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Bin nenstads

Vreemd
Kwestie van wennen

• Rare dieren
• Onder het stof
• Drama Bijenkorf
• Geheime tuin
• Bus stopt weer
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Colofon

Adressen
Giften:
Financiële steun van bewoners, 

bedrijven en instellingen en 

is van harte welkom op ING 

bankrekening 245122 ten name 

van Binnenstadskrant, Utrecht, 

onder vermelding van ‘gift’.

Bewonersgroepen

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

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt  
ronald-kampman@ziggo.nl

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

Buurtcomité Twijnstraat 
en omstreken
www.twijnsite.nl

Buurtcomité Zuidelijke Oude 
Stad [ZOS]
e-mail: hanvandobben@wur.nl
Buurtpreventiegroep Wijk 
C-West
tel. 2328076

Buurthuis In de 3 Krone
Oudegracht 227, 3511 NJ 
www.inde3krone.nl

Doenja dienstverlening, 
Europalaan 55, 3526 KP, 
info@doenjadienstverlening.nl

Klankbordgroep 
Breedstraat en omgeving
tel. 2328591

Klankbordgroep 
Werven
e-mail: 
digamee@attglobal.net

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

Stichting Singelgebied 
Utrecht
www.singelgebied.nl 

Vereniging Comité 
Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.grachtstegen.nl

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
Kikkersloot 18, 3993 TK Houten

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl

Wijk C Komité
www.wijkc.nl

Overig

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

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

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

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

Zakkendragersvereniging 
[bewoners, ondernemers]
tel. 2317578

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

Interessante websites

Vreemd © Sjaak Ramakers

Vreemde types
Jacqueline van Eimeren

Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers, en in een stad 

ligt het percentage hoger.

Zelf ben ik opgegroeid in een dorp, waar je alleen ‘de dorps-

gek’ had. Iedereen wist wat je van hem kon verwachten. 

Zo kon hij ineens achter je opduiken en met een griezelige 

krakende slepende stem lispelen: ‘Schrók je?’ 

Als je nog niet was geschrokken, dan was dát moment er 

toch eentje waarvan je jaren later ’s nachts nog kon wakker 

schrikken.

Maar dan mijn dochter. Een echt stadskind. Gepokt en 

gemazeld. Zij kijkt nergens meer van op. Haar eerste school-

dag herinner ik me nog goed. Niet door alle voor de hand 

liggende emoties, maar omdat we ’s morgens op weg naar de 

nieuwe school dwars door de stad fietsend, een man in een 

dekentje op de stoep passeerden.

Opvoedkundig had ik nog niet eerder met dit bijltje gehakt. 

Wat moest ik uitleggen, en zou mijn vierjarige engeltje hier 

niet al te zeer door gechoqueerd zijn? Maar nee. Zij nam het 

gegeven gewoon als een feit: man slaapt in geblokt dekentje 

op de stoep.

Onze wegen ‘s morgens op weg naar school zijn in de loop 

der jaren bevolkt door de meest vreemde types.

Schreeuwend staand op een kruispunt; boos vanuit het niets 

naar ons roepend; de stadsgeluiden dirigerend; of alleen al 

door hun uitbundige uiterlijk sprookjesachtig aandoend. 

Vanuit onze woonkamer kijken wij zelf uit op een bankje 

waar zich in de loop van de dag en tijd achtereenvolgens de 

meest uiteenlopende figuren ophouden: lallende studenten, 

schimmige junks, bierdrinkende zwervers, kletsende kroeglo-

pers, groepjes hangjongeren engewoon bijzondere types.

Uw krant heeft u nodig
Op een ochtend jaren geleden riep mijn dochtertje ineens ver-

rukt uit: ‘Kijk mama! Een kabouter!’ En toen ik me snel naar 

het raam spoedde - ik wilde ook wel eens een échte kabouter 

zien - bleek er op het bankje een ineengedoken gestalte te 

zitten, gehuld in een rode regenjas met capuchon, waaruit 

een woeste bos witgrijs haar en een lange witgrijze baard 

staken.

Sprookjes en werkelijkheid verweefden zich voor haar met 

elkaar. Natuurlijk was dit een kabouter. En zo zijn voor haar 

de stadse eigenaardigheden altijd vanzelfsprekendheden 

geweest, en niet zoals voor mij, een vreemdeling in de stad, 

toch wat angst inboezemende figuren. 

Zo overtuigde ze mij jaren geleden, toen ik uit de stad wilde 

verhuizen vanwege de vermeend kind-onvriendelijke om-

geving, dat ze dan vooral ‘de gekken’ zou missen, want die 

kende ze nu ook allemaal. 

We zijn in de stad gebleven. •

© Sjaak Ramakers
Hoge hoed geleend van de firma Jos van Dijck

Draagt u ons een goed hart toe, bent u nieuwsgierig 

van aard, heeft u een gezond verstand, doe dan met 

ons mee. Geld levert het u niet op, maar u wordt er 

wèl wijzer van. En u doet de lezers een groot plezier. 

U twijfelt. 

Er gaan allerlei dingen in u om. Bijvoorbeeld: 

Vraag: Hoe moet dat? Ik heb niet zo gek veel schrijf-

ervaring.

Antwoord: Dat is geen ramp. Wij helpen u wel een 

handje. 

Vraag: Nieuwe ideeën? Die heb ik niet. Ik woon hier 

wel, maar wat er allemaal speelt weet ik niet precies. 

Op een redactievergadering zit ik met m’n mond vol 

tanden. 

Antwoord: Na verloop van tijd komen die ideeën van-

zelf. Op zo’n vergadering borrelen allerlei onderwerpen 

op. Sommige daarvan vragen niet veel research of 

voorkennis.

Vraag: Heb ik wel zin een verplichting aan te gaan?

Antwoord: Zo groot is die verplichting niet. We verga-

deren één keer voor elk nummer, dat is dus één keer in 

de negen à tien weken. Om voeling te houden is het 

wèl erg nuttig om die vergadering (anderhalf à twee 

uur, ‘s avonds) bij te wonen. Er zijn mensen die zich 

beperken tot één artikel per nummer. Als het niet zo’n 

ingewikkeld onderwerp is kan dat vrij snel gepiept zijn. 

Zo nu en dan slaat iemand – om wat voor reden dan 

ook – een nummer over. Hoe groter de redactie, hoe 

minder problemen dat voor de anderen geeft. 

Vraag: Moet je in de Binnenstad wonen?

Antwoord: Nee, maar je er moet wel affiniteit mee 

hebben, en het liefst van houden, net als wij. 

Vraag: Kijkt de gemeente, als belangrijkste geldschie-

ter, over de schouders van de redacteuren mee?

Antwoord: Nee, wij voelen ons onafhankelijk. Het 

wijkbureau Binnenstad heeft drie gemeentelijke 

pagina’s. Op de inhoud daarvan hebben we geen 

invloed. De rest van de krant vullen we grotendeels 

zelf, naar eigen goeddunken, met in het achterhoofd 

het besef waar we vandaan komen. De gezamelijke 

buurtcomité’s richtten de krant destijds op. Inmiddels is 

een aantal comite’s ter ziele, maar wij voelen ons nog 

steeds de stem van de bewoners.  

Vraag: Als je naar de onderwerpkeuze en de aanpak 

kijkt, krijg je de indruk dat er weinig jongeren mee-

doen. 

Antwoord: Dat klopt. We wachten al jaren op jeugd 

die de zaak overneemt. 

Hopelijk hebben we alle vragen naar tevedenheid be-

antwoord. We kijken met spanning uit naar uw e-mail 

naar redactie@binnenstadskrant.nl

Onze krant verkeert in de gevarenzone. Niet door bedreigingen van buitenaf, maar door een intern probleem: de redactie is te klein. 
We hebben dringend versterking nodig. Bijna alles komt nu neer op een paar mensen. Afgezien van de druk die dat oplevert, het is niet goed 
als de hoofdmoot van de kopij uit zo weinig pennen vloeit. Het blad wordt er voorspelbaar door, en dat moet niet. De Binnenstadskrant dient 

elke keer te verrassen. Dat lukt alleen als er redacteuren bij komen, met nieuwe ideeën, met andere opvattingen, met andere schrijfstijlen. 
U bent zo’n potentiële nieuwe redacteur. 

De Ganzenmarkt krijgt een Jumbo. De supermarkt vestigt zich 

in de nummers 2, 4 en 6, waar tot voor kort de lampen- en 

designwinkel Kwartier zat en waar het landelijk steunpunt 

voor amateurkunst en kunsteducatie LOKV zijn ingang had. 

Voor de ruimtes heeft de gemeente een vergunning ‘detail-

handel’ afgegeven in de veronderstelling dat er wel een kle-

ding- of cadeautjeswinkel zou komen. Met de mogelijkheid 

van een supermarkt was geen rekening gehouden. 

De ondernemers in de buurt zitten niet te wachten op een 

super naast de deur. Ze denken dat de status van de straat 

achteruit gaat. Ook is er vrees voor overlast door de bevoor-

rading. 

Het UN/AD plaatste tot twee keer toe een montagefoto van 

hoe het er kan gaan uitzien, met JUMBO in gele koeienletters 

op de gevel. Jumbo werkt wel veel met geel, maar de letters 

zijn in werkelijkheid wit, en soms (zoals in de Merelstraat) ook 

heel bescheiden. 

Kwartier, dat zich op de Ganzenmarkt liet uitkopen, zit nu 

tijdelijk op het Oudkerkhof. •                   (Zie ook pagina 21)

Jumbo op Ganzenmarkt
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Ingezonden

Elaine Vis
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Dat gebeurt soms ook in de plantenwereld in 
de Binnenstad, vertelt Gitty Korsuize, één van de 
drie stadsecologen: ‘Er staat al een tijd een vijg 
aan de Oudegracht die het prima doet. Normaal 
zou een vijg hier niet spontaan gaan groeien. 
Het is natuurlijk ook iets warmer in de Binnenstad 
omdat de stenen de warmte vasthouden. Ook 
andere soorten warmteminnende planten komen 
nu eerder en spontaan voor. De vlinderstruik zie 
je opeens overal’. 

Willem Kragten, die voor de VVV natuurwandelin-
gen organiseert: ‘Die vijg groeit horizontaal in de 
voegen van de muren van de werfkelder. Daar-
achter lopen verwarmingspijpen en ook daardoor 
kan hij in leven blijven’.
‘Ook de platanen in het Zocherplantsoen zijn 
eigenlijk exoten. Zij zijn honderd jaar geleden 
gepoot; ze horen hier van origine niet thuis. Het 
gevolg is dat je er nooit insecten in zult zien. 
Vogels bouwen er ook geen nesten. De plataan is, 
omdat hij hier niet hoort, een natuurarme boom’.

In de jaren ‘80 woonde Loes Leeman in de Lange 
Lauwerstraat. Je kon haar tegenkomen met een 
indrukwekkende ara aan de ketting op haar arm, 
of soms met een witte kaketoe op haar schouder. 
In die tijd was het nog populair om een exotisch 
dier te hebben. Sommige kroegen hielden een 
gekooide papegaai in de zaak. De Chinees op 
de Oudegracht had grote aquaria met giganti-
sche exotische vissen. En er woonden slangen 
in Sarasani, de voormalige hashkelder van Holly 
Hazenbos op de Oudegracht. 
Door regelgeving en bewustzijn over dierenwel-
zijn zijn er althans zichtbaar nauwelijks exotische 
dieren in gevangenschap meer in de Binnenstad. 

Wolfshonden
Wie zijn hond uitlaat bij het Geertekerkhof komt 
regelmatig twee Saarloos wolfshonden tegen. Ze 
lopen met licht verende tred op het hooggelegen 
paadje op de heuvel. De kruising tussen herders-
hond en een echte wolf in de jaren ’70 leverde 
een indrukwekkend type hond op. Hij is tamelijk 
mensenschuw. Maar alle honden in het park her-
kennen de oerwolf in hen. Ze tonen al op grote 
afstand respect en gaan liever een blokje om. 
‘Of vluchten bij voorbaat, zoals mijn hond, die 
normaal nergens bang voor is’, vertelt mevrouw 
Daniel die met haar Husky wandelt.

