met de vraag 
hem gerust te stellen. 
’Ik hoop dat er niets bij-
zonders aan de hand is, 
maar ik heb zoiets nog 
nooit gezien.’ Van den 
Brink gaat de boom on-
derzoeken, maar zegt dat 
de reuzenzwam meestal 
het einde van een boom 
betekent. •

we een Burgernetbericht aan deel-
nemers in één wijk. Maar soms is 
Burgernet niet het juiste instrument, 
bijvoorbeeld als een verdachte vuur-
wapengevaarlijk is.’ 

16.56 uur. 
Een deelnemer van Burgernet meldt 
dat het jongetje met zijn fiets op de 
Moldaudreef loopt. Het kind is in 
goede gezondheid. De meldkamer 
sluit de Burgernetactie af. 

Meedoen?
U kunt meedoen aan Burgernet door 
u te registreren op www.burgernet.
nl. Daar kunnen deelnemers boven-
dien aangeven wanneer zij geen mel-
dingen willen ontvangen. ’s Nachts, in 
het weekend of tijdens een vakantie 
bijvoorbeeld. In de stad Utrecht zijn 
er per maand gemiddeld zeventien 
Burgernetacties. •

Participeren, meedenken en meedoen staan 
hoog op de gemeentelijke agenda. Dan zou 
je verwachten dat bewoners en onderne-
mers mee kunnen bepalen wat er in de stad 
gebeurt. Voor een deel is dat wel waar, maar 
het zou nog veel beter kunnen.

Het zijn vooral degenen die zich hebben geor-
ganiseerd in een belangengroep, of zij die een 
grote organisatie vertegenwoordigen, die invloed 
hebben op het gemeentelijk beleid. Denk aan 
ondernemers, winkeliers, horeca, etcetera. Maar 
de bewoners hebben nauwelijks of geen invloed 
op het gemeentelijk beleid. De bewoners zijn niet 
zodanig georganiseerd dat zij een periodiek over-
leg hebben met het gemeentebestuur. Toch ben 
ik er van overtuigd dat bewoners meer invloed 
kunnen uitoefenen wanneer zij zich organiseren.
Er zijn bewonersgroepen met een specifiek be-
lang; de groep bestaat zolang het probleem niet 
is opgelost, of zolang een bepaalde ongewenste 
ontwikkeling niet van de baan is. Een voorbeeld 
is de groep bewoners van het Strosteeggebied 
die geconfronteerd werd met een slecht woning-
bouwplan rond de Springweg-garage op het 
Abels-terrein. De groep werd opnieuw actief toen 
ruim twee jaar later het plan weer actueel werd.

Weten wat er speelt
Er zijn ook bewonersgroepen met een meer alge-
meen karakter, zoals het bewonersplatform Zui-
delijke Oude Stad, de ZOS, en het Wijk C-Komi-
tee. Een groep bewoners die een keer per maand 
bij elkaar komt en diverse zaken bespreekt die in 
de buurt spelen.
Voor beide soorten bewonersgroepen kan het 
van belang zijn om samen te werken met de wijk-
raad Binnenstad.
Enerzijds moet de wijkraad weten wat er in de 
Binnenstad speelt. Daarom heeft de raad leden 
uit alle delen van de Binnenstad. Die leden zijn 
over het algemeen lid van een belangengroep of 
een buurtgroep. Anderzijds is het ook van belang 
dat de Binnenstad weet wat de wijkraad doet.
Wij pleiten dan ook voor een meer intensieve 
samenwerking tussen bewonersgroepen en de 
wijkraad Binnenstad. Dat kan voor beide positieve 
gevolgen hebben. De wijkraad kan de adviezen 
beter onderbouwen en de bewonersgroepen 
krijgen daarmee een extra ingang naar het ge-
meentebestuur.

Resultaat
Dat het goed werkt blijkt bijvoorbeeld uit de 
samenwerking in het Strosteeggebied waar be-

wonersgroep en wijkraad samen optraden bij een 
raadsinformatieavond en de wijkraad een goed 
onderbouwd advies aan het gemeentebestuur 
kon uitbrengen. Resultaat was dat het plan niet 
doorging zoals het was gepresenteerd.
Het tweede voorbeeld, de ZOS, daar verzamelt 
de wijkraad agendapunten voor bespreking in de 
wijkraad en dat kan weer leiden tot een advies 
aan burgemeester en wethouders. De agenda 
voor de volgende wijkraadvergadering wordt in 
de ZOS besproken.
Er zijn al veel meer voorbeelden te noemen van 
een goede samenwerking tussen belangengroe-
pen en wijkraad.

Studenten
Een belangrijke groep bewoners en gebruikers 
van de Binnenstad ontbreekt, de studenten. De 
wijkraad zou graag vertegenwoordigers van de 
studenten in de wijkraad willen hebben. Een 
vertegenwoordiger van een studentenvereniging, 
wellicht is het mogelijk in het kader van een stage 
of een studieopdracht. Denk er eens over na. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

© Rob van der Lingen

Vrijwilligers 
gezocht voor 
Huis van de 
Buurt

Wij zijn het buurthuis Oudegracht 227. 
Vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 
hebben wij met de welzijnsorganisatie 
Cumulus en de gemeente gezamenlijk 
dit buurthuis in beheer.
Vanaf 1 januari 2014 gaan wij geheel 
zelfstandig verder en zijn er nieuwe 
kansen om de buurt bij onze activiteiten 
te betrekken. Wij willen dat ons huis in de 
buurt een plek is waar de mensen graag 
komen om anderen te ontmoeten. 
De nieuwe naam wordt ’In de 3 Krone’, 
de eigenlijke naam van ons pand. Er is 
een stichting in oprichting die vrijwilligers 
zoekt die bestuurslid willen worden of 
huishoudelijke of administratieve taken 
willen doen, maar ook mensen die geheel 
nieuwe activiteiten willen opzetten of 
begeleiden. Heb je belangstelling, 
meld je dan aan bij de huidige beheerder 
Willem Willemse ww@willemwillemse.com, 
tel.0618159672 of laat een bericht achter 
in het buurthuis Oudegracht 227. •

Handhaven op alles: van huisvuil tot parkeren

Margriet Kragten: ‘Onze medewerkers worden straks opgeleid om op alle gebieden 
te kunnen handhaven.’ © Willem Mes

Diefstal van mobiele telefoons 
in de horeca heeft de afgelo-
pen jaren een vlucht genomen. 
Utrecht is hierop helaas geen 
uitzondering, en met name 
in uitgaansgelegenheden in 
de binnenstad worden in het 
weekend flinke aantallen 
mobiele telefoons gestolen. 
Smartphones die onbeheerd 
op tafels of op de bar worden 
achtergelaten vormen voor 
[gelegenheids]dieven een 
makkelijke prooi. Let daarom 
goed op uw telefoon: laat hem 
niet onbeheerd achter! • 

Let op uw 
smartphone!

graag aan om méér te melden. 
Via het algemene meldingsnummer 
030 - 286 00 00 of via de gemeen-
telijke website, maar vooral ook 
door onze mensen op straat aan te 
spreken als er iets is. Wij zijn welis-
waar de ogen en de oren van de ge-
meente, maar we hebben de ogen 
en oren van bewoners ook hard no-
dig om samen de openbare ruimte 
schoon en veilig te houden.’ •
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Wijkbureau BinnenstadWijkbureau Binnenstad

