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Bin nenstads

Schoon
Alles klaart op

• Grachtwater beter
• Stadskantoor
• Dakterrassen 
• Gras ’s nachts taboe
• Tuinen kijken
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Zowel de liefhebbers van lichtere 
als van zwaardere muziek zijn 
opgetogen over hun eerste erva-
ringen in TivoliVredenburg. In de 
proefperiode tot de opening op 
21 juni liep, zoals te verwachten 
viel, niet alles op rolletjes. 

Ook een reusachtig gebouw vertoont 
nu eenmaal kinderziektes. Zo ging 
tijdens een kamerconcert al een paar 
minuten voor het einde het zaallicht 
aan, beklaagden bezoekers van de 
grote popzaal zich over de enorme 
drukte (‘je kon geen adem meer 
krijgen’) en waren er in de pauze van 
het eerste concert in de gerestaureer-
de grote zaal in de foyer nauwelijks 
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e-mail: b.nijssen@wokkel.net
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C-West
tel. 2328076
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Op de putdeksel staan de letters BSK, de gebruikelijke afkorting van BinnenstadsKrant. 
Om dit resultaat te bereiken is één letter aangepast © Sjaak Ramakers

Vooral jezelf zijn
Dick Franssen

Begin van een stukje uit de Binnenstadskrant van januari 

2006: ‘Ineens is de auto vol gezang: ‘Utrecht dat doen we 

samen, Utrecht daar wil ik voor gaan’. 

Timo, de middelste kleinzoon, zit sinds kort op een koor. 

Samen met kinderen van andere koren zong hij laatst burge-

meester Annie Brouwer toe, met een lied waarvoor ze zelf de 

tekst schreef.’

Tot zover dat oude stukje. 

Mooi is dat: de PvdA mag niet meer meedoen, maar ‘Utrecht 

maken we samen’, het motto van het coalitie-akkoord 2014-

2018, lijkt toch verdacht veel op het ‘Utrecht dat doen we 

Schoon

Gedroomde voetgangers-
stromen

Mariaplaats verrast met verslavingskliniek

Geheel onverwachts heeft de Bin-
nenstad er een verslavingskliniek 
bij. Op 1 mei opende ex-verslaafde 
Dick Trubendorffer op de Maria-
plaats 23 de derde vestiging van 
zijn GGZ CrisisCare, na Amsterdam 
en Tilburg. De buurt is achteraf 
ingelicht. 

Trubendorffer richt zich in zijn klinieken 
voor ambulante verslavingszorg 
op de bovenkant van de markt. Hij 
heeft bij voorkeur patiënten met een 
modaal of bovenmodaal inkomen 
en studenten. Dak- en thuislozen en 
heroïneverslaafden wil hij niet. In de 
meeste gevallen betaalt de verzeke-
ring de behandeling, die volgens zijn 
website gemiddeld zesduizend euro 
kost, tegen meer dan twintigduizend 
euro voor een behandeling in een 
niet-ambulante kliniek. 
Met bijna alle vormen van verslaving 
kun je bij Trubendorffer terecht, van 
cokeverslaving via internetverslaving 
tot sexverslaving. Voorwaarde is wèl 
dat de patiënt zich nog in de maat-
schappij heeft weten te handhaven. 

Discretie
Volgens zijn voorlichtster Wanda van 
Wieringen ondervindt de buurt geen 
enkele overlast van de kliniek. De pati-
enten komen en vertrekken met stille 
trom. ‘Discretie is voor hen van groot 
belang’. De buurt merkt, zo denkt ze, 
nog minder van de kliniek dan van 

Hanneke Gunsing

bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk. 
Op de website van CrisisCare staan 
drie ‘testimonials’, van John, Ben en 
Maurice (gefingeerde namen). John is 
het gelukt al zijn verslavingen onder 
controle te krijgen en Ben en Maurice 
zijn dankzij de behandeling van hun 
sexverslaving af. 
Mariaplaats 23 heeft als bestemming 
‘maatschappelijke voorziening/func-
tie’. Volgens de gemeente voldoet de 
kliniek aan deze omschrijvig. •

Drommen voetgangers lopen straks vanaf het station Vaartsche 

Rijn via de Ooster- en Westerkade naar het Ledig Erf om vervol-

gens uit te waaieren over het zuidelijk deel van de Binnenstad. Zo 

druk wordt het zelfs dat je nu al moet nadenken over het maken 

van ruimte op de stoep voor het Louis Hartlooper Complex. 

Grote kans dat je daar opstoppingen krijgt.

Dit toekomstbeeld schetst Centrummanagement (CMU), een 

stichting die de Binnenstad ‘economisch gezien zo optimaal 

mogelijk wil laten functioneren’. Station Vaartsche Rijn, dat CMU 

trouwens ‘station Museumkwartier’ wil laten heten, geeft de 

Twijnstraat en omgeving een geweldige impuls, zo verwacht 

de stichting. Maar bij de argeloze burger rijst de vraag wat al 

die mensen daar dan gaan doen, want afgezien van Louis Hart-

Een jeugdvriend vond mijn jurk 
een ‘schoon kleedje’.
Mijn schoonmoeder waardeerde 
vooral dat ik ‘schoon’ op haar 
kleinkind was. 
Ik houd van schone, buiten 
gedroogde was, van geveegde 
stoepen, van stofvrij en glans. 
Een ‘vers’ opgemaakt bed met 
schone lakens, de ramen die aan 
de buitenkant door de glazen-
wasser zijn gezeemd, de vuilnis 
die weer is opgehaald. 
Van stofzuigen breekt mij het 
zweet uit, maar de beloning is 
groot.
M’n moeder hamerde erop dat 
ik de pepermuntwikkels van 
onderweg in m’n jaszak stopte 
om ze thuis weg te gooien.
Nu zie ik te vaak mensen die 
verpakkingen gewoon laten 
vallen waar ze ook lopen, zitten 
of staan.
Toen de gemeentereiniging 
staakte, was het angstaanjagend 
om te zien hoe snel we over-
spoeld raakten door afval uit die 
kleine openbare prullenbakken. 
Ik had er snel schoon genoeg 
van.
Waar zouden we toch zijn zon-
der mensen die al die rommel 
opruimen?
Als fan zat mijn zoontje telkens 
op tijd klaar om naar de ‘vuilne-
man’ te kijken. Ik bewonder ze 
ook.
Ik zag dat het oudere buur-echt-
paar niet alleen hun eigen 
stoep, maar ook de lange nie-
mandsland-stoep vuilvrij houdt. 
Voorbeeldig. •

looper zijn er niet zo veel grote publiekstrekkers in de zuidpunt 

van de Binnenstad. De meeste uitstappende treinpassagiers zijn 

waarschijnlijk scholieren van de twee grote mbo-scholen in de 

Vondellaan: ROC Midden Nederland en Grafisch Lyceum. De 

jongelui gaan dus juist een heel andere kant op. 

Natuurlijk, de Twijnstraat is een gezellige winkelstraat, maar 

toch ook weer niet zo uniek dat mensen er een treinreisje voor 

ondernemen. Centraal Museum en Universiteitsmuseum timme-

ren aardig aan de weg, dat zeker. Ondanks dat zie je er geen 

horden mensen naar binnen gaan. 

Vanuit economisch perspectief heeft de Binnenstad de makke 

dat er - anders dan bijvoorbeeld in het kleinere Haarlem – niet 

zo veel bijzondere winkels zijn. Centrummanagement kan 

hopen op gunstige effecten van station Vaartsche Rijn of van de 

Grand Départ, maar voor het functioneren van de hele Binnen-

stad is vooral een gevarieerder winkelaanbod van belang. Dat 

krijg je alleen als de vastgoedeigenaren hun winkelhuren, die 

vrijwel nergens zo hoog zijn als in Utrecht, fors naar beneden 

bijstellen. Want met de huidige huren gaan een heleboel kleine 

ondernemers er onderdoor in deze tijd van veranderend consu-

mentengedrag. Teken aan de wand: op toplocatie Oudkerkhof 

staan drie winkels te huur, waarvan twee al langer dan een jaar. 

De leegstand is niet langer het exclusieve probleem van kleine 

winkelcentra in buitenwijken en dorpen, maar bedreigt nu ook 

het hart van grote steden. Werk aan de winkel voor CMU. •

samen’ van de vroegere PvdA-burgemeester. 

Zo zou je het kunnen uitleggen: al zit de PvdA dan niet in het 

college, het gedachtegoed is er nog volop aanwezig.

Ofschoon, erg krachtig is de boodschap niet. Samen een stad 

doen, samen een stad maken, samen ergens voor gaan…. 

het enige wat uit dit eigentijdse taalgebruik spreekt is de 

goede bedoeling om zoveel mogelijk mensen bij het beleid te 

betrekken. Elke vier jaar krijgen we trouwens die belofte. In 

sommige gevallen wordt ze ook nagekomen, in andere niet. 

Dat zal niet veel veranderen, ook al staat volgens het akkoord 

‘bij alles de Utrechter centraal’ en zullen de wethouders 

‘vooral zichzelf zijn, kwetsbaar, transparant en bescheiden’. •

Mariaplaats 23 © Sjaak Ramakers

TivoliVredenburg 
is klapper

tafels en stoelen. Over de zaal zelf 
daarentegen grote tevredenheid. Een 
redactrice van de Binnenstadskrant: 
‘Het was een heel plezierig weerzien. 
Hij zag er mooi en fris uit. De nieuwe 
klapstoelen hebben een ‘rechte zit’ 
en dat geeft je een ietsepietsje meer 
ruimte voor je benen dan eerst. De 
akoestiek was en is mooi’.
Ze zegt ook: ‘Ik had overigens 
TivoliVredenburg al eens bekeken 
op een rondleiding, en voelde me 
nietig in die immense ruimtes met 
trappenhuizen, eindeloze roltrappen, 
al dat spiegelend glas, en de grijze 
uitgestrektheid van de vloeren. Het 
gebouw vertoonde imponeergedrag’.
De popliefhebbers namen met een 

reeks uitverkochte concerten van Ky-
teman afscheid van de Oudegracht. 
Het leed werd verzacht door de 
zekerheid dat er op het Vredenburg 
een zaal voor in de plaats is gekomen 
die alle verwachtingen overtreft. 
Zaterdag 21 juni is het gebouw voor 
het eerst helemaal in gebruik. In 
alle zalen is er dan het TivoliVreden-
burgfestival, met meer dan veertig 
optredens van onder meer het Radio 
Philharmonisch Orkest, Janine Jansen 
en The Opposites. Kaarten 25 euro. 
Op zondag 22 is er ook van alles te 
doen, zowel in het gebouw als daar-
buiten. Zo zijn er aan het einde van 
de middag korte lezingen van de vier 
architecten van het muziekpaleis. 
De officiële opening is 3 juli.

(Zie ook bladzijde 15) •
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De schoonmakers werken overdag zwerfvuil weg 
uit de stationshal. De bussen geven ze een beurt 
in de korte periode tussen twee ritten door. ’s 
Avonds gaat een professioneel schoonmaakbe-
drijf er tegenaan. Dan worden ook de ramen 
gewassen. 
‘Een chauffeur zit met zijn gezicht naar voren en 
ziet niet wat er achter de banken ligt. Dus het is 
mooi dat na elke rit het achtergelaten vuil uit de 
bus wordt gehaald’, zegt Map Brouwer, woord-
voerstervan Qbuzz. ‘Wij willen natuurlijk een 
schone bus voor onze klanten’. 
Qbuzz is een zelfstandige dochteronderneming 
van de NS. Utrecht is één van de grootste klan-
ten. Met ruim duizend medewerkers vervoert 
Qbuzz hier 200.000 klanten per dag. 

Bussen naar Uithof het vieste
In de ochtend en in de middag, staat een pool 
van ongeveer zestien schoonmakers klaar bij de 
haltes op het Stationsplein. Ze vragen eerst aan 
de chauffeur of ze binnen mogen komen, want 
soms is de bus al laat en moet er meteen weer 
vandoor. 
‘Wat wij voornamelijk opruimen is verpakkings-
materiaal van eten. De bussen naar de Uithof, lijn 

12 en lijn 28, die zijn het meest vies‘. 
Abdel loopt met drie collega’s op het plein in de 
motregen: ‘Ik word er gewoon blij van. Anders 
blijf ik toch maar op bed liggen. En zo hoor ik er-
bij’. Voor Abdel is het vooral belangrijk dat hij op 
deze manier weer onder de mensen is; dit werk 
ziet hij als een investering in zichzelf.
Khalid kent het project al langer. Voor hij bij 
Qbuzz schoonmaakte werkte hij bij het Fietspro-
ject van Bureau Dagloon. Hij moest de paden 
vrijhouden tussen de chaotisch gedumpte fietsen 
op het Stationsplein onder Hoog Catharijne. 
Ramòn:’ Ik ben nu twee jaar werkloos, maar ik 
ben blij dat ik niet meer doelloos op straat hang. 
Ik ga ook weer anders naar mensen kijken’.

Buiten de boot
Projectleider Eric Erkens legt uit dat het Wijk-
bedrijf kansen biedt aan mensen die een grote 
achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. ‘Wij be-
middelen bij o.a. nuttig, maar eenvoudig schoon-
maakwerk, groenonderhoud, schilderswerk of het 
beheer van accommodaties. Sinds kort werken wij 
ook intensiever voor Mitros, waar we huizen die al 
langere tijd leegstaan opfrissen voor de verkoop. 
Dat doen we ook al een paar jaar voor Portaal’. 

‘Onze medewerkers zijn psychiatrische patiënten, 
verslaafden en daklozen die aangemeld worden 
via welzijnsorganisaties of de gemeente. Het zijn 
mensen in de bijstand die zo kunnen proberen te 
resocialiseren’.
‘Natuurlijk kunnen wij iemand niet iets laten doen 
wat iemand niet wil. Ik denk dat er altijd mensen 
buiten de boot blijven vallen in de maatschappij. 
En dan denk ik vooral aan oudere langdurige 
daklozen’. 

Mooie blauwe ogen
De schoonmakers van het Wijkbedrijf krijgen na 
elke gewerkte dag van hoogstens vier uren een 
onkostenvergoeding van twee euro per uur. Er 
is een maximum te verdienen van 125 euro per 
maand. Jongeren tot 27 jaar met een bijstands-
uitkering ontvangen geen vergoeding; dat is een 
wettelijke regeling.
Arnold, een veertigjarige punk met mooie blauwe 
ogen en een rode hanenkam, zegt: ‘Ik hoef 
nu niet meer te stelen om mijn slaapplekje te 
betalen. En bovendien krijg je op de Koningin 
Wilhelminalaan, waar ze direct na het werk je de 
euro’s uitbetalen, ook nog een lunch. Ja, sommigen 
kopen er meteen drugs voor’.
Bij de gedragsdeskundigen is het allang bekend: 
als er vuil ligt gooien mensen er makkelijk iets bij, 
als het schoon is weerhoudt het mensen om rom-
mel te maken. Een goede zet, dit project van het 
Wijkbedrijf. Het mes snijdt aan twee kanten. • 

Achter vuile ramen zitten vuile huizen © Sjaak Ramakers

Abdel: ‘Ik word hier blij van’ © Humphrey Daniëls

‘Eens per maand zemen‘
Marijke Brunt

Op school werd mij niet ge-
vraagd wat ik wilde worden. 
Dat was namelijk al duidelijk: 
glazenwasser. Net als mijn 
vader en mijn opa’. Evert van de 
Kraak moet even nadenken. ‘Ik 
was veertien toen ik begon te 
werken. Dus nu zit ik vijfendertig 
jaar in het vak. En nog steeds 
met veel plezier!’