Opgezet
Bij Lebowsky op het Domplein kan je een drankje 
nuttigen in een schemerige ‘grand salon’ tussen 
tal van opgezette exotische dieren, zoals een 
struisvogel en een giraf. ‘De meeste klanten den-
ken dat hij nep is. Maar de giraf is helemaal echt’, 
vertelt het meisje achter de bar. ‘De eigenaresse 
van de zaak koopt in de hele wereld opgezette 
dieren op, dat is een hobby’. Er hangen overal 
kooitjes. Maar alleen bij het raam wonen twee 
levende zebravinkjes. Ze boffen dat er binnen niet 
meer gerookt mag worden. • 

Dooie boel op nummer 2 © Job de Jong

De vijg is helemaal ingeburgerd © Patrick van der Sande

Oude Boekhandel in diepe slaap
Dick Franssen

De winkel is dicht, sinds mensen-
heugenis. Ze is nog een tijdje twee 
dagen in de week open geweest, en 
daarna helemaal niet meer. 
Volgens de eigenaar, Virginie Dries-
sen, is het wèl de bedoeling dat 
de boekhandel ooit weer tot leven 
komt. ‘De winkel is al heel lang in 
handen in de familie, en we blijven 
er voor vechten. Achter de schermen 
gebeurt veel. Ik verpats het niet. Ik 
wil het weer mooi maken’.
Mevrouw Driessen wil niet in krant 
zeggen wat er precies aan de 
hand is. Slechts een tipje van de 
sluier mag worden opgelicht: ze is 
verwikkeld in procedures tegen de 
gemeente. 

Loswoelen
Het lijkt alsof er lange jaren geen 
enkel onderhoud is gepleegd. In elk 
geval heeft de voorkant dringend 
een verfje nodig. De glazenwasser 
mag ook wel eens langskomen; de 
vitrage op de bovenverdiepingen 
krijg je waarschijnlijk nooit meer 
schoon. Maar aan de achtergevel is 
er volgens de eigenaresse wel de-
gelijk wat gebeurd. Er is daar stevig 
gerestaureerd.

Virginie Driessen erfde het rijksmo-
nument van haar vader, die de zaak 
sinds 1946 bezat. In zijn tijd werden 
er behalve tweedehands boeken 
ook schoolboeken verkocht. Op den 
duur raakte de winkel zo vol met 
boeken dat het meubilair er onder 
verdween. Tenminste, dat zegt 
Niek Waterbolk, die in zijn jonge 
jaren nog anderhalf jaar in de Oude 
Boekhandel werkte. Waterbolk, nu 
galeriehouder in de Schoutenstraat, 
gebruikte zijn tijd om de winkel ‘een 
beetje los te woelen’. Hij organiseer-
de onder meer een grote uitverkoop 
in een leegstaande garage.
Voor de Korte Jansstraat zou het 
mooi zijn als er weer wat ging 
gebeuren op nummer 2, want zo is 
het niks. •

Een schril gekrijs hoog in de bomen. In het Zocherplantsoen bij de Sterrenwacht zitten 
knalgroene halsbandparkieten. Ze waren al eerder gesignaleerd in de binnentuinen op de 
Maliebaan. De papegaaiensoort, afkomstig uit Zuid-Azie en Afrika, bezoekt het stadspark 
en overwintert langs de Vecht. Ze zoeken gezelschap van de mens om aan voedsel te ko-
men. De exotische vogel is binnen een tiental jaren een stadsbewoner geworden.

Rariteiten
Utrecht is nog steeds bezig een ziel 
te zoeken. Het valt ook niet mee om 
vierhonderd jaar na de losmaking van 
de plaatselijke r.k. curie een nieuwe 
band te moeten aangaan met iets 
dergelijks wat Cório heet. Dat moet 
ontworteling geven.

Punt 1: de avondverlichting van de 
Domtoren castreert de toren. Het licht 
is Eftelingig, maar het markante steile 
puntdak wordt niet aangeschenen. 
Zo blijft die verlichte Dom een soort 

Exotische omsingeling

staande laat-gothische penis na duch-
tige besnijdenis.

Punt 2: op de Radboudtraverse is een 
kanjer van een theepot neergezet, 
volgens de bedenker iets huiselijks 
‘om tegenwicht te bieden tegen 
alle haast van Hoog-Catharijne’. Ja? 
Had dan liever een huiskamertafeltje 
neergezet met een gezin van vrijdag-
middag vier uur in ware grootte. Zo’n 
kanjer-pot is exact HC-gedrijf!

Punt 3: Aan het prachtige stuk bak-
steenarchitectuur van HGB III klampt 
zich nog steeds een soort UFO vast. 
Dat is al een ziekelijjk bedacht ding dat 

niet bestaat, maar ook maakt het ding 
HGB III visueel kapot, al decennia.

Punt 4: een of ander semi-officieel 
overheidsorgaan schrijft Utrecht 
tegenwoordig met twee verschillende 
kleuren. Van Utrecht is het deel ECHT 
anders gekleurd. Wat een vondst 
niet? De graficus-van-dienst heeft vast 
opslag gekregen en minstens veel lof. 
Van zijn omgang met taal is dit
intussen een dieptepunt. Het was toch 
helemaal latijn, dat ‘Utrecht’ en de 
laatste lettergreep was op z’n Neder-
lands toch ‘trecht’? Echt hoor! Raar - 
zoveel goedkoopte in één stad. •

Wim Geradts

Wolff overgenomen

De gesprekken over de ombouw van City tot 
arthouse bioscoop gaan verder. Mogelijk valt nog 
dit jaar de beslissing. 
Dat zegt Eddy Duquenne, topman van het Belgi-
sche Kinepolis dat het Utrechtse familiebedrijf 
Wolff deze zomer overnam.  
Over de toekomst van de City liepen gesprekken 
tussen Jos Stelling en Philiipp Wolff. 
In plaats van Wolff zit nu Duquenne aan tafel. 
Wolff heeft bioscopen in diverse steden. In 
Utrecht exploiteert het bedrijf City, Camera en 
de bioscopen in Hoog Catharijne. Voor Camera 
ligt een vergevorderd plan voor winkels, wonin-
gen en horeca; de bioscopen in Hoog Catharijne 
sluiten in verband met de verbouwing van HC. 
Al heel lang leefde bij Wolff een plan voor een 
megabioscoop op het Jaarbeursterrein. Het gaat 
nu eindelijk gebeuren. •

Het kan nog wel even duren, de 
bijzondere toestand waarin de 
‘Oude Boekhandel voorheen H.W. 
Meyer jr’ verkeert. De tweede-
hands boeken in de etalages van 
het winkeltje Korte Jansstraat 2 
staan er zielig bij. Verbleekt en 
verstoft, na jaren waarin nie-
mand naar ze omkeek. 
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Ben NijssenHerstel kademuren stokt

Duikers deden een uitgebreid 
onderwateronderzoek, waarbij het 
vermoeden werd bevestigd dat er 
water onder en langs de zogenaamde 
rioolkoffer loopt. De koffer is de 
betonnen bak met de rioolbuizen op 
de bodem van de gracht. Er werd 
een nieuwe werkwijze ontwikkeld,
maar ook die loste het probleem 
niet op. 
Stadswerken studeert nu op andere 
mogelijkheden. Ook de eerste aan-
nemer heeft bij zijn werkzaamheden 
(de pilot) met precies dezelfde ellen-
de te maken gehad. Dit is ook met 
de Beens Groep besproken.
Volgens het personeel van de aan-
nemer is het een geluk bij een 
ongeluk dat de problemen ontston-
den in een tijd dat veel werknemers 
met vakantie waren. Er kon toen toch 
niet hard worden opgeschoten. 
Maar nu wordt het tijd dat er weer 
schot in de zaak komt. De bewoners 
en bedrijven langs drie rakken zitten 
intussen al maanden met een bouw-
put voor hun neus. 

Scheefstand
Bij een beoordeling van de bomen 
op het gedeelte van de werf waar-
van vorig jaar de kademuren waren 
hersteld bleken twee bomen opeens 
scheef te staan: een paardenkastanje 
ter hoogte van Oudegracht 421 en 
een meelbes bij nummer 417. 
Een extern bureau deed onderzoek. 
Omdat de beginsituatie niet goed in 
kaart was gebracht is het niet zeker 
dat de werkzaamheden aan de ka-
demuur de oorzaak van de scheef-
stand zijn. Maar het lijkt er sterk op 
dat de stabiliteit van de bomen is 
verslechterd door het beschadiging 
van de wortels aan één zijde dichtbij 
de stam. De bomen zullen zeker niet 
direct het loodje leggen, maar moe-
ten wèl goed in de gaten gehouden 
worden. Extra oplettendheid is in de 
toekomst nodig bij alle bomen die 
dicht langs de kademuren staan.
In de week van 8-12 september zijn 
alle bomen op de Oude- en Nieuwe-
gracht gecontroleerd via de VTA 
(Visual Tree Assessment). Dat wil 
zeggen dat ze goed bekeken zijn. •

De nieuwe aannemer die de kademuren langs de Oude- en Nieuwe-
gracht herstelt zette er direct de sokken in. Over drie rakken tegelijk 
(vanaf Brandstraat tot Lange Rozendaal) werden damwanden geslagen. 
Vervolgens stokte het echter. Het werk ligt al maanden vrijwel stil, omdat 
de Beens Groep uit Genemuiden er niet in slaagt de bouwput tussen 
damwand en kademuur waterdicht (en vervolgens droog) te krijgen. 

De eigenaar van Kaatstraat 1, één 
van de grootste gemeentelijke 
gebouwen die leegkomt door de 
verhuizing naar het stadskantoor (GG 
en GD, Sociale Dienst, enz.) schat 
zijn kansen om het pand opnieuw 
als kantoor te verhuren zeer laag 
in. De gemeente komt eigenaar 
De Elf Provinciën B.V. nu tegemoet 
door akkoord te gaan met een 
bestemmingswijziging: ’hotel met 

Nieuwe bussen minder schoon 
dan verwacht en gehoopt

Betere tijden voor Vredenburg-Noord

Betere tijden zijn aangebroken voor de 
dertien ondernemers van Vredenburg-Noord 
aan de overkant van TivoliVredenburg. Na 
zeven jaar van opgebroken trottoirs, om-
leidingen en bouwoverlast ziet de straat er 
eindelijk weer goed uit en stoppen er weer 
bussen, voorlopig vijf lijnen. Als het goed 
bevalt worden het er op den duur meer.

Halte Vredenburg is 1 september in gebruik ge-
nomen. Vijf dagen later vierden de ondernemers 
dat feit. ‘Het was voor ons echt een feestelijk 
moment’, zegt hun woordvoerder Paul Verhaar, 
eigenaar van kookwinkel Paul van Dillen. ‘De hal-
te is voor ons van levensbelang. Eindelijk kunnen 
klanten weer op een makkelijke manier bij ons 
komen’.

De winkels zijn de afgelopen jaren gemiddeld 
zo’n dertig procent van hun omzet kwijtgeraakt. 
De slechte bereikbaarheid was één van de oorzaken 
van het faillissement van platenzaak Boudisque. 
Sommige andere zaken kozen eieren voor hun 
geld en zochten elders een plekje. 
De ondernemers onderhandelen nu met de 
gemeente over compensatie. Verhaar heeft er 
vertrouwen in dat het goed komt. ‘De gemeente 
staat er welwillend tegenover. Ze erkent haar 
verantwoordelijkheid.’