Ruim baan voor fietser en voetganger Vrede van Utrecht presenteert feestprogramma

Utrecht barst uit zijn voegen. De 
stad kan het groeiende verkeer 
niet meer aan. Daarom werkt de 
gemeente Utrecht aan het Ambi-
tiedocument ‘Utrecht aantrekkelijk 
en bereikbaar’. ‘Een jaar geleden 
zijn we in gesprek gegaan met wijk-
raden, ondernemers en experts,’ 
zegt Annet Dijk-Schepman van de 
gemeente Utrecht. ‘We vroegen 
hun mening over het parkeren van 
auto’s en het stallen van fietsen in 
de stad.’ Veruit de meeste reacties 
en ideeën bleken te stroken met de 
visie van de gemeente. Daarin is een 
hoofdrol weggelegd voor openbaar 

‘Het wordt het grootste evenement 
ooit dat Utrecht organiseerde,’ zegt 
Paul Feld, inhoudelijk coördinator 
van Stichting Vrede van Utrecht. In 
2013 herdenkt Utrecht de verdra-
gen die driehonderd jaar geleden 
een einde maakten aan een lange 
periode van oorlogen. In 2004 werd 
de Stichting Vrede van Utrecht in het 
leven geroepen met als één van de 
opdrachten de herdenking in 2013 
vorm te geven. Feld: ‘De Vrede van 

Utrecht is voor veel Nederlanders 
onbekend. Terwijl het een voorloper 
was van de Europese Unie. Met de 
herdenking ervan benadrukt Utrecht 
zijn positie als historisch centrum 
van kennis en cultuur.’
 
Vredetintje
De officiële aftrap van de festivitei-
ten is op 11 april 2013 – exact drie 
eeuwen na de ondertekening van 
het verdrag. Voorafgaand slaat de 

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op dinsdag 27 november en 
18 december 2012. U kunt tot 
uiterlijk één week van tevoren 
een afspraak maken via wijkbu-
reau Binnenstad, telefoonnum-
mer 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. 
Volg Mirjam de Rijk ook op twit-
ter via @Mirjam_de_Rijk. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Tweede wijkdialoog in de Binnenstad

De gemeente gaat bezuinigen op speeltuinen in de stad. Zo ook 
op speeltuin De Kleine Dom in de Lange Nieuwstraat. Op zondag-
middag 30 september gingen Cumulus Welzijn en de gemeente in 
gesprek met jonge en volwassen bezoekers van de speeltuin over de 
bezuinigingen. 

Bezuinigingen voor De Kleine Dom

niet allemaal. Helaas waren er maar 
weinig bewoners en ondernemers 
op de tweede wijkdialoog afgeko-
men. 
De antwoorden op de wijkambities 
worden eind dit jaar vertaald naar 
een wijkactieprogramma voor de 
komende twee jaar. Op dit moment 

evalueert de gemeente het proces 
rondom het tot stand komen van de 
wijkambities. Eind 2013 worden er 
nieuwe wijkambities geformuleerd 
voor de collegeperiode 2014-2018. 
Voor meer informatie over de 
wijkambities van de Binnenstad kijkt 
u op www.utrecht.nl/binnenstad. •

Nieuwe inrichting voor Korte Jansstraat en Domstraat

De gemeente wil de Korte Jans-
straat en de Domstraat herin-
richten. De twee straten liggen 
in elkaars verlengde, tussen de 
Janskerk en de Domkerk. 
Op 24 september organiseerden 
Centrummanagement Utrecht en 
de gemeente een bijeenkomst 
voor bewoners en ondernemers 
in het Douwe Egberts Café in de 
Korte Jansstraat. De bijeenkomst 
met 25 aanwezigen was een 
succes. 

Tijdens de bijeenkomst konden 
bewoners en ondernemers vertel-
len wat zij vinden van de huidige 
inrichting van de straat en wat hun 
wensen zijn voor de toekomst. Alle 
betrokkenen waren het erover eens 
dat de twee straten een betere uit-
straling verdienen. Bewoners willen 
graag beter beheer van de openbare 
ruimte en minder nachtelijke over-

last. Ondernemers willen graag hun 
steentje bijdragen, en zien kansen 
om het winkelaanbod en de uitstra-
ling van de straat te versterken. De 

gemeente wil, gekoppeld aan groot 
onderhoud in 2013, de inrichting 
van de straat aanpassen aan het ge-
wenste gebruik: meer verblijfskwa-

vervoer, fietsers, voetgangers, scho-
ner vervoer en een betere openbare 
ruimte. Die visie leidde samen met 
de aanbevelingen tot de Nota Stal-
len en Parkeren, een deeluitwerking 
van het ambitiedocument. 

Parkeren 
De gemeente wil bezoekers van 
de binnenstad verleiden om met 
de fiets of het openbaar vervoer te 
komen. ‘In de Binnenstad verdwij-
nen vijftig straatparkeerplekken. 
We stimuleren winkelend publiek 
om gebruik te maken van de grote 
P+R-voorzieningen in Westraven, 

Op 17 september organiseerde de 
gemeente een tweede wijkdialoog 
voor de wijk Binnenstad. Op deze 
avond koppelde de gemeente de 
antwoorden terug op de in decem-
ber 2011 geformuleerde wijkam-
bities. Veel van deze wijkambities 
kunnen gerealiseerd worden, maar 

Op dit moment geeft de gemeente 
Utrecht jaarlijks € 3.600.000,00 
subsidie aan 20 gemeentelijke speel-
tuinen. Hierop moet in twee jaar tijd 
€ 560.000,00 worden bezuinigen. 
Voorwaarden zijn dat de openings-
tijden, die door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld, gehandhaafd blijven 
en dat er geen speeltuinen gesloten 
worden.

Zoeken naar oplossingen
Het gesprek in De Kleine Dom was 
een eerste oriënterend gesprek met 
als doel te informeren en te zoeken 
naar oplossingsrichtingen om de 
bezuiniging op te vangen. Cumulus 

Minder geparkeerde auto’s op straat en meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers. Zodat de leefbaarheid verbetert én de stad goed bereik-
baar blijft. Dat wil de gemeente Utrecht bereiken met de Nota Stallen 
en Parkeren.

Leidsche Rijn en De Uithof’, zegt 
Dijk-Schepman. Daarnaast stijgen 
de parkeertarieven voor bezoekers 
in de ring rond de binnenstad, zodat 
het verschil in de tarieven kleiner 
wordt. ‘Voor bewoners en bedrijven 
houden we de tarieven lager. Maar 
ook die zullen uiteindelijk kosten-
dekkend moeten worden’, aldus 
Dijk-Schepman. ‘De vergunningta-
rieven zullen binnen vier jaar gelei-
delijk stijgen. Voor bewoners in de 
binnenstad is dit bijvoorbeeld een 
verhoging van in totaal drie euro per 
maand.’ 