De hele familie van Evert zit vanouds 
in de schoonmaakbranche. Ooms, 
neven, neefjes. Een echt Utrechtse 
familie. Hij woont weliswaar nu in 
Nieuwegein, maar: ‘Dat voelt als 
Utrecht.’ Als veertienjarige leerde 
hij het vak van zijn vader en van 
zijn opa, een gezellige man die niet 
streng was. ‘Eerst deed ik alleen het 
staande werk, met een klein lad-
dertje. Winkeltjes en zo. Een grote 
ladder was toen nog te zwaar voor 
mij. Na een jaar ging ik op de hoge 
ladder. Want het was natuurlijk hoe 
hoger hoe mooier! Hoogtevrees zit 
niet in de familie.’

Vuile ramen, vuile huizen
Die ladder. Evert heeft liever de 
tegenwoordig verplichte aluminium 
ladder, dan een houten zoals vroe-
ger werd gebruikt: ‘Die van alumi-
nium zijn veel lichter om te dragen. 
Houten ladders zwiepen weer meer. 
Je ziet die nog wel, ze worden oog-
luikend toegestaan. Maar als er iets 
gebeurt, dan vergoedt de verzeke-
ring niet.’ 
Met de ladder, die maximaal zeven 
meter lang mag zijn, kom je tot bij 
de eerste verdieping. Voor ramen 
op hogere verdiepingen heeft Evert 
een Tucker Pole, zo’n uitschuifstok 
met een waterslang aan een pomp. 
De stok is van licht en sterk carbon 
gemaakt. Evert: ‘Je mag er alleen 
‘osmosewater’ mee gebruiken. Dat 
is dood water. Heel sterk gezuiverd. 
Alleen maar water, verder niets, ook 
geen kalk, dus geen strepen op de 
ramen. Je haalt het bij speciale tank-
stations. In de osmosewatertank in 
mijn auto kan een kleine vijfhonderd 
liter. De Tucker Pole kan je uitschui-
ven tot twintig meter. Maar zo ver, 
dat werkt niet lekker.’
Evert werkt ook in de hangende 
bakken die standaard zijn geïnstal-
leerd op het dak van flatgebouwen. 
Op het dak van TivoliVredenburg 
zag hij ook zo’n installatie. Hij kijkt 

op straat onwillekeurig naar ramen, 
of ze schoon zijn of verwaarloosd: 
‘Achter vuile ramen zitten vuile 
huizen. Als je heel vieze ramen ziet, 
dan wonen er studenten. In de stad 
zijn de ramen gauw vuil door het 
verkeer en door stof. Je moet ze 
eigenlijk zo eens per maand zemen.’

Koffie bij Joke
Er werken heel wat glazenwassers 
in de Binnenstad. Ieder heeft zijn 
eigen adressen, zijn eigen wijk. Evert 
werkt in de Binnenstad, Overvecht 
en Tuindorp: ‘We laten elkaar met 
rust, komen niet op het terrein van 
een collega. Je hebt je eigen brood. 
Vroeger was er veel contact. Alle 
glazenwassers kwamen op maan-

dagochtend koffie drinken in het 
café van Joke in de Koekoekstraat. 
Daar zaten dan wel vijftien of twintig 
glazenwassers. Heel gezellig. Nu is 
het ieder voor zich.’
Maar Evert blijft het een fantastisch 

beroep vinden: ‘Altijd onder de 
mensen, buiten, eigen baas, en we 
maken Utrecht schoon’. Heeft hij 
ook een geheim voor zijn schone 
ramen? Evert moet lachen: ‘Geen 
geheim hoor, gewoon Dreft.’ •

Met een fluoriserend vest aan schiet hij energiek de bus in en komt er in een wip weer uit. 
Z’n vuilniszak is half gevuld. Hij knikt naar de chauffeur, die verder rijdt. 
Al ruim tien jaar helpt het Wijkbedrijf, voorheen Bureau Dagloon, de stationshal schoon te 
houden en sinds vijf maanden ook de bussen van Qbuzz.

Rode asfalt komt dichterbij
Het rode asfalt op fietspaden rukt op richting Binnenstad, zeer tot teleurstelling 
van de Vereniging Oud-Utrecht. Ze vindt dat in de oude stad asfalt absoluut niet 
hoort. Plannen om ook binnen de singels de doorgaande fietsroutes van rood 
asfalt te voorzien worden steeds concreter. Teken aan de wand is dat tegen de 
wens van driekwart van de bewoners in, de gemeenteraad heeft besloten het 
fietsgedeelte van de Leidseweg, onderdeel van de grote oost-west route, te 
asfalteren. De gemeente wil fietspaden voorzien van een slijtvaste en gladde 
ondergrond, maar volgens de bewoners van de Leidseweg en de Vereniging 
Oud-Utrecht kan dat net zo goed met harde, gladde stenen. •

Supersnel verdwijnt na elke busrit 
het ergste vuil 
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Als positief protest tegen de harde betonnen singelbeschoeiing fabriceerde een 
groepje tuiniers een drijvend natuurtuintje dat zij aanmeerden bij de Herenbrug. Het 

tuintje van wilgentakken en oeverplanten is een roep in natura om natuurvriendelijke 
waterkanten. Het bewees meteen zijn nut: al na een dag werd het tuintje ontdekt 
door een meerkoet die er haar nest maakte. De golven van boten die voorbijvaren 

laten het tuintje met de vogel wiegelen. © Harmke van Dam

dus in het water in de stad. Oorzaken 
waren riooloverstorten uit gemengde 
rioolstelsels (met èn rioolwater èn 
regenwater), rioolwaterzuiverings-
installaties die bij veel regen minder 
goed presteerden, en een bagger-
achterstand. Dat gaf vissterfte. De 
rioolwaterzuiveringen zijn in de 
loop der jaren sterk verbeterd en de 
baggerachterstand is weggewerkt. 
En de gemeente heeft maatregelen 
in het rioolstelsel genomen zodat er 
minder vuil water wordt geloosd. Zo 
is het zuurstofgehalte van het water 
nu over het algemeen voldoende. 
Omdat er nog wel ziektekiemen in 
het water van de stad terecht komen, 
zal het echter nooit het officiële label 
‘zwemwater’ krijgen.’
‘De troebeling van het grachten-
water wordt overigens veroorzaakt 
door de fijne kleideeltjes die in de 
snelstromende Kromme Rijn worden 
opgewoeld uit de kleibedding en 
die in het water blijven zweven. Op 
zichzelf is dat geen vervuiling.‘ 

Vaste meetpunten
De Kromme Rijn en de Vaartse Rijn 
komen beide in Utrecht bij het Ledig 
Erf uit op de Singel, ook wel Stads-
buitengracht genoemd. Daar splitst 
het water zich. Rechtuit stroomt het 

Marijke BruntKwaliteit grachtwater steeds beter

Tussen 1984 en 1990 werden onder 
de bodems van de Oude- en de 
Nieuwegracht en de Drift rioleringen 
gelegd. Een spectaculair werk, met 
vrachtwagens die in de drooggelegde 
grachten reden. Herman van Rooijen, 
bij het waterschap Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden (‘wij 
zeggen gewoon ‘het Waterschap’’)
 verantwoordelijk voor het water-
beheer in de stad: ‘Alle huizen zijn 
aangesloten op de riolering, en de 
vervuilde bodems van de grachten en 
de singel zijn schoongebaggerd. De 
waterkwaliteit wordt nu bepaald door 
het Rijnwater dat via Kromme Rijn en 
Vaartse Rijn Utrecht binnenkomt. Het 
Rijnwater is veel schoner dan vroeger, 
vooral door minder vervuiling in Duits-
land. Wel zitten er nog zware metalen 
in, met name koper en zink.’

Zuurstofgehalte nu voldoende
Het water in de Utrechtse grachten 
en singel komt voor driekwart uit de 

Kromme Rijn en voor een kwart uit 
de Vaartse Rijn. De Kromme Rijn takt 
bij Wijk bij Duurstede af van de Rijn. 
Een ander deel van het Rijnwater 
neemt een eind verder bij Vrees-
wijk de afslag naar Utrecht via de 
korte route van de Vaartse Rijn, een 
kanaal dat in de twaalfde eeuw werd 
gegraven. 
De Kromme Rijn is een kilometers 
lange kronkelende rivier. Van Rooijen: 
‘Het Kromme-Rijngebied is boeren-
land. Er spoelen meststoffen uit naar 
de rivier, stikstof en fosfaat, maar 
minder dan vroeger. Het fosfaatge-
halte van het grachtenwater is de 
laatste tien jaar gehalveerd. De che-
mische vervuiling met bestrijdings-
middelen die we vinden in slootwater 
in het landbouwgebied is door 
verdunning niet meer aantoonbaar in 
de stad - goed overigens dat Utrecht 
geen gif gebruikt tegen onkruid.’
‘In het verleden ontstonden te lage 
zuurstofgehalten in Kromme Rijn, en 

de Oudegracht in, linksaf naar de 
Catharijnesingel en rechtsaf neemt 
het de route Tolsteegsingel-Maliesingel- 
Wittevrouwensingel-Weerdsingel. 
In de Tolsteegsingel stroomt een deel 
van het water nog naar links door 
Nieuwegracht- Kromme Nieuweg-
racht-Drift-Plompetorengracht. 
Uiteindelijk komen de drie water-
routes weer samen in het noorden 
van de Binnenstad, bij de Bemuurde 
Weerd. Daar passeert het water de 
Weerdsluis en stroomt verder als de 
Vecht naar het IJmeer. 
Herman van Rooijen: ‘Ons Water-
schap meet twaalf keer per jaar op 
vaste punten de waterkwaliteit. In 
de Binnenstad gebeurt dat in de 
Oudegracht bij de Bakkerstraat en in 
de Singel bij de Biltstraat.’

Natuurkwaliteit onder de maat
Volgens een Europese richtlijn moet 
de natuurkwaliteit van de grachten 
en singel in het jaar 2027 voldoen 
aan bepaalde eisen. Het Waterschap 
telt daarvoor regelmatig de aanwezi-
ge planten, vissen en andere dieren. 
Het water zelf levert geen groot 
probleem. De vervuiling is niet groot. 
Maar planten en dieren stellen ook 
eisen wat betreft voedselaanbod, 
beschutting en broedgelegenheid. 

Als je vanaf een brug in het water van de gracht kijkt, dan kan je de 
bodem niet zien. Het water is te troebel. Vervuiling? Nee. Het water 
is zelfs behoorlijk schoon. Dat was nog niet zo heel lang geleden 
anders. Toen ging het rioolwater van de woningen en de bedrijven 
linea recta de gracht in. Nu zitten er in het water eigenlijk alleen 
meststoffen, afkomstig van de landbouw in het Kromme-Rijngebied, 
maar de waterkwaliteit wordt nog steeds beter.

Daar is het in en langs het water in 
de Binnenstad slecht mee gesteld, zo 
blijkt uit het nieuwste rapport van het 
Waterschap. Het grootste probleem 
zijn de ‘harde’ stenen waterkanten 
met direct diep water. Oever- en wa-
terplanten, die op hun beurt libellen 
en andere waterminnende insecten, 
vissen en andere dieren herbergen, 
hebben een glooiende oever nodig. 
Langs de grachten met hun kademu-
ren zijn glooiende oevers natuurlijk 
niet aan de orde. De stadsbuiten-
gracht heeft een nieuwe beschoeiing 
met in het zicht een steriele rand van 
lichte betonstroken-met-baksteen-
print, een onneembare hindernis 
voor jonge eendjes. Maar de Singel 
is (nog) niet helemaal in beton gevat. 
Tussen de Johan de Wittstraat en de 
Zonstraat verhindert een grote on-
derwater-rioolbuis de vervanging van 
de oude beschoeiing. Ten noorden 
van de Biltstraat ligt ook nog de oude 
beschoeiing; er zijn geen plannen die 
voor 2017 te vervangen. En een stuk 
oever van de Weerdsingel is natuur-
vriendelijk ingericht met oeverplanten 
tussen een vlonder en de waterkant. 
Het stuk van de Catharijnesingel bij 
Hoog-Catharijne waar weer water 
gaat komen, krijgt straks grasoevers 
met een harde beschoeiing. •

De eieren zijn uitgekomen © Patrick van der Sande

Wat doe je met de strakke, steile, 
met beton afgewerkte nieuwe 
beschoeiing van de singels?
‘Zo laten, want ze is niet voor 
niets op die manier aangelegd’.

Natuurlijk niet, vindt een groep 
singelliefhebbers, die elkaar trof op 
voorlichtingsavond over groenplannen 
voor de Binnenstad.
De groep was niet te spreken over 
het gebrek aan natte oevervegetatie. 
Iedereen vond de betonnen afwerking 
saai en onvriendelijk. Ze strookt ook 
niet met de inzichten van Zocher, de 
ontwerper van het plantsoen. 
De groep maakten plannen voor 
oevervegetatie, drijvende eilanden 
en waterplanten en voor groen in 
het talud dat de strakke singellijn 
kan doorbreken. Hiertegen kwamen 
allerlei bezwaren. Men vond dat die 
strakke oeverlijn juist gehandhaafd 

en goed zichtbaar moet blijven met 
het oog op het scheepvaartverkeer. 
Waterplanten en drijvende eilanden 
zouden in de schroef van boten 
verstrikt kunnen raken. 
De werkgroep liet zich echter niet 
ontmoedigen en heeft onder andere 
een stevige drijvende bak ontwik-
keld waarin op verschillende diepten 
oevervegetatie kan groeien. De 
gemeente heeft nu ingestemd met 
twee proefprojecten met meerdere 
vormen van begroeiing.
De zaterdag voor Pasen vlochten 
enthousiastelingen een mat van 
wilgentenen, die vervolgens vol 
waterplanten als drijvend eilandje in 
de singel bij de Herenbrug te water 
is gelaten. Binnen veertien dagen 
werden de makers beloond door 
een waterhoen dat haar nest op het 
eilandje heeft gemaakt. Kort daarna 
lagen er zeker zes eieren in het nest. 
Zo’n nest is beschermd en dus mag 

het eiland voorlopig ook niet uit het 
water worden gehaald. Intussen zijn 
de eieren al lang uitgekomen. 

Ook bewoners van Twijnstraat aan de 
Werf zijn in actie gekomen voor meer 
groen. Om het inzakken van de werf 
te voorkomen is daar zo snel mogelijk 
een stalen damwand langs geslagen. 
De ruimte tussen de damwand en de 
kademuur is tijdelijk (voor minstens 
één jaar) opgevuld met grond. Niet 
zo’n fraai gezicht voor bewoners (en 
passanten). De bewoners hebben 
daarom ieder op eigen wijze de 
grondstrook beplant, Zonde om 
straks weer weg te halen.

De uitnodiging van de gemeente aan 
de bewoners om wijkgroenplannen 
in te dienen leverde voor wat betreft 
de Binnenstad dertig reacties op. Een 
lijst van goedgekeurde plannen is er 
nog niet. •

Ile flottante

Verdwaald op de gracht

Een mooie maandagmorgen. Op 
de Oudegracht, evenzijde, lage 
nummers heeft een merkwaardige 
gebeurtenis plaats. Twee enorme 
betonauto’s rijden de gracht op, tot 
verbijstering van de bewoners, die 
vrezen voor hun werfkelders. De 
voorste stopt, en dus moet de ach-
terste dat ook doen. De chauffeurs 
overleggen: zitten we wel goed 
hier? Nee dus, ze zijn totaal verkeerd 
gereden. Maar wat erger is, ze heb-
ben zich niks aangetrokken van het 
verkeersbord. Maximale asdruk twee 
ton staat daarop. 
Automobilisten die de Binnenstad 
een beetje kennen, weten dat je dat 
nooit moet doen: bij de Nieuwekade 
de Oudegracht op rijden, want dan 
moet je bij de Potterstraat via een 
smalle strook, min of meer over het 
trottoir, aan de overkant terug in de 
richting waar je vandaan komt.
Van twee handhavers krijgen de 
beton-chaufeurs te horen dat ze dat 
rondje niet mogen maken. Ze moe-
ten achteruit, meter voor meter. Ze 
hebben intussen een bon gekregen: 
duizend euro boete omdat ze vier 
keer te zwaar waren. •

Ben NijssenDe strakke singellijn doorbreken

© Hillie Smit
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In 2015 moet Nederland voldoen 
aan de Europese luchtkwaliteits-
normen, maar Utrecht gaat het 
niet overal in de stad halen. 