Stukken muur?
Het gaat er nu om de klanten terug te winnen 
die de laatste jaren zijn weggebleven, en om 
bovendien nieuwe klanten te trekken. Verhaar 
denkt dat het gaat lukken, maar dan moet er nog 
wel iets gebeuren. De straat is weliswaar mooi, 
maar erg kaal. Hij moet worden aangekleed. De 
ondernemers denken samen met de gemeente 
over de mogelijkheden. Bloembakken bijvoor-
beeld. Verhaar is een groot voorstander van 
opgegraven en uitgezaagde stukken muur van 
kasteel Vredenburg op de stoep. ‘Dan komen we 
in VVV-gidsen en krijgen we hier ook toeristen.’
Belangrijk is ook wat er in het Staffhorstgebouw 
komt. Per 1 oktober vertrekt de Projectorganisatie 
Stationsgebied (POS) naar het stadskantoor. Het 
grote pand komt dan leeg. Wat er gaat gebeu-
ren is nog onbekend. Verhaar: ‘We hebben daar 
een trekker nodig. Er wordt gesproken over een 
groene supermarkt. Een fietsenstalling, heb ik 
ook gehoord. Doodzonde zou dat zijn.’ 
Intussen begint Vredenburg-Noord al op te veren. 
Naast Chinees restaurant Het Paradijs is een 
Chinese toko geopend; er komt in de straat ook 
een nieuw restaurant. 

De buurman van Van Dillen was tientallen jaren 
A.F. Janssen Herenmode en daarna een wervings-
winkel van de landmacht. Nu staat de winkel al 
veertien jaar leeg. Verhaar: ‘Ik zou schrikken als ik 
er weer leven hoorde’. •

Dick Franssen

Alles is handel

 Paul Verhaar bewondert vanaf de straat zijn etalage © Saskia FlessemanHet (op de foto) melkwitte water tussen de damwand en de kademuur 
wil maar niet weg © Sjaak Ramakers

Veel hotelbedden in Utrecht blijven 
in juli en augustus leeg. Volgens de 
hotelhouders komt dat omdat er ’s 
zomers in de stad te weinig te doen 
is. Om dat te veranderen moet er een 
fonds komen om grote, meerdaagse 
conferenties, festivals en evenemen-
ten aan te trekken. Een voorbeeld 
van zo’n groot evenement, dat de 
hoteliers zeker een week van al hun 
problemen verlost, is de Grand Depart 
van de Tour de France volgend jaar.
Hoe zit het ook weer? In den beginne 
was er de gemeentelijke hotelnota 
A Room with a View, waarin de stad 
‘inzet’ op duizend nieuwe hotelka-
mers tussen 2010 en 2020. Er waren 
op dat moment 1400 kamers. Met 
dat ‘inzetten’ werd niet bedoeld dat 
Utrecht zelf hotels ging bouwen, maar 
dat het ondernemers makkelijk zou 
worden gemaakt. Het werkte. De 

Hotelplannen

Dick Franssen

De nieuwe stadsbussen die sinds eind vorig 
jaar rijden zijn veel minder schoon dan 
verwacht. Achterop de bussen stond ‘Scho-
ne bus, tachtig procent minder stikstof’, 
maar dat was dubieus. De mededeling was 
gebaseerd op metingen in de fabriek. Bij 
TNO-onderzoek onder praktijkomstandig-
heden blijken de uitkomsten ongunstiger. 
De bussen, uitgerust met de nieuwste Euro 
VI-motor, stoten op de weg geen tachtig, 
maar grofweg bijna veertig procent minder 
stikstofoxiden uit dan bussen met een Euro 
V-motor.

De conclusie uit het TNO-rapport is dat zware 
voertuigen met een Euro VI-motor vooral bij lan-
gere afstanden met snelheden boven de zeventig 
kilometer minder stikstofoxide uitstoten. De pres-
taties gaan echter achteruit bij lagere snelheden 
in een stedelijke omgeving. Hoe groot de uitstoot 
is bij extreem lage snelheden moet nog worden 
uitgewerkt.
In de Binnenstad worden gemiddelde snelhe-
den van minder dan vijftien kilometer per uur 
gereden. Juist dan bleken de ‘oude’ bussen met 
Euro V heel slecht te functioneren. Het kan zijn 

dat dit met de nieuwe bussen ook zo is. Op een 
paar routes door de Binnenstad rijden zeer veel 
bussen. Hun invloed op de luchtkwaliteit is groot. 

Vervolgonderzoek
De uitkomst valt dermate tegen (ook bij Mer-
cedes, de producent van de bussen) dat er een 
vervolgonderzoek is opgezet om na te gaan of 
een andere afstelling de uitstoot vermindert. De 
resultaten zijn nog niet bekend. TNO heeft niet 
kunnen onderzoeken wat de emissies van fijn 
stof zijn, omdat dit onder praktijkomstandighe-
den onmogelijk is.
Het Wijk C-Komitee dat destijds met succes 
bewaar aantekende tegen de tekst achterop de 
nieuwe bussen, omdat de juistheid van de mede-
deling niet met praktijkonderzoek was aange-
toond, kreeg het TNO-rapport in handen na een 
WOB-verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. Het comité noemt het bericht in het 
AD/UN dat de nieuwe bussen mogelijk al tot een 
verbetering van de luchtkwaliteit hebben geleid 
voorbarig. Er moet minstens een jaar lang geme-
ten worden voor er met enige zekerheid iets over 
de invloed van de bussen op de luchtkwaliteit van 
de stad te zeggen valt. •

boodschap dat er grote behoefte was 
aan meer hotelbedden leidde tot een 
stortvloed aan plannen. Zoveel zelfs 
dat de gemeente een beetje terug-
krabbelde: duizend kamers, dat was 
misschien toch wel wat veel, zeker 
als je weet dat de hotelbranche erg 
gevoelig is voor schommelingen in de 
economie.
En nu is het dus zover dat er extra eve-
nementen moeten komen om de ho-
teliers door de slappe maanden heen 
te helpen. Meestal gaat het andersom: 
het Nederlands Filmfestival, om maar 
iets te noemen, is vast verzonnen door 
mensen die vooral zin hadden in een 
feestje. Aan hotelbedden dachten ze 
niet. Als je voor je zakenrelaties goede 
plaatsen wil hebben voor Sail 2015, 
dan moet je nu al reserveren, adviseert 
een reclamespotje. 
Alles in handel, tegenwoordig. •

aanvullend wonen’. De nu nog zeer 
gedateerde, vreselijke buitenkant zal 
‘een eigentijdse uitstraling’ krijgen. 
Parkeren gebeurt in eigen kelder.
Intussen heeft ondernemer Marcel 
van Hooijdonk vergunning aange-
vraagd voor de ombouw van twee 
leegstaande kantoren op het Hercu-
lesplein (bij het stadion) tot een hotel 
met 250 kamers. (Zie ook het stukje 
Alles is handel hiernaast.) •

Staffhorst misschien hotel 

Ook het gebouw op de kop van Vredenburg-Noord, in de wandeling het 
Staffhortgebouw, wordt misschien een hotel. Volgens goede bronnen is de 
gemeente als eigenaar van het pand in onderhandeling met een gegadigde. 
Het zou gaan om een hotel op de verdiepingen met een cafe-restaurant op de 
begane grond. 
Het gebouw is gekocht voor de projectorganisatie Stationsgebied (POS). 
Vanaf het begin was het de bedoeling het naderhand weer van de hand te 
doen.De POS is op het ogenblik bezit in te pakken. De maquettes en ander 
tentoonstellingsmateriaal gaan naar de grote hal van het Stadskantoor, dat in 
oktober in gebruik genomen wordt.  
Staffhorst was vele jaren de grote tv-zaak van Utrecht, maar delfde het 
onderspit tegen stunter Mediamarkt. •
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numentendag, zaterdag 13 september 
om 17 uur in Tivoli, en aangeboden 
aan de wethouder Jansen (wonen). 

Pandhuis, Zwaansteeg 11
Rijksmonument, achterbouw van het 
Tivolicomplex (zie hiervoor). 
Oorspronkelijk: 14de eeuws graanpak-
huis, vervolgens Bank van Lening van 
het weeshuis en later van de gemeente 
(1719-1927), sinds 1989 kantoor van 
gemeentelijke afdeling Archeologie en 
Bouwhistorie van team Cultuurhistorie 
en van het Utrechts Documentatie 
Centrum, de onvolprezen databank 
www.documentatie.org met gegevens 
over de bebouwde omgeving – beide 
gaan in oktober verhuizen, naar ver-
wachting naar het (oude) stadhuis. 
Eigenaar: gemeente, die het pand of 
samen met het Tivolicomplex of apart 
gaat verkopen.
Prijsvraag: zie bij Tivoli.

Postkantoor, Neude
Rijksmonument, gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse School in 1924, 
gesloten als postkantoor in 2011.
Eigenaar: ASR Vastgoed Vermogens-
beheer (voorheen Fortis) sinds 2008.
Tijdelijk verhuurd aan de oorspron-
kelijke eigenaar KPN tot eind 2015, 
met mogelijk drie jaar verlenging; KPN 
gebruikt het gebouw nog voor het 
telefoonkabelnetwerk.
Vanaf half september tot oktober 
2015 is een deel onderverhuurd aan 
een evenementenbureau voor een 
tentoonstelling over Leonardo da 
Vinci.

Plannen voor de verhuizing van de 
openbare bibliotheek naar het post-
kantoor zijn afgeblazen omdat dat 
te duur is. ASR valt nu terug op haar 
oude plan: een hotel en winkels. 

Domstraat 2 
Groot kantoorpand hoek Domstraat/
Achter St Pieter.
Eigenaar: particuliere belegger
Gedeeltelijk in gebruik door kleine on-
dernemers met kortlopende contrac-
ten. Was jarenlang onderdeel van het 
gebouwencomplex van de gemeen-
telijke dienst Bouwen en Wonen. 
Verkocht aan zakenman en politicus 
Broos Schnetz, die het in stukken 
weer van de hand deed. Gemeente 
huurde Domstraat 2 terug voor de 
Kredietbank. Vrij sinds de verhuizing 
van de bank naar de Kaatstraat, jaren 
geleden. Interesse van buitenland-
se investeerders. Zij hebben, zegt 
gemeentelijk gebiedsmanager Marion 
van Caspel, plannen voor ‘iets in de 
kunstzinnige sfeer’. 

Bijenkorf, Lange Viestraat
In 1977 gestart als een klein Bijen-
korf-filiaal in winkelcentrum La Vie, in 
1987 volwaardige Bijenkorf, in 1999 
uitgebreid en neemt dan vrijwel het 
hele winkelcentrum in. 
Eigenaar: Pensioenfonds Metaal en 
Techniek. Verbouwing: zie het artikel 
op bladzijde 14. 

Gemeentelijke Afdeling Toezicht 
en Handhaving / Klantcontact-
centrum, St. Jacobsstraat 6

Marijke Brunt en anderen

Onderweg naar morgen
Foto’s © Sjaak Ramakers

Gedateerd kantoor uit de jaren veertig, 
boven de ING-Bank.
Eigenaar: particuliere belegger.
Verhuizing. De diensten verhuizen in 
oktober naar het nieuwe stadskantoor 
achter het station. Verhuur van het 
kantoorgebouw is al jaren proble-
matisch. De ligging in het centrum 
is gunstig, maar parkeergelegenheid 
ontbreekt. De bewoners van Wijk 
C vinden het geen probleem als het 
wordt afgebroken en er woningen 
voor in de plaats komen.

Gemeentelijke Afdeling 
Werk en Inkomen (Sociale Dienst), 
St. Jacobsstraat 300
Betrekkelijk nieuw kantoorgebouw uit 
1986.
Eigenaar: particuliere belegger.
Verhuizing. Ook deze dienst ver-
huist naar het nieuwe stadskantoor. 
Opnieuw verhuren van dit gebouw 
lijkt niet al te problematisch. Onder 
het pand is een ruime parkeerkelder 
aanwezig. Elke nieuwe huurder bete-
kent meestal wel een grondige interne 
verbouwing. Dat gebeurde ook voor 
de Sociale Dienst. De bewoners aan de 
achterzijde in de Pastoor van Nuenen-
hof worden er een beetje gek van.

