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Colofon

‘Houd je vast!’, schreeuwt hij vanaf de oranje Zodiac rubber-
boot. Hij trekt op. De tranen in mijn ooghoeken verraden dat 
we al snel de vijftig kilometer per uur naderen en dat ik het 
best eng vind. Na nog geen minuut op de ski’s stort ik in het 
water en is er alleen nog een zwart kopje omhuld met een 
knaloranje reddingsvest zichtbaar. Een paar stevige handen 
hijsen mij de boot in. Bevend rol ik mij in een handdoek en 
glunder van trots. 

Twaalf was ik toen mijn vader mij en mijn broertje meenam om 
te waterskiën. Achteraf bezien één van de leukste dingen die 
ik deed. Hoewel ik water haat, vind ik schepen (en dan vooral 
erop zitten) erg relaxed. Nu de nieuwe beschoeiing van de 
singel klaar is, hebben de boten weer ruim baan. Op het water 
waarover vroeger, rond het jaar 1500, ambachtslieden huiden, 
wol en hout transporteerden, roken we nu wiet en eten we 
tapas. De Binnenstad en boten horen bij elkaar.
Lees er over in deze krant. •

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’.

Boten, wiet en tapas 

Bewonersgroepen

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

Beheergroep NV-Huis-
tuin en omgeving 
[Brandstraat, Zwaansteeg, 
Jacobsgasthuissteeg en 
gedeeltes van de Spring-
weg, Haverstraat en 
Oudegracht] tel. 2367315

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 - 
Binnenstad]
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

Jeff Peters

Bootje opgetuigd door Enid en Michaël © Sjaak Ramakers

Bootjes kijken kun je het mooist vanaf de werf, bijvoorbeeld bij Hil-
lie en Ben Nijssen, steunpilaren van deze krant. Heerlijke Italiaanse 
hapjes en dito wijn staan voor ons klaar. Wat een leven!

Het is zaterdag 9 juni, vijf uur, en de zon schijnt op de overkant, waar top-
drukte heerst bij de kanoverhuur Oudegracht 4. Wachtenden, zelfs op de 
trap naar de werf.
Spannend om te zien: de klanten stappen op de wal in de kano’s en dan 
gaat het met een flinke zet het water in. 
Gilletjes, geen wonder met al die vrouwen. Dat is altijd zo, zeggen Ben en 
Hillie, in de sloepen zijn de mannen in de meerderheid, bij het kanoën de 
vrouwen. 
Als je de stad wilt zien bruisen dan zit je hier goed. Bootjes van links en 
bootjes en rechts, waterfietsen, zigzaggende kanoërs die de goede koers 
niet te pakken krijgen, opstoppingen en bijna-aanvaringen. 
De sfeer is ontspannen; op het water zijn de mensen aardiger dan op het 
land. Ze groeten elkaar. En erg veel herrie maken ze niet. 
Na een paar uur hebben we sommige bootjes al drie keer gezien. Ze varen 
maar heen en weer, krijgen er niet genoeg van. 
Ben en Hillie wèl: ‘Vroeger zat je hier altijd rustig, nu alleen nog ’s morgens. 
Erg jammer. En het gaat tot laat door. De kanoverhuur heeft soms tot twaalf 
uur klanten.’
We stoppen er mee; het wordt kouder. Bovendien: bijna al die boten varen 
op diesel. We hebben nu wel genoeg uitlaatgassen binnengekregen. •  

Aan de waterkant
Foto’s Saar Rypkema 

Els weg; wat nu?
Dick Franssen

Ambtenaren komen en gaan, maar de pensionering van wijk-
manager Els Leicher is voor de Binnenstadskrant een heftige 
aangelegenheid. Het is nog maar afwachten hoe wij het zonder 
haar redden. Want zij was het die ons in bescherming nam als 
boze krachten op het stadhuis lelijke dingen over ons zeiden, als 
er vraagtekens werden gezet bij het subsidiëren van een krantje 
dat over de gemeente en over gemeentebestuurders onwelge-
vallige dingen schreef. Els had dan een verhaal over redactionele 
onafhankelijkheid, en over het grote nut van een blad dat bij-
droeg aan de verbondenheid van de bewoners van een wijk. En 
dat zo’n tijdschrift alleen dankzij een eigen koers geloofwaardig 
kan zijn. Dit allemaal weten wij niet van haar, maar via va. 
Ook al was zij het niet altijd met ons eens, de krant was haar erg 
dierbaar. Zij waakte over ons als een moeder. Zoals je bij andere 
moeders op allerlei kasten en planken foto’s van de kinderen ziet, 
zo lagen bij haar op het wijkbureau overal Binnenstadskranten. 

Stoofpotje
Ze was als een moeder, maar wèl als een anti-autoritaire. Van 
baby af aan konden we doen wat we wilden. Maar altijd was 
er toch die bekommernis, een enkele keer uitmondend in een 
voorzichtig geformuleerd advies in de geest van: iets meer hoor 
en wederhoor kan soms nuttig zijn.
Veel belangrijker dan wat Els voor de krant betekende was 
natuurlijk haar rol in de Binnenstad
Die was ongetwijfeld groot, maar is onmogelijk precies te kwan-
tificeren omdat niemand zo tactisch en strategisch opereerde als 
zij. Ze wilde dat er bepaalde dingen gebeurden, maar ze hoefde 
niet zo nodig de eer. Ze maakte lekkere stoofpotjes waarvan 
anderen, zoals wethouders en wijkraadsleden, dachten dat ze 
die zelf hadden bereid. 
Ze ging er voor, met hart en ziel. Ze was niet zozeer een 
ambtenaar, maar een Binnenstadsbewoner die in een tamelijke 
machtige positie terecht was gekomen, en daarvan een goed 
gebruik maakte.
Dit stukje staat vrijwel helemaal is de verleden tijd.... ze was, 
ze deed. Maar ze woont hier gewoon nog, en ze blijft vast 
meedoen. 
Sommige mensen, zoals Jetta Ernst en onze eigen Ben Nijssen, 
kunnen het gewoon niet laten om zich in te zetten voor de stad. 
Ze zijn zo geboren. Els ook. 
(Zie ook bladzijde 18, wijkbureau.) •

Oproer, kracht van het volk 

Met de tentoonstelling ‘Oproer, de kracht van het volk’ sluit 
het Nederlands Volksbuurtmuseum in Wijk C aan bij de Vrede 
van Utrecht. De expositie toont het ‘mechanisme’ van het 
fenomeen oproer aan de hand van tientallen voorbeelden van 
oproeren sinds 1713. 
Onderdeel is de installatie Onmacht van de kunstenaars Paul 
Balk en Ad Jenner. Zij gaan in op de algemeen gevoelde 
onmacht van de gewone burger tegenover de onontwar-
bare knoop van belangen van grote financiële instellingen en 
bedrijven. •



Wat stinkt en is beroemd ? Het schip in de 
kelder van het Centraal Museum. Bijzonder 
is de conservering met creosoot, de sterk 
geurende steenkoolteer. ‘In de hele wereld 
zijn maar twee vergelijkbare vondsten be-
waard gebleven.’

Hoeveel schoolklassen er wel langs het stinkschip 
gejaagd zijn - Renger de Bruin, conservator stads-
geschiedenis van het Centraal Museum, zou het 
niet weten.,,Maar het moeten er ontelbaar veel zijn. 
Het is al bijna tachtig jaar een publiekstrekker.’’
Het schip roept nostalgische gevoelens op, vertelt 
hij. Ouders gaan er met hun kroost langs; opa en 
oma lopen met de kleinkinderen tijdens een mid-
dagje Centraal Museum altijd even naar beneden 
om te laten zien wat in hún jeugd zo’n indruk 
maakte.

Geheimzinnig
De Bruin zag als Utrechts jochie het schip 
ook.,,Het heeft iets spannends, zo’n bezoek aan 
een geheimzinnige kelder waar tegenwoordig 
het licht langzaam opgloeit. Vooral jongetjes zijn 
geboeid: is het een Vikingschip?’’
Nee dus. Het gaat om een vrachtschip dat in 
de periode 1000-1025 werd gebouwd. Maar 
in 1930 – toen de aannemer tijdens het graven 
van een kanaaltje stukken hout vond aan de Van 
Hoornekade – werd eerst gedacht dat het om 
een Romeins schip ging.
Hoe deze scheepsvondst te bewaren? De meeste 
wrakken gingen immers verloren nadat ze (letter-
lijk en figuurlijk) boven water kwamen. Het hout 
droogde dan uit en verpulverde.
De toenmalige museumdirecteur Schuylenburg 

ging op zoek naar know how en vond die in 
Duitsland: conservering met creosoot, een steen-
koolteer. Sinds 1936 is het schip in het Centraal 
Museum te bekijken en te ruiken. 

Absolute topper
Schepen die voor de Tweede Wereldoorlog wer-
den opgegraven, zijn nagenoeg allemaal verloren 
gegaan, vertelt De Bruin.,,We hebben een abso-
lute topper. Er zijn alleen vergelijkbare scheeps-
vondsten uit die tijd behouden gebleven op Sicilië 
en in Oslo.’’ 
Sinds 1930 zijn er in de Utrechtse Binnenstad en 
aan de andere kant van de A2 nog dertien andere 
scheepswrakken gevonden. 2003 was een top-
jaar. Pas werd er nog één aan de Catharijnesingel 
voor de apotheek ontdekt, in een restgeul van de 
Rijn.
Die vondsten variëren van Romeinse boomstam-
kano of rivierpraam tot Merovingisch vrachtschip. 
Het merendeel daarvan is goed gedocumenteerd 
en daarna weer toegedekt. 
Tijdens de restauratie van het stinkschip eind 
jaren negentig vond pas de definitieve datering 
plaats. Veertig jaar daarvoor was al bekend ge-
worden dat het niet Romeins, maar Middeleeuws 
was. Maar de toen net nieuwe C14-techniek was 
relatief onbetrouwbaar. Voor hetzelfde geld zat je 
er een paar eeuwen naast.

Loreley
Uit dendrochronologisch onderzoek (aan de hand 
van boomringen) bleek dat de boom die voor het 
schip gebruikt was, een lokale eik, rond het jaar 
997 was gekapt. Over zo’n schip als dit Utrechtse, 
met een afmeting van achttien bij vier meter, 

‘Gelukkig walmt het wereldberoemde stinkschip weer’
Ineke Inklaar
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deed een timmerman een zomer, vermoedt De 
Bruin.,, Hij werkte eraan zolang het licht was. Tijd 
speelde toen geen rol, natuurlijk.’’ 
De bouwer heeft zich extra ingespannen. Het 
is niet zomaar een uitgeholde boomstam; de 
kromming is erin geforceerd. In vuur heeft de 
timmerman het hout uitgebogen en draaiingen 
gemaakt.
Het schip is zo goed als zeker gebruikt voor han-
del op de Rijn. Mogelijkerwijs is de schipper zelfs 
tot Mainz gekomen. Aan beschadigingen op de 
huid is af te leiden dat het de Loreleyrots heeft 
geschampt.
Vermoedelijk haalde hij graan op, voor brood, en 
tufsteen en basalt, het bouwmateriaal voor de 
kerken die toen in Utrecht werden neergezet. 
Stroomopwaarts ging het waarschijnlijk om boter 
en kaas uit Nederland. En misschien ook wel spul-
len uit Engeland en Scandinavië.,,We waren toen 
al een doorvoerland. Je moet dan denken aan 
zaken als wol, pek, wetstenen.’’ Het schip bleef 
relatief lang in de vaart.

Glaswand
Dankzij het creosoot is het nadien goed bewaard; 
toch was eind jaren negentig een restauratie 
nodig. Het stinkschip werd de moderne tijd in ge-
loodst, werd beveiligd met een glaswand. In die 
periode werd de buitenkant ook gesprayd met 
polyethyleenglycol, een organische koolstofver-
binding die conserveert. De Bruin:,,Die stof sloot 
de geur ook op. Bezoekers klaagden daarover; ze 
roken niets. Met de tijd wordt de buitenlaag wat 
poreus; gelukkig komt de kenmerkende stank 
terug.’’ •

Om precies één uur schakelt de kaartjesver-
koopster het licht op de achterkant van haar 
huisje op de Oudegracht van rood naar groen: 
de Bernard Schuttevaer mag vertrekken. 

Een paar minuten later zijn we al onderweg: de 
gracht af richting Ledig Erf. Mensen van de klok, 
en dat moet ook wel, want het rondje Oude-
gracht, Ledig Erf, Schouwburg, gevangenis, kolk 
bij de Weerdsluis en tenslotte weer een stukje 
Oudegracht duurt 55 minuten. Vijf minuten spe-
ling, en dan springt het licht al weer op groen. 
363 dagen per jaar (niet op eerste kerstdag en 
niet op nieuwjaarsdag), zeven keer per dag.’We 
varen in principe altijd’, zegt schipper Frans Ver-
sluis, ‘ook al is het maar met één passagier’. We 
willen zichtbaar zijn in de stad. Zelfs op koude, 
slechte dagen heb je kans dat mensen die in de 
stad ons zien, denken: Hé, je kunt hier een rond-
vaart maken. Laten we dat doen.’
Het is dinsdag 28 mei, eindelijk prachtig weer. 
Mensen in zomerkleren op de werven, bomen in 
sprankelend fris blad, en verderop, langs de sin-
gel, hoogopgaand, geurend fluitekruid. Vandaag 
verkoopt Utrecht zichzelf. Zitten de zeventien 
passagiers wel te wachten op wetenswaardighe-
den? Misschien niet, maar het hoort er bij: ‘Links 
een beroemd pannenkoekenrestaurant met daar-
boven het postkantoor’, zegt bij het wegvaren 
een vrouwenstem op CD, ‘en rechts stadskasteel 
Oudaen uit 1275’.
De discman met de CD blijft tijdens een rondvaart 
ook wel eens helemaal uit. Versluis houdt dan 
zelf een verhaal, enigszins aangepast aan publiek 
dat hij aan boord heeft. 
Wat zou hij dan nu bijvoorbeeld zeggen?
‘Nou ja, toch wel de gewone dingen’. 
Twee kapiteins op het schip, dit keer. Aan het 
roer staat niet Frans, maar diens nieuwe collega 
Gerrit van Hooft, die hij aan ‘t inwerken in. Beide 
komen uit de binnenvaart. Gerrit voer tot voor 

kort vaak op twee gekoppelde schepen, met een 
gezamenlijke lengte van 144 meter. De Bernard 
Schuttevaer is peanuts daarbij vergeleken. Niette-
min moet hij de kop er goed bijhouden. ‘Het lijkt 
wel of ik door Madurodam vaar’. 
Zijn stuurmanskunst kan hij meteen bewijzen 
onder de Stadhuisbrug, een soort watertunnel 
uit een spookhuis, met nog een bocht erin ook. 
Hij gaat iets te ver naar rechts, maar corrigeert 
zich behendig. Ook bij de tweede brug gaat het 
nog niet helemaal honderd procent. Daarna geen 
problemen meer. 
Intussen vertelt Frans dat veel binnenschippers een 
andere baan –‘maar dan natuurlijk wel op het wa-
ter’ – zoeken als de kinderen naar school, en dus 
naar het internaat, moeten. Frans was 43 toen hij 
overstapte, net zo oud als Gerrit nu. Ze wonen in 
dorpen: Frans in Meerkerk, Gerrit in Eck en Wiel. 
Utrecht kenden ze eigenlijk niet. Frans: ‘Ik vind 
Utrecht wel mooi, echt waar. Die bomen middenin 
de stad, dat zie je in Amsterdam niet. Ik denk dat 
Utrecht een beetje ondergewaardeerd wordt.’
Hij komt – met een elektrische rondvaartboot – 
ook op de Nieuwegracht. Soms gaat het ook rich-
ting Amelisweerd, of de Vecht op. Maar meestal is 