De belangrijkste troef van het vorige 
college van B&W waren schonere 
bussen. Ze rijden inmiddels en hebben 
ongetwijfeld effect op de luchtkwa-
liteit, maar dat wil niet zeggen dat 
het probleem nu is opgelost. Het 
Wijk C-Komitee verrichtte metingen 
in onder meer de Potterstraat, waar 
praktisch alleen bussen rijden. In de 
maanden januari, februari en maart 
lag het gehalte NO2 daar nog steeds 
boven de norm van 40 microgram per 
kubieke meter lucht. Bij een fabriek-
stest kwam de motor van de schone 
bussen er qua NO2-uitstoot prima 

uit, maar hoe schoon de nieuwe 
bussen in de praktijk zijn, is nog niet 
bekend. Het wachten is op TNO, die 
de NO2-uitstoot bepaalde tijdens een 
rit door de stad. Toch hebben er al 
bussen rondgereden met de reclame-
slogan: ‘Schone bus 80% minder stik-
stof’. Dit was voor het Wijk C-Komitee 
reden om een klacht in te dienen bij 
de Reclamecodecommissie. Het comi-
té kreeg gelijk. Er had moeten worden 
verwezen naar de bron van de claim. 

Knippen wordt knijpen
Na het aantreden van het nieuwe 
college van B&W werd benieuwd 
uitgekeken naar eventuele aanpassin-
gen in het milieubeleid. De VVD, nu in 
het college, was het immers niet eens 
met verschillende plannen van het 

vorige college. In het coalitie-akkoord 
2014 -2018 staat dat jaarlijks wordt 
bezien ‘of en zo ja de reikwijdte van 
de milieuzone voor personenauto’s en 
bestelbusjes moet worden aangepast’. 
De VVD vond de maatregel destijds 
contraproductief en duur, vooral van-
wege de financiële tegemoetkoming 
voor eigenaren die hun oude auto 
laten slopen (en in de meeste gevallen 
daarna een andere kopen). 
De VVD heeft het wel samen met 
D’66 voor elkaar gekregen dat 
‘knippen’ (de weg geheel afsluiten 
voor doorgaand autoverkeer) wordt 
gewijzigd in ‘knijpen’ (autoverkeer 
ontmoedigen). Concreet is dit aan de 
orde bij de bij de Monicabrug (tussen 
Oudenoord en St. Jacobsstraat). De 
voorgenomen ‘knip’ zal niet uitge-

Ode aan personeel Hartlooper

Ben Nijssen

Lucht in 2015 nog niet schoon genoeg

Als een ode aan het personeel maakte Patrick van der Sande, fotograaf van de Bin-
nenstadskrant, in zijn studio zeven portretten van medewerkers van het Louis Hart-
looper Complex, dat in juli tien jaar bestaat. Gedurende de jubileummaand hangen de 
portretten, op groot formaat, geprint op vlaggendoek, in het cafe. 
Patrick is fan van het LHC. ‘Het monumentale gebouw heeft een aangename menselij-
ke maat, de filmprogrammering is sympathiek, het bier in orde en de bio-bitterballen 
mogen er ook zijn. Maar wat nog het meest deugt aan het LHC is het personeel. Het 
zorgt ervoor dat het er zo aangenaam toeven is.’

voerd worden. Tegenstanders van 
deze knip staan te juichen (nog wel), 
maar voorstanders, die vele uren aan 
voorbereiding hebben besteed, voelen 
zich bekocht. Ambtenaren zijn nu 
druk aan het bekijken hoe dit knijpen 
kan worden uitgevoerd. Het veran-
deren van de rotonde Paardenveld in 
kruisingen zal al wat helpen, maar ver-
der zullen wellicht de verkeerslichten 
voor de Daalsetunnel richting Weerd-
singel langer op rood worden gesteld. 
Kunnen de effecten daarvan worden 
voorspeld? Staat er straks een file in 
de Daalsetunnel in plaats van op de 
Weerdsingel? Zullen automobilisten 
zich dan laten verleiden om via an-
dere routes naar hun bestemming te 
rijden? En wat zijn die andere routes? 
Het gekke is dat knijpen minder onsy-
mpathiek lijkt dan knippen, maar dat 
men in feite hetzelfde wil bereiken. •

Nachtverbod Lepelenburg 
ongedaan gemaakt

Woede bij de omwonenden over de 
beslissing van burgmeester Van Zanen 
om zijn verbod in te trekken om 
’s nachts in het park Lepelenburg te 
verblijven. Hij deed dat toen in de 
raadscommissie bleek dat een meerder-
heid zijn maatregel te ver vond gaan. 
Bovendien voorzag de commissie grote 
problemen bij de handhaving, omdat 
er geen hek om het park staat. Op de 
borden met ‘spelregels’ voor het park, 
die op 2 juni waren geplaatst, heeft 
parkbeheerder Wim Horst op 4 juni de 
regels over het nachtverbod afgeplakt. 
Op mooie avonden trekken de laatste 
jaren steeds meer studenten en andere 
jongeren naar het park. Ze nemen hap-
jes en drank mee, of laten die komen. 
Soms zitten er om pak weg drie uur 
’s nachts nog honderden mensen. De 
geluiden uit het park (er zijn ook vaak 
trommelaars) dringen door tot diep in 
de slaapkamers van de omwonenden. 

Trommelaars
Het nachtelijke geroezemoes is de 
voornaamste bron van ergernis van de 
bewoners, maar zij storen zich ook aan 

het agressieve gedrag van sommige al 
dan niet psychiatrische dak- en thuislo-
zen. Ook vinden ze het ongemakkelijk 
dat er dealers en gebruikers rondhan-
gen. Afgelopen najaar deden ze de 
gemeente de suggestie het park 
’s nachts tot verboden gebied te ver-
klaren. Ook op andere uren zou stren-
ger moeten worden gelet op overlast. 
Ze stelden voor alle maatregelen zwart 
op wit op borden bij de ingangen van 
het park te zetten. Burgemeester 
Van Zanen (openbare orde) honoreerde 
in mei deze voorstellen Hij stelde per 
brief de omwonenden op de hoog-
te, maar door een misverstand bleef 
de informatie aan de gemeenteraad 
achterwege. Pas na verloop van tijd 
bereikte het besluit van de burgemees-
ter de raadsleden. De gang van zaken 
beïnvloedde duidelijk de sfeer in de 
raadscommissie. 
Heleen Haage zei, terugkijkend op de 
avond, dat Van Zanen wel erg snel 
overstag was gegaan. ‘Hij had het 
verbod gewoon deze zomer moeten 
uitproberen. Dit is duidelijk een 
geval van slappe knieën’. •

Ineke Inklaar

Coalitie-akkoord: ruim baan voor 
voetganger en fietser

De Binnenstad komt er maar bekaaid af in 
‘Utrecht maken we samen’, het coalitie-ak-
koord 2014 – 2018 van D66, GroenLinks, VVD 
en SP. Als de partijen al aandacht besteden aan 
specifieke wijken, gaat het om Leidsche Rijn en 
het Stationsgebied.

Maar wat staat er dan over de Binnenstad? 
De vier partijen koesteren de fietsers en voetgan-
gers. Er komen meer fietsenstallingen en er komt 
een fijnmazig net van snelfietsroutes. De looproutes 
worden beter; te beginnen in de Binnenstad. Het 
college belooft dat het langzame verkeer ondanks 
alle werkzaamheden veilig het Stationsgebied kan 
doorkruisen.
Schone(re) lucht is belangrijk. Dus blijft de milieu-
zone, maar het kan zijn dat onderzoeksgegevens 
uitwijzen dat aanpassingen wenselijk zijn.
Utrecht maakt kennis met het fenomeen ‘binnen-
stedelijke verbindingswegen’, die er als een ‘stads-
boulevard’ uit komen te zien. Het motto is niet 
langer knippen, dat wil zeggen doorgaande routes 
barricaderen, maar knijpen, bijvoorbeeld door 
langer rood bij het stoplicht. Om parkeerproblemen 
in de stad tegen te gaan, willen de partijen op zoek 
naar alternatieven. Een van de mogelijkheden waar 
ze aan denken is een P+R-systeem voor bewoners. 
Daar komt onderzoek naar.

Meer filmzalen
 Utrecht wil meer aan citymarketing doen. Musea, 
ondernemers, Toerisme Utrecht en het Science Park 
in De Uithof gaan samen benadrukken hoe gastvrij 
de stad is. Ze zullen muziek, film, horeca en festivals 
meer promoten.
In die lijn past ook de uitspraak van de bestuurders 
dat het Nederlands FilmFestival één van de belang-
rijkste festivals is voor de stad. De collegeleden 
mopperen dat het aantal filmzalen achterloopt in 
vergelijking tot de andere grote steden. Ze zijn blij 

met de initiatieven van marktpartijen.
De bibliotheek moet moderniseren, meldt het ak-
koord. Nu dat niet doorgaat in een nieuw gebouw 
op het Smakkelaarsveld, mag de bieb naar een 
andere ‘ optimale invulling’ zoeken. Wel krijgt de 
organisatie een bezuiniging voor de kiezen: 10,5 
miljoen in vijf jaar.
Fase 2 van het Stationsgebied komt eraan. Het 
Stadskantoor is af. De Jaarbeurs ‘klapt om’ (gaat 
van de oost- naar de westkant van het terrein). Be-
zoekers van de Jaarbeurs parkeren straks vooral ten 
westen van het Merwedekanaal. Daar verrijst ook 
een transferium waar de automobilist kan overstap-
pen op ander vervoer.
Tenslotte meldt het coalitieakkoord, dat de gemeen-
te meer geld uittrekt – zes miljoen in drie jaar – voor 
het terugbrengen van het water in de singel, vanaf 
2018. Het college blijft intussen ook lonken naar 
andere instanties die zouden kunnen meebetalen.
Het akkoord benadrukt de eigen verantwoordelijk-
heid van de burger. Wel zo handig in een tijd dat 
de gemeente minder geld krijgt van het Rijk. Maar 
dat biedt burgers ook mogelijkheden: Utrecht wijst 
projecten aan waarbij inwoners en ambtenaren op 
basis van gelijkwaardigheid (!) aan de slag gaan. 
Samenwerken is het toverwoord van dit 38 pagina’s 
tellende coalitieakkoord. Gemiddeld komt het twee 
keer op elke pagina voor. •

B&W zijn zo trots op hun pas aangeschafte Mercedes 
dat ze de auto pontificaal midden op het plein voor het 

stadhuis neerzetten © Sjaak Ramakers

Kees Geldof 
wijkwethouder

Wijkwethouder voor de Binnenstad is VVD’er Kees 
Geldof (1959). Hij woont al 25 jaar in Overvecht. 
Verder heeft hij Vleuten-De Meern, organisatiever-
nieuwing, publieksdienstverlening, openbare ruim-
te en groen, Leidsche Rijn, grondzaken, erfgoed en 
monumenten in zijn portefeuille.
Het Stationsgebied blijft in handen van Victor Ever-
hardt (D’66). Deze bewoner van Oog in Al gaat 
hiernaast over werk en inkomen, volksgezondheid, 
jeugdzorg. Everhardt is ook locoburgemeester.

Dick FranssenUur U nadert voor oude diesels

Het uur U nadert voor de vijfhonderd bewo-
ners van de Binnenstad met een dieselauto van 
vòòr 2001. Vanaf 1 januari zijn hun auto’s in de 
Binnenstad taboe. Hun parkeervergunning geldt 
dan ook niet langer. 
Tot nu toe hebben vijftig eigenaren gebruik 
gemaakt van de sloop/vervangregeling. Hoeveel 
mensen dat de komende maanden nog gaan 
doen, is afwachten. Veel eigenaren zullen waar-
schijnlijk eerst proberen hun auto te verkopen. 
Als de auto nog in goede staat verkeert en niet 
al te veel kilometers heeft gelopen, kan dat 
meer opleveren dan het bedrag van de sloop-
regeling. Met een regeling voor benzine-auto’s 
van vòòr 1 juli 1992 en diesels ouder dan acht 

jaar moedigt de gemeente ook andere auto-
bezitters aan hun auto te vervangen of weg te 
doen. Vul op de site van de milieuzone uw ken-
teken en uw postcode in en kijk wat u krijgt. 
Voor een 25 jaar oude Volvo uit postcodegebied 
3512 HT is het 750 euro (bij niet-vervanging) 
of duizend euro (bij vervanging voor 1 juli door 
een auto van na 2001). De eigenaar twijfelt of 
hij het doet. 
De gemeente denkt met de regeling, waarvoor 
5,5 miljoen euro beschikbaar is, een belangrij-
ke bijdrage te leveren aan een schonere lucht. 
Volgens critici, waaronder de stichting Stop 
Luchtverontreiniging en het Wijk C-Komitee, zal 
het effect echter gering zijn. 

Kracht van de verleiding
Intussen blijkt uit Zwitsers onderzoek, gepubliceerd 
in het toonaangevende tijdschrift Nature, dat in ste-
den vooral tweetakt scooters bijdragen aan de ver-
vuiling. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk (Groen-
Links) laat in reactie op vragen in de gemeenteraad 
een onderzoekje (quickscan) doen naar de ernst van 
het Utrechtse scooterprobleem. In een persbericht 
van haar partij zegt ze dat ze maatregelen neemt 
‘als de scooters een substantiële bron van vervuiling 
blijken’. In dat geval zal ze ‘gebruik maken van de 
kracht van de verleiding om de berijders over te 
laten stappen op elektrische scooters.’ Daarmee 
bedoelt ze uitbreiding van de huidige vrijwillige 
regeling voor scootervervanging. 
www.utrecht.nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone/

© Job de Jong

Jeroen de Jong © Patrick van der Sande
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De bewoners van de Wolvenbuurt 
zijn op een zaterdagochtend
begin mei te gast in het auditorium 
van het Centraal Museum. Een be-
trokken buurt, de zaal zit vol. Minstens 
honderd mensen willen horen wat 
de plannen van StayOkay en Muzum 
met het gevangeniscomplex zijn 
StayOkay, een stichting met 26 hostels 
in Nederland en Muzum, als iniatief-
nemer voor een Huis voor Utrechtse 
Kunsten, presenteren hun omvang-
rijke plan om de gevangenis om te 
toveren in ‘cultuurhotel’. Architect 
Sluijmer laat animaties zien van hotel-
kamers in cellen met kunst in een nis. 

Inspiratie voor het begeerde Wolvenplein
Elaine Vis

Beelden van een restaurant en ten-
toonstellingszalen maken nieuwsgie-
rig. In de tuin om het gebouw laat hij 
kruiden, groenten en fruit groeien voor 
bewoners en bezoekers van het hostel. 

Brug
Om het complex langs de gracht van 
het bolwerk kun je, als het aan de 
architect ligt, straks wandelen. In de 
muur maakt hij grote openingen. Een 
voetgangersbrug vormt de verbinding 
met de parkeergarage aan de andere 
kant van het water. ‘Een brug, daar is 
hij dan weer’, roept iemand licht geïrri-
teerd in de zaal. Ik zie mensen knikken. 

Drie jaar geleden hebben wij als bewo-
ners met veel moeite de bouw van een 
brug kunnen tegengehouden. Als je de 
buurt ontsluit met een brug dan is het 
gedaan met de rust. Stayokay/Muzum 
willen dat de gemeente de brug betaalt. 
Maar de gemeente wilde destijds zeer 
zeker geen voetgangersbrug, maar een 
fietsbrug. Dat zal nu niet zoveel anders 
zijn’, zegt Frank Barteling, die pal tegen-
over de gevangenis woont. 