Stadhuis, Korte Minrebroeder-
straat 2/ Stadhuisbrug 
Rijksmonument,. Al in 1343 verga-
derde op deze plaats het stadbestuur, 
en vanaf 1573 ook de gemeenteraad. 
Gebouw dateert uit 1830, en werd 
in 2000 gerenoveerd en uitgebreid in 
deconstructivistische bouwstijl.

Verhuizing. In oktober verhuizen 
burgemeester en wethouders naar 
het nieuwe stadkantoor, maar de ge-
meenteraad blijft hier. Verder komen 
naar verwachting (onder meer) de 
gemeentelijke afdeling Archeologie 
en Bouwhistorie van team Cultuurhis-
torie en het Utrechts Documentatie 
Centrum, nu in het Pandhuis, naar 
het stadhuis. De trouwzalen blijven in 
gebruik, en het gebouw zal ook een 
representatieve functie houden.

Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
De kantoortoren uit 1961 is als land-
mark in de Binnenstad verguisd en 
geliefd. Het gebouw, in de bouwstijl 
van de nieuwe zakelijkheid, zou hoger 
worden dan de Dom maar kreeg na 
felle protesten met ‘slechts’ 16 verdie-
pingen en werd 57 meter hoog. 
Eigenaar: Wildschut Groep BV.
Verhuurd tot 2017 aan de gemeente 
voor huisvesting van verscheidene 
diensten, die dit jaar verhuizen naar 
het nieuwe stadskantoor. Of de 
gemeente tot 2017 gaat onderver-
huren of het huurcontract afkoopt is 
onduidelijk. Gemeente en eigenaar 
zijn hierover in gesprek. De gemeente 
wil leegstand voorkomen.
Plannen voor een andere bestemming 
zijn er genoeg geweest: studenten-
flats, hotel, horeca, museum, maar er 
waren ook voorstanders van sloop.
Het Rotterdamse renovatiebedrijf De 
Nieuwe Norm heeft deze zomer een 
plan gepresenteerd voor de heront-
wikkeling: horeca en een uitzichtpunt 
op de zestiende verdieping, star-

tersappartementen op de 2e tot en 
met de 15e verdieping, en horeca op 
de begane grond en de eerste ver-
dieping. De Commissie Welstand en 
Monumenten behandelt het plan. 

Het pand met de zuilen, 
Wittevrouwenstraat 10
Een ettelijke malen verbouwd 
ongewoon groot pand, eerder een 
meubelzaak. 
Eigenaar: De Groot.
Verbouwing. Kobus de Groot, vader 
van de huidige eigenaar, verbouwde 
in de jaren tachtig het pand in twintig 
studentenkamers. Toen hij het in 1989 
wilde verbouwen in een speelautoma-
tenhal plus tweedehands-kledingzaak, 
strookten zijn plannen niet met de 
gemeentelijke voorschriften. Er volgt 
een periode van nagenoeg twintig 
jaar leegstand. In die jaren lag de 
bouw meermalen stil, was het pand 
korte tijd gekraakt, brandde het af en 
wachtte het daarna jaren achter een 
schutting op herbouw – het kreeg 
toen de naam ‘De Holle Kies’.
Met een bijdrage van de gemeente 
startte de zoon, nu eigenaar, in 2004 
de herbouw. De oude monumentale 
voorgevel met klassieke zuilen moest 
worden hersteld, maar dat bleek niet 
mogelijk te zijn. Er werd een nieuwe 
voorgevel gebouwd, maar nu met zui-
len met opvallend grote ‘oren’. In het 
pand kwamen twaalf appartementen. 
Verder werd vergunning verleend voor 
een winkel en horeca op de begane 
grond. Maar daar is nog niets van te 
bespeuren. Achter de ruiten liggen 

bouwmateriaal, oude koelkasten en 
speelautomaten – nog steeds een 
holle kies in de straat. 

Horeca-ruimtes Ledig Erf
Twee grote naast elkaar gelegen hore-
ca-ruimtes onder de nieuwe apparte-
menten op het Ledig Erf.
Eigenaar: Bon Groep BV
De twee ruimtes staan leeg sinds de 
oplevering van het appartementen-
complex in 2013. Voor de ramen 
hangen grote borden met ’te huur/te 
koop’.
Terrassenprobleem. De eigenaar heeft 
twee huurders gevonden die hier 
restaurants willen beginnen. Maar er is 
onenigheid over de eventuele bijbeho-
rende terrassen. Volgens de ingescha-
kelde makelaar ligt er voor de ruimtes 
‘een riant plein dat kan worden inge-
richt met grote terrassen’, hoewel, ‘het 
plein is eigendom van de gemeente en 
er dient dus een terrasvergunning aan-
gevraagd te worden’. In het geldende 
ontwerp-bestemmingsplan zijn echter 
geen terrassen voorzien. 
Volgens de eigenaar is in het bouw-
overleg met de gemeente steeds spra-
ke geweest van terrassen van respec-
tievelijk 130 m2 en 190 m2. De aspirant 
horeca-ondernemers rekenen daarop 
en willen verder de terrassen tot een 
uur ’s nachts open houden. Dat willen 
de bewoners niet, zij willen kleinere 
terrassen en vinden openstelling tot 
elf uur ’s avonds mooi genoeg. De 
gemeente deed een voorstel: terrassen 
van 80 m2 en 90 m2 die tot elf uur 
open zijn, maar dat zint de eigenaar 

niet. Inmiddels heeft de eigenaar zeer 
onlangs een wijziging van het bestem-
mingsplan aangevraagd die terrassen 
mogelijk maakt. Deze wijziging moet 
een bezwarenprocedure doorlopen. 
En de horeca-ondernemers moeten 
zelf een terrasvergunning aanvragen, 
waar ook een bezwarenprocedure bij 
hoort.
De kaarten zijn nog niet geschud.

City-bioscoop, Voorstraat 89
Rijksmonument. Als bioscoop ge-
bouwd in 1935 in de bouwstijl van de 
Nieuwe Zakelijkheid, met ook waarde-
volle onderdelen als een trappenhuis, 
lambrizeringen en lampen.
Eigenaar: in 1939 richtte de eerste 
eigenaar A.F. Wolff zijn bioscoopon-
dernemning op, die tegenwoordig 
Wolff Bioscopen BV heet.
Art-house. Wolff Bioscopen heeft be-
sloten zijn bioscopen te verkopen aan 
de Belgische bioscooponderneming 
Kinepolis, met inachtneming van de 
plannen die Wolff voor de respectie-
velijke bioscopen had gemaakt: onder 
meer een nieuwe megabioscoop 
achter het station, sluiting van Camera 
en de Catharijnebioscoop, en het ge-
lukkig in gebruik houden van de City 
als art-house bioscoop.
Een aantal jaren geleden is de fraaie 
bioscoop in stijl opgeknapt. Hopelijk 
gebeurt dat nu weer, want het uiterlijk 
is wat groezelig geworden. •

Misschien ‘iets cultureels’ in de voormalige Kredietbank St.Jacobsstraat 6-8. De buurt laat geen traan als de sloper zou komen De gemeente vond de flaporen behoorlijk raar, maar was al blij dat De Groot eindelijk in de 
Wittevrouwenstraat ging bouwen

De buitenkant van de City-bioscoop (een rijksmonument) 
wacht op een onderhoudsbeurt

Her en der zie je in de Binnenstad 
gebouwen waar iets mee aan de 
hand is, waarvan onduidelijk is 
wat ermee gaat gebeuren, waar 
discussie over is. Wij zetten een 
aantal van zulke gebouwen op 
een rijtje. Een stand van zaken. 

Tivoli, Oudegracht 245
Rijksmonument, groot gebouwen-
complex tussen Oudegracht, Brand-
straat, Zwaansteeg en Springweg.
Oorspronkelijk: een klooster (ca. 1265-
1580), vervolgens een weeshuis (1582-
1927), daarna verenigingsgebouw 
‘NV-huis’ van vakbond spoorperso-
neel (1927-1970), daarna leegstand, 
in 1981 gekraakt door Komité Tivoli 
Tijdelijk en uitgegroeid tot vooraan-
staand poppodium, dat in juli 2014 
verhuisde naar het nieuwe TivoliVre-
denburg.
Eigenaar: gemeente, die het gebou-
wencomplex gaat verkopen (vraagprijs 
€ 4,6 miljoen), ‘rekening houdend met 
het cultureel-historische karakter’. 
Tijdelijk verhuurd vanaf juli 2014 voor 
twee jaar aan muzikant Colin Benders 
(Kyteman) met zijn artiestencollectief 
Kytopia – wellicht willen zij het kopen 
om zich er definitief in te vestigen.
Prijsvraag. De Vereniging Oud-Utrecht 
schreef een architectenprijsvraag uit 
voor een nieuwe bestemming van het 
gebouwencomplex inclusief het Pand-
huis (zie verder). Na een eerste ronde 
bleven vijf inzendingen over (o.m. 
badhuis, brouwerij, hotel, woningen, 
oefenruimtes). Het winnende ontwerp 
wordt bekend gemaakt op Open Mo-

www.binnenstadskrant.nl
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Bewoners, ondernemers en andere partijen 
werden het in 2013 eens over de aanpak. Het 
college van B&W nam hun oplossingen in juli 
van dit jaar over: bijna alle 55 parkeerplaatsen 
weg (zat al in de pen), meer brede trottoirs, meer 
ruimte voor fietsers, minder voor auto’s. 
Wie nu vanuit de Zadelstraat naar het station 
loopt, komt op de Mariaplaats terecht in een 
benauwend smal pad tussen de gevelwand met 
de café’s en de terrassen. De bocht naar links staat 
soms helemaal vol met stoelen en tafels. 
Nog dit jaar komt aan deze bizarre toestand een 

Mariaplaats opnieuw bij de chirurg
Dick Franssen

einde. Er komt een herschikking van de terrassen. 
Bovendien worden er eisen gesteld aan het terras-
meubilair. Vermoedelijk verdwijnen in elk geval de 
picknicktafels van café Se7en. 

Alle ruimte
Elf procent van de bezoekers van de Binnenstad 
neemt nu vanaf het station de route via de 
Mariaplaats. Dat percentage groeit waarschijnlijk 
fors als straks het station en het stationsplein klaar 
zijn en de Rabobrug naar de Croeselaan er ligt. 
De Mariaplaats maakt onderdeel uit van de zoge-

naamde Herenroute, de alternatieve oost-westrou-
te voor fietsers door de Binnenstad. Voor fietsers 
is het op dit moment nog vaak heel erg uitkijken. 
Vaak staan er dubbel geparkeerde grote vrachtwa-
gens die spullen laden en lossen voor de horeca. In 
de plannen wordt een betere regeling aangekon-
digd, maar niet uitgewerkt. 
Een onlust voor het oog is het toiletgebouwtje 
midden op het pomppleintje. Het moet daar weg, 
maar wat dan? Ook is nog niet uitgekristalliseerd 
hoe het met de fietsen moet, die nu overal staan. 
De grote opknapbeurt van de openbare ruimte in 
de Binnenstad begon met de herinrichting van de 
Domstraat-Korte Jansstraat. Behalve de Mariaplaats 
is nu ook de St. Jacobsstraat aan de beurt. In sep-
tember beginnen daar voorbereidende werkzaamhe-
den (gas- en waterleidingen). Na de Sinterklaas- en 
Kersttijd brandt het er echt los. •

Wijk C krijgt een (niet zo erg) geheime tuin

De ruimte, omsloten door de Wil-
lemstraat, Bergstraat en Dirck van 
Zuylenstraat inrichten als binnen-
tuin met een aangename sfeer 
voor alle generaties buurtbewo-
ners. Dat idee is najaar 2013 bij 
de gemeente ingediend voor de 
verbetering van het groen in Wijk 
C. Juli dit jaar is het toegekend. 