Rondje rond de kerk
Dick Franssen

het toch zeven keer het rondje rond de kerk. 
Wordt dat eentonig?
‘Nee, het verveelt niet, maar als je het zevende 
rondje gedaan hebt dan weet je het wel. Dan wil 
je wel naar huis.’
Ledig Erf, linksom richting Schouwburg. In de 
krant staat dat je rond 2020 ook het rondje 
rechtsom kunt maken, dat de singel dan weer 
rond is. Frans: ‘Ik houd het op 2025. Maar ik 
maak het voor m’n pensioen nog wel mee’.
’s Zomers is het vaak druk op het water, met 
kano’s, waterfietsen, sloepen, rubberbootjes. 
Ondanks het mooie weer is het vandaag extreem 
stil. Eén kano, dat is alles. 
Je moet goed opletten met die soms totaal on-
geoefende pleziervaarders. Frans vindt dat geen 
punt. ‘We moeten het water met ons allen delen. 
Omdat wij beroepsvaart zijn, hebben wij voor-
rang, maar die moet je nooit nemen. Ik maakte 
nog niet mee dat het uit de hand liep. Je ziet wel 
eens een omgeslagen kano, en dan vraag je of je 
kunt helpen, maar dat slaan ze altijd af.’
Vijf voor twee leggen we weer aan. ’t Was een 
fantastisch uurtje. •

Oude stinkerd © Saar Rypkema

Frans Versluis neemt op verzoek van de fotograaf even het roer over © Patrick van der Sande

Zeker vanaf de grachten is de Binnenstad poëzie. Louk Roëll zorgt voor poëzie in de 
overtreffende trap met zijn Waterdicht. Hij huurt een sloep, zoekt mensen die twintig 
euro kunnen missen, en tracteert zijn gasten tijdens de vaart op gedichten die betrekking 
hebben op de plaatsen die ze passeren. Behalve geestelijk voedsel krijgen ze ook brood-
jes en thee. Roell combineerde twee dingen, namelijk zijn liefde voor de dichtkunst en de 
ervaring die hij opdeed toen hij schipper was van een rondvaartsloep. Je kunt, mijmerde 
hij, zo’n rondvaart uit meer laten bestaan dan alleen eten, drinken en kletsen. 
De meeste poëzie leest hij zelf, maar hij heeft ook ‘waldichters’, die zich vanaf een brug 
of uit een raam laten horen. Dat zijn dan precies de plaatsen waarop het gedicht betrek-
king heeft. Het was eerst de bedoeling dat van de gedichten die Roëll gebruikte een 
bundeltje zou worden gemaakt, maar de uitgever vond het toch interessanter om het 
boekje meer body te geven. Daarom haalde hij Utrecht-kenner Willem Hendrik Gispen 
er bij. De uitgave bestaat nu uit gedichten, foto’s van Sjaak Ramakers en een prettig 
lezende beschrijving van wat je onderweg tegenkomt. Roëll vaart op afspraak en op de 
zondagochtenden van 7 juli, 11 augustus, 1 september en 6 oktober, mits er tenminste 
vijf aanmeldingen zijn. loukroell@planet.nl •

Poëzie op de gracht

Gispen leest poëzie tijdens de introductie van het boekje Utrechts Waterdicht 
© Sjaak Ramakers
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Marijke Brunt

Aan de riemen op het water

Zijn liefde voor het roeien begon 
toen hij als kind in een Zweeds 
vakantiedorp was bij een meer 
met roeiboten. Sinds die tijd zit 
Jan Klijnmans als het even kan 
aan de riemen op het water. Hij 
woont in de Binnenstad, natuur-
lijk aan het water. Zijn huis kijkt 
uit over de Oudegracht.

Toen Klijnmans kwam studeren in 
Utrecht sprak het eigenlijk vanzelf 
dat hij als vervoermiddel de roeiboot 
koos. Hij ging wonen aan de Alexan-
der Numankade, studeerde rechten, 
en kocht een stevige visboot, zoals 
hengelaars gebruiken. Waar anderen 
de fiets pakten, nam hij de roeiboot. 
Hij roeide naar college en hij roeide 
naar de stad om boodschappen te 
doen. Hij vindt dat niet bijzonder: 
‘Vervoer over het water, dat was 
vroeger op het platteland heel ge-
woon. De bereikbaarheid was toen 
vaak slecht. Je ging met de boot.‘

Schippersvlet ‘Amyr Klink’
Na de visboot volgden andere 
roeiboten. Nu heeft Jan Klijnmans 

een schippersvlet, oorspronkelijk een 
bijbootje van een binnenvaartschip-
per, dat in de verhuur terecht was 
gekomen en dat hij in 1998 kon 
kopen. Klijnmans is zeer over deze 
boot te spreken: zij kan niet roesten 
en dat is veel waard. Hij heeft haar 
‘Amyr Klink’ genoemd, naar een 
Braziliaanse oceaanroeier. De boot 
ligt in de Oudegracht vlakbij zijn 
huis. Hij kan zo instappen.
Klijnmans heeft ook aan wedstrij-
den meegedaan. Met plezier vertelt 
hij over de sloepenrace Harlingen 
– Terschelling, met grote sloepen 
met elk tien roeiers. ‘Ik deed twaalf 
keer mee, in het team van de 
Amsterdamse sloeproeiclub. Je roeit 
dwars over de Waddenzee in drie tot 
zes uur, afhankelijk van tij, stro-
ming en wind. Daarna feesten op 
Terschelling, en dat is slopender dan 
het roeien!’. Om mee te doen aan 
de race moest Klijnmans uitwijken 
naar de club in Amsterdam. Er is 
in Utrecht wel een sloeproeiteam, 
van voorheen de zeevaartschool op 
de Jutfaseweg, tegenwoordig de 
Hogeschool Utrecht, maar deel-

name daaraan is voorbehouden aan 
(oud)leerlingen.

Uitlaatgassen
Als hij in de Binnenstad roeit, heeft 
hij van de andere boten en jachtjes 
niet veel last. ‘Het enige vervelende 
zijn de uitlaatgassen die ze produ-
ceren, ook die rondvaartboten van 
Schuttevaer. Daar zou de gemeente 
iets tegen moeten doen. Ze zouden 
elektrisch en met spierkracht varen 
moeten bevoordelen via de gemeen-
telijke belasting. Geen havengeld 
voor alles wat milieuvriendelijk vaart. 
In Amsterdam hebben die al een 
goedkoop tarief.’
Klijnmans kwam zelf al in actie. In 
1994 bepleitte hij met succes vrijstel-
ling van het havengeld voor bootjes 
die kleiner zijn dan vier meter en 
geen motor hebben. ‘Daar was toen 
wel eerst een stuk in de Telegraaf 
voor nodig’.  

Plezier
De laatste tijd roeit Jan Klijnmans 
wat minder dan vroeger. Hij heeft 
minder tijd. Voor zijn werk, gerechts-

Huurders van electrobootjes moeten van de 
gemeente eerst een poosje op stil water oe-
fenen voordat ze de gracht op gaan, omdat 
er anders te veel kans zou zijn op brokken. 
Dat betekent dat langs de gracht straks geen 
fluisterbootjes meer mogen worden ver-
huurd. Dat doet daar nu nog Kanoverhuur 
Utrecht, Oudegracht 4. De andere Utrechtse 
verhuurder is Sloepje Huren, Blauwe Vogel-
weg 23.
De maatregel doet vreemd aan. In de prak-
tijk veroorzaken onervaren kanovaarders 
veel meer problemen dan fluisterbootjes.

Er zijn twee locaties aangewezen van waar 
bootjes mogen vertrekken: in de Biltse Grift nabij 
Hooghiemstra en in de Wittevrouwensingel nabij 
de Wittevrouwenbrug. De enige voorzieningen 
die daar zullen worden aangebracht zijn oplaad-
punten voor accu’s. Dit roept vragen op; je zou 
toch minimale voorzieningen voor opslag/schuil-
plaats en administratie verwachten. 
Uit een openbare inschrijving worden twee ex-
ploitanten geselecteerd. Te verwachten is dat het 
aantal belangstellenden groter zal zijn (onder-
meer uit de hoek van de exploitanten van open 
rondvaartboten). Per locatie mogen maximaal zes 
verhuurboten (maximaal zes personen, maximaal 
zes meter lang) aanleggen.

Meer ligplaatsen
De regeling is onderdeel van de uitwerking van 
de nota ‘Evaluatie rondvaart en recreatievaart’ uit 
2011. Ook de pas in gebruik genomen steiger 
langs de Oosterkade is er een uitvloeisel van. Zeker 
niet onbelangrijk is verder dat meer eigenaren van 
kleine plezierbootjes een ligplaats krijgen. Op de 
wachtlijst staan er ongeveer vierhonderd. 

In de nota uit 2011 waren een aantal mogelijke 
uitbreidingslocaties opgesomd. Bij nader inzien 
vielen plekken bij de Muntbrug en in de Kruisvaart 
af. Uitbreiding is wèl mogelijk in de Vaartsche Rijn 
en in de Wittevouwensingel ten noorden van de 
Wittevrouwenbrug tussen de woonschepen en de 
aanlegplaats van de bierboot.
Bovendien wordt de ligruimte per vergunning 
verkleind van zeven meter tot zes meter, wat 
betekent dat er meer vergunningen kunnen 
worden verleend. Ook zullen bootjes die niet on-
derhouden of (half)gezonken zijn, sneller worden 
afgevoerd.

Nieuwegracht als lokkertje
Met heel veel vertraging is nu eindelijk de steiger 
aan de Oosterkade gereed gekomen die zowel 
voor de rondvaartboten als passanten bedoeld is. 

Ben Nijssen

Oefenen op stil water

De toilet- en opslagruimten waren al lang klaar, 
maar omdat alles zo lang duurde zijn ze tijdelijk 
als atelier verhuurd. De booteigenaren hebben 
de toezegging dat als de ruimte vrij komt zij als 
eerste aan de beurt zijn. 
 
De gemeente hoopt dat alle exploitanten elek-
trisch gaan varen. Als lokkertje werd de Nieuwe-
gracht voor deze boten opengesteld. Effect heeft 
het nog niet. De open boten die vergunning 
hebben voor meer dan twaalf passagiers varen 
nog allemaal op diesel. Schuttevaer daarentegen 
heeft wel enkele elektrische boten. 
In het bepalen van de gang van zaken op het 
water speelt de havenmeester een grote rol. 
Inmiddels is de laconieke havenmeester Jaap de 
Jong na vele jaren dienst met pensioen gegaan 
en opgevolgd door Willem Addink. •

Brede schouders van het roeien © Patrick van der Sande

De nieuwe steiger aan de Oosterkade © Patrick van der Sande

tolk Spaans en Portugees, moet 
hij vaak buiten de stad zijn. ‘Ik doe 
zeker af en toe boodschappen met 
de boot, maar nu roei ik vooral nog 
voor mijn plezier, en het is ook nog 
eens goed voor mijn conditie. Na het 
werk de singels rond, over de Nieu-
wegracht, Oudegracht, in de winter 
foto’s maken van ijspegels.‘ •

De ‘polder’ heeft gewonnen. De gemeente 
wilde dat er na de bouwwerkzaamheden 
geen enkele bushalte op het Vredenburg zou 
terugkeren. De buurt, de ondernemers en 
OV-reizigers dachten daar heel anders over: 
allemaal moesten ze terug. Het resultaat : 
geen nul, geen acht, maar vier haltes. Bin-
nenkort begin de aanleg. Waar dat kan ko-
men ook bomen, om te voorkomen dat het 
Vredenburg net zo’n saaie uitstraling krijgt 
als de Lange Viestraat. 

In 2011 werd duidelijk wat de gemeente van plan 
was: geen haltes, zodat het busverkeer snel zou 
doorstromen en de meeste ruimte overbleef om 
het straatbeeld te verbeteren. 
Het geschrokken Wijk C-Komitee en de winke-
liersvereniging Poort van Vredenburg reageer-
den met een petitie die ongeveer 2200 mensen 

Geen nul, geen acht, maar vier haltes Vredenburg
tekenden, zoveel dat het college van b en w er 
niet omheen kon. Maar toen begon de discussie 
pas goed: hoeveel haltes moesten er komen en 
welke bussen zouden er gaan stoppen? 

Lijn 11
Uiteindelijk werden in de gemeenteraad de col-
legepartijen het eens over de volgende oplos-
sing: op het Vredenburg komen vier haltes voor 
stadsbussen, die op andere plaatsen aansluiten 
op HOV-buslijn 11 naar De Uithof. Lijn 11 stopt 
er, wegens de grote lengte van de bussen en 
de hoge frequentie, niet, althans niet overdag. 
Bekeken wordt nog of het mogelijk is lijn 11 er 
’s avonds en in het weekend, wanneer er meer 
ruimte is, toch ook te laten stoppen. 
De bussen richting Overvecht krijgen vier haltes 
in de St. Jacobsstraat en de regiobussen rijden 
door naar de halte Potterstraat. 

Tijdsdruk 
Behalve over bushaltes ging de discussie ook 
over een goede afwikkeling van de enorme 
stroom fietsers over het Vredenburg. Gekozen 
is voor een fietspad aan de noordkant richting 
Smakkelaarsveld en een tweerichting-fietspad 
aan de zuidzijde, zodat de fietsenstalling onder 
Zara optimaal bereikbaar is. Op de kruising met 
de St. Jacobsstraat komt een schuine oversteek 
voor fietsers (zoals op de Biltstraat). 
De discussie in de gemeenteraad stond onder 
tijdsdruk omdat de gemeente in de vakantiepe-
riode het Vredenburg wil herinrichten omdat dit 
dan de minste overlast oplevert. Uitstel van een 
beslissing had betekend dat de herinrichting 
pas volgend jaar zomer kon gebeuren. Dit zou 
onverteerbaar zijn geweest voor met name de 
winkeliers op het Vredenburg. •

Ben Nijssen

La Zapada blijft

Dagopvang Het Catharijne-
huis in de Catharijnesteeg 
heeft de uitbreidingsplannen 
afgeblazen. Er kwamen zo-
veel protesten dat directeur 
Frans Heinen besloot af te 
zien van het aangrenzende 
pand, waarin onder meer 
dansschool La Zapada zit. • 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Dick FranssenWat de stalling onder Zara teweegbrengtIedereen welkom in buurthuis ‘In de 3 Krone’ 
Het was spannend of het allemaal zou luk-
ken, maar vanaf 1 augustus gaat buurthuis 
Oudegracht verder onder de nieuwe naam: 
‘In de 3 Krone’. 

Nu welzijnsorganisatie Cumulus er mee stopt 
(wegens ander beleid van de gemeente en bezui-
nigingen), neemt een groep buurtbewoners het 
buurthuis in eigen beheer. De lopende activiteiten 
als yoga, danslessen, kookles, tekencursussen en 
sollicitatietrainingen blijven bestaan. Ook de zang-
koren kunnen blijven repeteren in hun pand op het 
vertrouwde adres Oudegracht 227. 
De druk lijkt daarmee voorlopig van de ketel. Maar 
voor een succesvol voortbestaan van ‘In de 3 Krone’ 
zijn er meer huurders nodig. Er is alle ruimte voor 
nieuwe initiatieven. Het buurthuis beschikt over een 
ruime bovenzaal en een kelderzaal die te huur zijn 
voor allerlei activiteiten. Verder kan de beheergroep 
altijd een helpende hand gebruiken bij praktische 
zaken, zoals het doen van inkopen, barbeheer, 
schoonmaken, administratieve taken en het on-
derhouden van p.r.-werkzaamheden. Vele handen 
maken licht werk, en het is nog gezellig ook...