Grote zak geld
Susan Rietveld van Stadsdorp 
Wolvenburg, het bewonersplatform dat 
de wensen en dromen over de gevan-
genis in de buurt inventariseert, drukt 
de initiatiefnemers van het cultuurho-
tel op het hart dat er toch ook echt 
rekening gehouden moet worden met 

Ontdekkingstocht onder Domplein
Eindelijk is het dan zover. De hekken 
en schuttingen op het Domplein zijn 
weg; onze nieuwsgierigheid kan 
bevredigd worden. Iets meer dan 
een jaar nadat de eerste schop in de 
grond ging, is het ondergrondse pu-
bliekscentrum, de eerste bezoekbare 
opgraving in Nederland, DOMunder 
geopend.
Uniek voor Nederland, want nergens 
anders vind je archeologische resten 
van tweeduizend jaar geschiedenis 
op één plek, en het is voor het eerst 
in Nederland dat archeologie op deze 
schaal en permanent voor publiek 
toegankelijk is.
Zeven jaar voorbereiding, plannen 
maken en geld en toestemming voor 

de belangen van de bewoners. Drie 
weken eerder presenteerde Stadsdorp 
Wolvenburg zes initiatieven. 
Eigenlijk liggen die plannen redelijk in 
elkaars verlengde. Ook de tijdelijke ten-
toonstellingen van Ine Gevers en het 
nieuwe UtrechtDownUnder kunstpro-
ject van Kunstliefde passen. Een deel 
van deze dromen is terug te vinden in 
de plannen van StayOkay en Muzum.

Albo Helm, de Utrechtse striptekenaar 
uit de buurt, zegt: ‘Wij moeten blij zijn 
dat er een stichting komt die duurza-
me plannen heeft en bewoners infor-
meert en meedenkt met onze wensen. 
Als er een Chinees met een grote zak 
geld komt zijn wij verloren. Wat mij 
betreft ontvangen we StayOkay met 
open armen’. •

Eén ding is in elk geval zeker: de net leeggekomen gevangenis op het 
Wolvenplein zal niet gesloopt worden. ‘Afbreken zou ook de grootste 
verspilling zijn’, zegt architect Hans Sluijmer.

De toekomst ingehaald

De fietsenstalling onder gebouw De Vredenburg is al spectaculair, maar de 
nieuwe stalling voor 4200 fietsen (in drie lagen) onder de Spaanse trappen op 
het Jaarbeursplein overtreft qua luxe, grootte en moderniteit alles. Je krijgt er 
geen bonnetje, maar checkt in en uit met je OV-kaart of leenpas. Lang zoeken 
naar een vrij plaatsje is niet nodig. Op monitoren staat overal aangegeven waar 
nog plek is.
De eerste 24 uur is gratis. Hugo van der Steenhoven, directeur van de 
Fietsersbond, beschouwt dat als een groot succes voor alle fietsers, voor zijn 
club, en voor de stad. Jarenlang was het uitgangspunt van de gemeente, NS 
en Prorail dat je in stallingen dichtbij het station ook voor de eerste dag moest 
betalen. Het roer is dus om. Er zijn geen financiële redenen om je fiets ergens 
buiten op het Jaarbeursplein neer te zetten. Dat is je niet geraden ook. Kort na 
de opening van de stalling heeft de gemeente er duizend fietsen weggehaald. 
Overigens blijft de nieuwe stalling niet voor altijd de grootste. Aan de 
Binnenstadskant, onder het nieuwe stationsplein, komt er één voor 12.500 
fietsen, de grootste ter wereld. Met de bouw is inmiddels begonnen. •

Zaterdag 28 juni: tuinen kijken
Bijna vijftig particuliere tuinen, pandhoven en 
binnenterreinen in de Binnenstad zijn zaterdag 28 
juni open voor publiek. De meeste daarvan zijn 
normaal niet openbaar toegankelijk.
Eenmaal per jaar is er de kans om deze bijzonde-
re plekken te bezoeken. Vorig jaar deden 1700 
mensen dat.
Dit jaar zijn er negen tuinen die voor het eerst te 
bezoeken zijn. Een aantal hiervan ligt in de noor-
delijke Binnenstad, zoals de tuinen van Oude-
gracht 60 (Milieucentrum Utrecht), Oudegracht 
53-55 (stadskasteel Cranestein) en Oudegracht 
17 (huis van Trijn van Leemput). Er is dit keer ook 
een thema: beelden, fonteinen, en andere bijzon-
dere tuindecoraties. 
Tussen 10.00 en 17.00, met een passe-partout van 
€ 12,50, onder meer te koop bij de VVV, Domplein 
9-10, infovvv@toerisme-utrecht.nl . 

het plan zien te krijgen, en ruim 
een jaar in het Domplein graven en 
bouwen gingen er aan de opening 
vooraf.
Maar het idee voor DOMunder ont-
kiemde al velen jaren daarvoor, toen 
architect Theo van Wijk in 1990 een 
luik in de binnentuin van het UCK 
zag en zich afvroeg wat daaronder 
zat. Toen bleek dat daar drie meter 
lager een deel van een oude Romein-
se castellummuur bleek te liggen, 
raakte hij gefascineerd en begon zijn 
fantasie over een mogelijkheid om 
die verborgen schatten onder het 
Domplein zichtbaar en beleefbaar te 
maken voor het grote publiek.
In 2005 richtte hij samen met 

bouwhistoricus Frans Kipp ‘Initiatief 
Domplein’ op en dat leidde o.a. tot 
de eerste Schatkamer en de licht- en 
nevelmarkeringen op en rond het 
Domplein die aangeven waar de 
Romeinse legerplaats aan het begin 
van onze jaartelling stond. 

Afdaling
En nu kunnen bezoekers dan ook 
werkelijk afdalen naar het niveau van 
dat Romeinse castellum vijf meter 
onder het Domplein. Daar kunnen 
ze nu zelf in het halfduister tussen 
de pilaarfundamenten van het in 
1674 ingestorte middenschip van de 
Domkerk met een zogeheten ‘slimme 
zaklamp’ op zoek naar de schat-

Sinte Marie en Hortus
Voor het eerst valt de open tuinendag samen 
met de open dag van de pandhof Sinte Marie op 
de Mariaplaats. Er zijn rondleidingen en er is van 
12.00 tot 12.45 een concert met de zangeressen 
Margot Kalse, alt-mezzo en Esther Sporenburg 
sopraan. Ook treedt, traditiegetrouw, het Binnen-
stadskoor Zangria op en is er weer verkoop van 
bijzondere planten. 

Ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan zijn 
er in de Oude Hortus tot en met september elke 
zondag, dus ook op 28 juni, korte rondleidingen. 
Op 27 juli begint het Hortusfestival, vijf avonden 
kamermuziek in een fantastische omgeving. 
www.universiteitsmuseum.nl •

 De stalling, een half uur voor de opening © Rop van der Lingen

Grand départ brengt reuring

Binnenstadsbewoners die van 
reuring houden, komen volgend 
jaar volledig aan hun trekken. De 
organisatie van de grand départ 
van de Tour de France belooft 
dat er in de drie maanden tot 
het vertrek geen dag voorbij 
zal gaan zonder een activiteit 
die met de wielergebeurtenis te 
maken heeft. 

Wat er allemaal zal gebeuren is nog 
niet bekend. De organisatoren van 
de toerstart ontwikkelen zelf geen 
uitgebreid programma. Zij gaan er 
van uit dat er uit de stad tientallen 
initiatieven komen. 
De draaiboeken voor de dagen van 
de grand départ zelf zijn al wèl op 
hoofdlijnen bekend. Zo verrijst er op 
het Lepelenburg een groot podium, 
waarop op 2 juli de ploegen aan de 
wereld worden gepresenteerd. Het 
is een evenement waarop ongetwij-
feld vele duizenden nieuwsgierigen 
afkomen. Om het gras van het park 
te beschermen komt er een planken 
vloer op het hele terrein. 
Twee dagen later is de tijdrit, op een 
parcours rond de Binnenstad (start 
bij de Jaarbeurs, finish Centraal 
Station). De tweede etappe, op 5 

juli, begint met een soort optocht 
van renners en reclame-auto’s 
(geneutraliseerde eerste kilome-
ters) dwars door het hart van de 
Binnenstad (Zadelstraat, onder de 
Domtoren door, richting Maliebaan). 
In ’t Goylaan gaat de etappe echt 
van start .

Vrijwilligers
Zonder forse verkeersmaatrege-
len is het evenement niet moge-
lijk. De eerste dagen van juli 2015 is 
de Binnenstad rijk aan afzettingen, 
dranghekken, enz. 
De Tour de France is het groot-
ste jaarlijkse sportevenement ter 
wereld. Het wielercircus omvat 4500 
mensen, de 2400 journalisten niet 
meegerekend. 
De organisatie verwacht in Utrecht 
vijfhonderd- tot achthonderdduizend 
kijkers, verdeeld over de drie dagen. 
Het cijfer is gebaseerd op de ervarin-
gen in Rotterdam.

Er zijn in Utrecht 2500 vrijwilligers 
nodig om de organisatie te onder-
steunen. 
Binnenstadsbewoners die de behoef-
te voelen, kunnen zich melden op 
www.tourdefranceutrecht.nl •

www.binnenstadskrant.nl

Jacqueline van Eimeren

ten onder de grond. De vondsten 
liggen nog (ongeveer) op hun plaats, 
en door ze te beschijnen met de 
zaklamp krijg je het verhaal erbij te 
horen in de oortelefoon. Door 3D 
animaties ter plekke, maar ook via 
een Ipad-app komt het verleden nog 
verder tot leven. 
De tweeduizend jaar geschiedenis 
van het Domplein leeft hier en is 
letterlijk aanraakbaar. Rakelings 
loop je langs eeuwenoude stenen, 
diverse opgegraven objecten en zelfs 
een skelet ligt bijna letterlijk aan je 
voeten.
En het blijft spannend want er wordt 
nog steeds verder gegraven. Komt 
dat zien! •

Foto verpest Stel je voor: je komt uit een ver land, België, 
Japan of nog verder, naar Utrecht. Je hebt 
veel moois gelezen over de Domstad en wil 
dat allemaal wel eens met eigen ogen zien. 
Kom je bij een van de hoogtepunten, de 
Domtoren en niet te vergeten de Domkerk. 
Je camera geladen met een volle batterij 
en een ruime geheugenkaart, moet je bij 
de kerk je camera behoorlijk hoog richten 
om te voorkomen dat je de daar gestalde 
motorfietsen er op krijgt. Vooral de ingepakte 
brommers met lelijke lappen eromheen zijn 
een klap in het gezicht van de toerist die van 
mooie dingen houdt. Richt je je camera te 
hoog, dan kom je al gauw in de knoop met 
de storende kabel die aan het begin van de 
Domstraat hangt. Die kabel is er alleen om 
de kerstversiering aan op te hangen en geeft 
de rest van het jaar een storende streep door 
de vakantiefoto’s. •

Tekst en foto: Sjaak Ramakers

Beeld in de tuin van Zuilenstraat 5 
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Ze liggen verscholen. Niet te zien voor wie wandelt langs de grachten of de 
nauwe straten van de Binnenstad. Geheime plekken zijn het bijna. 
Ideaal voor een onbespied en teder tête-a-tête. Of voor een gezellig glas 
met vrienden, als de zon gaat zakken. Of om in je eentje wat te lezen, in alle 
rust. Het dakterras.
Wie er een heeft is er dolgelukkig mee. En wie er geen heeft ? Ach, ze zijn 
onzichtbaar. Dus die weet niet wat ie mist… Gerard Arninkhof beklom vele 
hoge trappen om een aantal van die verborgen paradijsjes te fotograferen. •

 

Dakparadijsjes Tekst en fotografie Gerard Arninkhof

Al meer dan veertig jaar is haar dakterras aan de Oudegracht een geliefd element in het leven van 
Els Koppert. Afgezien van het nu en dan vervangen van verrotte houten vlonders hoeft er weinig 
aan te gebeuren. Het zijn maar kleine veranderingen. Wat níet verandert: na al die jaren is het nog 
steeds een fijne plek om je even terug te trekken met een kopje koffie. •

Hoe kun je als boerendochter, gewend aan groen en 
ruimte, overleven in de grote stad ? Lida Zuidberg heeft 
háár oplossing gevonden. Haar dakterras aan de Ridder-
schapstraat heeft een riant uitzicht naar alle kanten. En 
de vele planten zorgen voor voldoende agrarische sfeer. 
De trots van Lida (en haar hovenier): de witte regen in 
volle bloei. •

 

Erika Marseille heeft niet één maar meerdere dakterrassen bij haar huis aan de Nieuwegracht. 
Zo kunnen zij en haar vriend elk hun favoriete plekje zoeken, zonder elkaar in de weg te zitten. 
De planten, waaronder een bijzondere kornoelje, vragen niet veel verzorging. Water geven is het 
belangrijkste. En slim systeem met slangetjes en kraantjes helpt daar bij. Vanaf het dak van Erika 
zien we haar buurman Ed Kuijper. Op deze zonnige ochtend is hij al vroeg op zijn omsloten terras. 
Lezend, bijna verscholen achter een heester. Niemand die hem stoort, behalve de fotograaf. •

De zusjes Mieke en Kim Meijer wonen Achter Sint Pieter. 
Zodra het weer maar enigszins toelaat zijn ze buiten, op 
hun grote dakterras. Daar kan veel. Er staan comfortabele 
banken om te loungen. Er is een eettafel met stoelen voor 
de maaltijden. Al ruim acht jaar koesteren ze dit lustoord. 
Liever op het terras dan binnen ! Dat geldt zéker voor hun 
honden, de kleine Milo en dalmatiër Shane. ‘Ons krijg je 
hier niet weg‘, lijken ze te denken. •

Alice Vedder hoeft niet lang na te denken als gevraagd 
wordt naar haar ideale moment op het dakterras aan 
de Kromme Nieuwegracht: in de avondschemering met 
vrienden een glaasje witte wijn drinken. Als daarbij ook 
nog eens het carillon van de Domtoren klinkt is de avond 
perfect. •



Visueel avontuur in TivoliVredenburg
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Het aantal bomen in het Stationsgebied 
daalde sinds 2007 met 338 exemplaren en 
zal de komende tijd nog met zeker tweehon-
derd afnemen, maar gaat daarna langzamer-
hand weer omhoog. Het streven is dat er in 
2030 ongeveer 1120 zijn. 
Toen werkzaamheden in het Stationsgebied 
in 2007 begonnen, stonden er 1022 bomen. 
Minimaal dat aantal moet er straks weer 
staan, zo werd in 2008 besloten. Sindsdien 
worden de cijfers nauwgezet bijgehouden.

Die kap van de eerste bomen (op het Vreden-
burg) had nogal wat voeten in de aarde. Toen 
men na protesten wilde gaan kappen, bleken er 
vogels in de bomen te broeden. Nu wordt daar 
bij planning van voorgenomen kap meer rekening 
mee gehouden.

Aantal bomen Stationsgebied
Deelgebied  2007 April 2014 2030
Catharijne singel/
Paardeveld 367 200 373
Smakkelaarsveld 86 35 60
Vredenburg 
(straat + plein) 13 11 30
Moreelsepark e.o. 155 144 184
Westpeinl/Leidsekade
G.v.R.weg 147 127 197
Croeselaan, Mineurslaan/
Jaarbeursplein 254 167 275
Totaal 1022 684 1119

Overigens is niet alle kap vanwege de uitvoering 
van werkzaamheden; twintig tot dertig bomen 

zijn geveld wegens ziekte (o.a. iepziekte). 
Ook wordt bekeken of bomen verplant kunnen 
worden. Zestig tot tachtig bomen komen daar-
voor in aanmerking. Tot nu toe is het in ongeveer 
25 gevallen al gebeurd. Omdat het Stationsge-
bied nog teveel overhoop ligt, kregen ze elders 
een plek. Verplanten is vrij duur en succes is niet 
gegarandeerd. Zo zijn er eind 2013 acht forse 
iepen van het Paardenveld naar de Gageldijk 
verplaatst. Helaas kwam er een paar dagen later 
een zware storm en lagen er zes om. Drie hebben 
het daarna niet meer gered.