Het vorige college van B&W wilde 
behalve de stedelijke groenvoorzie-
ningen ook het groen op buurtni-
veau verbeteren. De bewoners in de 
buurten werden hierbij betrokken. 
Ieder jaar kregen een paar wijken een 
uitnodiging. In 2013 was de Binnen-
stad aan de beurt. Er werden zeven-
tien bruikbare projecten ingediend, 
waarvan het plan voor de binnentuin 
het grootste is. Op www.utrecht.nl/
wijkgroenplannen zijn alle plannen te 
bekijken. 
Voor de Binnenstad is er 420.000 
euro beschikbaar. De kosten voor het 
project seCret garden (de hoofdletter 
C staat voor de C van Wijk C) zijn 
naar schatting 110.000 euro. Pas als 
de haalbaarheid en het draagvlak in 
de buurt zijn aangetoond, wordt het 
uitgevoerd. 
Wijk C is een Binnenstadbuurt met 
weinig groen. Belangrijk is dat er ook 
plannen zijn voor nieuwe bloembak-

De Mariaplaats, dat is de verzameling (semi)openbare ruimtes tussen Spingweg, Mariastraat, 
Zadelstraat en Rijnkade, wordt opnieuw onder handen genomen. Nog niet zo lang geleden 
ging de schop er ook in. Toen verdween het fietspad en kwam er tussen café Stairway to He-
aven en de SHV een breed trottoir. Maar wat er nu staat te gebeuren is ingrijpender. Doel: er 
het visitekaartje van de Binnenstad van maken. 

ken in de Willemstraat en voor gevel-
groen en planten in boomspiegels in 
de Pastoor van Nuenenhof.

Romantisch
Tot nu toe zijn er veel positieve reac-
ties op het plan voor het terreintje, 
dat er nogal Oost-Europees uitziet. 
Er zijn nu twee speelterreintjes voor 
de peuters. Een buurtbewoner sluit 
‘s avonds af. Het is de bedoeling 
dat er speelplekken blijven, maar 
verder moet de inrichting vooral een 
nostalgische en romantische sfeer 
krijgen met klinkerpaadjes in plaats 
van de stoeptegelvlakken en bloem-
perken met vaste door het seizoen 
heen bloeiende planten. Verder wat 
banken, een picknicktafel en een 
pergola. De Pyke Koch-lantaarns 
en de bomen blijven, maar er zijn 
ook wat lage lampen nodig die voor 
meer sfeer zorgen. De ligusterhagen 
mogen wel weg.
Er is al een groepje van zeven bewo-
ners dat wil meedenken en -werken, 
onder wie moeders met kinderen. 
Mensen met echte groene vingers 
zijn er nog niet bij. Het idee is dan 
ook om de tuin en de aankleding 
onderhoudsarm te maken, ook om 
te voorkomen dat na een enthousiast 
begin de aandacht verslapt en de tuin 
achteruit gaat. 

Ontmoetingsplek
Voor de grotere werkzaamheden 
is hulp van de groendienst nodig. 
Globale ideeën zijn er genoeg, maar 
aan de uitwerking komt een tuinar-
chitect te pas. Binnenkort gaan de 
uitnodigingen de deur uit. Iedereen 
die het leuk vindt om mee te denken, 
eventueel later ook praktisch bezig 
wil zijn, of gewoon op de hoogte wil 
zijn van wat er staat te gebeuren, is 
welkom. Weliswaar heet het project 
‘seCret’ garden, toch is het de be-
doeling dat de binnentuin niet alleen 

Huidig straatbeeld © Job de Jong

Ben Nijssen

voor direct omwonenden, maar voor 
de hele buurt een ontmoetingsplek 
wordt. De vrees dat de tuin ook min-
der gewenste bezoekers zal aantrek-
ken is niet zo groot. Toch zal er bij de 
inrichting rekening mee gehouden 
worden, door lagere struiken, die de 
seCret garden overzichtelijk houden. 
Bovendien, als de tuin goed functi-
oneert, zal de sociale controle ook 
haar werk doen. Hedwig Verkuil, 
Dirk van Zuylenstraat 5, is één van de 
initiatiefnemers. 
hedwig-thuis@hetnet.nl •

Hedwig Verkuil bij haar toekomstige tuin © Humphrey Daniëls

Toekomstig straatbeeld © Gemeente Utrecht

Pauperparadijs
Helaas, de eerste is al geweest, maar 
er volgen de komende maanden 
nog drie interessante lezingen in het 
Nederlands Volksbuurtmuseum in 
de Waterstraat. De eerstvolgende 
is 9 oktober, met Suzanna Jansen, 
schrijfster van de bestseller Het Pau-
perparadijs. Het boek gaat over de 
voorouders van Jansen, die terecht-
kwamen in de land- en bedelaars-
kolonie Veenhuizen in Drente. Daar 
moest hen tucht en discipline worden 
bijgebracht. 
Op 6 november komt Adriaan van 

Veldhuizen aan het woord over 
‘Socialisme en de volksbuurt.’ Bij de 
vakgroep Vaderlandse Geschiedenis 
van de Leidse Universiteit werkt hij 
aan het onderzoeksproject ’Naar een 
cultuurgeschiedenis van de SDAP’.
Der Utrechtse Bettina van Santen, 
laatst nog in het nieuws met haar 
boek over Villa Jongerius, sluit op 4 
december de reeks af met een lezing 
over de sociale aspecten van stads-
vernieuwing. Reserveren op 
info@volksbuurtmuseum.nl •
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Kees Stip dichtte:

Ik heb haar gezoend in het Hanengeschrei 
bij de automaat aan de Choorstraat 
terwijl ze garnalencroquetjes at 
of wat daar gewoonlijk voor doorgaat.

In het Hanengeschrei, de doorgang van Choorstraat naar Vismarkt, stond in 
1594 het huis Hanentredt. Waarschijnlijk is de straatnaam daarvan afgeleid. 
Dat het niet vaststaat is niet erg. Je hoeft niet alles te weten. 
Er zijn wel meer straatnamen waarvan de herkomst onduidelijk is. Van de 
Twijnstraat bijvoorbeeld. In arren moede meldt de gemeente dan maar op 
het naambordje dat het al heel lang een winkelstraat is.  
De Dorstige Hartsteeg is genoemd naar de herberg annex kolfbaan De Drie 
Dorstige Herten. Het café op het hoekje houdt die naam in ere. Van de 
Hemdsmouwsteeg is alleen nog het naambordje te zien. De steeg onder-
ging het lot van tientallen stegen: afgesloten met een deur of dichtgemet-
seld.
In de Binnenstad is veel vreemd, ongewoon, uitzonderlijk. Zo hoort een pa-
rochiekerk maar één toren te hebben, en niet twee, zoals de Klaaskerk, zijn 
in andere steden de kameren (piepkleine oude huisjes) gegroepeerd rond 
een hofje, maar staan ze hier gewoon in rijen langs de straat. Een luidklok 
met een doorsnee van veertig centimeter in een kroeg (café De Rat), dat is 
uniek in de wereld, net als een gevelsteen met een stofzuiger (op de Spring-
weg, hoek Haverstraat).
Maar het vreemde is vertrouwd. We denken dat een grachtensysteem met 
twee straatniveaus normaal is (nergens anders, behalve een heel klein stukje 
in Leeuwarden), we weten dat er een paar nepramen zijn geverfd in de oude 
brandweerkazerne in de Korte Minrebroedersstraat, we lopen voorbij aan 
de touw-tracering in de pandhof van de Dom (vermoedelijk een grap van de 
middeleeuwse steenhouwer), we verwachten geen mededeling in een publi-
catiebordje aan de gevel van het stadhuis. Zo gewoon, langzamerhand. •

Met dank aan Tommie Hendriks voor zijn tips.

 

Fotografie Gerard Arninkhof

Vreemd maar toch vertrouwd



De twee weken zijn om: losknippen die fiets
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Wat ging er fout? In het bestem-
mingsplan ging de gemeente er van 
uit dat de forse uitbreiding van de 
Bijenkorf niet tot veel meer bezoe-
kers met de auto zou leiden. Een 
kleine uitbreiding van de parkeer-
garage La Vie zou genoeg moeten 
zijn. Mochten er toch meer auto-
mobilisten komen, dan zouden die 
wel in de Paardenveldgarage terecht 
kunnen. 
Corio (eigenaar van Hoog Catharij-
ne) en het Wijk C-Komitee tekenden 
bezwaar aan. De Bijenkorf had het 
nota bene zelf al in eerdere com-
mentaren aangekondigd: het grote-
re warenhuis zou nieuw koopkrach-
tig publiek uit de regio aantrekken. 
Corio stelde daarom dat er meer 
parkeerruimte moest worden gerea-
liseerd en het Wijk C-Komitee vond 
dat al die auto’s tot meer luchtver-
vuiling in de St. Jacobsstraat zouden 
leiden, terwijl deze straat al aan de 
grens voor de luchtkwaliteit zit.
De Raad van State oordeelde dat er 
inderdaad rekening moet worden 
gehouden met meer auto’s. De 

gemeente kon niet aantonen dat 
de parkeergarage Paardenveld 
op drukke tijden ruimte had voor 
bezoekers van de Bijenkorf. 

Zijdebalen
Na deze uitspraak heeft het college 
van B&W in verrassend korte 

Rampgebied Bijenkorf
Ben Nijssen Dick Franssen

Hoe vindt de wethouder het om het aan de stok 
te krijgen met een organisatie die in kringen van 
GroenLinks altijd op veel sympathie kan rekenen? 
Ze zegt: ‘Het is een misverstand te denken dat de 
Fietsersbond een linkse, progressieve achterban 
heeft. De politieke overtuiging speelt geen rol. Wat 
de leden verbindt is uitsluitend dat ze fietsen.’

Hoog tijd
De Bond vindt dat de wettelijke basis voor het 
weghalen ontbreekt, maar Van Hooijdonk ziet dat 
anders. Volgens haar mag het, en moet het zelfs. 
De ruimte in de Binnenstad is schaars, en moet 
door velen worden gedeeld. 
Fietsers die naar de Binnenstad komen vinden vaak 
geen plaats omdat overal fietsen staan waarnaar 
in geen weken is omgekeken. Van Hooijdonk: ‘Na 
veertien dagen is het hoog tijd een ander eens de 
gelegenheid te geven. Als je weet dat je je fiets 
een paar weken niet gebruikt, moet je hem in een 
stalling zetten. Zo simpel is dat’.
Ook coalitiepartij D’66, die eerder de gemeente 
met 25.000 weggehaalde fietsen in 2013 de 
grootste fietsendief van de stad noemde, staat 
achter de veertien dagen-maatregel. De wethou-
der kijkt daar niet van op. ‘Dat wist ik al’.

Stom en jammer
Van Hooijdonk vindt het wel wat hebben om te 
praten over het Utrechtse fietsensucces (‘je moet 
er toch niet aan denken dat er weer veel mensen 
met de auto naar de stad willen’) in plaats van 
over het fietsenprobleem. Maar ze wordt er toch 
hard mee geconfronteerd dat het succes niet 
eenduidig is. Dat heeft ook te maken met fouten 
uit het verleden. Hoe haal je het bijvoorbeeld in je 
hoofd om een muziekpaleis voor zes- of zevendui-
zend mensen te bouwen zonder plaatsje voor zelfs 
maar één fiets? Van Hooijdonk: ‘Dat was ver voor 
mijn tijd. Het is natuurlijk stom, en ook jammer. 
Het zou nu ook niet meer kunnen. Je moet nu 
voldoen aan de fietsparkeernorm’. 