Stallen 
‘Momenteel staan er op drukke 
momenten zo’n 10.000 fietsen in 
de binnenstad gestald’, vertelt Dijk-
Schepman. ‘Terwijl er slechts 6.000 

stallingsplekken zijn. Onder het 
Vredenburg komt een nieuwe fiet-
senkelder met 750 plekken. En rond 
de Neude onderzoeken we een plek 
voor een ondergrondse stalling.’ Het 
aantal stallingsplaatsen bij station 
Utrecht Centraal groeit van 16.500 
naar 22.000. 
De gemeente zal bovendien strenger 
handhaven op fout gestalde fietsen. 
‘Daarmee voorkomen we overlast 
voor bewoners en vergroten we de 
toegankelijkheid en veiligheid voor 
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en 
mensen met kinderwagens.’

De volledige nota is te lezen op 
www.utrecht.nl/aantrekkelijkenbe-
reikbaar. De gemeente hoort graag 
de reactie van bewoners, onderne-
mers en andere belanghebbenden. 
Inspraak is mogelijk tot en met zon-
dag 2 december 2012. •

Bewoners, ondernemers, Centrummanagement en gemeente bespreken plannen voor 
herinrichting van de Korte Jansstraat en Domstraat. 

liteit, minder auto’s en meer ruimte 
voor langzaam verkeer. 
De gezamenlijke inspanningen van 
alle partijen moeten ertoe leiden dat 
de Domstraat en de Korte Jansstraat 
binnen een à twee jaar aantrekkelij-
ker zijn dan nu. •

Koninklijke Nederlandse Munt een 
speciale nationale herdenkingsmunt. 
Het openingsspektakel barst een paar 
dagen later los op het dak van de 
A2-tunnel in Leidsche Rijn Centrum 
met muziek, theater en een moderne 
variant van het vreugdevuurwerk uit 
1713. Vervolgens worden Utrecht 
en omgeving zes maanden lang 
getrakteerd op een waaier aan 
tentoonstellingen en kunstprojecten. 
Feld. ‘Behalve de cultuursector doen 
ook maatschappelijke instellingen, 
scholen, overheid en het bedrijfsleven 
mee. Alle projecten krijgen volgend 
jaar een Vrede van Utrecht-tintje.’
 
Vredesgerecht
In de Binnenstad vormt het stad-

huis een belangrijk ankerpunt. 
Ook op het Domplein is van alles 
te beleven, waaronder het laatste 
lichtkunstwerk van Trajectum Lumen 
en een speciale aflevering van VJ 
op de Dom samen met het Festival 
Oude Muziek. Alle Utrechtse musea 
programmeren in 2013 rondom de 
thema’s van de Vrede. 

Feld: ‘We nodigen horecaonderne-
mers, winkeliers en bewoners in de 
binnenstad van harte uit om mee te 
doen. Zet een vredesgerecht op je 
menukaart, doe iets ludieks met je 
etalage of hang een Vredesvaantje 
voor je raam. Zorg ervoor dat vol-
gend jaar niemand om de Vrede van 
Utrecht heen kan!’ •

Na jarenlange voorbereiding presenteerde Stichting Vrede van 
Utrecht op 30 oktober haar programma: ‘The art of making peace’. 
Tijdens VJ op de Dom op 21 september gaf ze al een voorproefje 
van wat we volgend jaar kunnen verwachten. Dan herdenkt Utrecht 
de Europese vredesonderhandelingen die hier in 1712 en 1713 
plaatsvonden.

en de gemeente willen bezoekers 
graag meer betrekken bij het speel-
tuinwerk, bijvoorbeeld in de vorm van 
vrijwilligerswerk. In het gesprek met 
bewoners en kinderen bleek dat zij 
veel waarde hechten aan de huidige 
openingstijden en de uren professio-
nele begeleiding. Er werden dan ook 
vooral ideeën geopperd voor het inza-
melen van geld. Bezoekers, Cumulus 
en gemeente denken nog verder over 
mogelijke oplossingen. 
Wilt u meer weten, meedenken of 
u inzetten voor de speeltuin? 
Neem dan contact op met de mede-
werkers van De Kleine Dom, via 
dekleinedom@cumuluswelzijn.nl. •

Jan Nicolaij: 
nieuwe gebiedsmanager Stadswerken 
voor de Binnenstad

Met ingang van 1 oktober is Jan 
Nicolaij gebiedsmanager ‘Wijk-
onderhoud en Service’ bij Stadswer-
ken voor de Binnenstad. Jan volgt Dirk 
Sagius op die gebiedsmanager is ge-
worden in Oost/Noordoost. Jan geeft 
leiding aan opzichters, werkvoorbe-
reiders en andere vakmensen die de 
openbare ruimte in de Binnenstad op 
niveau houden. Jan: ‘Dat betekent 
concreet dat we wegen onderhouden, 
groen snoeien, gras maaien en de stad 

schoonmaken.’ Je moet het samen 
doen, vindt Jan. ‘Alleen red je het niet, 
samen met het hele team voeren we 
werkzaamheden zo goed en efficiënt 
mogelijk uit. Hierbij hebben we veel 
overleg met collega’s van wijkbu-
reau Binnenstad. Ook bewoners en 
ondernemers van de stad spelen een 
belangrijke rol bij het beheer van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld met 
stukken groen in zelfbeheer.’ 
Jan is trots dat hij gebiedsmanager 

van de mooie Binnenstad is gewor-
den. Zijn favoriete plek benoemen 
vindt hij moeilijk. ‘In de Binnenstad 
zijn heel veel mooie plekken, het is 
een schitterende wijk. Neem nou het 
Janskerkhof, één brok historie... 
Nu nog de fietsen van het plein, want 
zonder is het toch veel mooier!’ •

Jan Nicolaij. © Willem Mes
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Nu zit er nog graffiti op de muren in de Kloksteeg. © Willem Mes

Wijkbureau Binnenstad

Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Wilt u overlast mel-
den? 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.

Wijkbureau Binnenstad: [030] 286 00 00, binnenstad@utrecht.nl, 
www.utrecht.nl/binnenstad, Twitter: @wbbinnenstad
U kunt ook langskomen aan de balie van Informatiecentrum Utrecht en 
wijkbureau Binnenstad: Neudeflat, Vinkenburgstraat 26. Kijk voor actuele 
openingstijden op www.utrecht.nl/informatiecentrum •

Wijkbureau Binnenstad

Goed idee? Doe er iets mee!

Zwerfafval en muren vol graf-
fiti. De Kloksteeg heeft maar een 
treurige uitstraling. En die staat 
in schril contrast met de juist zo 
vrolijke bewoners, vinden Anne 
Morée en Mirjam van der Bree. 
Met een groep medebewoners 
bedachten ze daarom een opfris-
plan, met een muurschildering als 
blikvanger

‘Een donker en rommelig steegje.’ 
Zo omschrijft Anne Morée de Klok-
steeg. ‘Voor sommigen is dat een 
uitnodiging om hier afval te dum-
pen. Of erger nog, om hier ’s nachts 
een sanitaire tussenstop te maken. 
Ik ben ervan overtuigd dat wan-
neer het er hier netjes uitziet, er ook 
minder overlast zal zijn.’ 
Met enkele enthousiaste steegbe-
woners bedacht ze een stel verbe-
terpunten. Zoals de aangrenzende 
muur van Café Tilt. Anne: ‘Dat is nu 
nog een grauwe en met graffiti be-
kladde muur. Dat leek ons een ideale 
plek voor een kunstwerk. Daarvan 
zijn al veel mooie voorbeelden te 
vinden in de stad. Bovendien, als 

er eenmaal iets moois op de muur 
staat, zullen anderen er niet snel 
overheen kladden.’ 