Lindes bij bushalte Vredenburg 
Dit najaar krijgt het Stationsgebied de eerste 
nieuwe bomen. Op het Vredenburg langs de bus-
baan komen zeventien lindes met een minimale 
stamomvang van vijftien centimeter. Het Wijk 
C-Komitee heeft gevraagd om dan ook de bomen 
op de Catharijnesingel langs de expeditietunnel 
voor TivoliVredenburg te planten. De planning is 
verder: Catharijnesingel Noord/Paardeveld/Daal-
setunnel in 2015, eerste fase Stationsplein oost/
Mineurslaan in 2016 en Catharijnesingel midden 
(Rijnkade), Croeselaan, van Sijpesteijnkade, Jaar-
beursplein in 2017. Tot na 2018 moet men geduld 
hebben voor Catharijnesingel Zuid, Vredenburg-
plein, Smakkelaarsveld, Moreelsepark, Westplein, 
Leidsekade/Graadt van Roggeweg. Ondanks alle 
goede bedoelingen zal het gebied er dan nog 
niet zo groen uitzien als in 2007, ook al koos de 
Utrechtse bevolking (en daarna de gemeenteraad) 
voor de groene visie A voor de inrichting van het 
Stationsgebied. De schrijver van dit stukje maakt 
het niet meer mee dat de bomen volwassen zijn. • 

Eerst nog minder, straks meer 
bomen in Stationsgebied

Ben Nijssen Elaine Vis

Doordat de vijf verschillende zalen in één gebouw 
gerealiseerd zijn ontstaan er spannende tussen-
ruimten met geweldig uitzicht. Je kijkt over de 
halve provincie, over de stad, over Wijk-C, op een 
andere plaats over het Vredenburg en je ziet de 
theepot op de traverse van HC. 
Maar je kijkt ook door het gebouw heen, door 
glazen wanden naar zalen of foyers die in de 
ruimte hangen. Een trap is nooit alleen maar een 
trap, maar heeft vaak de functie van hangplek en 
ontmoetingsplek. 
De armaturen van de verlichting in de grote foyer 
doen denken aan straatlantaarns. 

Liever in Utrecht
Kunstenaar Job Koelewijn maakte voor het 
gebouw een nieuwe variant op de eregalerij. Op 
de zwarte band van de roltrappen staan vier-
honderd namen van artiesten die in het vroegere 
Vredenburg optraden en inmiddels overleden zijn. 
De namen van Michel Waisvisz (1949 -2008) en 
Kimmy Woode (1926 -2005) glijden voorbij. Dit is 
een kunstwerk dat in de loop der tijd zal groeien.
‘Zouden ze ons zien daar in Amsterdam’, grapt 
een man. Hij staat voor de enorme glazen wand 
in één van de vele foyers. Je kunt er werkelijk 
Amsterdam en iets oostelijker, de windmolens bij 
Weesp zien.
Het is geen geheim, Amsterdam is bang voor het 
succes van TivoliVredenburg. De kans bestaat dat 
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De eerste nieuwe bomen komen op Vredenburg-Noord, waar de aanleg van de bushaltes in volle gang is © Gerard Arninkhof

Het Volksbuurtmuseum heeft in de loop der jaren 
talloze schilderijen en prenten van particulieren van 
de Jacobikerk verkregen, meestal van amateur-
schilders die hun werk verkochten aan buurt-
bewoners. Van al dat materieel richtte het museum 
een tentoonstelling in die vooral de buitenkant van 
de kerk toont, maar er is ook aandacht voor de 
prachtige muurschilderingen zoals die rond 1870 
nog te zien waren. Ze zijn door J. van Riemsdijk 
overgetrokken en door W.Pleyte omgezet in litho’s. 
Een bijzonder collectie foto’s toont de herbouw 
van de derde spits en van de windvaan, gemaakt 
door kunstsmid Harry de Groot, uit Wijk C, de 
maker. 
De expositie geeft een goed beeld van deze prach-
tige kerk in een sterk veranderende omgeving van 
de laatste honderd jaar. Te zien tot 5 september. • 

Jacobikerk van alle kanten

beroemde artiesten die tijdens hun tournee maar 
een enkele keer Nederland aandoen, nu liever in 
Utrecht optreden.
Op het centrale foyerplein verderop is een 
kunstwerk geïnstalleerd van Aernout Mik. Een 
beeldscherm met een knik erin van drie bij vijf 
meter toont de uitvoering van 4’33’’, een stuk 
van componist van John Cage. De camera glijdt 
langs de concertleden die roerloos hun instrument 
vasthouden, klaar om te spelen, en daarna langs 
het publiek. Dit orkest produceert geen geluid en 
geen beweging. 4’33’’ gaat over stilte. 

Grote zaal oogt kleiner
De oude concertzaal van Hertzberger, de hoofd-
architect van TivoliVredenburg, heet nog steeds 
Grote Zaal. De zaal met 1717 stoelen waar je altijd 
dicht op het podium lijkt te zitten, oogt na het 
zien van het hele gebouw opeens bijna klein. Toch 
blijkt er nauwelijks iets veranderd, alleen de stoe-
len zijn zo gemaakt dat je niet meer gedwongen 
wordt om recht naar voren te zitten. En Hertzber-
ger, die bekend stond om zijn ‘Hertzberger grijs’, 
heeft kleur toegelaten: de pilaren in de omloop 
van de zaal zijn gedecoreerd met horizontale 
gekleurde banen boven elkaar.
Verder heb je Ronda voor de pop, Pandora voor 
cross-over producties, Hertz voor kamermuziek 
en het over drie verdiepingen gerealiseerde Cloud 
Nine van Thijs Asselbergs voor de jazz. Maar in alle 

zalen kunnen meerdere genres geprogrammeerd 
worden.
Bij de Jazz-foyer accentueerde Asselbergs een 
enorme kubusunit met verfijnd kleurig streepjes-
behang. Via patrijspoorten kijk je over Wijk C. Het 
meubilair kan aangepast worden, de stoelen wor-
den gewisseld afhankelijk van de wensen van de 
huurder. Beneden is een depot waar verschillend 
meubilair opgeslagen wordt. 

Kers op de taart
In de Ronda van architect Jo Coenen zijn de muren 
bekleed met bronzen plaatmateriaal waar decora-
tieve elementen, lijkend op die van de Thaj Mahal, 
zijn uitgevreesd. Tussen de uitsparingen zie je het 
akoestisch materiaal.
Helemaal boven is de Pandora, de kers op de taart. 
Er is prachtig daglicht. Er zouden zowel bokswed-
strijden als kinderevenementen gehouden kunnen 
worden. Maar waarschijnlijk komen er vooral 
dance-avonden (en nachten).
NL Architects die deze zaal ontwierp, heeft ook 
de Basketbalbar in de Uithof op zijn naam staan. 
Het verhaal gaat dat deze architecten op een 
bijeenkomst waar ze, niet wetende dat Hertzber-
ger naast hen stond, zich heel negatief over het 
Vredenburg uitlieten: ‘wat een flets gebouw’. 
Hertzberger stelde zich voor en gaf hen daarna de 
mogelijkheid om met een ontwerp voor een zaal 
in het nieuwe gebouw te komen. 
Het zijn kleine ingevingen die het ontwerp zo 
goed maken. De patrijspoorten, die overal in het 
gebouw terugkomen, zijn hier net iets schuin in de 
gevel gezet.
Het is spannend hoe de stad het gebouw zal 
omarmen. •

Afhankelijk van het weer worden op 8 augustus 
tussen de tweehonderd en zeshonderd deelnemers 
verwacht voor de Rubberboot Missie, een vaartocht 
van 3,5 kilometer van park Lepelenburg naar de 
Weerdsingel-Westzijde, waar ook – in Ecco – het 
feest na afloop is. 
Utrecht maakt dit spektakel nu voor de derde keer 
mee. De bedoeling is het record van vorig jaar (vier-
honderd deelnemers) te breken. Deelname is gratis. 
Aanmelden via Facebook Rubberboot Missie. • 

Rubberbootspektakel

Ben je nu op de derde of op de zesde verdieping, vraag je je af in deze enorme foyer, een 
plein met allerlei prachtige, deels hangende units eromheen. De vijf concertzalen, de klei-
nere ruimten zoals de bars, de workshopplaatsen, het restaurant en de vergaderzalen van 
TivoliVredenburg kunnen achtduizend bezoekers herbergen. Alle ruimten zijn verschillend, 
niets is uniform. De plafonds en de vloeren zijn geschakeld in hoogte, achter elke hoek is het 
weer anders, meestal groots, met allure en soms verrassend intiem. 

Fantastisch uitzicht © Rop van der Lingen
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De verhuisdozen staan al klaar voor 
de ambtenaren en het college van 
B&W. Ofschoon: veel kunnen ze 
niet meenemen naar het nieuwe 
stadskantoor, want slechts weinigen 
krijgen een eigen kamer met een 
eigen bureau. De meesten worden 
in oktober flexplekwerkers. Bij aan-
komst in het stadskantoor zetten ze 
hun spullen op een karretje en rijden 
dan naar de plaats die de computer 
hen voor die dag aanwijst.
De gemeente dacht eerst het hele 
gebouw voor zichzelf nodig te 
hebben, maar nu blijkt dat drie-
kwart van de ruimte volstaat. In 
het overblijvende kwart (een aantal 
verdiepingen in de zuidtoren) gaan 
rijksambtenaren zitten. De publieks-
voorzieningen komen op de laagste 
vijf verdiepingen. Helemaal bovenin, 
op de 21ste verdieping, zijn ont-
vangstruiumtes voor grotere groe-
pen. Je hebt daar een spectaculair 
uitzicht over de stad en (bij helder 
weer) een zeer wijde omgeving. 

Kijkje nemen
Wie het stadskantoor van al binnen 
wil zien: op 21 en 22 juni, de dagen 
van de architectuur, exposeert 
Archiprix Nederland in de spectacu-
laire hal het beste werk van aanstor-
mend ontwerptalent. •

www.wijkraadbinnenstad.nl

Bevoorrading zal minder overlast geven

Iedereen kent de voorbeelden wel: een grote 
vrachtwagen stopt midden op een smalle straat 
om de lading te lossen. Dat kan weleens een 
kwartier of langer duren. Het doorgaande ver-
keer stagneert en blijft, met draaiende motor, 
stil staan. Als je pech hebt en het is een koel-
auto en hij staat naast je huis, dan is er ook nog 
geluidhinder.
Ook komt het vaak voor dat een grote vracht-
wagen stopt om maar één of twee pakketjes te 
bezorgen.

In de wijkraad staat de overlast door het vracht-
verkeer regelmatig op de agenda. Twee jaar 
geleden nog wees de wijkraad, in een advies 
aan burgemeester en wethouders, op de ernsti-
ge schade aan kelders en keldermuren langs de 
grachten, vooral veroorzaakt door het te zware 
vrachtverkeer. Toen werd ook geconstateerd dat 
er niet of nauwelijks werd gehandhaafd op de 
maximaal toegestane aslast, het gewicht. Dat 
gebeurt nu wel af en toe. Sindsdien is er weinig 
veranderd, nog steeds rijden er grote vracht-
wagens, betonmolens en ander zwaar materieel 
over de kwetsbare grachten. (Zie ook pagina 7.)

De laatste mijl
In de wijkraadvergadering van mei zijn we bijge-
praat over de visie van de gemeente over de toe-
komst van het goederenvervoer. Een medewerker 
van de afdeling milieu en mobiliteit van de ge-
meente vertelde ons het volgende: Stadsdistribu-
tie is een belangrijk aspect van het goederenver-
voer, denk aan bevoorrading winkels etc. 

De gemeente wordt geadviseerd door de Com-
missie van Advies Bevoorrading Utrecht.
In deze commissie zitten winkeliers en branche-
organisaties op dat terrein.
Voor duurzame stadsdistributie wordt samen-
werking gezocht met allerlei belanghebbenden. 
De overheid faciliteert, stimuleert en reguleert, 
en gebruikt zoveel mogelijk de kracht van het 
bedrijfsleven. Dat laatste is bijvoorbeeld zicht-
baar in de elektrische Cargohopper. Een ander 
bekend voorbeeld is de bierboot; sinds drie jaar 
is hij elektrisch en momenteel wordt onderzocht 
of het mogelijk is dat hij een grotere actieradius 
krijgt. 

Driekwart jaar geleden heeft de gemeente de 
zogenaamde Last Mile Scan gedaan: aan bedrij-
ven die in de stad moeten leveren is gevraagd 
aan te geven hoeveel tijd het laatste stukje van 
hun rit hen kost, in tijd en in geld. Want een 
rit van Woerden naar de rand van Utrecht gaat 
veel sneller dan van de rand van Utrecht naar de 
Binnenstad. Inmiddels zijn er zeventig leveran-
ciers geïnteresseerd in een alternatief dat is ge-
koppeld aan een samenwerkingsproject tussen 
stadsdistributeurs. Daarin hebben vijf verladers 
die vaak in de Binnenstad moeten zijn, de han-
den ineengeslagen om vanuit een gezamenlijk 
overslagpunt op de Europaweg met gebundeld 
elektrisch vervoer verder de Binnenstad in te 
gaan. Te zijner tijd wordt het overslagpunt waar-
schijnlijk verplaatst naar Lage Weide, dat wordt 
op termijn wellicht zelfs een landelijk overslag-
punt.

Op naar het witte stadspaleis 

Wie zelf geen bootje heeft, maar 
toch in de Binnenstad het water op 
wil, heeft deze zomer volop keuze. 
Niet alleen zijn er meer ondernemers 
die allerlei soorten sloep-arrange-
menten aanbieden, ook is er een 
groter en gevarieerder aanbod van 
elektrische bootjes waarmee je zelf 
kunt varen. 
Vorig jaar is bepaald dat om onge-
lukken bij het wegvaren te voorko-
men, verhuur alleen op twee rustige 
locaties op de stadsbuitengracht mag 
gebeuren: de Grift bij het Hooghiem-
stragebouw en de Wittevrouwen-
singel tussen de woonboten en de 
Wittevrouwenbrug. Niettemin zijn 
er ook nog op de Oudegracht twee 
verhuurbedrijven. In de Grift worden 
bootjes verhuurd via een soort Green-
Wheels-procedure. Er liggen sinds 
zomer 2013 drie elektrische sloepen, 
maar dat mogen er zes worden. 