Doorstomen
‘Wat we nu proberen is zoveel mogelijk mensen 
in de stalling onder gebouw De Vredenburg te 
krijgen. Er is daar vaak nog plaats. Ik ben het er 
mee eens dat de ingang onopvallend is. Daar 
gaan we wat aan doen. Ook kijken we naar de 
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Uitzicht op de achterkant van de Bijenkorf © Sjaak Ramakers

mogelijkheid van een mobiele fietsenstalling op 
het Vredenburgplein, op de tijden dat daar geen 
markt is’.
Ze vervolgt ’Het is ook een kwestie van wennen 
om je fiets in een stalling te zetten. Ik zet hem nog 
wel eens in de stalling op het Jaarbeursplein. Ik 
heb daar heel veel plezier van de digitale borden 
waarop staat in welk vak nog ruimte is. Ik kijk even 
en dan stoom ik door naar de tweede verdieping. 
Het helpt echt’. 

Ideale oplossing
Straks komen er ook overal in de stad schermen 
met informatie over vrije plaatsen in fietsenstallin-
gen, net zoals dat voor parkeergarages gebeurt. 
Utrecht wordt de eerste stad van de wereld met 
zo’n systeem. Utrecht krijgt ook de grootste fiet-
senstalling ter wereld (12.500 plaatsen, onder het 
stationsplein.)
Het zijn prachtige voorzieningen die internationaal 
aandacht trekken. Maar om het stadsbeeld rusti-
ger te krijgen is meer nodig. Van Hooijdonk: ‘De 
ideale oplossing is meer stallingsruimte’. 
De grootste dichtheid van neergezette fietsen is 
op de oost-west-as Smakkelaarsveld-Lucasbrug. 
De gemeente gaat langs die route op zoek naar 
leegstaande ruimtes, bijvoorbeeld kelders, die als 
stallingen kunnen dienen. ‘We zijn afhankelijk van 
particulieren, dus of het lukt weten we niet.’

Singelroute
Er is nog een probleem met die route: de enorme 
drukte. Het alternatief dat al een poosje met wei-
nig succes wordt gepropageerd is de Herenroute 

(Mariaplaats – Herenstraat). De wethouder denkt 
dat er ook mooie kansen liggen voor een route 
over de singels. 
In het najaar organiseert ze een ‘stadsgesprek’ 
over het fietsbeleid. Het gesprek, dat ‘niet alleen in 
zaaltjes, maar ook op straat’ wordt gevoerd, moet 
leiden tot een Actieplan Fiets. 

Fiets weg, kijk op internet 
De gemeente voert de weggehaalde fietsen af 
naar het depot op de Kanaalweg. Wie zijn fiets 
kwijt is kan kijken op www.verlorenofgevonden nl. 
Van alle fietsen in het depot staat op de website 
een foto en een beschrijving. Afhalen kost 13,20, 
en na een maand 19,50. •

Een goede maatregel vindt verkeerswet-
houder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) het 
besluit uit de vorige raadsperiode om in 
de Binnenstad en bij het station op straat 
gestalde fietsen niet meer na vier weken, 
maar al na veertien dagen weg te halen. Nu 
de daad bij het woord is gevoegd ontstaat 
plotseling weerstand van de Fietsersbond. 
Eind augustus ging de Bond de straat op om 
fietsen ‘te beschermen’ tegen gemeentelijke 
toezichthouders. Er werd gepleit voor kleine, 
mobiele stallingen dichtbij de winkels. 

tijd een nieuw bestemmingsplan 
gemaakt. Op grond van de nieuwe 
parkeernota zouden automobilis-
ten verwezen mogen worden naar 
alternatieve parkeergelegenheden. 
Eén van de opties is een nog te reali-
seren parkeergarage in het bouw-
plan Zijdebalen tussen Oudenoord 
en de Vecht, waarmee men begin 
volgend jaar hoopt te starten. Voor 
de extra te verwachten auto’s is een 
nieuw rapport over de luchtkwaliteit 
opgesteld.
De gemeenteraad werd gedwongen 
nog voor het zomerreces een beslis-
sing over het nieuwe bestemmings-

Het Museumkwartier doet aan landjepik. Het stukje van Achter Sint Pieter noordelijk van de Voetiusstraat hoort 
er – volgens een nieuw straatnaambordje – ineens ook bij. Dat betekent dat de bewoners lid kunnen worden 
van Gastheerschap en Cultuur, het bedaarne gezelschap dat eens per maand op zondagmiddag verkenningen 
uitvoert in het zuidelijk deel van de Binnenstad. Toetreding tot G. en C. is strikt voorbehouden aan bewoners 
van het kwartier. Bidden en smeken, omkoping, chantage… niets lukt als je er buiten woont. Toch is ‘Museum-
kwartier’ slechts een handigheidje, bedacht om Europese subsidie binnen te halen. Brussel trapte er in. 
Bij de gemeente werken makelaarachtige types, goed in het verzinnen van duur-klinkende quasi historische na-
men. Zo kregen we de nieuwe wijk Leidsche (met ch) Rijn, hoewel het riviertje Leidse Rijn heet, werd het oude 
AZU- terrein omgedoopt in Hoogh Boulandt (op oude kaarten staat gewoon Hoog Bouwland) en veranderden 
we buurten in kwartieren. We hebben er nu vier: Museumkwartier, Domkwartier, Stadhuiskwartier en Universi-
teitskwartier (buurt rond Voorstraat, Nobelstraat en Janskerkhof). 
De laatste drie kwartieren zijn er gekomen op initiatief van Centrummanagement Utrecht. Voorzitter Blommen-
daal legt in deze krant uit waarom hij er blij mee is: ze zijn een bewijs van de samenwerking tussen de onderne-
mers in deze ‘sfeergebieden’. Op het Oudkerkhof en omgeving maken borden op wieltjes, met zandzakken op 
hun plaats gehouden, duidelijk dat we in het Stadhuiskwartier zijn. Het Universiteitskwartier is er pas. Bij de lan-
cering was maar een handjevol ondernemers. Kennelijk was het belang nog niet tot iedereen doorgedrongen. • 

Iedereen baalt er van, vooral ook de voetgangers. Doordat de 
verbouwing van de Bijenkorf is stilgezet, ziet het warenhuis er van 
buiten uit als een rampgebied. Hoe lang dit zal duren is ongewis. 
Hoewel er bezwaren waren ingediend tegen het bestemmingsplan, 
nam de opdrachtgever het risico toch al met de verbouw te begin-
nen. Het pakte verkeerd uit. De Raad van State verwierp het bestem-
mingsplan, waardoor verbouw onmiddellijk gestopt moest worden.

plan te nemen. De raad aarzelde 
wel, maar gaf toch het voordeel van 
de twijfel aan het college. Daar-
mee herhaalde zich de situatie van 
het eerste bestemmingsplan: het 
college vertrouwt op de kennis en 
kunde van de ambtenaren en ook 
de gemeenteraad is niet in staat de 
argumenten op juistheid te contro-
leren en vertrouwt daarom maar op 
het oordeel van het college. Enkele 
raadsleden drongen nog aan op een 
second opinion, maar er moest en 
er zou nog dezelfde vergadering een 
beslissing worden genomen. 

Nieuw bezwaar
De termijn van het indienen van 
zienswijzen is nog niet verstreken. 
Corio geeft nog geen commentaar 
op de uitspraak van de Raad van 
State en het nieuwe bestemmings-
plan. Het Wijk C-Komitee gaat in 
elk geval opnieuw bezwaar aante-
kenen. De gebruikte gegevens voor 
de berekening van de luchtkwaliteit 
roepen nog veel vragen op en verder 
vraagt het comité zich af waarom 
de nieuwe parkeernota alleen wordt 
gebruikt voor het aantal parkeer-
plaatsen voor auto’s en niet voor 
fietsen. 
De vraag is of ondanks deze nieuwe 
bezwaren, de bouw hervat zal 
worden. Dat is formeel toegestaan. 
Het wijk C-Komitee had als tussen-
oplossing voorgesteld een aparte 
bouwvergunning voor de renovatie 
van de gevels te verlenen. Dan zou 
de buitenzijde van het gebouw aan-
merkelijk verbeterd kunnen worden. 
Voor de bewoners op de Oude-
gracht die aankijken tegen de troos-
teloze achterkant, waar de feitelijke 
uitbreiding moet plaatsvinden, levert 
dit echter geen verbetering op. • 

Landjepik Dick Franssen

De fietspaden in de Binnenstad krijgen geen 
rood asfalt, denkt verkeerswethouder Lot van 
Hooijdonk. Er is te weinig politiek draagvlak 
voor, zo is haar inschatting. Dit jaar nog heeft 
de gemeenteraad gekozen voor rood asfalt 
op de Leidseweg, ondanks bezwaren van het 
merendeel van de bewoners. 
De wethouder: ‘Asfalt is het meest comfor-
tabel, maar de Binnenstad heeft toch een 
bijzondere status’.
De Vereniging Oud Utrecht voert al enige tijd 
actie tegen rood asfalt in de Binnenstad. Ze 
vindt dat het daar absoluut niet thuishoort. •

Lot van Hooijdonk pompt lucht in de Binnenstad © Sjaak Ramakers

Rood asfalt
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Eén van de mooiste momenten 
uit het leven van beeldhouwer 
Koos Boomstra: kussen van de 
moeder overste van de Zusters 
Augustinessen en wethouder 
Margriet Jongerius. 

Zij kusten hem omdat hij zo’n mooie 
lantaarnconsole maakte ter gele-
genheid van het tachtigjarig bestaan 
van de kloostergemeenschap. Op de 
console is een vaas tulpen afge-
beeld, geïnspireerd op een foto uit 
omstreeks 1957 waarop een groep 
kinderen samen met de zusters 
staan achter een veld met zeventien-
de eeuwse koninginnetulpen. 
Koos Boomstra voorzag de stad 
al van een hele serie consoles en 
gevelstenen. Hij kreeg dit keer zijn 
opdracht van het Nederlands Volks-
buurtmuseum en de gemeentelijke 
werkgroep Directe Voorzieningen. 
De console is een blijk van dank 
voor al het goeds dat de zusters in 
de loop der jaren verrichtten. Een 
vrouwelijke congregatie was een 
langgekoesterde wens van de jonge 
(en later legendarische) pater Van 
Nuenen, die verbonden was aan de 
Augustinusparochie aan de Oude-
gracht. In 1934 begon hij met tien 
zusters. Ze legden zich vooral toe op 
maatschappelijk werk. In de hoogtij-
jaren waren er zes vestigingen. 

Meisjesstad
In 1939 openden de zusters samen 
met Van Nuenen een opvanghuis 
voor ongewenst zwangere meisjes 
en vrouwen onder de naam Meisjes-
stad. Later kwamen er ook dakloze 
en thuis mishandelde vrouwen. Aan 
het eind van de Tweede Wereldoor-
log hadden de zusters een gaarkeu-
ken. 
In Wijk C stonden ze de arme 
gezinnen bij en zorgden ook voor 

Kussen voor Koos Boomstra 

Het is al een tijd terug dat de onder-
nemersvereniging Centrum Utrecht 
in de Binnenstadskrant bewoners 
en ondernemers bijpraatte over de 
ontwikkeling van het centrum vanuit 
economisch perspectief. Vanaf nu 
gaat de stichting Centrummanage-
ment Utrecht (CMU) dat doen. 
CMU, enkele jaren geleden opge-
richt, zet zich in voor een onderne-
mend en vitaal centrum, dat econo-
misch optimaal functioneert en waar 
het prettig is om te komen.
In de afgelopen jaren hebben zich 
flinke veranderingen voorgedaan in 
de organisatie van ondernemende 
groepen in het centrum. In het CMU 
werken veel partijen samen die van 
belang zijn voor de economische 
ontwikkeling van het centrum. Dat 
zijn de ondernemersverenigingen, 
de Belangenvereniging HoogCatha-

De plek waar je moet zijn
rijne, de stichting Museumkwartier 
(het samenwerkingsverband van de 
gezamenlijke musea), de horeca, het 
grootwinkelbedrijf en de eigenaren 
van commercieel onroerend goed.
De activiteiten van het Centrum-
management zijn onder meer:
Op de kaart zetten van het centrum 
van Utrecht als de plek waar je moet 
zijn. Hierbij werken we als CMU 
nauw samen met Toerisme Utrecht. 
Graag attendeer ik iedereen op de 
campagne ‘Echt Utrecht’ die de 
komende maanden loopt.
Samen met de gemeente Utrecht 
uitwerken van plannen die bijdragen 
aan de goede bereikbaarheid van het 
centrum, slimme routering, aantrek-
kelijke looproutes, een stimulerend 
verblijfsklimaat en een optimale 
beleving van het centrum. Een 
belangrijke mijlpaal is onder meer 

de herinrichting van de Mariaplaats 
volgend jaar.
Versterken van de organisatieraad van 
ondernemende partijen. Een goed 
voorbeeld hiervan is de samenwer-
king die is ontstaan in de verschillen-
de ‘sfeergebieden’ van de Binnenstad 
zoals het Domkwartier, het Universi-
teitskwartier en het Museumkwartier.
Financieel ondersteunen van tal van 
initiatieven vanuit samenwerkings-
verbanden van ondernemers.
Realisatie van voorzieningen zoals 
uitbreiding van de feestverlichting in 
de wintermaanden en de hanging 
baskets in de winkelstraten. 