Kennismaken
Op woensdagavond 26 juni wordt er een speciale 
bijeenkomst georganiseerd voor alle buurtbewo-
ners, medewerkers en belangstellenden. Ont-
vangst om half acht met koffie en gebak. 
U kunt kennismaken met elkaar en de al be-
staande activiteiten. Ook kan er van gedachten 
worden gewisseld over de nieuwe plannen van 
de beheergroep. Daarna is er gelegenheid tot 
borrelen en napraten. De avond eindigt rond 
22.30 uur en iedereen is van harte welkom! 

Op de website www.inde3krone.nl kunt u zien 
welke activiteiten er momenteel zijn, zich aanmel-
den voor de nieuwsbrief of als vrijwilliger, ideeën 
opperen en het gastenboek tekenen. • 

Pech. Het kartonnetje dat de 
man vijf minuten geleden tussen 
de deur stak, is gevallen. Vanaf 
de pleinkant kan de man de 
nieuwe gemeentelijke fietsen-
stalling onder Zara niet in. Hoe 
hard hij ook trekt trekt, het lukt 
niet. Het slot gaat alleen van de 
binnenkant open. Omlopen dus, 
naar de andere kant van gebouw 
De Vredenburg. 
Hij is jong, en heeft hij alleen 
een zakje met vis, bengelend aan 
zijn hand. Maar stel dat je op 
je markt allerlei boodschappen 
doet, en je hebt zware tassen, 
dan ligt het anders.

De kaasboer tegenover Zara 
houdt de deur goed in het oog. 
De afgelopen uren zag hij hooguit 
twintig mensen naar buiten komen. 
Hij trekt zijn conclusie: niet alleen 
op de woensdagmarkt, maar ook 
beneden, in de stalling, is het stil. 
Al vanaf de opening trouwens, een 
paar maanden geleden. 
De stalling is prachtig. Goed verlicht, 
schoon, allerlei voorzieningen, 
behulpzaam personeel. Je mag er 
bovendien voor niks staan, de hele 
eerste dag. 
Maar met de toegankelijkheid is 
het absoluut niet in orde. De enige 
ingang zit aan de noordkant. Dat is 

makkelijk straks voor de bezoekers 
van TivoliVredenburg, maar erg 
onhandig voor wie op de markt of 
bijvoorbeeld op de Steenweg moet 
zijn. 
Er is nog iets: de steile helling. Naar 
beneden is het een kwestie van 
flink remmen, maar naar boven 
- met de fiets aan de hand – is het 
hard werken, zeker met een zware 
elektrische fiets of met tassen vol 
boodschappen of met een kind 
achterop. 
In vijf minuten kan een slotenmaker 
het slot in de deur aan de pleinkant 
zó veranderen dat er zowel in als 
uit kunt, maar dan is nog maar een 

Toen hij voor het eerst onder ogen kreeg 
welke toekomst het college van b. en w. 
voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
had verzonnen, was directeur Peter Grooten 
behoorlijk uit het veld geslagen. Van de 
bijna drie miljoen subsidie (op een begroting 
van 6,3 miljoen) wilde het college er ruim 
twee weghalen. Dat gaf hem het gevoel dat 
hij de tent eigenlijk wel kon sluiten. Nu, een 
half jaar verder, ziet hij het anders: ‘We gaan 
niet ten onder, het UCK niet en ik niet. Het 
zal niet gebeuren.’

Het ‘herstructureringsplan’ van het college 
heeft in hoofdzaak te maken met politiek, en 
voor de rest met bezuinigingsdrift. Van de drie 
miljoen subsidie gaat grofweg twee miljoen naar 
kunsteducatie op scholen en één miljoen naar 

deel van het probleem opgelost. 
Want achter die deur zit een trap die 
voor een gewoon mens onmogelijk 
met een fiets te nemen is. 

Slijptollen
Dat mag allemaal zo zijn, niettemin 
vindt de gemeente dat nu de tijd 
is gekomen om het Vredenburg 
fietsvrij te maken, uitgezonderd een 
klein vak bij Dixons. Met slijptollen 
en betonscharen maken mensen van 
Handhaving de fietsen los en zet-
ten ze beneden in de stalling. Daar 
kunnen ze dan dezelfde dag worden 
afgehaald. De volgende dag gaan ze 
naar het depot. 
Het is een harde maatregel, waar-
mee je geen vrienden maakt en die 
volgens de kaasboer desastreus is 
voor zijn handel. Want de mensen 
die wanhopig op zoek zijn geweest 
naar hun fiets, en al dan niet op het 
idee zijn gekomen dat hij misschien 
in de stalling was gezet, bedenken 
zich wel een keer voordat ze weer 
naar de markt komen, zegt hij. 
Feit is dat de angst voor de man-
nen met de slijptollen leidde tot een 
bijna fietsvrij plein. Maar intussen 
blijft het in de stalling stil. ‘Heel 
weinig te doen; ik val soms bijna in 
slaap’, zegt de man die het bonnetje 
aan het stuur plakt. •

Volop ruimte © Sjaak Ramakers

UCK vat weer moed
Dick Franssen

amateurkunst. Over de kwaliteit van het aanbod 
is geen discussie, maar onderwijswethouder Kre-
ijkamp (D66) vindt dat de scholen zelf de beschik-
king moeten krijgen over het educatiegeld. Zijn 
opvatting sluit aan bij een landelijke trend van 
‘zelf de regie in handen kunnen nemen’. 

Foto van de Vrede
Voor Grooten is het intussen duidelijk: verzet 
tegen de tijdgeest heeft weinig zin. Hij hoopt 
dat veel scholen (hij bedient nu negentig procent 
van de basisscholen en ongeveer de helft van 
het voorgezet onderwijs) straks bij hem zullen 
aankloppen, zodat een deel van de twee miljoen 
toch bij het UCK terechtkomt. In de gemeente-
raad is er bovendien een beweging aan de gang 
om de subsidie voor de amateurkunst (950.000 
euro volgens de collegeplannen) op te schroeven. 

Bij 1,4 miljoen kan het UCK het hoofdgebouw 
op het Domplein, de cultuurcampus Leidsche 
Rijn en de vestiging Verlengde Hoogravenseweg 
handhaven. 

Op 20 juni, de vooravond van het verschijnen van 
deze krant, valt in de gemeenteraad het besluit. 
De laatste tijd is het UCK zeer nadrukkelijk aan-
wezig in de stad, onder meer met de gigantische 
foto op de voorgevel van het stadhuis van de 
Vrede van Utrecht. De voorbereidingen van het 
amateurkunstproject begonnen anderhalf jaar 
geleden, dus ver voordat de problemen met de 
gemeente over de subsidie begonnen. Het doek 
is de grootste aandachttrekker van de Vrede tot 
nu toe. Grooten: ‘De gemeente scoort er enorm 
mee. Ik hoop dat in ruil daarvoor onze toekomst 
wordt veiliggesteld’. •

Milieuzone onzeker

Wethouder Lintmeijer(milieu) 
heeft het nog niet zo makkelijk 
medestanders te vinden voor zijn 
plan oude auto’s in de Binnenstad 
te verbieden. Alleen zijn eigen 
GroenLinks en de ChristenUnie 
steunen hem voluit. Van de twee 
andere coalitiepartijen wil D’66 een 
veel grotere milieuzone, maar dan 
uitsluitend voor heel oude diesels, 
en twijfelt de PvdA aan het nuttig 
effect van Lintmeijers dure maat-
regel. 
VVD en CD zijn tegen. SP ziet wel 
iets in een ‘mini-milieuzone’ op de 
Catharijnesingel tussen Paardenveld 
en Moreelsepark, het enige stukje 
waar volgens berekeningen van 
het Wijk C-Komitee een verbod tot 

verbetering van de luchtkwaliteit 
zou leiden. 
In de raadscommissievergadering 
van 6 juni tekende zich af het voor 
de gemeenteraad erg moeilijk wordt 
vóór de zomervakantie een welover-
wogen besluit te nemen. 
Lintmeijers plan is mede ingegeven 
door het schrikbeeld dat de Bin-
nenstad overspoeld wordt door 
zeer oude diesel-Mercedessen uit 
Duitsland. Nederland is in trek, om-
dat auto’s van dertig jaar en ouder 
hier zijn vrijgesteld van wegenbe-
lasting. Volgend jaar komt daaraan 
een einde, wat zal betekenen dat 
heel wat reeds geïmporteerde oude 
diesels richting sloper of Marokko 
verdwijnen. •

Wagner te groot 
voor Oudegracht

Graag waren ze met hun 
Wagner-productie naar de Oude-
gracht gekomen, maar dat lukt van 
geen kanten. De Rijnaak Oriana
waarin ze Das Rheingold en de 
Wagner-Experience opvoeren, is 
143 meter lang, wat betekent dat 
ze op het Amsterdam-Rijnkanaal 
moeten blijven. 
De zeven producenten, allemaal 
jonger dan dertig jaar, staken 
enorm veel energie in hun culturele 
hoogstandje. In het schip komt een 
podium voor de zangers en het 
negentig koppen tellende Utrechts 
Studenten Concert, een tribune 
met vijfhonderd zitplaatsen en een 
foyer. De Oriana doet op zijn tour-
nee door Duitsland en Nederland 
vier dagen Utrecht aan, en wel van 
11 tot en met 15 juli. • 
Zie www.rheingold2013.com 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Oplaadpunten

De ‘ambitie’ van het gemeente-
bestuur om ten koste van gewone 
parkeerplaatsen een heel net van 
oplaadpunten voor elektrische auto’s 
op te zetten, wordt in de praktijk 
niet overal van harte begroet. 
Bewoners en winkeliers klagen dat 
zij plotseling een oplaadpunt voor 
hun deur krijgen, hoewel in de hele 
omgeving niemand een elektrische 
auto heeft. 
De gemeente gaat door op de 
ingezette koers, maar zal de bewo-
ners niet pas een paar dagen van 
tevoren, maar al eerder informeren 
over de komst van een oplaadpunt. •

Van boven bij de trap naar beneden bij de muur: Willem Willemse, Bram de Goede, Muriël de Beer, 
Christien van Hoorn, Marian van der Veen, Sara Geerken, Alice van Rooij, Wilma den Boon, Lea van Someren, 

Theo Lieverse en Ellen Hakkaart © Sjaak Ramakers
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Binnen veertig jaar slaat de sloper op 
sommige plaatsen in het Stationsgebied 
voor de tweede keer toe. Langs de west-
kant van het Vredenburg stonden tot 
begin jaren zeventig kloeke, degelijke ge-
bouwen van de Jaarbeurs. Daarna kwam 
Peek & Cloppenburg met zijn degelijke 
broeken en truien. Nu is het opnieuw een 
puinzooi, maar straks staat er het nieuwe 
entreegebouw van HC. Het wordt zoiets 
als De Vredenburg, maar dan veel groter. 
De hogere ruïne naast P&C was het kan-
toor van de Jaarbeurs. Het verdwijnt ook 
in het entreegebouw. 
Op meer plaatsen in het Stationsgebied 
kan de sloper zich uitleven. Aan de Croe-
selaankant van het station verdwenen al 
de sporthal, een deel van de stationstra-
verse en de grote parkeergarage. Intus-
sen vordert met verbluffende snelheid 
het station. Op de plaats van de stations-
restauratie wijst ineens een stuk van het 
nieuwe dak naar de hemel.
De tram is uit de Binnenstad verdwenen, 
met meeneming van de rails. De bussen 
die de westkant van de stad bedienen, 
staan nu dichtbij de Rabobank. 
De passage van het Stationsgebied voor 
fietsers is langzamerhand een hel. • 

Hopelijk worden Ganzenmarkt 24 en 26 nu 
eindelijk mooi opgeknapt. Dat is de vurige 
wens van omwonenden na de ontruiming 
van de gekraakte Ubicapanden. Buurman 
Peter van Bruggen: “Met de krakers had ik 
geen moeite, wel met de verkrotting.’’
 
Na ruim 21 jaar staat het voormalige matrassenbe-
drijf weer leeg. Ramen dichtgeplankt, dranghek-
ken ervoor. De Utrechtse projectontwikkelaar Wil-
lem Klaassen die eerder Cunera liet verbouwen wil 
er juni 2014 een hotel met twintig tot 25 kamers 
en een grand café openen.
Hij ruziet nog met eigenaar (en berucht huisjes-
melker) Wim Vloet over het eigendomsrecht. 
Op 19 juni deed de rechter hierover uitspraak. 
Deze krant was toen al gedrukt. 
“Een hotel is prima,” vertelt Erik Hartman, 
eigenaar van een communicatieadviesbureau op 
de zolder van Telingstraat 2. “Voor mijn buiten-
landse gasten en voor trainingen. Maar aan de 
andere kant: het was grotestadsfolklore. Nostalgie. 

Het is toch leuk als iets net afwijkt van al die per-
fectie ?’’ Goudsmid Peter van Bruggen, huurder 
van Ganzenmarkt 30 herinnert zich niet anders 
dan dat er krakers zaten achter de gevels met de 
geschilderde ruggengraat. “Misschien hebben we 
het zelfs wel aan hen te danken dat de panden 
niet gesloopt zijn.’’

Rampenplan
Antar Singh van kledingzaak Gurus, Schouten-
straat 3: “Ze waren erg op zichzelf – een gesloten 
bolwerk. Ze hadden een andere visie. Ze waren 
minder lastig dan het uitgaanspubliek. Dat gooit 
met bierblikjes.’’
Liesbeth Hallewas-Van Rijn van ’t Voetenparadijs 
(Telingstraat): “Het was een rampenplan. Ik ben 
wel ’s binnen geweest. Wat een rotzooi!’’
Als enige heeft zij klachten over de krakers. Haar 
pedicuresalon is op de begane grond, aan de 
straat. Ze wijst: “Aan de overkant werkten ze in 
de garage aan bakfietsen, met slijptollen. Dat gaf 
veel herrie en stof. ’’Ook had ze het niet op de 

Posttraumatisch Ubica-syndroom 
Ineke Inklaar

Op de dag (5 juni) dat bewoners 
en ondernemers op uitnodiging 
van de gemeente zouden 
bedenken welke vijftig straat-
parkeerplaatsen de komende 
paar jaar in de Binnenstad in aan-
merking komen voor opheffing, 
verscheen op de hoek van de 
Jansdam een groot geel bord met 
de mededeling: ‘Deze parkeer-
plaatsen worden m.i.v. 17 juni 
opgeheven’.

‘Als het zo gaat, wat komen we hier 
dan nog doen?’, vroeg een bewoon-
ster bij het begin van de brainstorm-
sessie op boze toon. Wethouder 
Lintmeijer(GroenLinks, verkeer) en 
zijn ambtenaren zeiden dat ze niets 
wisten van dat bord. Ze zouden na-
speuringen doen. Aan het eind van 
de avond konden ze waarschijnlijk 
meer vertellen. Dat was niet zo. 

Bestelwagens
Nelleke Nagtegaal van het wijkbu-
reau loste de volgende morgen de 
kwestie op: de opheffing is tijdelijk. 
De fietsenrekken in Korte Jansstraat 
verhuizen naar de Jansdam, zodat 

de nieuwe horecazaak Barbeton 
(waar de winkel in bladmuziek zat) 
een terras kan krijgen, vooruitlopend 
op de verbeteringsplannen voor de 
Domstraaat/Korte Jansstraat. De ver-
plaatsing kost op de Jansdam twee 
parkeerplaatsen, maar een eindje 
verder in de straat kunnen er drie bij 
komen omdat de laad- en losplaats 
voor grote vrachtauto’s verdwijnt. De 
bevoorrading van de horeca gebeurt 
volgens de gemeente tegenwoordig 
vooral met bestelwagens, en die kun-
nen wel even op de rijbaan staan.
Voor de uitvoering van het werkje 
heeft de aannemer de hele strook 
langs de noordkant van de Jansdam 
nodig.