Wijkraad: na 2 uur ’s nachts geen pizza’s meer bezorgen

De wijkraad adviseert het college van B&W een 
verbod voor snackbars om na twee uur ’s nachts 
bestellingen te bezorgen. Ook moet de gemeente 
de snackbareigenaren aanspreken op het zwerfvuil 
afkomstig uit hun zaak. De gemeente moet veel 
strikter gaan handhaven en moet dit ook commu-
niceren met de omwonenden en de ondernemers. 
De omwonenden moeten met hun klachten direct 
bij de verantwoordelijke ambtenaar via telefoon en 

Steeds meer keuze op de gracht

In 2025 emissievrij
Hopelijk zullen er binnenkort anderen komen die 
zich hierbij willen aansluiten. De vijf bedrijven 
krijgen ontheffing van de venstertijden (periodes 
van de dag dat auto’s in het voetgangersgebied 
mogen komen) en mogen op de busbaan rijden 
(dat geldt nu ook al voor bedrijven die aan be-
paalde – zware – criteria voldoen). 
Het is de bedoeling op termijn ook de horeca 
erbij te betrekken. Wat er ook aankomt, als on-
derdeel van Zero Emission, is de Green Deal. Dat 
betreft een afspraak over stadslogistiek, die valt 
binnen het kader van het landelijk akkoord en 
is gericht op het stimuleren van duurzame initi-
atieven. Doel is om 2025 zero emission bereikt 
te hebben. Van Europa moet het in 2030 zo ver 
zijn, maar een Green Deal houdt in dat je verder 
gaat dan Europa, vandaar dat in Utrecht het 
streven is gericht op 2025.
Utrecht is bovendien in gesprek met andere 
grote steden om afspraken te maken over de 
venstertijden, zodat die overal gelijk zijn. Vervol-
gens zouden die venstertijden aangepast kun-
nen worden aan schone auto’s in de toekomst. 
Zo wordt dat steeds teruggebracht, naar nul in 
2025, zodat in 2025 alleen schone auto’s in de 
stad mogen. Maar de brancheorganisaties wer-
ken daar nog niet aan mee. De gemeente zal 
mogelijk regels moeten gaan stellen. 
De wijkraad zal de ontwikkelingen volgen en zo 
nodig nadere voorstellen doen en burgemeester 
en wethouders daarover adviseren. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

mail terecht kunnen en ook horen wat er met hun 
klacht is gebeurd. 
Als klachten inderdaad door bezoekers van een 
snackbar veroorzaakt worden, dan krijgt de on-
dernemer de gelegenheid daar zelf actie op te 
ondernemen. Leidt dit niet tot resultaat dan dreigt 
nachtelijke sluiting. Mocht de overlast ondanks al-
les op meerdere plaatsen blijven bestaan dan moet 
een algehele nachtelijke sluiting voor snackbars 

Via de site www.sloepdelen.nl 
ontvang je een activeringscode 
waarmee je een boot kunt starten. 
Er is dus geen verhuurder of instruc-
teur aanwezig. Sloepdelen is ook al 
actief in Amsterdam en Leiden. 
Op ongeveer dezelfde basis biedt 
www.greenjoy.nl sinds 21 mei elek-
trische bootjes aan op de Wittevrou-
wensingel. Hier liggen meteen al het 
maximale aantal van zes bootjes. 

Greenjoy heeft ook bootjes in 
Haarlem en Leeuwarden. Bijzonder 
is dat ze het tarief aanpassen aan de 
omstandigheden. Bij veel vraag gaan 
de prijzen omhoog.

Kermisachtig
Ondanks het verbod van de gemeen-
te biedt www.kanoverhuurutrecht.nl 
op de Oudegracht ook nog steeds 
elektrische bootjes aan. Dit bedrijf 
bestrijdt met juridische middelen het 
verbod en gaat door tot de moge-
lijkheden zijn opgebruikt. Het stelt 

dat het de Utrechtse initiatienemer 
is van dit soort verhuur. De verhuur-
plek is echter ongelukkig door de 
drukte bij de Zandbrug.
Sinds kort is er ook SYL (See You 
Later) http://seeyoulaterut.wix.com
/seeyoulaterutrecht, die bij de 
Vismarkt eenpersoons elektrische 
bootjes verhuurt. Ze hebben een 
kermisachtige uitstraling: ingekorte 
kano’s met een stuurtje. Benieuwd 
of de gemeente hier ook tegen wil 
optreden.
De beleid van de gemeente is greep 
te houden op de botenverhuur-
sector. Zo gelden er beperkingen 
aan het varen met sloepen met meer 
dan twaalf passagiers, maar als een 
tocht in bijvoorbeeld Maarssen start, 
is daar niets tegen te ondernemen. 
De VVD pleit intussen voor meer 
aanlegplaatsen in en rond de Bin-
nenstad voor kleine bootjes. 

Ben Nijssen
© Gerard Arninkhof

Locatie elektrische bootjes Wittevrouwen-
singel © Sjaak Ramakers

overwogen worden, vindt de wijkraad.
Uit de wijkraadpleging van vorig jaar bleek dat 
één van de voornaamste vormen van overlast 
van de horeca bestaat uit nachtelijke geluiden 
van luid pratende bezoekers van snackbars, 
ruzies die in de buurt van snackbars op straat 
worden uitgevochten, geluid van brommers die 
bestellingen bezorgen en zwerfvuil dat in de 
buurt rondslingert. •

Blauwe Zaal-voorstellingen 
in Rasa

In verband met de tien miljoen euro kostende 
verbouwing programmeert de Stadsschouwburg 
de kleine zaal-voorstellingen komend seizoen 
in Rasa in de Pouwtraat. De grote zaal blijft in 
gebruik, de Blauwe Zaal wordt volledig overhoop 
gehaald, het restaurant uitgebreid. De garderobes 
steken de gang over naar de plaats waar nu de 
kassa’s zijn, en op de plaats van de garderobes 
komt een grote koffiesalon. • 

Onderzoek naar rattenplaag

In opdracht van de gemeente doet de Stichting 
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) on-
derzoek naar de rattenoverlast op het Domplein. 
Sinds de start van de werkzaamheden van Do-
mUnder klagen de omwonenden over een ratten-
plaag, die te maken zou hebben met vervanging 
van rioleringen. Het KAD brengt de omvang van 
het probleem in kaart. Daarna is het de beurt aan 
een rattenbestrijder. • 

Koopavonden zeer stil

De koopavond is zwaar op z’n retour, zo wijst 
een passantenonderzoek in verscheidene winkel-
steden van bureau CityTraffic uit. In Utrecht is het 
helemaal bar en boos. De winkeliers weten dat 
al lang. Sommigen doen niet meer mee aan de 
koopavond. De opbrengsten staan niet meer in 
verhouding tot de kosten. Als oorzaken worden 
de aanzuigende werking van de zondag-opening 
en het internet-shoppen genoemd. •



Nieuwe regels in park Lepelenburg

een goed economisch vestigings-
klimaat in deze buurt.’
 
Winkelstraatmanager Fred Eijt is te 
bereiken via Wijkbureau Binnenstad: 
030-286 00 00 Voor dringende 
overlastmeldingen is er de Overlastte-
lefoon: 06-83 62 23 55 •

Nieuwe winkelstraatmanager 
Breedstraatbuurt

Eén van de dingen waar Fred zich 
de komende tijd op zal richten is 
de leegstand van winkelpanden in 
het gebied. ‘Ik ga lobbyen om te 
zorgen dat deze panden zo snel 
mogelijk een bestemming krijgen. 
Eventueel met een tijdelijke culturele 
of artistieke invulling.’ 
 
Praatje
Winkeliers in het gebied kunnen Fred 
regelmatig in hun buurt aantreffen. 
‘Ik geef mijn ogen goed de kost. 
Want een nette en veilige open-
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Een goede leefomgeving helpen 
creëren in de binnenstad is een 
uitdaging waar de jonge politicus 
graag zijn tanden in zet. ‘Zelf woon 
ik boven een café in de binnenstad. 
Ik realiseer me dus terdege dat er 
wrijving kan zijn tussen de leven-
digheid van de stad en de rust die 
sommige bewoners zoeken. Zeker in 
de zomer, als mensen lang op straat 
blijven hangen na een kroegbezoek, 
wordt regelmatig overlast ervaren. 
Met goed onderling overleg moet 
daar een leefbare oplossing voor te 
vinden zijn.’

Straatborrel
Met goed overleg bedoelt Menke 
niet alleen een soepele communicatie 
tussen horeca-uitbaters en om-
wonenden, maar ook tussen wijk-
bewoners onderling. ‘De binnenstad 
heeft 17.000 inwoners, die elkaar 
vaak nauwelijks of niet kennen. Het 
wijkgevoel kan wel wat sterker. 
Het kan bijvoorbeeld zeer de moeite 
lonen om eens in een cafeetje 
samen een glas te drinken. Als er 

Herinrichting St. Jacobsstraat 
gaat richting uitvoering 

Met de herinrichting van de St. 
Jacobsstraat wordt het verblijf in en 
het reizen door de St. Jacobsstraat 
een stuk aangenamer. Het college 
heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) 
voor de herinrichting van de St. 
Jacobsstraat vastgesteld. Als alles 
volgens plan verloopt, zijn de werk-
zaamheden medio 2015 voltooid.

De St. Jacobsstraat past binnen de 
plannen ‘Utrecht Aantrekkelijk en 
Bereikbaar’ en is één van de straten 
van de pilot ‘Openbare Ruimte 
Centrum’. Doel van deze pilot is om 
de binnenstad een impuls te geven 
door er de verblijfskwaliteit te ver-
hogen en daarmee de economische 
vitaliteit te versterken. De herinrich-
ting van de St. Jacobsstraat is ook 
onderdeel van het project ‘OVer-
vecht snel en betrouwbaar’’. Met dit 
project wil het college de OV-ver-

bare ruimte is een voorwaarde voor 
een goed ondernemersklimaat en 
een prettige leefomgeving. Ook de 
mening en ideeën van bewoners zijn 
daarbij nuttig. Signalen over veilig-
heidsproblemen speel ik door naar de 
collega’s van Veiligheid Binnenstad of 
Politie. Ook loop ik steeds even binnen 
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‘Ondernemers zijn heel bepalend 
voor de buurt’, benadrukt Fred, 
die voor drie jaar als winkel-
straatmanager is aangesteld. 
‘Het is dan ook belangrijk dat 
het voor iedereen een plezierige 
omgeving is. Zijn er verbeter-
punten? Dan kaart ik dat bij de 
juiste gemeentelijke afdeling 
aan om te zorgen dat er een op-
lossing komt. Ook wil ik samen 
met de ondernemersvereniging 
initiatieven ontwikkelen om het 
economisch functioneren van de 
Voorstraat en Breedstraatbuurt 
te stimuleren.’

Wijkbureau Binnenstad Wijkbureau Binnenstad

Nieuwe wijkcontactpersoon:  Steven Menke

Winkelstraatmanager Fred Eijt © Willem Mes

‘De binnenstad moet een plek zijn waar Utrechters en bezoekers op een 
plezierige manier kunnen genieten van winkels, cultuur en historie’, 
zegt Steven Menke (25). Het kersverse gemeenteraadslid voor Student & 
Starter is de nieuwe wijkcontactpersoon voor de binnenstad. ‘Wonen in 
de binnenstad moet óók prettig zijn.’

dan onderlinge irritaties zijn, kun je 
elkaar makkelijker vinden.’ Om de 
toon zetten is hij van plan binnen-
kort een borrel te organiseren voor 
bewoners in zijn eigen straat.  

Verkeer
Naast goede communicatie staat 
ook het verkeer in de binnenstad 
hoog op zijn prioriteitenlijst. ‘Daar 
moeten we sterker op inzetten als 
gemeenteraad. De stad wordt steeds 
groter en daarmee ook drukker. In 
de binnenstad wil ik meer ruimte 
maken voor voetgangers en fietsers. 
De auto’s mogen wat mij betreft nog 
meer geweerd worden.’  

Als wijkcontactpersoon onderhoudt 
Steven Menke namens de raad het 
contact met het wijkbureau en de 
wijkregisseur. Tevens begeleidt hij 
de halfjaarlijkse bezoeken van de 
gemeenteraad aan de wijk, waarvan 
de laatste op 4 juni plaatsvond. 
Wijkbewoners kunnen hem met 
suggesties of opmerkingen bereiken 
via s.menke@utrecht.nl •

Gaat u wél op vakantie? Vertel het uw buren. 
Inbrekers slaan vaker toe tijdens een vakantie.
 
Wat kunt u doen?
•  Doe deuren en ramen goed op slot en laat de sleutels niet in het
 slot zitten.
•  Vraag uw buren om de post uit het zicht te leggen en een oogje 
 in het zeil te houden.
•  Doe het licht aan! Laat lampen in de avonduren branden door 
 tijdschakelaars op lampen te installeren.

Begin juni zijn er parkborden geplaatst door de gemeente in het park Lepe-
lenburg met daarop duidelijke parkregels. Hierop kan de gemeente/politie 
toezicht houden. De reden is dat we het park een veilige en aangename 
plek willen maken voor omwonenden en bezoekers. De nieuwe regels zijn:
•  laat afval achter in de daarvoor bestemde bakken
•  verboden om versterkte muziek ten gehore te brengen 
 (met uitzondering van evenementen)
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 
eenheid Veiligheid Binnenstad van gemeente Utrecht op telefoon-
nummer 030-286 00 00. •

bij winkels en bedrijven en maak 
ik een praatje met de eigenaren. Ik 
spoor hem of haar graag aan om hun 
ideeën met me te bespreken, zodat ik 
kan uitzoeken wat de gemeente kan 
doen om die in gezamenlijkheid met 
ondernemers te verwezenlijken. 
Want we hebben allemaal baat bij 

Goed idee? 
Doe er iets mee!

Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Gemeente Utrecht ondersteunt initiatieven van bewoners en 
ondernemers om hun buurt beter, leefbaarder en veiliger te maken. 
Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget. 
Een paar voorbeelden van initiatieven in de binnenstad zijn:
 • Bankje in de Pastoor Nuenenstraat
 • Keistraat, buurtbewoners koken voor bewoners van dag- 
  en nachtopvang De Kei

Heeft u ideeën die een bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget? 
Aanvragen kan via www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget •

‘Meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers’

Fred Eijt (52) is sinds maart dé contactpersoon voor ondernemers 
in het gebied rond de Voorstraat. Zijn missie: zorgen voor een prettig 
ondernemersklimaat en een aantrekkelijke openbare ruimte.

binding tussen centrum en Overvecht 
verbeteren door knelpunten weg 
te nemen, de betrouwbaarheid te 
vergroten en de reistijd te verkorten. 
Twee bushaltes in de St. Jacobsstraat 
worden samengevoegd tot één en de 
verkeerslichten op de kruising van de 
St. Jacobsstraat met de Waterstraat 
worden verwijderd. 

Bij het opstellen van het ontwerp 
is rekening gehouden met andere 
ontwikkelingen in de binnenstad 
zoals het verbeteren van de verkeers-
ontsluiting van wijk C, de uitbreiding 
van de Bijenkorf en de wens om het 
oversteken van de St. Jacobsstraat te 
verbeteren. Het VO wordt uitgewerkt 
tot een definitief ontwerp en bestek, 
daarna start de aanbesteding. De 
planning is om voor het einde van het 
jaar te starten met de uitvoering.•

Inbrekers gaan niet op vakantie!

Gemeenteraadslid Steven Menke © Willem Mes

Le Tour Utrecht: 
een unieke beleving 
voor iedereen!

De start van de Tour de France in Utrecht in juli 2015 is de uitgelezen 
kans om het verhaal van Utrecht te vertellen aan een internationaal 
publiek. Het wordt een enorme economische, culturele en toeristische 
impuls voor de stad. Een gele stad volledig in het teken van de Tour, 
500.000 - 800.000 verwachte bezoekers over een week, 2400 journa-
listen, veel vrijwilligers. Een fantastisch feest. Maar een groot topsporte-
venement brengt ook hinder met zich mee voor de bereikbaarheid van 
de stad en de omgeving aan het parcours, dat van de westkant naar de 
oostkant van de stad loopt. 