Stadsfeest
CMU heeft een aantal belangrijke 
partners. Toerisme Utrecht is al 

genoemd. We zijn de belangrijkste 
sponsor van de intocht van Sint Nico-
laas en zijn Pieten. We dragen bij aan 
Culturele Zondagen en financieren de 
Sint Maartensmarkt. In 2022 willen 
we een geweldig Stadsfeest wanneer 
Utrecht viert dat het 900 jaar Stads-
rechten heeft. Voor het eerst dit jaar 
gaan we zorgen dat Utrecht op de 
kaart komt als stad met een spette-
rende Kerstsfeer.
De middelen van het Centrum-
management komen uit het Onder-
nemersfonds Utrecht. De gemeente 
heft op iedere niet-woning - dat 
zijn dus ook sportvelden, scholen, 
instellingen, universiteit, kantoren, 
e.d.- een extra bedrag aan OZB waar-
mee het Ondernemersfonds Utrecht 
wordt gevoed. Centrummanagement 
Utrecht heeft het ‘trekkingsrecht’ 
voor de Binnenstad. •

Jacques Blommendaal, voorzitter

© Ton van den Berg

Ben Nijssen

ontspanning, zoals met de toneel-
vereniging ‘Wijk C op de planken’. 
Na 2000 werden er vestigingen 
gesloten, in mei dit jaar nog die in 
Hilversum. Alle zusters wonen nu 
in het klooster op de Oudegracht. 
De maatschappelijke activiteiten 
zijn geleidelijk aan afgestoten naar 
professionele organisaties. Zo zet de 
gemeentelijke Tussenvoorziening nu 
Meisjesstad voort.
De geschiedenis van de zusters 

wordt kort beschreven op een 
tableau op de kloostergevel aan de 
Oudegracht. Op de binnenplaats van 
het klooster is een gevelsteen van 
vlak na de oorlog. De steen – een 
vredesduif - was een geschenk aan 
de eerste priorin van de orde, zuster 
Augustina (Cor van Reijsen). De 
duif verdient een beter plekje aan 
de gevel van het klooster, zichtbaar 
voor iedereen. •

Starten in ASP 11
Dick Franssen

Zoals het woord al zegt is de starterswoning een 
opstap naar een andere, grotere woning. De ver-
huizing gebeurt meestal als de starter wil samen-
wonen of als er een baby komt. Veel woningen 
wisselen vaak van eigenaar. De binding van de 
bewoners met de buurt is meestal klein. Voor de 
‘sociale cohesie’, het saamhorigheidsgevoel, is de 
aanwezigheid van grote aantallen starterswonin-
gen en studentenhuizen niet best.
Op sommige plaatsen in de Binnenstad is van een 
buurtgevoel sowieso geen sprake, omdat er in 
de omgeving nauwelijks mensen wonen. Dat de 
Neudeflat een starterstoren wordt lijkt daarom niet 
zo bezwaarlijk. Misschien blijven de bewoners er 
vanwege het fantastische uitzicht trouwens wel 
lang zitten. 

Er zit muziek in de starterswoning, dat wil 
zeggen in het niet al te dure, kleine apparte-
ment, bedoeld voor hooguit twee mensen. 
Eigenaren van onroerend goed en project-
ontwikkelaars zien er op het ogenblik veel 
brood in. Kantoren, winkels, dat loopt niet. 
Maar starterswoningen raakt je altijd kwijt, 
zeker in gewilde steden zoals Amsterdam en 
Utrecht. 

Achterkant van ASP 11, monumentaal en 
streng © Sjaak Ramakers

Omdat het thema van de Open Monumentendag 
2015 ‘Op reis’ is, zijn drie routes samengesteld 
langs monumenten die met het thema reizen te 
maken hebben. Ze zijn geïnspireerd op reizigers 
met uiteenlopende bedoelingen: de monnik op 
pelgrimstocht, de koopman op handelsreis en de 
geleerde op bezoek bij vakgenoten. Er is veel aan-
dacht voor koetshuizen en oude garages, zoals de 
UTAM-garage in de Ridderschapstraat uit 1910. 
Onder de voormalige kloosters die op zaterdag 13 
september open zijn voor publiek zijn het NV-huis 
en Brigittenstraat 20. Veel te doen is er rond de 
Maliebaan en het Spoorwegmuseum. Er is daar 
zelfs een vliegdemonstratie van de Catalina, een 
watervliegtuig uit 1941. •  

Op reis op Monumentendag

Paaltjes

De afgelopen tijd heeft de gemeente in de hele 
stad 3750 overbodige paaltjes weggehaald. Er 
volgen er nog meer. De paaltjes gaan weg omdat 
ze geen functie meer hebben. 
De operatie kostte tot nu toe 110.000 euro, inclu-
sief het terugzetten van ongeveer honderd paaltjes 
die volgens de omwonenden toch echt nog wel 
nut hadden. 
In de Binnenstad wemelt het van de paaltjes, 
bedoeld om foutparkeren tegen te gaan. Heel wat 
mensen moeten naar de dokter omdat ze tegen 
een paaltje zijn aangelopen of aangefietst. De 
blikschade aan auto’s moet enorm zijn. •  

UCK bouwt theaterzaal

De bouw van een tweelaags theaterzaal op de 
binnenplaats van het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten (UCK) op het Domplein kan beginnen. De 
Commissie welstand en monumenten is akkoord 
met het plan van architect Meulenbelt van Naked 
Architecture. Het gebouw, met een multifunctio-
nele zaal op de begane grond en twee lesruimten 
op de verdieping, wordt groter dan de tijdelijke 
tentconstructie die er nu nog staat. •

Callcentre
Anders ligt het bijvoorbeeld in het oostelijk deel 
van de centrale oude stad, het Pieterskerkhof en 
omgeving. Er is daar wel degelijk van een buurtge-
voel, ook al is het niet sterk. Dat zal waarschijnlijk 
niet groter worden als het zeer grote voormalige 
woonhuis Achter Sint Pieter 11 omgebouwd wordt 
tot vijftien kleine appartementen. In het rijksmo-
nument, dat al vele jaren geen woonfunctie meer 
heeft (tot 1930 deed het dienst als clubhuis van de 
Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging) zit de 
laatste jaren een callcentre. Binnenkort komt het 
leeg; de eigenaar zoekt nu een kandidaat die het 
voor 115.000 euro per jaar wil huren. Maar omdat 
hij vreest dat die huurder niet komt opdagen (‘de 
markt is slecht’), heeft hij architect Wouter Lamens 
intussen een plan laten maken om het te splitsen 
in vijftien starterseenheden. Het lag deze zomer bij 
de gemeente ter inzage. 
Volgens Lamens zijn verscheidene mogelijkheden 
onderzocht, onder anderen ombouw tot senioren-
woningen. Uiteindelijk is daarvan afgezien omdat 
het maken van liften in monumentale woningen 
volgens hem moeilijk ligt. •

Schrijven over Wijk C

Voor 65-plussers uit Wijk C die graag wat willen 
opschrijven over hun leven en de buurt komen er 
wekelijkse bijeenkomsten in het Volksbuurt-
museum. Schrijfervaring is niet nodig. Op maandag 
15 september is er van twee tot drie een gratis  
kennismakeingsbijeenkomst. Schrijfster en taal-
docent Marja Baseler leidt de cursus. Meedoen kost 
3,50 per keer, inclusief koffie of thee. Opgeven op 
mail@marjabaseler.nl of bel: 06 128 60 601. •
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Ook Wijkbureau Binnenstad verhuist 
van de Neudeflat naar het stadskan-
toor. Als binnenstadsbewoner kunt 
u bij het wijkbureau terecht voor 
onder meer vragen over zaken die 
bij u in de buurt spelen. Het heeft de 
voorkeur om vooraf een afspraak te 
maken via 030 - 286 00 00. 

Naast Wijkbureau Binnenstad gaat 
het nieuwe kantoor onderdak 
bieden aan meerdere gemeentelijke 
organisatieonderdelen, die nu nog 
verdeeld zijn over verschillende 
locaties in de stad. Ook het college 
van burgemeester en wethouders 
verhuist naar het Stadskantoor. 
Het is de bedoeling dat de samen-
werking tussen de verschillende 
organisatieonderdelen verbetert 
doordat zij vanuit één gebouw gaan 
werken.

Vanaf 7 oktober is het stadskantoor 
geopend voor bezoekers. Vanaf die 
datum kunt u hier ook voor Wijk-
bureau Binnenstad terecht. 
U kunt natuurlijk ook 
www.utrecht.nl/ binnenstad 
raadplegen of een e-mail sturen naar 
binnenstad@utrecht.nl. Wijkbureau 
Binnenstad blijft telefonisch bereik-
baar via 030 – 286 00 00. 
Op Twitter kunt u het wijkbureau 
volgen via @WBBinnenstad. •

Binnenstadskrant pagina 19

Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad verhuist Het Stadskantoor is binnenkort 
het centrale punt waar inwoners 
van Utrecht terecht kunnen voor 
bijna alle gemeentelijke dien-
sten en producten. Het gebouw 
staat aan de westkant van het 
station naast het Jaarbeursplein. 
Met het Stadskantoor in het sta-
tionsgebied wordt de gemeente 
beter zichtbaar, vindbaar en 
bereikbaar.

© cu2030.nl

Fietsers ontdekken 
Herenroute 

Fietsers in Utrecht vinden de 
Herenroute een goed alternatief 
om de drukke Vredenburgroute 
te mijden. Dit blijkt uit een onder-
zoek van de gemeente Utrecht. 

60% van de fietsers heeft de Heren-
route ontdekt door de rode en witte 
stippen op het wegdek. Zij vinden dit 
een zeer opvallende bewegwijzering. 
Mond-tot-mondreclame en promo-
tieacties op straat hebben het meeste 
effect gehad bij de promotie van de 
Herenroute.

www.wijkraadbinnenstad.nl

Wijkraadpleging over zorg, hulp-
verlening en zelfredzaamheid

Om goed te kunnen functioneren moet de 
wijkraad op de hoogte zijn van dingen die in 
de Binnenstad spelen. Eén van de instrumenten 
die de Wijkraad daarbij hanteert, is de jaarlijkse 
wijkraadpleging. Met een huis aan huis-enquête 
wil de wijkraad te weten komen hoe over een 
bepaald onderwerp wordt gedacht. Vorig jaar 
ging het over de positieve en negatieve aspec-
ten van de horeca. Bij de discussieavond was 
een groot aantal bewoners aanwezig. Ook ho-
recaondernemers en raadsleden van bijna alle 
fracties deden volop mee aan de discussie. Dat 
heeft geleid tot een aantal verbeteringen, onder 
andere maatregelen die leiden tot de verminde-
ring van de overlast.