Doorkijkje
‘Omdat de metamorfose betaald 
wordt uit het leefbaarheidsbudget 
– Utrechts geld, dus – zochten we 
ook een Utrechtse kunstenaar. 
Iemand die aan de slag durfde met 
de steekwoorden: klokken, stad, en 
Sheriff. Die laatste is de beruchte 
zwart-witte kater van Café Tilt. 
Hij loopt hier altijd rond alsof hij 
de baas is.’ Via via kwamen Anne 
en Mirjam terecht bij de Utrechtse 
graffitikunstenaar Robert-Jan Brink, 
beter bekend als Insu-Inglu. 
‘Hij kent deze buurt goed en was 
enthousiast over onze ideeën’, 
vertelt Anne. ‘Zijn ontwerp is dertien 
meter breed en drie meter hoog. 
Het bevat een stadsgezicht; alsof je 
van de Wittenvrouwenbrug zó de 
stad inkijkt. 
Zijn creatie is niet alleen mooi en 
grappig, het zorgt er ook voor dat 
de Kloksteeg breder, groter en lich-
ter lijkt.’ •

Metamorfose Kloksteeg: 

A
G

E
N

D
ANOVEMBER

Vr 16 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Zutphen olv Iassen Raykov 
mmv vocale solisten en 
ensemble The Great Charm: 
Aus tiefer Not ...; werken 
van Praetorius, Schein en 
Schütz; € 12,50/8

Za 17 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
Widor, Symfonie VIII; collecte

za 17 Geertekerk
20.15 Het Orkest olv 
Gustavo Gimeno; Mozart, 
die Entführung aus dem 
Serail; Nielsen, Aladdin; 
Rimsky-Korsakov, Shehera-
zade; € 15/12,50

Zo 18 Willibrordkerk
14.00 Anton Doornhein 
[orgel]: Componistenportret; 
Vierne, Suite 2 en 4; collecte

Zo 18 Geertekerk
15.00 Stichts Vrouwenkoor 
olv Paul Krijnen mmv o.a. 
David Jansen [orgel]: Franse 
muziek uit de 19e en 20e 
eeuw; € 17,50/10

Wo 21 Geertekerk
20.15 Strijkensemble Ca-
merata Ardesko olv Melanie 
Waite: muziek uit Nederland 
en Venetië; € 18,50/14

Vr 23 Willibrordkerk
20.00 Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra: Benefiet-
concert Vriendschapsband 
Utrecht-León

Vr 23 Geertekerk
20.00 Meezingnacht 
wereldliederen; € 15/10

Za 24 Domkerk
15.30 Koor en strijkkwartet 
van de Domcantorij olv 
Remco de Graas; Reger, 
Geistliche Gesänge; collecte

Za 24 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 
Pulcinella olv Roland Kieft; 
Weber, Ouvertüre Der 
Freischütz; Copland, Dance 
Panels; Brahms, Symfonie 
nr. 3; € 15/10

Za 24 Academiegebouw
20.15 Utrechtse Studenten-
cantorij olv Fokko Oldenhuis: 
Love & Eternity; werken van 
o.a. Whitacre, Sandström, 
Barber, Escher en Vaughan 
Williams; € 12/9

Zo 25 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Hoezo Armoede?; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 25 Willibrordkerk
14.00 Bert den Hertog 
[orgel]: Componistenportret; 
Vierne, Symfonie nr. 5; 
collecte

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
[orgel]: Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Di 27 Academiegebouw
20.15 Nederlands Baryton 
Trio, Bart van Oort, Jan 
Raas, Van Swieten Society, 
Ruysdael Kwartet; € 23

Di 27 Geertekerk
20.15 Suonar Cantando; 
werken van Rognoni, 
Bertali, Caldara, Vivaldi en 
Jelic; € 23/7

Wo 28 Geertekerk
20.15 Symfonieorkest 
Bellitoni olv Jurjen Hempel; 
Beethoven, 6e symfonie; 
Brahms, 2e symfonie

DECEMBER
Za 1 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]: 
Adventsmuziek van Bach en 
Distler; collecte

Za 1 Geertekerk
15.30 Meezingkoor olv  
Madeleine Ingen Housz; 
Britten, A ceremony of 
carols; € 15

Zo 2 Willibrordkerk
14.00 Hayo Boerema [orgel]: 
Componistenportret; Vierne, 
Symfonie nr. 6; collecte

Zo 2 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 
Gerrit Maas mmv Liesbeth 
Vanderhallen [sopraan I], 
Mignon Primus [sopraan II], 
Ella Rombouts [alt], 
Erik Janse [tenor] en Pétur 
Oddbergur Heimisson [bas]; 
Bach, Magnificat; collecte

Vr 7 Pieterskerk
20.15 Quintessens olv Hans 
Noyens mmv instrumentaal 
ensemble: Kerst met Schütz; 
€ 15/10

Za 8 Janskerk
14.30 Vocal group 
CALL olv Pieter Jan Leusink: 
Kerstconcert; € 70

Za 8 Domkerk
15.30 Cantores Martini: 
Petits motets van Lully en 
Delalande; collecte

Za 8 Lutherse Kerk
20.15 La Verginella / 
Claire Lefilliâtre: consorts en 
canzona’s van Byrd, Lassus, 
Marenzio en Vecchi; € 23/7

Zo 9 Willibrordkerk
14.00 Zarjanka olv Irina 
Raspopova: Russisch kerst-
concert; collecte

Zo 9 Schillertheater
15.00 Emmy Verhey [viool] 
en Xavier Boot [piano]; 
werken van o.m. Chopin, 
Beethoven, Bach en Franck; 
€ 25/20

Zo 9 Bartholomeus-
gasthuis
16.30 Koor van de Kathe-
drale Koorschool olv Gerard 
Beemster; € 5/3

Wo 12 Geertekerk
20.15  UvA Orkest 
J.Pzn Sweelinck olv Libia 
Hernández mmv Emmy 
Verhey [viool]; werken van 
Bruch, Ravel en Marquez

Do 13 Geertekerk
20.15 Utrechtsch Studenten 
Concert olv Bas Pollard; 
werken van Badings, 
Wagenaar en Sjostakovitsj; 
€ 13/10 
ook op 14 december

Vr 14 Geertekerk
20.15 Utrechtsch Studenten 
Concert olv Bas Pollard; wer-
ken van Badings, Wagenaar 
en Sjostakovitsj; € 13/10

Za 15 Janskerk
14.00 Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Händel, Messiah; € 70

Za 15 Domkerk
15.30 Tanja Obalski [so-
praan] mmv barokensemble; 
Couperin, La Francoise; 
Clérambault, Orphee; Jac-
quet de la Guerre, Samson; 
collecte

Za 15 Nicolaïkerk
20.15 Nieuwe Philharmo-
nie Utrecht olv Johannes 
Leertouwer mmv Svenja 
Staats [viool] en Klaartje 
van Veldhoven [sopraan]: 
kerstmuziek uit de barok; 
€ 25