Straatbeeld
’t Was mooi geweest als de wet-
houder dat op 5 juni had kunnen 
vertellen. Ongeveer 25 bewoners 
en een enkele ondernemer kwamen 
toen naar het Academiegebouw 
om het te hebben over de vijftig 
parkeerplaatsen (‘vijftig à zestig’’ zei 
wethouder Lintmeijer ineens) die de 
gemeente tot 2016 kwijt wil om het 
straatbeeld (in architectenjargon: ‘de 

twee grote honden die los liepen, maar onveilig 
voelde ze zich nooit. 
Veel contact met de Ubica-bewoners hadden de 
buren niet. Uitzendbureau ASA nam af en toe 
pakjes voor hen aan, bij El Greco kochten ze soms 
broodjes. Singh haalde zijn hond uit een krakers-
nestje en leende wel eens een bakfiets.

Jaren gedoogd
De ontruiming in de nacht van 24 op 25 mei heeft 
er bij Singh en de anderen ingehakt. Die ging er 
heftig aan toe, met vier ME-wagens, verfbommen, 
vuurwerk, een hinderlijke sirene (van de krakers) en 
afzettingen tot ver in de omgeving.
Hartman vertelt: “We wisten als buurt van niets. Ik 
denk dat zestig tot zeventig mensen die avond niet 
bij hun spullen konden komen.” Hij had een ludie-
ker afscheid verwacht. “Nu leek het wel of er tien-
tallen mensen van alles naar beneden gooiden. De 
sfeer was dreigend.” Anderzijds: “Dat de krakers 
livestreamvideo hadden, vond ik wel weer briljant.’’
De Ubicabewoners hadden hun verlies moeten 
nemen, vindt Thomas Haukes van interieurwinkel 
Springers (Telingstraat): “Al die violence... De kra-
kers zijn al die jaren gedoogd - als er dan serieuze 
plannen voor de panden zijn, moeten ze ook niet 
miepen en verkassen.’’
Voor die zaterdag had Van Bruggen in zijn gouds-
mederij 250 mensen uitgenodigd voor een ‘open 
huis’. “Toen ik om tien uur mijn zaak binnen 
mocht, kon ik ze achter de rood-witte linten zien 
staan. Dag omzet!’’

Kwetsbaar
Er knapte iets bij Van Bruggen toen een groep 
sympathisanten voor zijn raam stond te juichen 
toen de laatste kraker eruit werd gehaald. ”Op-
eens was ik het er niet meer me eens. Ik voelde 
me kwetsbaar. Zoveel tijd besteed aan verbouwing 
en inrichting van de winkel. Wat als iemand een 
steen door de ruit zou gooien ?’’
De gevel van zijn winkel is besmeurd. Bij buurman 
El Greco kwamen sympathisanten zondags de verf 
verwijderen, bij hem niet. Met sop lukt het hem 
niet: de laklaag is beschadigd. De voorgevel moet 
opnieuw gedaan worden.
Hij voelt zich gedesillusioneerd. Ontgoocheld.
“Ik had stiekem gehoopt dat ze zouden redene-
ren: onze tijd en taak zit erop. Dat ze zich verzet-
ten, snap ik ook weer wel. Maar waarom de buren 
zoveel overlast bezorgen? Ze hebben hier 21 jaar 
gewoond. Je zou zeggen: dat schept toch een 
band?!’’ •

kwaliteit van de openbare ruimte’) 
te verbeteren. Niets ligt nog vast, zo 
werd gezegd, maar aan een paar her-
inrichtingsplannen (Twijnstraat, Dom-
straat/Korte Jansstraat en Mariaplaats 
wordt al wel getekend. 

Welletjes
De bedoeling was dat de aanwezi-
gen plekken zouden noemen waar 
zonder al te veel problemen par-
keerplaatsen kunnen verdwijnen, 
met een groot positief effect op het 
straatbeeld. Maar zover kwam het 
niet. De organisatoren hadden de 

Binnenstad in drie stukken verdeeld: 
noord, midden en zuid. De bewoners 
van ‘midden’ (Janskerkhof, Domplein) 
zeiden dat het welletjes was met de 
opheffingen, na alle aderlatingen 
van de laatste tijd. Ook ‘zuid’ voelde 
niets voor een vermindering, zonder 
dat er alternatieven tegenover staan. 
‘Noord’ daarentegen kwam met het 
plan van het Wijk C-Komitee: er is 
daar nog zoveel ruimte in parkeerga-
rages dat al het bezoekersparkeren 
van de straat kan verdwijnen. De ge-
meente gaat nu zelf op jacht naar de 
vijftig (à zestig?)plaatsen. •

De gemeentelijke parkeergarage in de ABC-straat onder het nieuwe gebouw 
van Victas (verslaafdenzorg) gaat na een forse vertraging begin augustus open. 
Een lekkage, problemen met de veiligheidsvoorzieningen, en vooral een conflict 
met de buurt over de uitrusting van de toegangspoort zorgden voor het opont-
houd. Met de buurt was afgesproken dat de garage een lichtdichte ‘speedgate’ 
zou krijgen om de overlast op straat te verminderen. In plaats daarvan plaatste 
de bouwer een gewoon schuifhek, dat nu toch vervangen wordt door een 
dichte, zich snel sluitende deur. 
Pogingen van de gemeente om voor de ‘marktconforme prijs’ van 171,30 euro 
per maand stallingsplaatsen te verhuren aan buurtbewoners, hebben weinig 
effect. Wethouder Lintmeijer gaat nu onderzoeken of een gereduceerd tarief 
mogelijk is. •

Garage ABC-straat in augustus open

Bij Peter van Bruggen moet na de ontruiming opnieuw worden geschilderd © Saar Rypkema 

De Ubicapanden brandden in 1989 uit; drie jaar 
later werden ze gekraakt. De krakers woonden 
er meestal met z’n vijftienen. Bij de ontruiming in 
de nacht van 24 op 25 mei werden tien mensen 
gearresteerd. Negen zijn op een snelrechtzitting 
(4 juni) veroordeeld voor openlijk geweld tegen 
personen en goederen Acht verdachten kregen 
een maand cel met aftrek voorarrest; eentje zes 
weken met aftrek. Negen partijen meldden sa-
men14.750 euro schade: agenten, de gemeente 
en ondernemers. •

De sloper is terug

 © Sjaak Ramakers

Jacht op 50 parkeerplaatsen Dick Franssen



Binnenstadskrant pagina 12 Binnenstadskrant pagina 13

De Binnenstadsbewoner die familie, vrienden of 
zakenrelaties uitnodigt maar ze niet te logeren kan 
hebben, heeft keus uit een dertigtal bed & breakfasts 
of minihotels. De laatste jaren rukt dit fenomeen 
binnen de singels op, vooral in het Museumkwartier. 
Bezoekers – veelal uit culturele of wetenschappelijke 
hoek en verre buitenlanden - willen een goedkope 
overnachtingsplek of zijn onpersoonlijke grote hotels 
beu. Gastheren hebben ruimte over als de kinderen 
uit huis zijn of zoeken een manier om de hoge fi-
nanciële lasten op te vangen. De Oudegracht telt de 
meeste b&b’s (7), op de voet gevolgd door de Haver-
straat (4). Zes bijzondere uitgelicht.• 

Op één oor bij onbekenden thuis Tekst: Ineke Inklaar    Foto’s © Gerard Arninkhof

Sionskameren: altijd al zoete inval
1 nacht, 2 personen: 110 euro

Willemijn Haspels runt sinds november een b&b in de 
Sionskameren, een verscholen 16e eeuws hofje op de 
Nieuwegracht. Drie kameren, waar ooit alleenstaande 
vrouwen woonden, zijn omgebouwd tot twee gasten-
verblijven. ”Het wow-effect is groot als mensen via de 

ABC-straat de binnentuin inlopen. ’’Ze vindt het heerlijk 
om mensen uit andere landen te ontmoeten en voor ze 
te zorgen. “Bij ons geen plastic matras en knisperende 

kunststoflakens.’’ Het jonge gezin had altijd al veel mee-
eters en logés.

Chambres-en-ville: luxueus maar op afstand
1 nacht, 2 personen: 120 euro

De b&b van mevrouw Van der Wal in de Zuilen-
straat 1A is de enige met vijf tulpen – vergelijkbaar 
met*****.”De ontbijttafel dek ik met zilver en kristal.’’ 
Haar benadering is al acht jaar persoonlijk: ”Ik vraag 
Amerikanen met grote koffers van tevoren of ze in delen 
willen inpakken, dan kan ik dat beetje bij beetje voor ze 
naar de kamer op de eerste of tweede brengen.’’ 
Ze hecht ook aan afstand. ”Het is en blijft míjn huis.’’

De Moriaan: van 3D naar dubbel B
1 nacht, 2 personen: 115 euro

Toen hun dochter vorig jaar ging studeren, hadden 
Geeske Bakker en Jan de Rode ruimte over aan de 

Oudegracht 18. Hij ontruimde zijn kantoor waar hij 
3d-presentaties maakt en verbouwde de werfkelder tot 
‘dubbel B’, de enige in de noordelijke Binnenstad. “Het 
is makkelijk omdat we thuis werken en het is een duur 

huis.’’ De Rode voelt zich af en toe net Basil Fawlty, 
maar perst met liefde extra sinaasappeltjes en hoopt 

dat de gasten genieten van het Scandinavische design.

Mary K: groen hotel met design
1 nacht, 2 personent: 147 euro

Het is een hotel (met negen kamers, sinds septem-
ber 2011), maar kleinschalig en persoonlijk. “Ik wil 
een mooie wereld voor mijn gasten creëren’, vertelt 
eigenares Marijke Koks. Elke kamer van het neoclas-
sicistische pand op de Oudegracht 25 heeft een eigen 
thema.”Geen eenheidsworst, maar kunst en design. Als 
interieurvormgeefster kon ik hier helemaal losgaan.’’ 
Ze onderneemt groen: serveert biologische streek- en 
FairTradeproducten. 

De Steenroos: blij als ze komen én als ze gaan
1 nacht, 2 personen: 75 euro

De gasten in de b&b van kunstenares Claudia Hoejen-
bos zijn niet uit op luxe, vinden het niet erg dat ze de 
badkamer moeten delen. “Hier in de Visscherssteeg 9 
bied ik een simpele overnachting in een Middeleeuws 

huisje. En desgewenst een goed gesprek over muziek.’’ 
Zo voelt ze zich nuttig. En is er levendigheid in huis. 

Maar: “Ik vind het mooi als ze komen, maar ben ik ook 
wel weer blij als ze gaan.’’

De Kameren: een thuis maar dan ver weg
1 nacht, 2 personen, géén ontbijt: 95 euro

Ooit wilde Martine Kolner en Johan Brandsema een 
boetiekhotel met sushibar maken van Twijnstraat 65 
en de kameren in de Wijde Watersteeg. Maar sinds de 
crisis verhuurt hij alleen de kameren als self catering 
appartement. “Alle eten en drinken zit op loopafstand.’’ 
Hij heeft vaak langdurig verblijvers:,,Gasten ervaren het 
als een thuis.’’ Al heeft hij ook boekingen van één nacht 
van Japanners die komen voor Nijntje of vrienden die 
niet meer terug willen reizen na een concert. 



Binnenstadskrant pagina 15Binnenstadskrant pagina 14

De ’Emmaboom’ op het Lepelenburg
De treurwilg is met zijn hangende twijgen en 
bladeren een bekend symbool van verdriet. Bij het 
grote exemplaar van deze boom op het Lepelen-
burg benadrukken twee bordjes dit nog eens. Het 
witte bordje op de stam vermeldt zijn officiële La-
tijnse naam ‘Salix sepulcralis Tristis’, ofwel ‘treurige 
grafwilg’. En op het ijzeren hekje om de stam zit 
een somber ogend bordje met de tekst ‘Aan Onze 
Koningin-Moeder - 1934 - De Utrechtse School-
kinderen‘. De boom is geplant ter herdenking van 
koningin Emma (de betovergrootmoeder van de 
tegenwoordige koning) die in 1934 stierf.
De boom werd in 1935 door schoolkinderen 
geplant onder toezicht van de plantsoenenmees-
ter Perk Vlaanderen, in aanwezigheid van alle 
mogelijke burgerlijke en militaire autoriteiten, een 
groot publiek en een orkest. In toespraken werd 

gerept van ‘diepe droefenis en de onuitsprekelijke 
behoefte om onzen dank uit te spreken’, er werd 
gezongen en er verscheen een speciaal gedicht.
De treurwilg overleefde wonderbaarlijk de grote 
brand op 7 maart 1979 - vlak voor de sloop - van 
het tijdelijke houten concertgebouw Tivoli dat in 
1956 op het Lepelenburg was gebouwd. Vier gro-
te bomen die in het gebouw waren opgenomen 
en steeds met zorg waren omringd, overleefden 
de brand niet. De gemeente houdt de Emmaboom 
goed in de gaten. Een treurwilg wordt niet zo oud, 
honderd jaar is al bijzonder. Om te voorkomen 
dat zijn kroon uitbreekt, worden zijn hoge dikke 
takken elke vier à vijf jaar teruggesnoeid. Dat 
bevordert ook de groei van de jonge hangende 
scheuten. Die scheuten mogen weer niet te lang 
worden, anders hinderen ze het verkeer, maar 
hangen nu wel erg hoog boven de straat. • 

De bomen- en planten Top Drie

Ter gelegenheid van de Open Tuinendag op 29 juni presenteert de Binnenstadskrant zijn bomen 
en planten Top Drie. Twee van onze favorieten zijn te bewonderen in de deelnemende tuinen. 
De derde staat gewoon op het Lepelenburg.
Nieuw op de lijst van deelnemers zijn onder meer de tuinen van Achter Sint Pieter 4 en Jans-
kerkhof 16 en de tuin op het binnenterrein van Drift 21-27. Stadsbeiaardier Malglosia Fiebig 
fleurt van elf tot twaalf vanuit haar hoge positie de dag op. 
Passe-partouts voor 12,50 bij de VVV, en op de dag zelf ook bij het Catharijneconvent en Karel V. 