Mede daarom informeert de organisatie van Le Tour Utrecht de bewo-
ners en bedrijven graag vroegtijdig over de aankomende festiviteiten, de 
bereikbaarheid en de mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden 
of activiteiten te organiseren. Op www.tourdefranceutrecht.com 
komt hierover de komende tijd uitgebreide informatie te staan. •
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Vr 13 Geertekerk
20.15 Utrechtse 
Muziekacademie olv 
Marco Bons mmv 
koperensemble CU4+; 
Beethoven, Symfonie nr 
5; werken van Arnold, 
Ewald en Stravinsky; € 
12/10

Za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Gerben Budding 
(orgel); collecte

Za 14 ZIMIC
20.00 Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra mmv 
Heleen Kalisvaart 
(sopraan), Peter Gerritsen, 
Lucien Monfils en 
Thij de Haan (spel): Crisis; 
werken van o.a. Britten, 
Rota en Weill; ook op 
15 juni

Za 14 Pieterskerk
20.15 Multiple Voice olv 
Paul de Kok: Noorderlicht; 
Koormuziek uit Scandina-
vië; € 15/12,50

Zo 15 ZIMIC
14.00 Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra mmv 
Heleen Kalisvaart 
(sopraan), Peter Gerritsen, 
Lucien Monfils en 
Thij de Haan (spel): Crisis; 
werken van o.a. Britten, 
Rota en Weill

Zo 15 Willibrordkerk
14.00 Kamerkoor 
Saudade olv Vincent 
Doek: Getijdenconcert; 
collecte

Zo 15 Josephkerk
15.30 Utrechts Vocaal 
Ensemble olv Jeroen 
Spitteler; werken van o.a. 
Górecki, Tormis, Lauridsen 
en Pärt; € 10

Ma 16 TivoliVredenburg
20.15 Utrechtsch 
Studenten Concert olv 
Bas Pollard mmv Remy 
van Kesteren (harp); 
Ravel, Une barque sur 
l’océan en La Valse; 
Prokofiev, Cinderella Suite 
no. 1; Van Oosten, Harp-
concert; € 19/12,50

Wo 18 Lutherse Kerk
20.00 Studenten UCK; 
instrumentale en vocale 
werken van Purcell, 
Monteverdi en Dowland

Vr 20 Akademiegebouw
20.00 Studenten-
vrouwenkoor Medusa olv 
Tanya Worron mmv 
Sophie van Dijk (harp): 
Fairy Tales; werken van 
o.a. Larsen, Holst en 
Ireland; € 12/8

Vr 20 Pieterskerk
20.15 VU-Kamerkoor 
olv Boudewijn Jansen: 
Dodendans; Distler, 
Totentanz; Pizzetti, 
Requiem; Gesualdo, 
madrigalen; € 13/10

Vr 20 Geertekerk
20.15 De Nieuwe 
Philharmonie Utrecht olv 
Johannes Leertouwer; 
Dvorak, 9e symfonie 
De nieuwe wereld; Grieg, 
Peer Gynt (tekst: Tjeerd 
Bischoff); € 25

Za 21 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Tanja Obalski 
(sopraan) Constance 
Allanic (viola di gamba) en 
Jan Hage (orgel); collecte

Za 21 Lutherse Kerk
20.30 Strijkorkest 
Zoroaster olv Herman 
DraaisMa mmv Rens 
Claerhoudt (viool); 
Piazzolla, De vier seizoenen 
van Buenos Aires; 
Mozetich, Postcards from 
the Sky; Sjtsjedrin, 
Russische foto’s; 
Authman, Nachtlied; € 
12/10

Zo 22 Willibrordkerk
14.00 Kamerkoor 
Corps d’Esprit olv Patrick 
Pranger mmv Anton 
Doornhein (orgel); Pärt, 
Berliner Messe; Gesualdo, 
madrigalen; Brahms, 
Fünf Gesänge; collecte

Zo 22 Academiegebouw
15.00 Utrechtse 
Studentencantorij olv 
Fokko Oldenhuis; Martin, 
Mis voor dubbelkoor; 
werken van Sweelinck, 
Messiaen, Poulenc en 
Micháns; € 14/9

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Wo 25 TivoliVredenburg
20.00 Openingsconcert 
Internationaal Kamer-
muziekfestival Utrecht; 
t/m 29 juni; info www.
kamermuziekfestival.nl

Wo 25 Geertekerk
20.15 Crea-Orkest olv 
Bas Pollard mmv Guillermo 
Collazo Cortegoso (tuba); 
Chabrier, España; Albéniz, 
Granada uit Suite Espa-
nola; Vaughan Williams, 
Tubaconcert; Brahms, 
Eerste symfonie; € 14/10

Vr 27 Gertrudis-
 kathedraal
12.30 Piet van der Steen 
(orgel) en Lodewike van 
der Steen (viool, altviool)

Za 28 Hoog Catharijne
11.00 The Mall of Sound; 
concerten in en om het 
winkelcentrum; gratis

Za 28 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij 
olv Remco de Graas; 
C.Ph.E. Bach, Magnificat; 
collecte

Za 28 Jacobikerk
20.15 USKO olv Gilles 
Michels: Rêverie d’une 
belle époque; werken 
van Fauré, Ravel, Franck, 
Debussy, Poulenc en 
Chausson; € 15/10

Zo 29 Willibrordkerk
13.30 Houtens Kamer-
koor Rondo olv Hans 
de Munnik; Händel, 
Messiah; € 22,50

Zo 29 Janskerk
15.00 The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink: Bach Proms; 
€ 70

Zo 29 Nicolaïkerk
17.00 Vespercantorij 
olv Ko Zwanenburg mmv 
Berry van Berkum (orgel), 
Cappella di San Nicolai 
en vocale solisten: 
Cantatevesper; Bach, 
BWV 10 Meine Seele 
erhebt den Herren

Zo 29 Geertekerk
19.30 VU-Orkest olv 
Daan Admiraal; Resphigi, 
Pini di Roma; Kortekaas, 
Foreign Body; Rimski-
Korsakov, Scheherazade

JULI
Vr 4 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Gerrit Christiaan de Gier; 
werken van Bach; 
collecte

Za 5 Domkerk
15.30 Orgelserie: 
Jan Hage; collecte

Ma 7 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Malgosia Fiebig

Vr 11 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Arjen Leistra; collecte

Za 12 Domkerk
15.30 Orgelserie: 
Ines Maidre; collecte

Zo 13 Utrecht
12.00 Culturele Zondag: 
On Tour; info www.cultu-
relezondagen.nl

Ma 14 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Philippe Beullens

Vr 18 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Toon Hagen; collecte

Vr 18 Geertekerk
20.15 Nederlands 
StrijkersGilde olv Gijs 
Kramers; Vaughan 
Williams, Fantasia on a 
theme by Thomas Tallis; 
Klankdokters, 
We kunnen kwantitatief 
zijn; Herrmann, Psycho 
filmmuziek; Walton, 
Sonata for Strings

Za 19 Domkerk
15.30 Orgelserie: 
Jan Hage (orgel) en 
Tatiana Koleva (slagwerk); 
collecte

Ma 21 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Gildas Delaporte

Vr 25 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Erwin Wiersinga; collecte

Za 26 Domkerk
15.30 Orgelserie: 
Kristiaan Seynhave; 
collecte

Ma 28 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Boudewijn Zwart

AUGUSTUS
Vr 1 Jacobikerk
12.30 Orgelzomer: 
Laurens de Man; collecte

Za 2 Nicolaïkerk
13.00 Berry van Berkum 
(orgel); collecte

Za 2 Domkerk
15.30 Orgelserie: Ignace 
Michiels; collecte

Ma 4 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Arie Abbenes en Huub 
Blankenberg

Vr 8 Jacobikerk
12.30 Orgelzomer: 
Sander Booij; collecte

Za 9 Nicolaïkerk
13.00 Joost Langeveld 
(orgel); collecte

Za 9 Domkerk
15.30 Orgelserie: Peter 
van de Velde; collecte

Ma 11 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Gilles Lerouge

Vr 15 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Kirstin Gramlich; collecte

Za 16 Nicolaïkerk
13.00 Tineke Steenbrink 
(orgel) en Anna 
Schweizer (cello); collecte

Za 16 Domkerk
15.30 Orgelserie: 
Matteo Imbruno; collecte

Ma 18 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert: 
Carl van Eyndhoven

Vr 22 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Gerrit Christiaan de Gier; 
collecte

Za 23 Nicolaïkerk
13.00 Ko Zwanenburg 
(orgel); collecte

Za 23 Domkerk
15.30 Orgelserie: Jan 
Jansen; collecte

Ma 25 Pandhof 
 (luisterplaats) 
20.00 Beiaardconcert: 
Malgosia Fiebig en Jeroen 
en Sandra van Veen; 
ABBA vanaf de DOM

Vr 29 Jacobikerk
20.00 Orgelzomer: 
Willeke Smits; collecte

Vr 29 TivoliVredenburg
20.00 Collegium 1704 
olv Václav Luks; 
openingsconcert Festival 
Oude Muziek; t/m 7 
september; info 
www.oudemuziek.nl

Za 30 Nicolaïkerk
13.00 Leon Berben 
(orgel); collecte

Za 30 Domkerk
15.30 Orgelserie: Olivier 
Salandini; collecte

Za 30 Buurkerk 
(Museum Speelklok)
20.00 Minne Veldman 
en Gerwin van der Plaats 
(orgel)

SEPTEMBER
Za 6 Nicolaïkerk
20.00 Toon Hagen 
(orgel); Ten Holt, Canto 
Ostinato; € 10/9/5

Za 6 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 7 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Utrecht Uitfeest; info 
www.culturelezondagen.nl

Wo 10 TivoliVreden-
burg
20.00 Openingsconcert 
Gaudeamus Muziekweek; 
hedendaags klassiek, t/m 
14 september; info www.
muziekweek.nl

Za 13 Binnenstad
11.45 Orgelconcert 
door Bas Groenewoud in 
de Willibrordkerk; 12.00 
Maarten van der Bijl in 
de Geertekerk; 13.00 
Ko Zwanenburg in de 
Nicolaïkerk; 13.15 Frank 
van Basten in de Wester-
kerk; 14.00 Wouter van 
Belle in de Catharinaka-
thedraal; 14.15 Gerrit 
Christiaan de Gier in de 
Jacobikerk; 15.15 Paul 
van der Woude in de 
Augustinuskerk

Za 13 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Cantores Martini 
olv Remco de Graas mmv 
Berry van Berkum (orgel); 
collecte

Zo 14 Geertekerk
19.30 Bachcantate-
dienst olv Gerrit Maas; 
BWV 243 Magnificat in 
D; collecte
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Inruilen oude diesel 
aantrekkelijker dan ooit
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Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners 
en ondernemers in de wijk Binnenstad. Heeft u een vraag over zaken 
die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste 
adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt 
spreken. Bel dan voor een afspraak.

Wijkbureau Binnenstad Telefoon: 030 - 286 00 00. 
Email: binnenstad@utrecht.nl Website: www.utrecht.nl/binnenstad. 
Twitter: @wbbinnenstad •

Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad

Utrecht weert vanaf 1 januari 2015 zeer vervuilende auto’s uit de 
binnenstad. Wie zo’n auto heeft, kan subsidie aanvragen voor de 
sloop en/of vervanging door een schoner exemplaar. Die subsidie 
kan oplopen tot maximaal 2.500 euro per auto per inwoner of be-
drijf. De regeling lijkt nu al een succes.

Veel ideeën binnenstad voor 
Wijkgroen- en Wijkwaterplan

In het najaar van 2013 hebben 
bewoners en ondernemers van de 
Binnenstad ideeën aangedragen 
voor het Wijkgroenplan en het 
Wijkwaterplan. De afgelopen 
maanden zijn de ideeën getoetst op 
uitvoerbaarheid en inpasbaarheid. 
Tien ideeën worden niet gerealiseerd 
om de volgende redenen: de grond 
of de bebouwing is geen openbaar 
terrein of niet in eigendom van de 
gemeente, het idee heeft betrekking 
op het Rijksmonument Zocherpark 
en het Singelgebied, of het idee is in 
strijd met vastgesteld beleid. 

Tussen de ideeën die wel uitgevoerd 
worden zit een buurttuin in Wijk C 
die een groenere uitstraling krijgt 
door het aanbrengen van struiken, 

kleurrijke bloemen en een (natuur-
lijk) speel, zitelement. Verder wordt 
het Karmelietenhof heringericht, 
krijgt de Willemstraat een groener 
aanzien door nieuwe bloem-/boom-
bakken en start een test om drijfwa-
terplanten terug te brengen in de 
Singel. Bewoners en ondernemers 
worden betrokken bij de uitvoering 
en het onderhoud van de plannen. 

Via de website: www.utrecht.nl/
wijkgroenplannen kunnen belang-
stellenden de komende jaren terecht 
om de voortgang van de uitvoering 
van het wijkgroenplan te volgen. 

Meer informatie over de wijkwater-
plannen is te vinden op: 
www.utrecht.nl/waterloket •

De gemeente stelt alles in het werk 
om de luchtkwaliteit in het centrum 
en een aantal omliggende wijken 
te verbeteren. Dat is goed voor de 
gezondheid van bewoners, maar ook 
noodzakelijk wil Utrecht voldoen aan 
de Europese normen. De gemeen-
te werkt daar op diverse manieren 
aan, onder meer door de aanschaf 
van schonere stadsbussen. “Ook 
het invoeren van een milieuzone 
levert een belangrijke bijdrage,” zegt 
projectleider Herman van Vuren. “Die 
zone geldt nu al voor vrachtwagens, 
vanaf 2015 komen daar personen- 
en bestelvoertuigen bij.”

De stad telt zo’n 5.500 (diesel)auto’s 
van vóór 2001 die straks de milieuzo-
ne niet meer in mogen. De gemeen-
te hoopt deze eigenaren te stimule-
ren hun auto te laten slopen of in te 
ruilen voor een schonere auto. Maar 
ook voor jongere auto’s is er subsidie. 
Bij elkaar gaat het om 5,5 miljoen 
euro. Het exacte subsidiebedrag per 
inwoner is afhankelijk van onder 
meer de leeftijd van de auto. “Wie 
in aanmerking komt en vóór 1 juli 
beslist, krijgt 250 euro extra subsidie. 
Bewoners of bedrijven in de milieu-
zone krijgen zelfs 500 euro extra. Via 
een simpele kentekencheck op www.
utrecht.nl/milieuzone is de precieze 
hoogte snel na te gaan.” 

In de eerste vier maanden van dit 
jaar kreeg de gemeente al meer dan 
900 aanvragen binnen. “Een aantal 
subsidies is ook al toegekend. We 
hebben een goede start gemaakt 
en dat stemt optimistisch over het 
vervolg.” Wie na 1 januari 2015 nog 
steeds in een te vervuilende auto 
rijdt, loopt het risico op een flinke 
bekeuring. Scanauto’s controleren 
nu al vrachtwagens, maar straks ook 
personen- en bestelauto’s. •

Impressie buurttuin Wijk C

Bewoners en ondernemers van de binnenstad hebben in het totaal 34 
groene ideeën ingediend voor het Wijkgroenplan en Wijkwaterplan. 
Van de 34 ingediende ideeën worden 24 projecten binnen twee tot drie 
jaar uitgevoerd. Het eerste project start dit najaar. Voor de uitvoering 
en voorbereiding van projecten voor het Wijkgroenplan is € 420.000 
beschikbaar. Voor het Wijkwaterplan is € 165.000 vrijgemaakt.

Het eerstvolgende spreekuur van de 
nieuwe wijkwethouder Binnenstad 
Kees Geldof is op dinsdagmiddag 15 juli. 
U kunt hier terecht met vragen, ideeën 
en klachten over de Binnenstad. 
Het spreekuur begint om 16.00 uur 
en wordt gehouden op wijkbureau 
Binnenstad, in de Neudeflat op de 
13e verdieping (Vinkenburgstraat 26).

Spreekuur wijkwethouder

Aanmelden voor het wijkspreekuur kan tot uiterlijk één week van 
tevoren via 030 – 286 00 00 of e-mail binnenstad@utrecht.nl.