Za 15 Jacobikerk
20.15 USKO olv Gilles 
Michels; Mozart, Requiem; 
Purcell, Funeral sentences; 
Beethoven, 1e symfonie;
 € 15/10

Za 15 Nicolaïkerk
20.15 Nieuw Bach Ensem-
ble olv Krijn Koetsveld; 
Monteverdi, Kerstvespers; 
€ 27,50/22,50

Zo 16 St. Catharina 
Kathedraal
14.30 Kathedrale Koor 
olv Gerard Beemster: 
Kerstconcert

Zo 16 Geertekerk
15.30 Via Schola Kwartet 
mmv Gonny van der Maten 
[orgel]

Zo 16 Antoniuskerk
16.00 Collegium Utrecht 
olv Lodewijk van der Ree; 
kerstmuziek van Byrd, Victo-
ria, Britten en Poulenc; € 10

Zo 16 Janskerk
20.00 Vocal group CALL 
olv Pieter Jan Leusink: 
Kerstconcert; € 70

Do 20 Jacobikerk
20.00 [aanvangstijd ovb] 
MUSA olv Peter Dijkstra: 
Kerstconcert

Vr 21 Pieterskerk
20.15 Capella Sancta Maria 
olv Enrique López Cortón 
mmv kistorgel en dulciaan: 
Viage a Hierusalem; werken 
van Guerrero, Victoria, 
Morales en Josquin; 
€ 23,50/10

Vr 21 Doopsgezinde Kerk
20.15 Studentenvrouwen-
koor Medusa olv Tanya 
Worron: Northern Lights; 
muziek uit Scandinavië; 
€ 12/8

Za 22 Domkerk
15.30 Koor, solisten en 
orkest van de Dom-
cantorij; Charpentier, Messe 
de minuit; collecte

Za 22 Geertekerk
16.30 Meezingkoor olv  
Madeleine Ingen Housz; 
Bach, Weihnachtsoratorium 
cantate 1-4; € 20

Zo 23 Nicolaïkerk
15.00 Sybolt en Euwe de 
Jong [harmonium] mmv 
vocaal kwartet: Christmas 
Carols; € 12,50/10

Ma 24 Janskerk
13.30 Vocal group CALL 
olv Pieter Jan Leusink: 
Kerstconcert; € 70

Ma 24 Janskerk
16.30 Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Händel, Messiah; € 70

Di 25 Janskerk
15.30 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hage [orgel]: Lessons and 
Carols; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Wo 26 Vredenburg 
Leidsche Rijn
12.00 Opening Internatio-
naal Kamermuziekfestival 
Utrecht, t/m 30 dec. 
Info www.kamermuziekfes-
tival.nl
Wo 26 Janskerk

15.00 Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Händel, Messiah; € 70

Za 29 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
Widor, Symfonie X; collecte

Zo 30 Willibrordkerk
14.00 Bernard Bartelink 
[orgel]; werken van o.a. 
Daquin, Bach, Widor en 
Messiaen; collecte

Zo 30 Janskerk
15.00 Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink: 
Händel, Messiah; € 70

Zo 30 Geertekerk
20.15 JeugdOrkest Neder-
land olv Jurjen Hempel mmv 
Liza Ferschtmann [viool]; 
o.a. Glazunov, vioolconcert;  
€ 17,50/12,50

JANUARI
Za 5 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 6 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 65 
Sie werden aus Saba alle 
kommen; collecte

Vr 11 Pieterskerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa mmv 
lichtkunstenaar; werken van 
Willaert, Josquin, Obrecht, 
Ockeghem, Pärt, Sisask, 
Whitacre en Nees; € 15/10

Za 12 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek; collecte

Zo 13 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Nieuwjaarsduik; info www.
culturelezondagen.nl

Vr 18 Pieterskerk
20.15 Ensemble Hermes olv 
Jeroen Spitteler: Neder-
landse meesters van de 
polyfonie en hun inspiratie; 
werken van o.a. Josquin en 
De la Rue; € 15/10

Za 19 Binnenstad
10.30 Bachdag; informatie 
www.oudemuziek.nl

Za 19 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek; collecte

Za 19 Geertekerk
20.15 Multiple Voice olv 
Paul de Kok mmv Laura 
Hölzenspies [piano]: Lieder 
am Klavier; werken van o.a. 
Brahms, Schubert, Janacek 
en Kodaly
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www.utrecht-muziekstad.net

www.utrecht-muziekstad.net

verf bestrijden met verf

In februari 1992 werden de Ubica-
panden aan de Ganzenmarkt na twee 
jaar leegstand gekraakt. In het pand 
wil ontwikkelaar Klaassen nu een 
hotel met 23 kamers openen, met een 
grand-café en hotelbar op de begane 
grond. Momenteel loopt de procedure 
nog voor de vergunningaanvraag die 
Klaassen in augustus heeft ingediend. 
De gemeente is positief over het 
plan: het college van B en W heeft 

in september de randvoorwaarden 
vastgesteld waarbinnen het hotel kan 
worden ontwikkeld. Ondernemers 
van de omliggende panden hebben in 
een brief aan de gemeenteraad laten 
weten het hotel graag te verwelko-
men. Klaassen verwacht in het eerste 
kwartaal van 2013 zijn vergunning 
te krijgen. Op 1 mei 2014 moet 
het hotel gereed zijn voor de eerste 
gasten. •

 

Hotel aan de Ganzenmarkt

Balie wijkbureau en ICU 
vanaf 1 januari 2013 gesloten

De balie van wijkbureau Binnenstad en Informatiecentrum Utrecht 
[ICU] aan de Vinkenburgstraat 26 sluit per 1 januari 2013 definitief 
haar deuren. Met de digitalisering van de gemeentelijke dienstver-
lening daalde het aantal taken en bezoekers van het ICU. Heeft u 
een melding over de openbare ruimte, veiligheid of verkeer in de 
Binnenstad? Geef dit dan door via 030 – 286 00 00 of bewoners
meldingen@utrecht.nl. Wilt u iemand van wijkbureau Binnenstad 
spreken? Meldt u zich dan bij de receptie van de Neudeflat. De 
ter inzage stukken die met de openbare ruimte te maken hebben 
kunt u inzien bij de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen aan het 
Rachmaninoffplantsoen. Ook worden de ter inzage stukken digitaal 
aangeboden op www.utrecht.nl. De gratis kranten kunt u voortaan 
ophalen bij de Openbare Bibliotheek op de Oudegracht. •

Straks prijkt er een muurschildering met stadsgezicht. © 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 aanvragen 

 [augustus tot en met september 2012]:

•  Opknappen gravure Nieuwegracht
•  Burendag in de Korte Lauwerstraat
•  Opknappen paaltjes Oudkerkhof
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In de Voorstraat drink je niet alleen 
de lekkerste koffie van Utrecht [in 
The Village], maar koop je ook het 
mooiste designbed van de stad [bij 
Nachtleven]. Je hebt er een prima 
Turkse cateraar [Ana’s Kuzin], een 
hele goede CD-zaak [Plato] en een 
tattoo-studio [Magic Tattoo], waar-
van de eigenaar zegt dat het enige 
leuke aan zijn buurt is dat hij er een 
goedlopende zaak heeft. Hij doet dat 
in’Portret van een ondernemende 
buurt: De Stichtse Boulevard’. Zo 
negatief als hij is verder niemand in 
dit boek, waarin allerlei mensen uit 
de Breedstraatbuurt aan het woord 
komen: ondernemers, bewoners, de 
wijkagent, vrijwilligers van het slaap-
huis en ACU, de dichtende Straat-
kantverkoper Henk van der Hazel, op 
zijn troon in de Plus.