Marijke Brunt, 
foto’s: Patrick van der Sande

De kamperfoelie achter de Mariastraat
Het huis van Ivy Koopmans en Edwin van den 
Brink staat verscholen achter de drukke Maria-
straat. Het is alleen bereikbaar via een dood-
lopende steeg. Toen zij hier twintig jaar geleden 
kwamen wonen, plantten zij tegen de blinde 
muur van het buurpand wingerd, kamperfoelie, 
en ook nog witte regen (een zusje van de blauwe 
regen). Inmiddels is de hele muur, zo’n veertien 
meter breed en zeven meter hoog, overweldi-
gend weelderig bedekt. De wingerd heeft zichzelf 
tegen de muur gehecht en dient als steun voor 
de zich omhoog slingerende kamperfoelie. De 
stammen van de planten zijn armdik. ’s Zomers 
gonst het er van de bijen en hommels en de 
zoete, bedwelmende geur van de kamperfoelie-
bloemen is al in de steeg te ruiken.
Edwin van den Brink klimt jaarlijks op een hoge 

De ginkgo in de Oude Hortus
In de Oude Hortus achter het Universiteitsmuseum 
staat een internationaal beroemde boom met 
typische driehoekige blaadjes met een inkeping, 
die in de herfst goudgeel verkleuren. Zijn naam is 
ginkgo, afgeleid van zijn oorspronkelijke Chinese 
(en later Japanse) naam die ‘zilveren abrikoos’ 
betekent. De ginkgo is een ‘levend fossiel’. De 
soort is het enig overgebleven lid van een plan-
tenfamilie die vanaf 270 miljoen jaar geleden op 
aarde voorkwam, nog voor het tijdperk van de 
dinosauriërs. 
Men dacht dat de boom was uitgestorven, tot in 
1691 een wetenschapper die meereisde met een 
schip van de Verenigde Oostindische Compagnie 

ginkgo’s zag staan bij tempels in Japan. Er werd 
zaad meegenomen en omstreeks 1730 slaagde 
de Utrechtse Hortus erin een van de allereerste 
ginkgo’s buiten Azië op te kweken. 
De ginkgo is eenslachtig, er zijn aparte manne-
lijke en vrouwelijke bomen. De Utrechtse ginkgo 
is een mannelijk exemplaar. Halverwege de stam 
zit een vrouwelijke tak, die waarschijnlijk in de 
19e eeuw op de stam is geënt. De boom in de 
(nu Oude) Hortus is inmiddels 21 meter hoog en 
staat er mooi bij. Met zijn ruim 280 jaren is hij 
goed gezond. Een ginkgo kan meer dan duizend 
jaar worden. In China, waar de boom nog in 
natuur voorkomt, zijn er exemplaren van zelfs 
drieduizend jaar. •

ladder voor een noodzakelijke snoeibeurt. 
Verleden jaar gebeurde er een kleine ramp. Bij 
herstelwerk aan het dak van het buurpand raakte 
de bovenkant van de daar wel twee meter dikke 
wingerd- en kamperfoeliebegroeiïng los van de 
muur. Vervolgens kwam de hele boel bij een 
regenbui helemaal naar beneden door het extra 
gewicht van het water. Van den Brink vond in de 
neergestorte enorme bladermassa een stuk of zes 
vogelnesten. Hij slaagde er gelukkig in de planten 
- in teruggesnoeide vorm! - weer tegen de muur 
te bevestigen. De pluk kamperfoelie boven tegen 
de muur heeft nu alweer een flinke omvang. 
Wie een kijkje wil nemen in deze (ook verder zo 
fraaie) tuin, moet de steeg (voorheen de Wijde-
poort) inlopen en bellen met de fietsbel aan het 
hek. Als Edwin van den Brink thuis is, doet hij 
open. •

Winkelen op zondag 
Ingezonden

In het artikel ‘Nog geen hallelujah’ in laatste Binnenstadskrant komen jammer genoeg alleen onder-
nemers aan het woord die moeite hebben met de zondagse winkelopeningen. Wij bij Carré d’artistes 
(laagdrempelige galerie met betaalbare kunst) in de Zadelstraat zijn echter wel blij met het feit dat we 
nu iedere zondag open kunnen zijn.
Op zondag zien we vaak dat koppels gezamenlijk de stad in gaan en de tijd nemen om rustig te wan-
delen en rond te kijken. Als ze bij ons binnenlopen hebben we de tijd en ruimte om ze goed te woord 
te staan. Op zaterdag lukt dat vaak niet, omdat het dan erg druk en vol is in onze winkel. En door de 
week is vaak slechts een van beide partners in staat om een bezoek aan ons te brengen.
Ik vermoed dat er best nog meer winkeliers te vinden zijn die een soortgelijk geluid laten horen. 
En dat had ik graag teruggelezen in jullie krant. •          Jos Plompen
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In mei vorig jaar staken vijftien 
jonge Utrechtse grafici de kop-
pen bij elkaar. Vol enthousiasme 
lanceerden zij Kapitaal, een 
netwerkcollectief van grafici. In 
het rijksmonument op de Plompe-
torengracht 4, het pand van het 
voormalige, gefuseerde Grafisch 
Atelier en het Centrum Beeldende 
Kunst Utrecht, is nu een huis voor 
grafici en alle aanverwante beel-
dende disciplines. 

Het is een enorm pand dat drie jaar 
geleden nog met veel subsidie is 
verbouwd. Kort daarop hielden door 
bezuinigingen het GAU en CBKU op 
te bestaan. Nu betaalt de gemeente 
de komende vier jaar de huur en Ka-
pitaal verdient de overhead bij elkaar.
‘Iedereen kan hier na een korte 
basiscursus komen drukken. Het 
GAU en het CBKU hebben bijna alles 
achtergelaten nadat ze opgeheven 
waren. Er staan zeefdruktafels, 
etspersen, een t-shirt carrousel en 
een RISO-printer. Maar’ zegt Guido 
de Boer, één van de initiatiefnemers 
‘wij zijn vooral een platform. Kapitaal 
wil samen met zijn bezoekers een 
cultuur kweken waarin betrokkenen 
zich permanent uitgenodigd voelen 
om ideeën uit te bouwen en nieuwe 
initiatieven vorm te geven’. 

Beroemdheden
Behalve de werkplaats, tentoonstel-
lingen, lezingen, film- en discus-
sieavonden biedt Kapitaal onderdak 
aan kleine festivals zoals Le Mini 
Who-festival met muziek of de Me-
gakledingruil. En er is het winkeltje 
met bijzondere en unieke grafische 
producten, de moeite waard om eens 
binnen te lopen.
‘Veel mensen dragen hier iets bij, ook 
beroemdheden zoals typograaf Job 
Wouters die tussen zijn opdrachten 
in New York en Moskou door naar de 
Plompetorengracht komt om bij ons 
een muur te beschilderen. Of mode-
ontwerper Bas Kosters die hier drie 
dagen komt zeefdrukken. De mo-
dulair opgezette winkel is ook gratis 
ontworpen, door het gelegenheids-
team Atelier GSBRT, ZakenMaker en 
Toon Welling. Als er een concert, een 
voorstelling of een grotere expositie 
is kunnen de units handig in elkaar 
gezet worden tegen de wand. Na 
een pitch ontwierp Studio Airport de 
website. Dat levert hen nu opdrach-
ten op’.

Nieuwe generatie
Kapitaal wordt gedragen door een 
nieuwe generatie ondernemers, die 
zich niet opstelt als concurrent, maar 
ideeën deelt en als het nodig is en 

Kapitaal huis voor grafi ci

als het ook kan, zonder betaling 
bijdraagt aan het succes van het 
platform. Later levert dat toch weer 
betaalde eigen opdrachten op. ‘Met 
vijftien ondernemers draaien wij hier 
vrijwillig de zaak. Het netwerk zorgt 
dat er betaalde opdrachten binnen-
komen. En natuurlijk verhuren wij 
soms de ruimte en krijgen een deel 
van de verkoop in de winkel’ ‘Op de 
academie hebben wij leren drukken, 
maar dat bleek toch alweer lang ge-
leden. Na een opfriscursus, gegeven 
door de werkplaatsbegeleiders van 
het voormalig GAU, kunnen wij nu 
zelf ook weer cursussen zeefdruk 
aanbieden’. 

Grenzen opzoeken
‘Cultuur is ons kapitaal. Dit is een 
plek waar dingen ontstaan, waar wij 
in een netwerk de grens opzoeken 
van wat mogelijk is. Wij willen niet 
alleen maar postertjes op de muur 
plakken. Overal vandaan moet je hier 
met jouw projecten kunnen komen’.
Beneden wordt in de pauze een potje 
pingpong gespeeld. Er zitten flex-
werkers te midden van de tentoon-
stelling. De vergadering achterin is 
geconcentreerd. In het winkeltje ligt 
een uniek boekje, Dutch Sweets, over 
Hollandse lekkernijen met prachtige 
afbeeldingen in korrelige Riso-druk. 

Elaine Vis 

Kunsthart 4

KAPITAAL © Gerard Arninkhof

Boven, in de werkplaats, wijdt mees-
terdrukker Dodog de leerlingen van 
een VMBO-klas in de kunst van de 
zeefdruk. Kapitaal belooft wat voor 
de toekomst. •
www.kapitaalutrecht.nl

www.wijkraadbinnenstad.nl

Bibliotheek in leegkomend stadhuis? 

In een mooi pand aan de Oudegracht, tegen-
over het Stadhuis zit de Centrale Openbare 
Bibliotheek. Vroeger was het gebouw be-
kend als V&D Stadhuisbrug. Selexyz heeft 
een deel in gebruik. Een unieke combinatie: 
in de boekwinkel boeken kopen en in de bi-
bliotheek boeken lenen.

De bibliotheek ligt midden in het winkelgebied, is 
goed bereikbaar, lopend en met de fiets. Parkeren 
is vlakbij mogelijk in een parkeergarage van Hoog 
Catharijne. De bushaltes liggen op loopafstand.
Van ruimtegebrek in het pand is geen sprake, 
althans de boeken staan ruim opgesteld; er zijn 
veel werkplekken en er is ook een grote leestafel. 
Regelmatig zijn er voorstellingen en lezingen.

’t Hoogt
‘t Hoogt is een filmhuis vooral voor arthouse 
films. Een intiem theater in een historisch pand. 
Drie zalen met in totaal 212 stoelen. Het theater 
draait met gemeentelijke subsidie.
In de nieuwe bibliotheek (de Bibliotheek ++) die 
op het Smakkelaarsveld moet komen is 14.400 
vierkante meter beschikbaar voor de bibliotheek 
verspreid over zes verdiepingen. ’t Hoogt (Artplex) 
krijgt 4.400 meter, verdeeld over acht zalen. Ver-
der komt er op de begane grond nog een grand 
café. Er is dan nog 22.000 meter beschikbaar 
voor 120 woningen. Een parkeergarage en een 
fietsenstalling maken het compleet.

Het nieuwe complex 
Dinsdag 14 mei zijn de bouwplannen door de 
gemeente en de architect toegelicht. Op de 
drukbezochte bijeenkomst werden er veel vragen 
gesteld, maar was er vooral ook kritiek. 
Terecht vraagt men zich af of er in deze tijd van 
economische crisis zoveel geld uitgegeven kan 
worden aan een dergelijk prestigieus project. Er 
wordt fors bezuinigd op de welzijnsvoorzienin-
gen. Buurthuizen worden gesloten, bibliotheekfi-
lialen gaan dicht, etc. De noodzaak voor de grote 
uitbreiding van de bibliotheek en ‘t Hoogt is niet 
aangetoond. Er zijn plannen voor een drietal me-
gabioscopen elders in de stad. Utrecht heeft twee 
filmhuizen die zonder subsidie werken, waarom 

moet de gemeente dan ‘t Hoogt zo fors uitbrei-
den. Wie betaalt de exploitatietekorten? 

Herbezinning
Binnenkort verhuist het hele gemeentelijk appa-
raat naar het nieuwe stadskantoor. Het gebouw 
staat aan de westkant van het nieuwe station 
en is zo groot, daar past alles en iedereen in en 
dan blijft er nog ruimte over. Het gevolg is dat er 
overal in de stad panden vrij komen. Zou het een 
goed idee zijn om eerst eens te kijken of de bibli-
otheek in één van die gebouwen past. Wellicht is 
het stadhuis een goede suggestie. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Wijkraapleging over horeca 

Als je aan bewoners vraagt waarom ze in Bin-
nenstad wonen, krijg je vaak te horen: de ge-
zelligheid en de voorzieningen, zoals de uit-
gaansmogelijkheden. Maar die gezelligheid 
levert ook klachten op over overlast, vaak di-
rect of indirect veroorzaakt door horecagele-
genheden. De nieuwe horecanota, van kracht 
sinds vorig jaar, is voor de wijkraad Binnen-
stad aanleiding voor een de wijkraadpleging 
over de voor- en nadelen van de horeca. 

Bij deze krant ingesloten is een brief gericht aan 
de bewoners met het verzoek een enquête via 
internet in te vullen. Dat kan alleen als gebruik 
gemaakt wordt van de code die op de brief is 
vermeld. In het najaar houdt de wijkraad bijeen-
komsten, apart voor bewoners en horeca-onder-
nemers, over de resultaten van de enquête en 
zullen er conclusies worden getrokken.

Alle leeftijdsgroepen?
Het is niet de bedoeling om de nieuwe horeca-
nota te evalueren en evenmin om gedetailleerd 

alle klachten over overlast veroorzaakt door de 
horeca te inventariseren.
Horeca in de Binnenstad is een gegeven. Wat 
zijn voor de bewoners de aangename kanten van 
het ruime aanbod? Zijn dat de terrassen, café’s, 
restaurants, coffeeshops, lunchgelegenheden of 
disco’s? Of wordt er nog steeds iets gemist? Is het 
er te druk of mis je kwaliteit? Is de horeca er voor 
alle leeftijdsgroepen, of vooral voor het jongere 
publiek? Voor diegenen die meer overlast dan 
genoegen ondervinden: geldt dat voor de directe 
woonomgeving of voor de hele Binnenstad? En 
wat zou er dan gedaan kunnen worden om de 
situatie te verbeteren? Gaat het om inpandig 
geluidsoverlast vanuit de horecagelegenheid of 
om geluiden vanaf de straat? Wordt de doorgang 
ernstig belemmerd door terrassen? Wanneer 
wordt de grootste overlast ervaren en waar be-
staat deze uit?

Stappen
Als je dan overlast ondervindt: stap je dan met-
een naar instanties die daar iets aan moeten 

doen, en welke zouden dat dan (moeten) zijn, 
of probeer je in overleg te gaan met de uitbaters 
van de horecagelegenheden? Wat doet de horeca 
zelf om overlast te voorkomen; doen ze dit indi-
vidueel, of proberen ze dit in een bepaald gebied 
gezamenlijk te doen? Hoe instrueren zij hun per-
soneel (portiers), isoleren zij hun panden, zoeken 
zij contact met omwonenden/klagers?

Geneugten
Hoe staat de gemeente er in? Wordt bij de ver-
lening van een vergunning voldoende geregeld, 
wordt er daarna nog wel eens gecontroleerd en 
hoe is de omgang met klachten? Zijn er algeme-
ne regels op te stellen om overlast te beperken? 
Zijn sluitingstijden een goed middel, moet horeca 
verspreid of juist geconcentreerd worden, hoe 
werkt het rookverbod uit? Moet de politie stren-
ger optreden tegen overlastgevers?
De wijkraad heeft Horeca Nederland afdeling 
Utrecht uitgenodigd aan deze wijkraadpleging 
deel te nemen. Gestreefd wordt naar een geza-
menlijk advies aan het college met de bedoeling 
de geneugten van de horeca zo mogelijk te ver-
groten en overlast te beperken. Dat is sowieso 
een belangrijke inspiratiebron voor me.’ • 

Horeca in de bibliotheek © Saar Rypkema

Boekhoven Bosch 
fl eurt op

Het heeft lang geduurd, maar nu 
is het er toch van gekomen: het 
wooncomplex Boekhoven Bosch 
(vroeger drukkerij) in de Breed-
straat wordt gerenoveerd. 

Woningbouwvereniging Mitros zag 
aanvankelijk meer in sloop en nieuw-
bouw, maar zwichtte tenslotte voor 
de argumenten van de bewoners, die 
nu in wisselwoningen zitten. Zowel 
van binnen (asbest weg, nieuwe 
keukens en badkamers) als van bui-
ten (de terugliggende puien maken 
plaats voor puien die gelijk liggen aan 
de gevellijn) gaat er veel gebeuren. 
Er komen vier woningen bij (was 34). •
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Wim Horst © Willem Mes

Loopplankjes voor eendenkuikens 
in singel

‘Blijf binnen de pinnen’, met die 
slogan zijn de ‘terraspinnen’ vier 
jaar geleden ingevoerd. Shourd 
Merkelbach is één van de inspec-
teurs die erop let of de terrassen 
wel binnen die pinnen blijven. 