In de volgende editie van de Binnenstadkrant zullen we uitgebreide 
kennismaken met de nieuwe wijkwethouder. •
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Deze raadsleden moet je hebben

Politiek

André van Schie

Sinds 2010 zit ik voor de VVD in de gemeente-
raad en na de verkiezingen heb ik de Binnenstad 
als wijk aan mijn portefeuilles mogen toevoe-
gen. Ik was al goed bekend met de Binnenstad: 
ooit was ik lid van de wijkraad en Binnenstads-
bewoner. De afgelopen jaren en ook de komen-
de tijd ben ik ook woordvoerder Stationsgebied, 
een project dat een enorm effect heeft op de 
Binnenstad. In de raad zal ik me blijven inzetten 
voor het behoud van erfgoed en monumenten, 
goede voorzieningen zoals toiletten in parken, 
en hard werken aan een oplossing voor het 
fietsparkeren. De Binnenstad is het visitekaartje, 
maar ook de huiskamer van Utrecht. De open-
bare ruimte moet dus schoon, heel en veilig zijn 
voor alle gebruikers. Maar het centrum moet 
ook goed bereikbaar blijven voor bewoners en 
bezoekers. Het maakt daarbij voor de VVD niet 
uit of ze met de trein, bus, auto, fiets of boot 
komen! •

Jolande Uringa

‘De Binnenstad: die is van ons allemaal. Het is de 
magneet van de stad. Voor winkelend publiek, 
reizigers en recreanten. Dan heb je toch maar 
mooi geluk in Utrecht, waar de Binnenstad 
ook nog eens prachtig en inspirerend is. Er zijn 
steden in Nederland die ons dat niet kunnen 
nazeggen. Vooruit, we kunnen hier en daar ook 
nog wel eens mopperen. Het Stationsgebied is 
momenteel geen toonbeeld van schoonheid, de 
Hardebollenstraat doet wat verwaarloosd aan 
en ook het Domplein is bij nacht en ontij geen 
gezellig samenzijn. En daarom zit ik in de raad. 
Om me iedere dag te laten inspireren door de 
schoonheid van de stad en datgene wat er beter 
kan. Ik ben volksvertegenwoordiger voor iedere 
inwoner en zal zelfs niet eens vragen of ik uw 
stem wel heb gekregen. Luisteren, meedenken 
en het debat voeren, dat is mijn rol. En daar ga 
ik me met veel plezier voor inzetten. U gaat van 
me horen, en ik van u?’ •

vier Binnenstads-
bewoners

GroenLinks is met maar liefst vier Binnenstads-
bewoners vertegenwoordigd in de raad. Nieuw 
verkozen zijn Marlene de Regt (o.a. volksge-
zondheid, zorg & maatschappelijke participatie), 
Thijs Weistra (o.a. verkeer & economische zaken) 
en Tara Scally (o.a. welzijn & diversiteit). Steven 
de Vries, die sinds 2010 raadslid is, gaat zich 
de komende jaren bezighouden met veiligheid, 
cultuur, onderwijs & sport. De GroenLinks-frac-
tie, die in totaal uit negen raadsleden bestaat, is 
hiermee weer op volle sterkte om de komende 
jaren hard te werken aan een groener en socialer 

Eva van Esch

De Partij voor de Dieren zit voor het eerst in de 
gemeenteraad. Ik vertegenwoordig de PvdD als 
raadslid. Hiernaast werk ik als communicatieme-
dewerker en social media manager op het bureau 
van de Partij voor de Dieren.
De PvdD is onmisbaar in het realiseren van een 
leefbare stad voor iedereen; mens én dier. We 
zijn aanjager van andere politieke partijen op het 
gebied van dieren, natuur en milieu. Wij vinden 
het verbeteren van de luchtkwaliteit van groot 
belang, bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren 
voor schoner vervoer, zoals fietsen en openbaar 
vervoer. We willen álle Utrechtse wijken vergroe-
nen. Dit is bevorderlijk voor de gezondheid van 
mensen en er komt dan meer ruimte voor dieren. 
Ook willen we de gemeentelijke organisatie ver-
duurzamen, zodat deze in 2018 klimaatneutraal 
is en als voorbeeld voor de hele stad kan dienen.
Meer informatie: http://utrechtstad.partijvoorde-
dieren.nl •

Maarten Koning 
en Aline Knip

D66-raadslid Maarten Koning woont aan de voet 
van de Domtoren, zijn collega Aline Knip in het Mu-
seumkwartier. Zij zetten zich in voor een prettige, 
levendige én leefbare Binnenstad.
Maarten houdt zich in de raad bezig met wonen, 
verkeer en het Stationsgebied. Hij werkt in Den 
Haag, maar de avonden en weekenden brengt hij 
graag door met vrienden op de Neude, het Ledig 
Erf of bij Rotsoord. Op de vroege zaterdag- en 
zondagochtenden, hardlopend langs de gracht, 
vindt hij Utrecht op haar mooist.’ De stad is volop in 
ontwikkeling en het Stationsgebied is het grootste 
bouwproject in decennia. Een grote uitdaging voor 
de stad’. Aline, die in Amsterdam werkt, heeft cul-
tuur, erfgoed en monumenten in haar portefeuille. 
‘Ik koester de Binnenstad, maar zet me ook graag 
in voor een bruisend kunst- en cultuuraanbod in alle 
andere wijken. Hierbij spelen talentontwikkeling, 
experiment en ondernemerschap een belangrijke 
rol. Kunst en cultuur zorgen voor een aantrekkelijke 
leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Ze 
zijn een goede reden voor toeristen om Utrecht te 
bezoeken. Interessant zijn vooral de gamingindu-
strie en de vele festivals. Laten we nieuwe creatieve 
ontwikkelingen en initiatieven daarom vooral de 
ruimte blijven geven.’ Kijk op utrecht.d66.nl voor 
meer informatie en hun contactgegevens. •

Marleen Haage

Als raadslid werk ik aan een veiliger Utrecht met 
wijken waar het fijn wonen is. Soms kan ik men-
sen bijstaan die enorme woonoverlast hebben 
en daar zelf niet meer uitkomen. Soms besluit je 
in de raad over plannen van miljoenen waarmee 
werkgelegenheid moet worden verbeterd. Die 
afwisseling in m’n werk als volksvertegenwoor-
diger vind ik heel bijzonder. Ik vind het belangrijk 
dat het stadhuis dichterbij komt te staan bij 
mensen die onze stad maken: wijkvrijwilligers, 
mantelzorgers, ouders, ondernemers. Problemen 
als overlast, tekort aan werk en armoede pakken 
we samen aan. In de Binnenstad zijn problemen 
vaak nog intenser, omdat we er allemaal gebruik 
van maken. En tegelijkertijd zijn we trots op onze 
Binnenstad waar het van Wijk-C tot het Muse-
umkwartier bruist. Ook de komende vier jaar ga 
ik er graag tegenaan om van de Binnenstad van 
Lepelenburg tot Stationsgebied een plek te ma-
ken waar iedereen zich thuis voelt. Ik hoop jullie 
binnenkort te ontmoeten. •

Utrecht. Belangrijke onderwerpen voor ons zijn 
schonere lucht, meer werk, duurzame energie 
en zorg. De Binnenstad heeft de komende jaren 
bijzondere aandacht nodig. Als Binnenstadsbe-
woners binnen GroenLinks weten wij als geen 
ander dat door de groeiende stad de druk op de 
schaarse ruimte toeneemt. We willen ons daarom 
in het bijzonder inspannen om tot een goede 
balans te komen tussen de leefbaarheid voor 
bewoners en de gastvrijheid voor anderen die een 
Binnenstad behoort te hebben. Mocht u vragen, 
opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u 
ons altijd benaderen via www.utrecht.nl/gemeen-
teraad/wie-zit-er-in-de-raad/groenlinks •

Fractievoorzitter Sander van Waveren blijft de 
komende periode contactpersoon voor het CDA in 
de Binnenstad. Sander zal zich blijven inzetten om 
overlast en criminaliteit te bestrijden: ‘De afgelopen 
jaren heb ik mij hard gemaakt voor een leefbare 
Breedstraatbuurt en het bestrijden van de drugs-
overlast. Dat blijf ik doen. Daarnaast heb ik de 
afgelopen maanden gepleit voor actie om nach-
telijke overlast rond snackbars tegen te gaan. De 
burgemeester heeft voorstellen beloofd; het CDA 
blijft daar scherp bovenop zitten.’ Een belangrijk 
onderdeel van de leefbare Binnenstad blijft voor het 
CDA ook het afronden van de enorme projecten 
in het Stationsgebied. Sander: ‘Het moet daar 
weer leuk en gezellig worden op straat, zodat niet 
iedereen door Hoog Catharijne loopt. Het nieuwe 
TivoliVredenburg – met terras – en de terugkeer van 
de singel zijn daar belangrijke stappen in, maar de 
gemeente moet wel doorzetten met de singel en 
de invulling van het Smakkelaarsveld’. Uw ideeën 
en reacties horen we graag: via s.van.waveren@
utrecht.nl of 06-14367390. Op www.cda-utrecht.nl 
vindt u meer informatie. •

Sander van 
Waveren

De pagina Politiek is dit keer anders dan anders. In plaats van stukjes over onderwerpen die spelen in de Binnenstad hebben we in 
dit nummer een voorstellingsronde. Wie zijn de raadsleden die zich de komende vier jaar speciaal gaan bezighouden met de Binnenstad? 
Hoewel we ruim van tevoren iedereen vroegen mee te werken, en later nog een herinnering stuurden, kregen we niet van alle tien 
partijen een reactie. Op deze pagina’s missen de S-partijen SP, Student en Starter en Stadsbelang Utrecht •

© Foto Anna van Kooij

Reuzenrad

Een reuzenrad op het Smakkelaarsveld. Dit idee 
van oud Leefbaar Utrecht-raadslid Hans Berends 
houdt de gemoederen vanaf half mei bezig. 
Winkeliersverening Centrum Utrecht en Toerisme 
Utrecht zijn enthousiast, evenals de organisatoren 
van de grand depart. Maar wethouder Everhard 
zegt dat in verband met werkzaamheden er op 

het Smakkelaarsveld geen mogelijk-
heden zijn, althans niet op de plaats die 
Berends voorstelde (de plek van de afgeblazen 
Bibliotheek++).
Verscheidene partijen zoeken nu naar plaatsen 
waar het rad wèl kan komen. •

Groot gala van het geloof

De Oudkatholieke Kerk organiseert ter gele-
genheid van de honderdste verjaardag van de 
kathedraal in het Willemsplantsoen dit najaar een 
‘Groot gala van het geloof’. Het wordt een geva-
rieerd programma, met optredens, interviews met 
parochianen, muziek, enz. • 

Leeuwenbergh partycentrum

Cateringbedrijf Oud-London wordt exploitant van 
de Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk. Het 
gebouw, dat de afgelopen jaren fungeerde als 
kleine zaal van Vredenburg , zal worden gebruikt 
voor bruiloften, partijen, ontvangsten, enz. De 
omwonenden zijn niet blij met de nieuwe be-
stemming. Ze vrezen overlast. •
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Zomer

Zomer

In zomerlichte luchten
zag ik plots
een vlinder gaan
van links naar rechts
van rechts naar links

zwenkend
op de vleugelvlucht
van mijn gedachten
verdween hij
naar de horizon

welk een vreugde
schonk hij mij
in zijn zo kort bestaan

Zwemmen in NV-Huis 
Oeke Kruythof

Dick Franssen

Zwembad, markthal, cafe-restaurant, jongeren-
centrum, hotel… de 47 inzendingen voor de 
Tivoli-prijsvraag laten zien dat er - althans in 
theorie - van alles mogelijk is op de Oudegracht. 
De plannenmakers zijn voornamelijk architecten, 
of teams van architecten. Veertig komen er uit 
Utrecht. 
De Vereniging Oud-Utrecht schreef de prijsvraag 
uit, met instemming van de gemeente, die ove-
rigens - zoals al was aangekondigd - van plan is 
het complex, dat uit acht panden bestaat, zo snel 

mogelijk te verkopen. Mogelijk kunnen de kopers 
zaken doen met één van de plannenmakers. 
Voor de tweede ronde van de prijsvraag selecteer-
de de jury vijf inzendingen. Drie plannen kregen 
een eervolle vermelding. De vijf finalisten zijn: 
een twee sterrenhotel, een low budgethotel, een 
‘stadsherberg’ met brouwerij, een badhuis en een 
wooncomplex voor senioren. 
Colin Benders die met zijn Kytopia weg moet uit 
het ontwikkelingsgebied Zijdebalen, mag mis-
schien tijdelijk Tivoli gebruiken. •

Catharijnehuis wil 
dringend verhuizen

In de 3 Krone 

Na een oproep in de vorige editie van de 

Binnenstadskrant is het team van buurthuis 

In de drie Krone aangevuld met een handige 

klusjesman (Ad Reijntjes) én een coördinatrice 

(Willemien van den Bosch). 

Momenteel wordt er druk gebrainstormd over 

uitbreiding van het aanbod na de zomervakan-

tie. Er wordt gedacht aan indoor koersbal-

competities voor de buurt, een kook- en eet-

club, een ‘danscafé nieuwe stijl’ en avond-

lezingen waarbij buurtgenoten door middel van 

presentaties hun interesses met elkaar kunnen 

delen. Ook bridge- of klaverjasmiddagen behoren 

tot de mogelijkheden. Het buurthuis zoekt 

mensen die deze activiteiten willen opzetten. 

Neem contact op met Willemien van den Bosch 

(Willemienvandenbosch@hotmail.com) of één 

van de andere medewerkers. Hun gegevens 

staan op www.inde3krone.nl onder het kopje 

‘contact’. •

‘Ons Tivoli’, van finalisten Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen

Het Catharijnehuis in de Catharijnesteeg zoekt 
dringend ander onderdak. De dagopvang voor dak- 
en thuislozen kampt met een acuut ruimtegebrek 
en vindt bovendien dat ze op de verkeerde plaats 
zit. Directeur ad interim Frans Heijnen heeft bij B&W 
gehoor gevonden voor zijn noodkreet: de gemeen-
te gaat op zoek naar een geschiktere locatie. 
In het Catharijnehuis kwamen in de eerste jaren na 
de opening in 1990 zo’n veertig bezoekers per dag. 
Intussen is dat aantal opgelopen tot gemiddeld 93. 
‘Maar ook al zou het aantal de komende jaren 
minder worden, dan nog blijft er sprake van een 
ruimtetekort’, schrijft Heijnen. 
Een ander punt is de verkeerde ligging: ‘Het 
Catharijnehuis geeft aanzienlijke overlast door de 
grote toeloop van bezoekers en het ontbreken van 
buitenruimte. Herhuisvesting elders betekent een 
substantiële vermindering van hulp – en dienst-
verlening in het Museumkwartier.’ De Stichting 
Dagopvang Utrecht (SDU) zoekt een gebouw dat 
ongeveer honderdvijftig vierkante meter groter is 
dan het huidige, en dat bovendien voorzien is van 
een omheinde tuin. Er moet ook plaats zijn voor 
de Stichting Release, die volgend jaar in de SDU 
opgaat. De gemeente zoekt weliswaar, maar ga-
randeert niets. ‘Als het geen resultaat oplevert, zal 
de Dagopvang op de huidige plek haar activiteiten 
moeten voortzetten’. •

Bibliotheek niet naar 
postkantoor

De openbare bibliotheek gaat niet verhuizen naar 
het postkantoor op de Neude. De Binnenstadskrant 
verneemt uit betrouwbare bron dat het plan van de 
baan is. Het is te duur en te ambitieus. Volgens de 
bron heeft bibliotheekdirecteur Van Vlijmeren zijn 
hand overspeeld. Bij de gemeente heeft hij weinig 
krediet meer. Het postkantoor kwam in beeld nadat 
de Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld door de 
gemeenteraad was weggestemd. 
In de tweede helft van juni wordt een ander plan, 
realistischer plan voor het postkantoor naar buiten 
gebracht. •

Hoge looproute 
door Stationsgebied

Het Forum, zo heet de driehonderd meter lange 
looproute die op een hoogte van 7,5 meter boven 
het maaiveld vanaf de Van Sijpesteijnkade naar 
de Rabobrug gaat lopen. De route voert langs de 
torens die NS-Vastgoed bij de Van Sijpesteijnkade 
wil neerzetten en langs het Stadskantoor. Het eerste 
deel van het Forum – tussen station en Rabobrug –
zal in voorlopige vorm klaar zijn als de Rabobrug 
begin 2016 wordt opgeleverd. Onder een deel van 
het Forum loopt een busroute. •