Politiek

Auto’s van bewoners 
in garages
Geheim is geen populair woord in 
de politiek. Het riekt naar belangen-
verstrengeling en foute onderons-
jes. Maar soms is geheimhouding 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer 
het om privézaken van bewoners 
gaat of er zakelijke belangen van de 
gemeente in het geding zijn. Als om 
maar iets te noemen iedereen weet 
hoeveel de gemeente bereid is te be-
talen, is daarmee is de prijs bepaald.
Liever aandacht voor wat openbaar 
is. En dat zijn de meeste plannen 
en voornemens van de gemeente. 
Neem 
bijvoorbeeld de nota Stallen en 
Parkeren. Voor de Binnenstad een 
belangrijk beleidsstuk. Lukt het om 
meer ruimte te maken voor voet-
gangers en fietsers? En tegelijk de 
parkeerproblemen op te lossen?
Een veelgehoorde oplossing is bedrij-
ven en bewoners tegen aanvaardba-
re tarieven in garages laten parkeren 
zoals in de nieuwe garage aan de 
ABC-straat die binnenkort open-
gaat [zeventig parkeerplaatsen]. 
Op straat kunnen er dan plaatsen 
verdwijnen. Door de overgebleven 
plekken volledig te bestemmen voor 
betaald parkeren derft de gemeente 
geen inkomsten. Sterker nog: er 
zou geld te verdienen zijn. Door de 
uitgifte van bewonersvergunningen 
zijn de meeste parkeerplaatsen het 
grootste deel van de dag bezet en 
leveren daardoor nauwelijks iets op. 
Als anderen [bezoekers, toeristen 
en winkelende mensen] tegen de 
bekende hoge tarieven hun auto 
stallen, dragen ze veel meer bij aan 
de inkomsten van de gemeente. 
Het college legt zijn plannen voor en 
vraagt om reacties op de Nota die 
onder de kop Utrecht aantrekkelijk 
en bereikbaar op de website van de 
gemeente staat. 

Bomen
Door noodkap verdwenen de af-
gelopen tijd een aantal bomen aan 
de grachten. Omdat de werfmuren 
de komend jaren gerestaureerd 
worden, lijkt het niet handig om nu 
nieuwe bomen te planten. Maar dat 
geeft wel een beeld van een aange-
tast gebit door de gaten die vallen. 
Je zou met bomen in bakken deze 

gaten tijdelijk kunnen opvullen zodat 
het er weer uitzit zoals bewoners en 
bezoekers het graag zien: grachten 
met verschillende soorten bomen 
in verschillende leeftijdsklassen 
waardoor het zonlicht mooi gefilterd 
wordt.

Gelukkig hebben belanghebbenden 
van het buurhuis Oudegracht de 
handen ineen geslagen en de hand-
schoen opgepakt om te onderzoe-
ken of het buurthuis na de bezuini-
gingen zou kunnen doorgaan in wat 
de gemeente zelfbeheer noemt. 
Zo wordt handen en voeten gegeven 
aan de uitgangspunten die we de 
afgelopen jaren in de gemeenteraad 
hebben vastgesteld: zoveel mogelijk 
op eigen kracht, maar met oog voor 
diegenen die dat niet kunnen. •

Sytse Koopmans 

Geheimen?
Bij vraagstukken over privacy hoor 
je soms mensen wel eens zeggen: 
‘Ach, ik heb toch niks misdaan of te 
verbergen, dus ze mogen alles van 
me weten.’ De vraag is of mensen 
zich dan realiseren dat anderen die 
informatie heel anders kunnen uitleg-
gen dan ze zelf doen. Zo zal een foto 
op internet, soms al jaren geleden 
genomen tijdens bijvoorbeeld een ver-
jaardag of een studentenfeestje, voor 
de aanwezigen een leuke herinnering 
zijn. Ze kennen elkaar immers en met 
de foto herinneren ze zich ook weer 
de sfeer op het feestje. Anderen die 
de foto op internet zien, zullen echter 
alleen kunnen afgaan op de foto 
zelf. Mensen zijn bovendien geneigd 
om snel conclusies te trekken aan 
de hand van beelden. Zo kan zo’n 
foto op internet al snel een eigen 
leven gaan leiden, waarbij over de 
afgebeelde persoon of personen let-
terlijk een ‘beeld’ wordt opgeroepen 
dat inhoudelijk helemaal of groten-
deels niet klopt. Daarvan kunnen de 
betrokkenen behoorlijk last hebben, 
bijvoorbeeld bij een sollicitatie, want 
werkgevers weten ook de weg op 
internet... Dit simpele voorbeeld toont 
al aan dat je geen geheimen hoeft 
te hebben, maar dat privacy toch 
van groot belang is. Niet voor niets 
is daarom de bescherming van de per-

de Binnenstad zonder dat iets nieuws 
opvalt: een gevel, een steegje of een 
nieuwe winkel. Zeker wanneer je de 
Binnenstad niet alleen maar door-
kruist, maar als bestemming hebt 
zie je veel meer. Sinds dit jaar is het 
mogelijk om met een elektrische boot 
door de Nieuwegracht en Kromme 
Nieuwegracht te varen – dan zie 
je Utrecht weer uit een heel ander 
perspectief. Toch houden we Utrecht 
misschien wel te goed geheim. Dit 
voorjaar riep de reisgids Lonely Planet 
onze stad uit tot één van de tien 
meest over het hoofd geziene steden 
ter wereld. En dat is zonde. Want 
met al die bezoekers zou je juist die 
geheimen van Utrecht wel willen 
delen. Zeker omdat bezoekers van 
buiten helpen om onze Binnenstad 
draaiende te houden. Ze geven geld 
uit op terrasjes, in de restaurants, 
musea en winkels. En steeds meer 
ook in onze hotels en betalen zo, via 
de toeristenbelasting, mee aan het 
onderhouden van onze Binnenstad.

Het boek is een initiatief van de on-
dernemersvereniging, die een oude 
benaming voor de Voorstraat/Witte-
vrouwenstraat nieuw leven probeert 
in te blazen. Stichtse Boulevard, zo 
zouden we de straten weer moeten 
noemen. 
De Breedstraatbuurt is nog steeds 
een zorgenkindje in de Binnenstad, 
maar er tekenen van herstel. Vrijwel 
iedereen in het boek gelooft in ver-
dere verbetering, maar bijna allemaal 
maken ze ook een voorbehoud: het 
lukt alleen als gemeente en politie 
zich keihard voor de buurt blijven 
inspannen. Arie Doeser, prominent 
bewoner, voegt er nog een voor-
waarde aan toe: de prostitutie moet 
vertrekken uit de Hardebollenstraat.
Dertiger Koen Duijn woont in die 
straat, in een hoerenpand. Hij zou 

Nu al twee stammetjes afgezaagd op 

één meter hoogte in mijn blikveld. 