‘Dankzij die pinnen is het duidelijk 
waar het terras is. Voor de veiligheid 
moet er voldoende ruimte overblijven 
voor voorbijgangers, dus ook voor 
mensen in een rolstoel of met een 
rollator en voor mensen die blind zijn. 
Het is niet zo dat als er een stoel even 
verkeerd staat we daar direct werk 
van maken. Als inspecteurs letten 
we vooral op of het personeel van 
de horecagelegenheid er wat van 
zegt. Gewoon even vriendelijk vragen 
om binnen de pinnen te blijven. De 
horeca moest er in het begin aan 

wennen om hun klanten daarop aan 
te spreken, maar nu gaat dat bij de 
meesten goed. Bij een overtreding 
krijgt een ondernemer eerst een 
mondelinge waarschuwing, daarna 
een schriftelijke. Zo krijgen ze de 
kans om maatregelen te nemen. Pas 
na meerdere en meestal ook forse 
overtredingen treden we strenger op 
en kan het terras gesloten worden. 
Dat gaat in stappen: één week, vier 
weken en daarna kan het terras 
helemaal worden gesloten. Dat doen 
we niet zomaar. Alleen bij structurele 
overtredingen, overlast voor de buurt 
of bij onveilige situaties. We contro-
leren vooral bij horeca waar eerder 
overtredingen waren of waar klach-
ten over zijn. ‘s Zomers met mooi 
weer controleren we intensiever. Ook 
‘s nachts, want om 1.00 uur of met 
erg mooi weer om 2.00 uur sluiten 
de terrassen pas.’ •

Alle eendjes zwemmen in het 
water. Maar ze moeten er 
ook weer úit kunnen. En voor 
eendenkuikentjes is dat op veel 
plekken in de Stadsbuitengracht 
nu onmogelijk. Boosdoener: de 
nieuwe betonnen beschoeiing. 
Bewoners trekken zich het lot 
van de kuikentjes aan en vroegen 
de gemeente om een oplossing. 
Die start in juni een proef met 
‘fauna-uittreedplaatsen’.

Wat is precies het probleem? In de 
Stadsbuitengracht is door Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijn-
landen 3,5 kilometer aan nieuwe 
beschoeiing aangelegd. Die bootst 
de situatie na waarin het Zocherpark 
er vijftig jaar geleden bij lag. Dat 
moét, want het Zocherpark is een 
rijksmonument. Een ecologisch ver-
antwoorde oever was geen optie. 

Niet waterdicht
‘Maar deze betonnen beschoeiing 
is nogal steil en rond’, legt park-
coördinator Wim Horst uit. ‘Kleine 
diertjes kunnen daardoor niet uit het 
water klimmen. Denk aan landdieren 
als egels en veldmuizen. En kleine 
eendjes dus. Dat is een probleem, 
want deze pulletjes − zoals ze heten 
− hebben nog geen waterdicht ver-
enpak. Blijven ze lang in het water, 
dan gaan ze zinken.’
Bewoners zagen de donzige eendjes 
vruchteloze pogingen doen om op 
de wal te klimmen en bekommerden 
zich om hun lot. ‘Bij de gemeente 
kwamen hierover veel mailtjes 
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Vertrekkend wijkmanager Els Leicher: ‘Ik probeer omgekeerd 
te denken’

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreek-
uur op dinsdag 10 september 
2013. Aanmelden kan tot 
uiterlijk één week van tevoren 
via 030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl. •

Spreekuur  
wijkwethouder

Toen ze eind jaren negentig hoorde 
dat de functie van wijkmanager 
Binnenstad vrijkwam, maakte haar 
hart even een sprongetje. ‘Ik vind 
de binnenstad het leukste deel 
van Utrecht’, legt Els Leicher uit. 
‘Het is de enige wijk die een beetje 
van iedereen is. Dus ook van de 
bewoners van bijvoorbeeld Leidsche 
Rijn en Kanaleneiland. Daarnaast 
is de binnenstad een mierenhoop 
van verschillende mensen met veel 
tegengestelde belangen. Ik vind het 
interessant om tussen die mensen 
verbinding en dialoog te creëren.’

Het belang van de stad
Om werk zat Els niet verlegen toen 
ze als wijkmanager mocht starten. 
Het programma Museumkwartier 
was volop in uitvoering. De gemeen-
te Utrecht ontving zes miljoen gulden 
uit Europa om de zuidelijke binnen-
stad op te knappen. De wijkmanager 
was daarvan tegelijk programmama-
nager. Daarnaast speelde ook vijftien 

Els Leicher © Sjaak Ramakers

jaar geleden al het vraagstuk om het 
stationsgebied en Hoog Catharijne 
zo goed mogelijk te laten aansluiten 
op de oude binnenstad. ‘Daarbij is 
het belangrijk dat ze elkaar gaan 
versterken in plaats van beconcur-
reren’, aldus Els. ‘Dat is nog best een 
opgave. De gemeente is immers niet 
de enige partij die het in het gebied 
voor het zeggen heeft. Ook Corio, de 
Jaarbeurs en de NS zijn belangheb-
benden. Een goede aansluiting heeft 
naar mijn mening de meeste kans 
van slagen wanneer je met elkaar 
constant het belang van de stad voor 
ogen houdt. Neem Hotel Karel V, dat 
veel investeert in de marketing van 
Utrecht. Dat doet dit bedrijf omdat 
het beseft dat mensen allereerst een 
bezoek brengen aan Utrecht om ver-
volgens een leuk hotel te zoeken. In 
die volgorde. Dat is vergelijkbaar met 
het stationsgebied. Bezoekers aan 
Utrecht komen hier allereerst heen 
vanwege de oude binnenstad, maar 
gaan dan óók winkelen in Hoog 
Catharijne.’

De ogen van de burger
Het tekent de denk- en werk-
wijze van Els. Altijd stimuleert ze 
de dialoog. En continu heeft ze 
daarbij de belangen van inwoners en 
ondernemers in de binnenstad op 
haar netvlies. Dat bleek ook bij een 
van haar eerste acties als kersverse 
wijkmanager, waarbij ze bewoners 
van de Binnenstad om de tafel kreeg. 
Zij waren boos vanwege het gemeen-
tebesluit om in hun straat heroïne 
aan verslaafden te verstrekken. ‘De 
bewoners hadden vervolgens uit 
protest het overleg met de gemeente 
opgeschort. Ik heb ze toen benaderd 
met de vraag hoe we de dialoog 
zouden kunnen inrichten als ze tóch 
weer met de gemeente in gesprek 
zouden komen. Uiteindelijk vormde 
deze aanpak de basis van de later 
opgerichte wijkraden in de stad. Dat 
vind ik leuk.’
Zelf denkt ze dat deze manier van 
werken voortkomt uit het feit dat 
ze door de ogen van bewoners kijkt 
naar het ingewikkelde apparaat 
van de gemeente. ‘Ik probeer altijd 
omgekeerd te denken. Dat moet je 
ook doen in deze functie, vind ik. Als 

Een bruggenbouwer tussen de overheid en burgers. Zo zullen veel 
mensen wijkmanager Els Leicher herinneren. Na vijftien jaar Bin-
nenstad gaat ze met pensioen en wordt ze gewoon een betrokken 
binnenstadsbewoner.

wijkmanager zijn we ooit ingesteld 
om bruggenbouwers te zijn tussen 
de systeemwereld van de overheid en 
de leefwereld van de bewoners.’

De kwaliteit van het centrum
Kenmerkend voor de karakteristieke 
binnenstad is volgens Els ook de 
kwetsbaarheid ervan. ‘Het centrum 
is relatief klein, waardoor de verschil-
lende functies elkaar soms bijna let-
terlijk in de weg kunnen zitten. Willen 
we met z’n allen één groot terras? Of 
willen we ook plekken waar we elkaar 
gewoon op een prettige manier kun-
nen ontmoeten zónder dat we direct 
een biertje hoeven te bestellen? Dat 
is een van de uitdagingen waar het 
gebied de komende tijd voor staat. 
Daarnaast moet ik helaas constateren 
dat de kwaliteit van de binnenstad 
niet altijd gelijke tred heeft gehouden 
met de ontwikkelingen. Daardoor ge-
ven sommige plekken een rommelige, 
uitgeleefde indruk. Gelukkig krijgen 
delen van de binnenstad de komende 
tijd een kwaliteitsinjectie.’ 

Inmiddels is bekend dat vanaf 1 au-
gustus Andrea Berghuizen de nieuwe 
wijkregisseur wordt in de binnenstad. 
Heeft Els nog tips voor haar opvolg-
ster? Die moet vooral haar eigen 
stempel op de functie drukken, vindt 
ze. ‘Maar ik hoop wel dat zij ook 
de verschillende partijen in de bin-
nenstad bij elkaar blijft brengen. En 
natuurlijk dat zij net zo’n fan is van 
de Binnenstadskrant als ik’, besluit ze 
met een knipoog.’ Ze zal de ontwik-
kelingen nauwlettend blijven volgen. 
Ditmaal niet als ambtenaar, maar 
gewoon als binnenstadsbewoner. •

Graffiti, Mooi geweest!

Graffiti blijkt vaak hand in hand te 
gaan met zwerfafval en een gevoel 
van onveiligheid. De gemeente 
Utrecht is daarom begonnen met 
een nieuwe aanpak onder het motto: 
‘Graffiti, mooi geweest!. Eerst in de 
binnenstad, daarna in de rest van de 
stad. Eigenaren van particuliere wo-
ningen in de binnenstad kunnen, als 
zij graffiti op hun pand hebben staan, 
voortaan een melding doen via het e-
mailadres graffiti@utrecht.nl. De wo-
ningen worden dan meegenomen in 
de reguliere routes voor het reinigen 
van objecten in de openbare ruimte. 
Wanneer de gemeente graffiti op een 

beeldbepalend pand signaleert, krijgt 
de bewoner een kaartje in de bus 
met het aanbod de graffiti te laten 
verwijderen. 

De gemeente biedt daarnaast 
bedrijven en winkeliersverenigingen 
de mogelijkheid een graffitiverwijde-
ringscontract af te sluiten met het be-
drijf CSU Cleaning Services, dat voor 
de gemeente de openbare ruimte 
reinigt. In de zomer wordt de aanpak 
in de binnenstad geëvalueerd, zodat 
aan de hand van die bevindingen een 
aanpak voor de andere wijken in de 
stad kan worden ontwikkeld. •

binnen. Er is zelfs een actiegroep 
voor opgericht.’, zegt Wim Horst. 
‘Begrijpelijk, want dit is natuurlijk 
een onwenselijke situatie.’

Loopplankjes
In juni begint de gemeente een 
proef met ‘fauna-uittreedplaat-
sen’ (FUP’s). Dit zijn loopplankjes 
waarmee diertjes op de wal kunnen 
klimmen. ‘We beginnen bij de Ab-
stederbrug’, zegt Wim Horst. ‘Daar 
plaatsen we vier van die plankjes. 
Samen met bewoners zullen we dan 
in de gaten houden hoe die functi-
oneren. Werken ze goed, dan gaan 
we deze plankjes bij meer bruggen 
plaatsen. Op die manier moet een 
groot deel van de pulletjes het wel 
gaan redden.’ De FUP’s worden 
betaald uit de leefbaarheidsbudget 
van Wijkbureau Binnenstad. •

Terraspinnen in de binnenstad © gemeente Utrecht

Binnen de pinnen



Goed idee? Doe er iets mee!
Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

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? De gemeente Utrecht ondersteunt 
initiatieven van bewoners en ondernemers om hun straat, 
buurt of wijk beter, leuker, leefbaarder en veiliger te maken. 

Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget: een budget per 
wijk speciaal voor bewonersinitiatieven. Het beschikbare budget geldt 
steeds voor één jaar en op is op. Voor de binnenstad is er voor 2013 
€ 500.000 beschikbaar. Heeft u ideeën die een grote bijdrage vragen 
uit het leefbaarheidsbudget? Vraag het dan snel aan! Kijk op www.
utrecht.nl/leefbaarheidsbudget voor meer informatie en om een 
aanvraag te doen.  •

 Voorbeelden van toegekende aanvragen 
 (maart t/m mei 2013) zijn:
 • Plaatsen plaszuilen in binnenstad
 • Buurtbarbecue Keukenstraat
 • Jubileumviering Steegzangers
 •  Groenonderhoud Vrouwjuttenhof
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Muurgedicht moet De Poort weer tot 
ontmoetingsplek maken

eigenaar (Heineken) van het eetcafé. 
Zij waren enthousiast en vonden 
ook dat dit een goede plek was voor 
het gedicht. ‘De Poort is namelijk 
al sinds de middeleeuwen een 
ontmoetingsplek’, vertelt de dichter. 
Na het binnen-halen van tientallen 
ondersteunende handtekeningen 
van winkeliers in de Twijnstraat en 
omwonenden aan de Oudegracht, 
gaf de gemeente toestemming én 
een bijdrage uit het leefbaarheids-
budget.

Tropen
Eddy Lie kreeg vorig jaar een lintje 
voor zijn jarenlange inspanningen om 
verschillende culturen in Utrecht met 
elkaar te verbinden. Zo is het gedicht 
‘Ontmoeting’ als onderdeel van een 
groter project in 26 talen en dialecten 
vertaald. Hij hoopt mensen met het 
muurgedicht te inspireren om elkaar 
daadwerkelijk in de ogen te kijken. 
‘In de tropen groeten we elkaar. Hier 
in de grote stad zijn we van elkaar 
vervreemd. Het zou mooi zijn als 
voorbijgangers de tekst lezen en 
erover gaan praten met elkaar, erop 
reageren. Zodat het iets wegneemt 
van de stadse onpersoonlijkheid.’ •

Verslag wijkdialoogavond 15 mei 

Wijkbureau Binnenstad organiseerde 
een wijkdialoogavond op 15 mei 
met bewoners en ondernemers over 
welke ontwikkelingen de komende 
vier jaar de meeste aandacht moeten 
krijgen voor de Wijkambities 2014-
2018. Tijdens deze avond met ruim 
25 deelnemers kwam de verschui-
ving in de verhouding auto’s en 
fietsers/voetgangers aan de orde, 

Zijn gedicht ‘Ontmoeting’ terug-
zien op een Utrechtse muur. 
Dat was anderhalf jaar geleden 
een spontane wens van de 
Utrechts-Indische dichter/schrijver 
Eddy Lie. Onlangs is die wens 
verwezenlijkt. Op 12 juni werd 
het gedicht door burgemeester 
Wolfsen onthuld op een zijmuur 
van Café de Poort op de Tol-
steegbarrière. 

Lie wilde het gedicht – dat in 2007 
in een dichtbundel verscheen – graag 
met zoveel mogelijk mensen delen. 
Een muur leek daarvoor een mooie 
manier. Het was alleen nog niet zo 
eenvoudig om een geschikt exem-
plaar te vinden. Samen met zijn 
pr-medewerker struinde hij de hele 
Binnenstad af. ‘En wat dan opvalt: er 
zijn heel veel ramen, maar bijna geen 
vrije muren. Of er staan grote bomen 
voor, zodat je de muur bijna niet ziet. 
Dat werkt natuurlijk niet.’

Middeleeuwen
Uiteindelijk viel hun oog op het 
stukje muur van De Poort, in Lie’s 
eigen buurt. Er volgden vergade-
ringen met de beheerder en de 

fietsparkeren en natuurlijk thema’s 
als schoon en veilig, geluidsoverlast 
en leefbaarheid. In juni wordt het 
concept besproken in de wijkraad 
en in september volgt een tweede 
bijeenkomst met de wijk. 
Het College van B&W neemt in 
oktober een besluit over de wijk-
ambities. Meer informatie leest u 
op www.utrecht.nl/binnenstad. •

Op dinsdagavond 25 juni organi-
seert ProRail een informatieavond 
over onder andere de afsluitingen 
van de onderdoorgangen in de 
omgeving Vaartsche Rijn voor 
omwonenden. Ook kunt u infor-
matie inwinnen over de Uithoflijn, 
de tramlijn die in 2018 tussen 
Utrecht Centraal en De Uithof 
gaat rijden. Op de onderstaande 
website van ProRail kunt u meer 

Informatieavond ProRail 25 juni

Wijkbureau Binnenstad
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informatie vinden over de aanvangs-
tijd en het programma. Locatie van 
de bijeenkomst is ROC, Vondellaan 
172 te Utrecht. 

Meer weten? 
Kijk op www.prorail.nl/vaartscherijn-
lunetten. 
Vragen stelt u via 0800-7767245 of 
via www.prorail.nl/contact. Volg ook 
op Twitter: @Randstadspoor. •

Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Wilt u over-
last melden? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste adres. Het 
wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Utrecht.

Wijkbureau Binnenstad: [030] 286 00 00, binnenstad@utrecht.nl, 
www.utrecht.nl/binnenstad, Twitter: @wbbinnenstad
U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken. 
Bel dan voor een afspraak of meld u bij de portier van de Neudeflat, 
Vinkenburgstraat 26. •

Wijkbureau Binnenstad

Burgemeester Wolfsen en Eddy Lie © Willem Mes

Uitkomen met uw 
inkomen

Veel ouderen benutten niet alle voorzienin-
gen waarop ze recht hebben. Ook heb-
ben veel mensen geen goed inzicht in hun 
financiële situatie. In dit stuk worden wat 
tips gegeven om uw financiën op uw oude 
dag overzichtelijk te houden. Ook jongeren 
kunnen wat met deze tips.

Heeft u af en toe niet meer het overzicht over uw 
financiën? Of wilt u weten waar uw geld blijft? 
Dan is het handig om voor uzelf een begroting te 
maken. Daardoor krijgt u meer overzicht van uw 
inkomsten en uw uitgaven. 
Iedereen heeft een ander inkomsten- en uitgaven-
patroon. Sommige inkomsten en uitgaven keren 
maandelijks terug, andere elk kwartaal, half-
jaarlijks of jaarlijks. Het is daarom aan te raden 
om een gemiddelde maandbegroting te maken. 
Hierbij worden alle inkomsten en uitgaven in een 
jaar omgerekend naar een gemiddeld bedrag per 
maand.

Iedereen kan het 
Pak een vel papier, maak twee kolommen en 
schrijf boven de ene kolom ‘inkomsten’ en boven 
de andere ‘uitgaven’. Begin met het opschrijven 
van al uw inkomsten en schijf in de kolom waar 
deze inkomsten vandaan komen (bijvoorbeeld 
van uw loon, uitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag, 
enz.).
Schrijf vervolgens in de tweede kolom al uw 
uitgaven op net zoals u in de eerste kolom met 
uw inkomsten deed (bijvoorbeeld benzinekosten, 

telefoonkosten, verzekeringen, huur, gas en licht). 
Tel de kolommen op.
Als u uw uitgaven aftrekt van uw inkomsten dan 
ziet u precies hoeveel u per maand overhoudt of 
tekort komt. U heeft nu een helder overzicht van 
uw financiën. 
Mensen die hun inkomsten en uitgaven niet 
bijhouden en niet plannen, hun administratie niet 
bijhouden, geen werk hebben en geen spaarreke-
ning hebben (ongeacht of er wel of geen geld op 
staat) lopen meer risico op financiële problemen.

Extra inkomsten
Op de website van de gemeente Utrecht kunt 
u door middel van het programma ‘Bereken uw 
recht’ (www.berekenuwrechtplus.nl) nagaan of 
u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding. 
Het invullen duurt vijf tot tien minuten. Het is 
daarbij belangrijk dat u uw inkomstengegevens, 
uw banksaldo en uw huurgegevens bij de hand 
heeft. De gemeente Utrecht heeft allerlei regelin-
gen om minima te helpen. Ze biedt bijvoorbeeld 
een U-pas aan, die korting geeft op sportieve en 
culturele activiteiten. Ook komt u misschien in 
aanmerking voor kwijtschelding van gemeente-
lijke belastingen en waterschapslasten. 
Heeft u gezondheidsproblemen en lukt het u niet 
meer om alles zelf te doen, dan kunt u contact 
opnemen met het gemeentelijk WMO-loket. Zo 
zijn er nog talloze voorzieningen die de gemeente 
aanbiedt. Voor meer informatie kunt u de ge-
meente raadplegen. 

Toeslagen
Bij de Belastingdienst kunt u verscheidene toe-
slagen krijgen. Afhankelijk van uw situatie heeft 
u mogelijk recht op zorgtoeslag, huurtoeslag, en 
belastingaftrek. Zorgtoeslag is bedoeld als tege-
moetkoming in de kosten van uw zorgpremie. 
Om u tegemoet te komen in uw woonkosten is 
er huurtoeslag. Ook zou u via de Belastingdienst 
geld kunnen terugkrijgen als u door ziekte- of 
invaliditeit hoge kosten maakt. Dit kunnen kosten 
zijn voor een behandeling, maar ook voor het 
vervoer.

Onvolledige AOW
Hebt u vroeger in het buitenland gewoond en 
ontvangt u daardoor nu een onvolledig AOW-
pensioen en heeft u geen of weinig ander inko-
men? Dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) een Aanvullende Inkomensvoorziening Ou-
deren (AIO) aanvragen. Deze voorziening vult uw 
AOW-uitkering aan tot het minimuminkomen. U 
kunt bij de SVB navragen wat de voorwaarden 
zijn.

Hulp
Cumulus Welzijn heeft een hulpaanbod speciaal 
voor ouderen, bijvoorbeeld voor administratieve 
hulp aan huis. Wanneer u niet mobiel bent krijgt 
u een vrijwilliger toegewezen die bij u kan langs-
komen en u helpt met bijvoorbeeld het aanvra-
gen van voorzieningen. 
Er zijn ook veel vrijwilligersorganisaties die (gratis) 
hulp bieden zoals bijvoorbeeld het Nationaal 
Ouderenfonds. Zij hebben vrijwilligers die voor 
het project Thuisadministratie gratis helpen met 
het op orde krijgen van de administratie. Door 
deze ondersteuning krijgt u weer grip op de 
financiën. Daarnaast kunnen zij u helpen met het 
aanvragen van allerlei voorzieningen. •

Handen met geld © Saar Rypkema

Boosheid over stalling 
Mariaplaats 2

Winkeliers in de Zadelstraat vinden het helemaal 
verkeerd dat de gemeente een fietsenstalling 
begint in de leegstaande winkel Mariaplaats 2. 
Bovendien zijn ze verontwaardigd dat ze niet 
vn tevoren zijn ingelicht. ‘We moesten het in de 
krant lezen’. 
Hun grote bezwaar is dat een fietsenstalling 
afbreuk doet aan de entree van hun straat. Ze 
hebben ook het idee dat de stalling niet erg druk 
wordt. Ze wijzen er op dat de mobiele stalling op 
de Mariaplaats meestal ook lang niet vol staat. 
Onder druk van de toenemende fiietsenchaos 
in de Binnenstad zoekt het gemeentebestuur 
de laatste tijd intensief naar plaatsen waar een 
fietsenstalling kan komen. •

www.binnenstadskrant.nl
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Vr 21 Lucasbolwerk
17.00 Kinderen ism Rosa 
Ensemble: Muziekroute-
concert

Vr 21 Domkerk
17.00 Utrechtse koren mmv 
Tania Kross (mezzosopraan): 
Songs of Peace 2013; gratis

Vr 21 Augustinuskerk
20.00 Openingsconcert 
Kerkennacht; info www.
usrk.nl/kerkennacht-2013

Vr 21 Gertrudis-
kathedraal
20.00 Emina Niksic 
(accordeon); 21.00 
Monteverdi Kamerkoor 
Utrecht; 22.30 Vladimir 
Shobanov (accordeon); 
23.15 Midzomer Lichtmis

Vr 21 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 
MUSA olv Peter Dijkstra: 
Mystiek door Tijd en 
Ruimte; werken van 
Rachmaninov 
en Pärt; € 15/10

Vr 21 Buurkerk 
(Museum Speelklok)
21.00 Chez/de/sans vous; 
muziektheater; € 17/15; 
ook op 22 en 23 en 26 
t/m 30 juni om 20.30 info 
http://www.theaterzest.nl

Vr 21 Sterrenwacht 
Sonnenborgh
21.00 en 23.00 Kamerkoor 
Decibelle olv Marc Hoog-
steden mmv Joost Klein 
Haneveld (gitaar) en Jasper 
van den Boezem (licht): 
Lumen en het universum; 
Lustrumconcert; €12,50 
ook op zaterdag 22 juni

Za 22 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas mmv Tanja 
Obalski en Esther Burgstra 
(sopraan), Andrew Hallock 
(alt), Stefan Berghammer 
(tenor) en Mitchell Sandler 
(bas); Händel, Utrecht 
Te Deum; collecte

Za 22 Pieterskerk
20.15 Concerto Cherise olv 
Arnaud van Gelder; Brahms 
(arr. Linckelmann), Requiem

Za 22 Sterrenwacht 
Sonnenborgh
21.00 en 23.00 Kamerkoor 
Decibelle olv Marc Hoog-
steden mmv Joost Klein 
Haneveld (gitaar) en Jasper 
van den Boezem (licht): 
Lumen en het universum; 
Lustrumconcert; € 12,50

Zo 23 Willibrordkerk
14.00 Duo Puur; Franse 
muziek voor fluit en harp; 
collecte

Zo 23 Geertekerk
16.00 Stadhuiskoor olv Paul 
Krijnen mmv Jean-Leon 
Klostermann en Steven van 
Gils (tenor), Tamar Niamut 
en Brigitta Gantevoort 
(sopraan); € 10

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Vr 28 Nicolaïkerk
20.15 Opening Festival 
Oude Muziek in de Klaas; 
HKU-studenten Oude 
Muziek: Hofmuziek anno 
Vrede van Utrecht; werken 
van Händel, Bach, 
D. Scarlatti en 
Van Wassenaar; €10/9/5

Vr 28 Pieterskerk 
20.15 Utrechtse Studenten 
Cantorij olv Fokko Olden-
huis: Kind of Minimal; 
werken van Cage, Pärt, 
Glass en Reich; € 12/9

Za 29 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
Poulenc, Fluitsonate; Satie, 
Messe des Pauvres; Alain, 
Trois Mouvements; collecte

Za 29 Parnassos
20.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek mmv 
beeldend kunstenaars: 
EXPOSED; € 9,50/8,50; 
ook op 30 juni

Za 29 Nicolaïkerk
20.15 Apollo Ensemble 
en het Egidius Kwartet olv 
David Rabinovich: Rameau 
en Bach; Händel, Utrecht 
Te Deum en Jubilate; 
Rameau, Grands Motets; 
Bach, Orkestsuites; 
€ 15/12,50/7,50

Za 29 Josephkerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa: Voici le 
printemps; werken van o.a. 
Lassus, Janequin, Sweelinck, 
Poulenc en Debussy; € 18/10

Za 29 Jacobikerk
20.15 USKO olv Gilles 
Michels mmv Martha Bosch 
(sopraan) en muezzin 
Feyzullah Er: Vrede van 
Utrecht 2013; o.a. Jenkins, 
The Armed Man; € 15/10 

Zo 30 Willibrordkerk
14.00 Klein Kamerkoor 
Houten olv Polien Fijan; 
Franse koormuziek; collecte

Zo 30 Parnassos
14.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek mmv 
beeldend kunstenaars: 
EXPOSED; € 9,50/8,50; 
ook op 30 juni

Zo 30 Nicolaïkerk
14.00 Erik Bosgraaf 
(blokfluit) en Francesco 
Corti (clavecimbel): The 
Royal composer; Händel, 
blokfluitsonates; €10/9/5

Zo 30 Bartholomeus 
Gasthuis
15.00 Kamerkoor Quasi 
Niente olv Jacqueline 
Hoekstra: Franse en Duitse 
koormuziek

Zo 30 Nicolaïkerk
17.00 Vespercantorij olv 
Ko Zwanenburg mmv Berry 
van Berkum (orgel), 
Cappella di San Nicolai en 
vocale solisten: Cantate-
vesper; Bach, BWV 9 Es ist 
das Heil uns kommen her; 
Zelenka, Magnificat in C; 
gratis

JULI
Ma 1 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Malgosia Fiebig 
(beiaard) mmv Studio 32 
Utrecht: A Night at the 
Opera; gratis

Vr 5 Jacobikerk
20.00 Gerrit Chr. de Gier 
(orgel); werken van Bach; 
collecte

Za 6 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Jeroen 
van Gessel; werken van 
Wagner (arr. Liszt, Lemaire), 
Franck en H. Andriessen; 
collecte

Zo 7 Nicolaïkerk
17.00 Vesper mmv Vesper-
cantorij olv Ko Zwanenburg 
en Berry van Berkum (orgel)

Ma 8 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Margaret Pan 
(beiaard); gratis

Vr 12 Jacobikerk
20.00 Jaap Kroonenburg 
(orgel); collecte

Vr 12 Kanaalweg t/o 172
20.00 USConcert olv Bas 
Pollard mmv o.a. Nanco 
de Vries en Anthony 
Heidweiller (bariton), 
Marcel Reijans (tenor), 
Wilke te Brummelstroete 
(mezzosopraan) en Martina 
Prins (sopraan); Wagner, 
Das Rheingold; Galavoor-
stelling (black tie); ook 
op 15 juli info www.rhein-
gold2013.com

Vr 12 Geertekerk
20.15 Nederlands Strijkers-
gilde olv Frank de Groot 
mmv jazztrio Kapok: Gren-
zeloos Geluid; Copland, Two 
Pieces for String Quartet or 
String Orchestra; Bartók, 
Divertimento for Strings; 
Greenwood, Popcorn Super-
het Receiver; Kapok, Nieuw 
werk voor strijkorkest en 
jazztrio; € 15/12

Za 13 Domkerk
15.30 Orgelzomer: 
Willeke Smits; werken van 
H. Andriessen, Strategier en 
Wammes; collecte

Ma 15 Pandhof
(luisterplaats)
20.00 Jeremy Chesman 
(beiaard); gratis

Vr 19 Jacobikerk
20.00 Reitze Smits (orgel); 
collecte

Za 20 Pieterskerk
15.00 Meriam de Korte 
(mezzosopraan) en Loes 
Egbers (orgel); werken van 
Pärt en Poulenc; collecte

Za 20 Domkerk
15.30 Orgelzomer: 
Gonny van der Maten: 
Variaties op een thema; 
werken van Saint-Saens, 
Franck, Strategier, 
Britten, H. Andriessen en 
Mendelssohn; collecte

Ma 22 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Paul Maassen 
(beiaard), Bart Soeters 
(basgitaar) en Janco van der 
Kaaden (slagwerk); gratis

Vr 26 Jacobikerk
12.30 Pim Schipper (orgel); 
Lunchconcert; collecte

Za 27 Domkerk
15.30 Orgelzomer: 
Gerrit Christiaan de Gier; 
werken van Bach, Vivaldi, 
Hanff, Mozart, Hol, 
Van Huis en Jansen; collecte

Ma 29 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Twan Bearda 
(beiaard); gratis

AUGUSTUS
Vr 2 Jacobikerk
12.30 Joletta Bok (orgel); 
Lunchconcert; collecte

Za 3 Domkerk
15.30 Orgelzomer: 
Jan Hage; werken van  
Bach, Welmers en Mozart; 
collecte

Ma 5 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Eddy Mariën 
(beiaard); gratis

Vr 9 Pieterskerk
16.00 Begijnhofschola 
Breda olv Marie-Louise 
Egbers mmv Kees 
Schrauwen (blokfluiten) 
en Marjan Henke (orgel): 
Het hooglied in 
Gregoriaanse gezangen; 
collecte

Vr 9 Jacobikerk
20.00 Gerben Mourik 
(orgel); Improvisaties; 
collecte

Ma 12 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Anna Maria Reverté 
en Koen Van Assche 
(beiaard); gratis

Vr 16 Jacobikerk
20.00 Berry van Berkum 
(orgel); collecte

Za 17 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Berry 
van Berkum: In de geest 
van Albert Schweitzer; 
werken van Vierne, Bach, 
Messiaen, Tanke en 
Welmers; collecte

Ma 19 Pandhof 
(luisterplaats)
20.00 Malgosia Fiebig 
(beiaard) en Sandra en 
Jeroen van Veen (piano); 
Pink Floyd, The Wall; gratis

Vr 23 Pandhof 
(luisterplaats)
19.00 Malgosia Fiebig 
(beiaard): Openingsconcert 
Festival Oude Muziek, t/m 
1 september;
 info www.oudemuziek.nl

Vr 23 Jacobikerk
20.00 Petra Veenswijk 
(orgel); collecte

Za 24 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Wouter 
van Belle; werken van 
Stanley, Bach, Liszt, Franck, 
H. Andriessen, Strategier en 
Van Belle; collecte

Vr 30 Jacobikerk
20.00 Gerrit Chr. de Gier 
(orgel); collecte

Za 31 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Jan 
Hage; werken van Wagner 
(arr. Lemaire), Hage, Franck, 
en Reubke; collecte

Za 31 Domplein
21.30 VJ op de Dom Beats 
Barok; gratis

SEPTEMBER
Zo 1 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Utrecht Uitfeest; 
info www.culturelezonda-
gen.nl
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Over water en alles wat 
er in leeft
In de jaren zestig is de stad grote 
schade toegebracht. De bouw van 
Hoog Catharijne en het dempen 
van een deel van de Catharijnesingel 
vormen nog steeds een groot litteken 
in onze Binnenstad. In het referendum 
van 2001 is gelukkig gekozen voor 
het terugbrengen van water in de 
singel. Tot op heden was hier helaas 
geen geld voor. Gelukkig is deze 
maand het eerste geld beschikbaar 
gemaakt om de Catharijnesingel weer 
met water te vullen. Als alles volgens 
plan verloopt zal er vanaf 2017 weer 
water stromen en ontstaat hiermee 
de mogelijkheid voor boten, eenden 
en waterfietsen om een rondje singel 
te maken. GroenLinks-collega (én 
Binnenstadsbewoner) Chiel Rottier 
heeft zich de afgelopen jaren hier als 
actievoerder en raadslid, samen met 
vele anderen, hard voor gemaakt. De 
aanhouder wint dus!