Waarvan, waarom en wie doet zo stom? 

Direct tegenover mijn werfdeur aan de 

Oudegracht is de lijsterbes afgestompt. 

Volgens overbuur Ben Nijssen, die het 

wel en wee van de Binnenstadbomen 

bewaakt, stond die op de vellijst. Maar 

geen enkel gevaar voor omvallen of 

andere schade. Zo’n klein boompje 

notabene, geen schoonheid maar een 

dot groen op stam met bloesem in het 

voorjaar en een enkele lijsterbes voor 

de merels in de herfst. Waarom weg, 

nu nog in het blad? Heeft iemand zo’n 

onbedwingbare neiging tot zagen en 

Stom[p] 

Stichtse Boulevard herleeft

matiek van schuldhulpverlening, de 
voedseltekorten bij de Voedselbank, 
de nazorg bij ex-delinquenten en 
de uitstaptrajecten voor prostituees. 
We hopen dat het college hier actief 
mee aan de slag gaat en zullen hen 
hierop kritisch blijven volgen.
 
Voor de fans van social media, de 
ChristenUnie Utrecht kunt u ook 
volgen via:
Twitter: @CUUtrecht Facebook: 
http://www.facebook.com/christen-
unieutrecht 

Geheimen in de 
Binnenstad?
Een oude Binnenstad zit onvermijde-
lijk vol geheimen, ook als je al vele 
jaren in de stad woont. Dat maakt 
het juist zo leuk. Zelden loop je door 

Alle reden dus om minder beschei-
den te doen over de mooie geheimen 
die Utrecht te bieden heeft, alhoewel 
er altijd wel iets nieuws te vinden zal 
blijven, ook als je er al jaren woont!

Wisseling in de fractie
In oktober heeft raadslid en Binnen-
stadsbewoner Dick Hoek afscheid 
genomen van de CDA-fractie. We 
bedanken Dick voor al zijn inzet de 
afgelopen jaren, onder andere tegen 
graffiti en voor een beter parkeerbe-
leid. Cees Bos neemt de vrijgevallen 
plaats in. Dick was voor onze fractie 
ook contactpersoon voor de wijk Bin-
nenstad. Die taak wordt overgenomen 
door Sander van Waveren, die ook 
[weer] woordvoerder wordt voor het 
Stationsgebied en daarmee veel met 
de Binnenstad te maken zal krijgen. 
Sander zal de komende tijd regelmatig 
bij wijkbezoeken en wijkraadsverga-
deringen aanwezig zijn, maar is ook 
bereikbaar via s.van.waveren@utrecht.
nl of 06-14367390 •

soonlijke levenssfeer een grondrecht, 
waaraan de VVD groot belang hecht.

Afweging van belangen
Voor het openbaar bestuur door een 
overheid, waaronder de gemeente, 
geldt juist het principe dat het niets 
te verbergen hoort te hebben. Het 
woord ‘openbaar’ zegt het al. Het 
openbaar bestuur vindt in het open-
baar plaats en legt in het openbaar 
verantwoording af aan de gemeen-
teraad. De wet biedt echter de 
mogelijkheid om sommige informatie 
geheim te houden, als er belangen in 
het spel zijn die gaan boven open-
baarheid. De gemeenteraad krijgt van 
het college dan ook met regelmaat 
geheime brieven, op speciaal blauw 
papier. De [meerderheid van] de 
gemeenteraad kan die geheimhou-
ding overigens opheffen en dat leidt 
soms tot zware discussies in besloten 
vergaderingen. De Utrechters hebben 
hiervan begin dit jaar het nodige 
meegekregen, toen de discussie 
speelde over de overlastfamilie die 
eerder door de gemeente was gehuis-
vest in Leidsche Rijn. Veel informatie, 
verstrekt door de familie zelf, was al 
in kranten en op internet te vinden, 
maar de gemeenteraad zou er vol-
gens het college slechts in het geheim 
over kunnen spreken, vanwege de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen. De VVD 
heeft zich tegen die geheimhouding 
zwaar verzet en met succes. In de 
belangenafweging in deze zaak ging 
immers het belang van verantwoor-
ding afleggen in het openbaar, boven 
dat andere belang. •

Kees Geldof, fractievoorzitter 

Verborgen plekken
Het thema van deze Binnenstads-
krant is geheimen. De perfecte gele-
genheid om als politicus eens stevig 
uit de school te klappen. Dat doe 
ik dan ook graag. Want als raadslid 
moet je natuurlijk erg veel vergade-
ren. Maar je komt zo nu en dan ook 
op prachtige plekken in onze stad. 
Vaak is het daar zo mooi, omdat 
het er rustig is. Ze zijn als het ware 
geheim gebleven. Een voorbeeld 
hiervan zijn de prachtige volkstuinen 
aan de Minstroom, die binnenkort 
hopelijk tot monument worden 
uitgeroepen. 
Andere voorbeelden zijn de prachtige 

straten, hofjes en [achter]huizen die 
de Binnenstad rijk is. Vaak kom ik bij 
Binnenstadsbewoners over de vloer, 
die werkelijk een huis vol verrassin-
gen hebben. Dat is één van de grote 
voordelen van het raadslidmaatschap. 
Geheimen moet je echter stil houden. 
In oktober werd de dag van de stilte 
gehouden. Juist die prachtige, onbe-
kende plekken in onze [binnen]stad, 
zijn tegelijkertijd erg stil. Heerlijk! En 
dat moet zeker zo blijven. 
In 2013 wordt er een nieuwe ge-
luidskaart gemaakt. Bij de begro-
tingsbehandeling heb ik er namens 
GroenLinks voor gepleit dat dit ook 
vooral een stiltekaart wordt. Daar-
naast is het natuurlijk erg belangrijk 
dat de ideeën van bewoners hier 
actief bij betrokken worden. Gelukkig 
heeft wethouder Mirjam de Rijk dit 
toegezegd. Want stille plekjes in onze 
Binnenstad moet je koesteren, én een 
beetje geheim houden. Ssst! •

Steven de Vries, bewoner Keizerstraat

Verborgen eenzaamheid
Dankzij social media [zoals facebook 
en twitter] kunnen veel mensen 
tegenwoordig van alles uit hun leven 
delen met anderen. Ze twitteren over 
het gespreksonderwerp op de vrij-
dagmiddagborrel, schrijven aanbeve-
lingen op LinkedIn en uploaden foto’s 
van dat geweldige feestje op face-
book. Voor veel andere mensen geldt 
dit niet. Het leven van een aantal van 
onze stadsgenoten speelt in relatieve 
verborgenheid af. In Utrecht voelen 
één op de drie mensen zich [ernstig] 
eenzaam. Dat is een schrikbarend 
hoog aantal. Mensen die ernstig 
eenzaam zijn, kennen niemand om 
de gebeurtenissen uit hun leven mee 
te delen. Uit onderzoeken komt naar 
voren dat eenzaamheid niet op zich-
zelf staat, maar vaak het gevolg of 
onderdeel is van andere maatschap-
pelijke problemen. Juist burgers die 
al te kampen hebben met schulden, 
verslaving of werkeloosheid blijken 
extra kwetsbaar voor eenzaamheid. 
Het lot van deze mensen gaat de 
ChristenUnie aan het hart. We blijven 
ons voor hen inzetten. Elk resultaat, 
hoe klein ook, kan veel betekenen. 
Vanuit deze gedachte heeft de 
ChristenUnie tijdens de behandeling 
van de begroting 2013 onder andere 
aandacht gevraagd voor de proble-

Lijstenmaakster Ingrid van Veluwen, Wittevrouwenstraat 34 © Michael Galiart

vanuit zijn kamers op de eerste 
verdieping alles in de straat goed in 
de gaten kunnen houden, maar dat 
doet hij niet.’Ik heb twee keer een 
tijdje uit het raam gekeken, maar 
daar voel ik me niet gemakkelijk bij’.
Het boek De Stichtse Boulevard staat 
vol mooie foto’s van Michael Galiart 
en ook de verhalen zijn vaak aardig. 
Je leert er de buurt op een aange-
name manier door kennen. Een aan-
rader, voor 12,50 te koop in allerlei 
winkels in de Voorstraat [met affiche 
op de ruit]. •                        D.F. 

Ingezonden

 Clary Stäb bij het restant van de bolacacia 
© Rob van der Lingen

hakken? Dan hebben we in de buurt 

nog wel een psychotherapeut en elders 

wel wat haardhout om te bewerken. 

Wie doe je er pijn mee? Mij, en de buur-

mannen en de vogels. Bomen omhakken 

en weghalen als de werf weer openge-

legd moet worden voor het werk aan 

de kades of de bestrating, O.K. Ons de 

overlast van de hele zomer werk aan de 

werfmuren nog even inzouten met een 

stompje boom, dat is dom, kortzichtig.

De lol verpesten
Mijn andere stomp, op de hoek van 

het Nijntje Pleintje, ontdek ik vandaag. 

Gisteren heb ik met Ben nog overlegd of 

we de uitgekomen takken halverwege 

de stam zouden laten groeien om het 

boompje nog wat energie voor de winter 

te laten opdoen, of dat we ze zouden 

weghalen omdat de bolacacia net weer 

was begonnen aan zijn top uit te lopen, 

zoals het hoort. De boomspiegel, nu 

netjes binnen de hardstenen perken die 

deze zomer werden aangebracht, stond 

eindelijk weer fleurig te zijn met een 

geredde roos, amarant, gele cosmea 

en roze korenbloem. Dat gaat niet 

zomaar van ’we zetten er wel een paar 

plantjes in’, maar met aandacht, zaaisels, 

jarenlange ervaring met welke gewas-

sen enigszins plein-proof zijn. Niemand 

overlegt, terwijl ik echt wel bekend ben 

bij de groene mannen van de gemeente.

Zo verpest je de lol en verkwansel je 

de energie van mensen die hun eigen 

omgeving mooi, schoon en interessant 

willen houden, ook voor bezoekers van 

buiten onze buurt. Misschien wel omdat 

ik zelf niet meer zo krachtig en onberis-

pelijk ben, verheug ik me over andere 

levende wezens, die worstelen en boven-

komen. Ik koester ze, wied en snoei bij. 

Maar weg ermee... . Het schokt me, 

stomp hè. •                            

                  Clary Stäb
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Mona Lisa
De drommen hebben zich aan jou vergaapt
en bibliotheken kan men vullen
met de woorden over jou geschreven
maar jouw glimlach blijft een spoor
van raadsels trekken door de tijd –
de cellen van je huid:
doorleefde wezens
die je glimlach vormen
spreken een geheim
dat je nooit hebt prijsgegeven

Mona Lisa
ik maak je geen verwijt
want is niet elke mens
tot in de lengte van zijn dagen
de drager van zijn allereigenste geheim

Mona Lisa
jij bent universeel
wellicht is jouw geheim
dat wij onszèlf in jou bevragen –

Oeke Kruythof

Wim Geradts, bewoner van het Smakkelaarsveld, 
zag destijds het definitief ontwerp en stelde zich 
erop in dat hij straks vanuit zijn raam naar binnen 
zou kunnen kijken in het nieuwe muziekcentrum. 
Tot laat op de avond zou hij er dankzij de glazen 
buitenwanden lichtjes en leven zien. Als in een 
tropisch aquarium. Want zoiets zou het worden. 
Herman Herzberger noemde het een lichtkunst-
werk, dat als een stralende ster muziekliefhebbers 
van heinde en ver naar de Binnenstad zou leiden. 
Het zal niet zo zijn. Niks glas, maar zowel aan de 
oost- als westkant zijwanden van kunststof platen, 
die doen denken aan een op z’n kant gezette 
bodem van een knikkerspel, of aan leeggedrukte 
medicijnenstrips.
‘Wat een banaliteit’, mailt Gerardts de Binnen-
stadskrant. ’In mijn herinnering kwam dat mon-
strum niet op de artist impression voor’. 
Dat klopt. De glazen zijgevels verdwenen in 2009 
uit het ontwerp, zonder dat daaraan veel rucht-
baarheid werd gegeven. Maar de mensen van de 
fantastische webside Bouwput Utrecht zagen het 
wèl. Een metamorfose, noemden ze het. 
De Binnenstadskrant ging kijken naar de nieuwe 
maquette, zag de veranderingen, maar vergat er 
een bericht van te maken. 
Wim Gerardts liet zich op het verkeerde been 

Knikkerspel op z’n kant

zetten door aanname dat een definitief ontwerp 
inderdaad definitief is. Maar intussen was Herzber-
ger nog voortdurend aan het wijzigen. Hij maakte 
daar ook geen geheim van. 
Gerardts heeft het idee dat’de grote zaal eerst on-
zichtbaar was opgenomen in het nieuwe gebouw. 
Maar nu ligt hij er’in de schaduw van het nieuwe 
spectakel bij als een eenzame boerenhoeve’. 
Verzamelnaam voor boerenhoeve en nieuwbouw 
wordt Tivoli/Vredenburg, en dus niet Muziekpaleis, 
zoals lang gevreesd werd. •                     D.F. 

Dak over deel 
Centraal Station

Het eerste deel van het [nieuwe] Centraal 
Station is sinds begin november geheel 
overdekt met stalen platen. Er bovenop 
komt nog isolatie en daarna plaatstaal. 
Bijzonder aan het dak, ontworpen door 
Benthem Crouwel Architecten, is de 
golvende lijn. Het overdekt bus, tram en 
trein. Als alles volgens planning verloopt, 
gaat het deel - een uitbreiding van vier-
duizend vierkante meter aan de Jaar-
beurskant, opzij van de traverse - begin 
2013 open. •

www.binnenstadskrant.nl

Met een hoogwerker werden de aanwezigen 
tijdens de offi ciële opening van het grootste 
groene dak van de Binnenstraat in groepjes van 
zes zó hoog opgetild dat ze konden zien waar 
het eigenlijk om ging. In deze krant is al een paar 
keer bericht over de plannen om op de fl ats in de 
Pastoor van Nuenstraat een groen dak van 460 
vierkante meter te maken. Op 2 november was 
het klaar. •

Kijken naar het grootste 
groene dak

Werkelijkheid © Rob van de Lingen

Definitief ontwerp muziekpaleis. Het lage deel is een 
overblijfsel van het huidige muziekcentrum © POS

 © Dick Franssen