De afgelopen maanden werd er ook 
al aan de singel gewerkt. Tussen het 
Ledig Erf en de Wittevrouwenbrug 
is de oeverbeschoeiing vernieuwd. 
GroenLinks is hier wat minder geluk-
kig mee. Door het slaan van dam-
wanden en een betonnen rand is het 
voor waterplanten en -dieren een stuk 
minder aangenaam geworden. Met 
name eendenkuikens en jonge dieren 
lukt het soms niet om uit het water 
te komen. Samen met bewoners en 
de parkbeheerder heeft GroenLinks 
er voor gepleit om deze situatie aan 
te passen door eendentrapjes te 
bouwen. Hopelijk zijn deze bij het 
verschijnen van deze Binnenstadskrant 
al gereed.  

Steven de Vries
Steven.de.vries@utrecht.nl • 

Fietsparkeren
Op initiatief van de PvdA is gehouden 
is een werkconferentie gehouden 
over de vraag hoe kun je in de Bin-
nenstad meer parkeerplaatsen voor 
fietsen kunt realiseren. Een creatieve 
werksessie om tot nieuwe ideeën te 
komen met raadsleden. ambtenaren 
en belanghebbenden. Waar gaat het 
om? Tijdens piekmomenten gaat het 

om 11.000 fietsen in de Binnenstad 
(binnen de singels), terwijl het aan-
bod echter 7000 fietsparkeerplekken 
(5540 op straat, 1400 in stallingen) 
is, dus zo’n 4.000 tekort. Er zijn te 
weinig mogelijkheden om je fiets te 
stallen. Dat geeft overlast, maar je 
kunt juridisch pas fietsen die fout of 
slordig gestald zijn weghalen als er 
genoeg capaciteit is.
Tot u toe is er al veel gedaan door 
de gemeente om dit probleem het 
hoofd te bieden: weesfietsacties, 
extra klemmen, mobiele stallingen en 
opening nieuwe stallingen (als laatste 
aan het  Vreedenburg en aankoop 
van panden, die als fietsenstalling 
kunnen dienen (b.v. Mariaplaats 2). 
Het blijkt moeilijk om panden te 
vinden die geschikt zijn voor een om-
bouw tot overdekte fietsenstalling. 

Clusteren
Wat kan er dan meer? zo luidde de 
uitdagende opdracht. Er kwamen 
veel suggesties die de moeite waard 
zijn om uit te werken. Er is extra 
capaciteit te realiseren bij de stalling 
van anderen, zoals bij de universiteit 
op de Drift, het Conservatorium op 
de Mariaplaats. Er liggen mogelijkhe-
den rond/onder het voormalige post-
kantoor of de vrijkomende Neudeflat. 
Ook het omzetten van autoparkeer-
plaatsen in fietsparkeerplaatsen werd 
genoemd. Ook het goed clusteren 
van fietsparkeerplaatsen (bijvoorbeeld 
rond de Mariaplaats) kan bijdragen 
aan een oplossing. Flexibel gebruik 
van de ruimte kan door het plaat-
sen van mobiele stallingen, ook ‘s 
avonds. Een andere vraag in dit kader 
is hoe je mensen kunt stimuleren in 
een stalling te gaan staan. Probeer 
mensen die lang willen parkeren 
vooral gebruik te laten maken van 
inpandige fietsenstallingen, zo werd 
bepleit. 
Het helpt ook als je in inpandige 
mogelijkheden 24 uur per dag naar 
binnen kunt, bijvoorbeeld met pasjes 
voor een geselecteerde groepen 
gebruikers. De woordvoerder van de 
PvdA, Gerry Nalis, was tevreden over 
de bijeenkomst: ‘ik zocht praktische 
oplossingen, dat is gebeurd. Laten 
we nu aan de slag gaan met concrete 
zaken die morgen opgepakt kunnen 
worden. Maak het niet alleen een 
feestje of probleem van de gemeen-
te, maar deel het met bewoners en 
ondernemers.’ •

Varen of dobberen?
Wie het heeft over varen in de Bin-
nenstad heeft het natuurlijk over het 
weer openleggen van de Catharijne-
singel. Dat is een belangrijk onderdeel 
van de herinrichting van het Stati-
onsgebied. Daarom was ik erg blij 
toe het college afgelopen maand in 
het persbericht over de voorjaarsnota 
(financiële vooruitblik) aankondigde: 
‘Ook reserveert het college geld voor 
(...) het terugbrengen van water in het 
laatste deel van de Catharijnesingel.’ 
Nadere bestudering leert echter dat 
het college maar € 1,6miljoen reser-
veert, terwijl het hele project eerder 
€ 10 miljoen zal kosten. Taalkundig 
doen B&W misschien niets verkeerd, 
maar de suggestie die gewekt wordt 
is toch wel anders. Beeld en werkelijk-
heid verschillen nogal. Dat is helaas 
te vaak het geval de afgelopen jaren. 
Het college van Groenlinks, PvdA en 
D’66 presenteert veel halve voorstel-
len of proefballonnen, die dan weer 
even snel verdwijnen. Wat dacht u 
van het verbod op terrasverwarmers? 
Of de ondergrondse zaal voor de 
schouwburg? Het CDA wil niet dat 
het afronden van de Catharijnesingel 
in datzelfde lijstje belandt. We zullen 
er de komende weken dan ook op 
aandringen dat het college snel hel-
derheid biedt over het hele project.

Sander van Waveren, 
fractievoorzitter •

 

Genieten op het water
Veel Utrechters maken met plezier 
gebruik van de grachten en singels 
voor waterrecreatie. Helaas is het niet 
iedereen gegund een eigen bootje te 
bezitten: er zijn zo’n 400 ligplaatsen 
en er zijn meer dan 700 wachtenden 
op de lijst... Daarom is het goed dat er 
meer ligplaatsen komen. Op initiatief 
van de VVD komt er daarnaast ook 
plaats voor een tweetal verhuurders 
van fluisterboten zodat ook Utrech-
ters die geen eigen bootje bezitten 
van het water kunnen genieten. Hun 
ligplaatsen komen bij de Wittevrou-
wenkade en de Grifthoek. Er is wat 

ons betreft nog wel meer plek voor 
commerciële ligplaatsen, bijvoorbeeld 
bij de Monicabrug of het Lepelenburg. 
Ook hebben we ervoor gezorgd dat 
iedereen met een elektrosloepje nu 
door de Nieuwegracht mag varen. Dit 
gaat wel samen met betere en stren-
gere handhaving op geluidsoverlast en 
een vaarverbod op de Nieuwegracht 
in de late avond en de nacht. 
Om de overlast ook op de andere de-
len van de Utrechtse binnenwateren 
te beperken wordt het ook mogelijk 
de vergunninghouder van de ligplaats 
aan te spreken. Uiteindelijk gevolg bij 
meermalen veroorzaken van overlast 
kan het intrekken van de ligplaatsver-
gunning zijn. Zo waarborgen we dat 
iedereen kan genieten op en rond het 
Utrechtse water.

Beloning
De VVD hoopt dat het gaat lukken om 
de Catharijnesingel snel uit te graven 
en zo het stationsgebied ook via het 
water te verbinden met de oude stad. 
Er is helaas nog altijd niet genoeg geld 
gespaard door de gemeente om die 
belofte uit het referendum waar te 
maken. Deze ambitie stamt nog uit 
de tijd dat het geld rijkelijk door de 
grachten richting het stadhuis klotste 
en men dacht dat er met de verkoop 
van grond in het stationsgebied heel 
veel geld verdiend zou worden. Op 
dit moment moeten er veel scherpere 
keuzes gemaakt worden. Toch wil de 
VVD vasthouden aan het herstellen 
van de oude singelstructuur: het is de 
beloning aan de Utrechtse bevolking 
voor decennia overlast in het centrum-
gebied. •

Beelen Sloopwerken is bezig 
het ongeveer honderd jaar oude 
winkelpand Steenweg 17 tot de 
grond toe af te breken. Er komt 
een nieuw woon-winkelgebouw, 
ontworpen door Dreessen 
architecten uit Heerlen, met 
op de verdiepingen zeventien 
studentenkamers. 
In de winkel – tussen de gracht-
steeg Massegast en de delicates-
senzaak Bostelaar – werden de 
laatste jaren allerlei goedkope 
spullen verkocht. •  

Nieuw pand 
op Steenweg



Binnenstadskrant pagina 24

 

w
w

w
.b

in
n

en
st

ad
sk

ra
n

t.
n

l

Zomerkind 
De zon danst vrolijk
door jouw wapperende
blonde haren.
Je speelt krijgertje
met Liselot.
Het licht verdubbelt
in je stralend
blauwe ogen

en –

’s avonds
schijnt de zon nog
- volop -
tot ver
na middernacht...

Oeke Kruythof

Mensen die er in Utrecht meer dan gemid-
deld toe doen, ontmoeten elkaar op borrels, 
vernissages en meer van zulke feestelijke 
gelegenheden. Wie er niet bij hoort krijgt 
er dankzij de rubriek Bubbels in het AD/UN 
toch iets van mee. In de goede traditie van 
het genre zijn de namen van de belangrijkste 
aanwezigen vet gedrukt, en kijkt men op 
de foto’s recht in de camera, lachend en met 
een champagneglas in de hand.

Bovenaan elke aflevering van Bubbels staat de 
vraag ‘Leuk?’, met meteen daarop het antwoord, 
tevens uitgedrukt in sterren, maximaal vijf.
Laatst ging de rubriek over de opening in Kuub 
van de tentoonstelling ‘Dirkje Kuik’. De verslag-
geefster vond het ‘niet echt leuk’. Twee sterren. 
‘Erg highbrow. Onbekende kunst met een te 
grote K.’ Natuurlijk, als je wilt schrijven dat je een 
tentoonstelling niks vindt en het publiek oud en 
vervelend (‘met hun neuzen in de wind baanden 
de ‘kunstkenners’ zich een weg door de ruimte’) 
dan kun je dat doen. Maar het is ongeloofwaar-

dig wanneer je beweert dat ‘het gros van de 
bezoekers niet wist wie Dirkje Kuik was’. Dat lijkt 
projectie: ze wist het zelf niet en dus wist vrijwel 
niemand het.
Dirkje was een getalenteerde graficus en schrijf-
ster met een hoge dunk van zichzelf en een kwa-
de dronk. Ze paste meer in de negentiende eeuw 
dan in de twintigste, en zeker niet in de 21ste, 
waarvan ze de eerste acht jaar nog meemaakte. 
Het verval was haar grote thema: half-ingestorte 
huizen, sprookjesachtige, sombere verhalen. Je 
hield van haar werk of je hield er niet van. 
Haar bewonderaar Jos te Water Mulder heeft nog 
geprobeerd haar huis in de Oude Kamp, dat vol-
gepropt was met werk van haarzelf en anderen, 
te behouden als Kuik-museum. 
Nee, die Bubbel kon niet. Dirkje is onrecht aan-
gedaan. •

Dirkje verdient beter
Dick Franssen

www.binnenstadskrant.nl

Het grote, met blauwe platen beplakte gebouw op 
de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat 
krijgt zijn oorspronkelijke schoonheid terug. Dat is 
althans de bedoeling van eigenaar Achmea en van 
projectontwikkelaar Emmes. 
Het functionalistische pand uit 1941 was gebouwd 
voor het warenhuis Galeries Modernes, dat zijn 
vorige onderkomen in 1939 bij een spectaculaire 
brand verloor. 
De waardering voor het nieuwe gebouw was onder 
de Utrechtenaren niet algemeen. Veel mensen von-
den het warenhuis door het vele glas en de sterke 

Eerherstel Galeries Modernes 

horizontale belijning wel een beetje al te modern. 
Kwantumhallen nam pand na de ondergang van 
Galeries Modernes over. Daarna werd het De 
Planeet, en vervolgens Blue Building. Van de oor-
spronkelijke gevels was inmiddels niets meer te zien. 
Mark van Ginkel is bij Emmes de man die van het 
pand weer een topper moet maken. Meer verdie-
pingen dan op het ogenblik (boven zit nu de Hoge-
school voor de Kunsten) zullen een winkelfunctie 
krijgen. Het aantal huurders (nu ongeveer vijftien) 
wordt beperkt. •

Directeur Harry Versteeg van de 
gevangenis Wolvenplein is gematigd 
positief. Staatssecretaris Teeven (VVD) 
heeft na de vele protesten 6 juni de 
Tweede Kamer beloofd zijn ‘master-
plan (€ 340 miljoen bezuinigen op de 
gevangenissen) aan te passen. 
Zijn plan hield ook de sluiting in van 
rijksmonument ‘Wolvenplein’. 
Er verblijven 35 veelplegers en 89 
verdachten in voorarrest, en er 
werken honderd personeelsleden 
(in deeltijd). 
Belangrijke aanbevelingen in het 
alternatieve plan van de vereniging 
van gevangenisdirecteuren (waar 
Versteeg voorzitter is) zijn een 
gevangenisregiem op maat (o.m. 
bepaalde gedetineerden die zelf 
koken, of overdag buiten de poort 
werken en alleen ’s nachts opgesloten 
zijn) en vakkundige begeleiding van 
de gedetineerden. Er sluiten minder 
gevangenissen, er komt minder 
personeel op straat te staan, en het 
spaart geld. Eind juni komt Teeven nu 
met een aangepast plan. 

  ‘Wolvenplein’ gematigd 
  positief

Marijke Brunt

Eerherstel Galeries Modernes