Discussieavond
In de zorgverlening gaat de komende tijd veel 
veranderen. Het wordt minder vanzelfsprekend 
dat de overheden zorg en hulp financieren en 
organiseren. Dit heeft gevolgen voor de zelfred-
zaamheid, zowel van individuele bewoners als 
van buurten. 
De Wijkraad wil graag weten hoe het in de Bin-
nenstad is gesteld met de bereidheid van buurt-
bewoners om hulp te verlenen, en wat hun hulp 
zou kunnen inhouden. 
De wijkraadpleging 2014 zal dus gaan over hulp 
en zorg in de Binnenstad, om te weten te ko-
men of er een hulpvraag is bij de buurtbewoners 
en of deze kan worden ingevuld door andere 

De wijkraad is samengesteld uit bewoners van alle buurten van de Binnenstad en vertegenwoordi-
gers van de ondernemers, de horeca, de culturele sector en de musea. Een belangrijke groep, die wel 
massaal in de Binnenstad woont, maar nog nooit een plaats heeft gehad in de wijkraad, zijn de stu-
denten. Wij vinden het belangrijk dat ook studenten een stem hebben in de wijkraad. Je hoeft je niet 
te binden voor jaren. Ik kan me voorstellen dat je een of twee jaar lid bent en het daarna doorgeeft 
aan een andere student. Zou het niet te combineren zijn met je studie? Denk er eens over na en neem 
contact op. Hans Dortmond (voorzitter@wijkraadBinnenstad.nl) •

buurtbewoners. Er wordt geïnventariseerd of er 
een draagvlak is voor bijvoorbeeld een zorgco-
operatie of een kleinere organisatie op buurtni-
veau.
De enquête is eind oktober – begin november. 
De formulieren kunnen schriftelijk of digitaal 
worden ingevuld. Ook deze wijkraadpleging 
wordt weer besloten met een discussieavond en 
een advies aan burgemeester en wethouders. 
Het gaat om een belangrijke zaak die ons allen 
raakt. Ik roep u dan ook op om mee te doen. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Dieselaggregaten 

Op termijn mogen – zo vindt GroenLinks – bij 
evenementen en festivals geen vergunningen 
meer worden afgegeven voor dieselaggrega-
ten. Er moet worden gezocht naar alternatieve 
stroomopwekkers die minder slecht zijn voor de 
luchtkwaliteit. 
De partij nodigt het college van B&W uit mee te 
zoeken naar andere mogelijkheden. 
Noot van de redactie: Overigens vervuilen de 
aggregaten niet alleen de lucht, maar maken 
ze vaak ook veel lawaai. In het verleden waren 
daarover tijdens De Parade veel klachten van om-
wonenden van het Moreelsepark. De aggregaten 
werden later op een minder overlastgevende 
plaats gezet. • 

Cameratoezicht Catharijne-
steeg

Er komt cameratoezicht in de Catharijnesteeg. De 
huidige 45 camera’s staan allemaal in het noor-
delijk deel, grofweg in de gebieden Breedstraat, 
Janskerkhof, Oudegracht, Mariaplaats, Neude, 
station en Vredenburg. 
Regelmatig boekt de politie successen dankzij 
waarnemingen op de camera’s. Maar niet alle 
camera’s blijken nuttig. Zo registeren zes van de 
acht camera’s op de Mariaplaats heel weinig in-
cidenten. Er wordt nu uitgezocht of ze beter op 
andere plaatsen kunnen worden opgehangen. • 

Maria van Pallaes

Weldoenster Maria van Pallaes krijgt op 
24 oktober, 350 jaar na haar dood, een lantaarn-
console. Het Utrechts Monumentenfond (UMF) 
is de opdrachtgever. Kijkers van RTV Utrecht 
hebben in september, na de deadline van deze 
krant, de maker geselecteerd. Ze hadden keuze 
uit drie ontwerpen. 
Het UMF is eigenaar van de Kameren Maria 
van Pallaes, een rijtje van twaalf huisjes uit 1651 
in de Agnietenstraat. Arme mensen mochten er 
gratis wonen. In het Centraal Museum zie je op 
een schilderij van Hendrick Bloemaert uit 1657 
Maria van Pallaes zitten, met om haar heen haar 
overleden kinderen en mensen die haar duidelijk 
zeer dankbaar zijn. Het schilderij heet ‘Uitdeling 
aan de armen door Maria van Pallaes’. 
De weldoenster woonde lange jaren in ’t 
Grote Huijs op het Oudkerkhof (nu cafe Dikke 
Dries).  Bij haar begrafenis in 1664 luidden zowel 
de klokken van de Domkerk als van de Buurkerk, 
de Sint Janskerk en de Nicolaaskerk. •

Student, verhef 
je stem

Na 3,5 jaar wachten is het zover: Achter de Dom 
krijgt begin november een boom terug. Op 18 
mei 2011 kapte de gemeente onverhoeds de twee 
bomen aan het begin van de straat, tot grote 
woede van de omwonenden. De kap gebeurde 

Eindelijk weer een boom

na een klacht van de toenmalige eigenaar van 
nummer 6. Hij vond dat één van de bomen te veel 
licht wegnam en met zijn takken de gevel bescha-
digde. De andere boom is toen meteen ook maar 
omgezaagd. In zijn plantgat komt nu een plataan 
die negen tot twaalf meter hoog kan worden en 
zuilvormig groeit. Het plantgat dichtbij de gevel 
blijft leeg. 
Voor de herplant was toestemming nodig van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die waakt over 
het Domplein en omgeving, zowel bovengronds als 
ondergronds. •

De nieuwe boom komt op dezelfde plaats als de gekapte boom 
die midden achter de straatlantaarn stond © Rob Ligtelijn

Het eerstvolgende wijkspreekuur van 
wijkwethouder Binnenstad Kees Geldof 
is op dinsdag 28 oktober. U kunt hier 
terecht met vragen, ideeën en klachten 
over de Binnenstad. Het spreekuur is 
van 16.00 tot 17.00 uur. De locatie is 
nog niet bekend.
Aanmelden voor het wijkspreekuur kan 
tot uiterlijk één week van 
tevoren via 030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl. •

Spreekuur wijkwethouder

gebruiken. Veel fietsers gebruiken 
beide routes kris-kras, in alle windrich-
tingen. Bijna de helft van de geënquê-
teerde fietsers op de Vredenburgroute 
en de Herenroute geven aan gebaat 
te zijn bij een alternatieve route buiten 
het centrum. 

Alternatieve fietsroutes
Met de resultaten gaat gemeente 
Utrecht meerdere alternatieve fietsrou-
tes ontwikkelen en de routeaanduidin-
gen op het wegdek verbeteren. Hierbij 
wil de gemeente de afstemming 
blijven zoeken met de behoeften van 
fietsers en regelmatig onderzoek doen 
naar de slagingskans van alternatieve 
fietsroutes. •

Fietsbewegwijzering
In 2013 heeft gemeente Utrecht een 
test gedaan met fietsbewegwijzering 
en nieuwe vormen van promotie van de 
Herenroute als alternatief voor de druk-
ke Vredenburgroute. Utrecht probeerde 
een nieuw soort van bewegwijzering uit 
en daarnaast is via promotie op straat 
door acteurs (‘fietsbarbaren’) de alter-
natieve Herenroute onder de aandacht 
gebracht. 250 mensen deden mee aan 
een online onderzoek. Daarnaast zijn 80 
aanwonenden en acht belangengroe-
pen bij het onderzoek betrokken. 

Mooie route
Fietsers vinden de Herenroute ‘mooi’, 
‘rustig’ en ‘snel naar de gewenste 
bestemming’. Een vlakker wegdek, niet 
noodzakelijk middels asfalt, en betere 
voorrangssituaties en kortere wachttijd 
bij de verkeerslichten zien de fietsers als 
een aandachtspunt. De stippen op het 
wegdek als vorm van bewegwijzering is 
de meest opvallende vorm van beweg-
wijzering voor 66% van de fietsers en 
98% van de aanwonenden. Alleen de 
eindbestemming is niet direct helder. 
Dit zou aan de bewegwijzering kunnen 
worden toegevoegd.
 
Opvallend is wel dat geënquêteerde 
fietsers de Vredenburgroute en Heren-
route beperkt als doorgaande fietsroute 
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Wijkbureau BinnenstadWijkwethouder Kees Geldof:
‘Bruisend én leefbaar centrum’

 “Als wijkwethouder moet ik 
benaderbaar zijn en weten wat er 
speelt”, benadrukt Geldof. “Tijdens 
het maandelijkse wijkspreekuur 
luister ik naar de vragen of voor-
stellen van bewoners. Dat kan over 
van alles gaan: van milieu-eisen 
tot geluidsoverlast. Naar aanleiding 
van de uitgesproken wensen kan 
ik laten uitzoeken wat de mogelijk-
heden zijn. Of ik kan meteen 
al uitleggen waarom iets is zoals 
het is.”

Initiatieven
Geldof juicht het toe dat (groepen) 
bewoners initiatieven bedenken om 
de openbare ruimte te verbeteren 
en de leefbaarheid te vergroten. 
“Van kleine aanpassingen tot grote 
projecten. Mooi voorbeeld vind ik 

Wijkgroenplan 
Binnenstad 
vastgesteld 

Het Wijkgroenplan Binnenstad 
is op 8 juli 2014 vastgesteld door 
het college van burgemeester en 
wethouders. De uitvoering van 
projecten kan nu gestart worden. 
In het Wijkgroenplan Binnenstad 
zijn ideeën van bewoners verza-
meld om de wijk te vergroenen of 
de kwaliteit van bestaand groen 
te verbeteren. 

Zo krijgt een buurttuin in Wijk C 
een groenere uitstraling door het 
aanbrengen van struiken, kleurrijke 
bloemen en een (natuurlijk) 
speel/zit element. Verder wordt de 
Karmelietenhof heringericht, krijgt 
de Willemstraat een groener aanzien 
door nieuwe bloem/boom bakken 
en start een test om drijfwaterplan-
ten terug te brengen in de Singel. 
Bewoners en ondernemers worden 
betrokken bij de uitvoering en het on-
derhoud van de plannen. In septem-
ber en oktober 2014 starten voor na-
genoeg alle projecten de gesprekken 
met bewoners om samen het ontwerp 
te maken, waarna de plannen zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd.

Alle in het Wijkgroenplan Binnen-
stad opgenomen ideeën worden 
in overleg met de bewoners in de 
periode 2014 - 2017 gerealiseerd. 
De uitvoering van de maatregelen is 
onder voorbehoud van de ligging van 
kabels en leidingen in de ondergrond 
en eventuele aanwezige archeologie. 
De mogelijkheid bestaat dat na ver-
dere verkenning in de uitvoeringsfase 
ideeën iets moeten worden aange-
past of alsnog niet haalbaar zijn. Bij-
voorbeeld door alsnog ontbreken van 
technische mogelijkheden of als een 
groot deel van de omwonenden het 
niet eens blijkt te zijn met het idee.

Het Wijkgroenplan Binnenstad is te 
downloaden via de website 
www.utrecht.nl/wijkgroenplannen. 
Op deze website kunnen belangstel-
lenden de komende jaren terecht om 
de voortgang van de uitvoering van 
het wijkgroenplan te volgen
Een papieren versie van het Wijk-
groenplan Binnenstad is in te zien op 
het Wijkbureau Binnenstad. •

de vernieuwing van speelplek Wij-
de Doelen in het Zocherpark, naast 
de Nicolaïkerk. Daar profiteert de 
hele buurt van. Het is ondersteund 
vanuit het Leefbaarheidsbudget.”

Kliko’s
Om de Binnenstad nog beter te 
leren kennen, kreeg Geldof enkele 
rondleidingen. Zo liep hij een dagje 
mee met Stadswerken, onder meer 
op de ‘afvalboot’. “De Binnenstad 
had nog allerlei verrassingen voor 
me in petto. Ergens aan de Oude-
gracht zag ik tot mijn verbazing de 
kliko’s automatisch omhoogkomen 
uit de werf. Een prachtoplossing, 
want ze staan dan niet de hele 
dag in het zicht. En in Wijk C heb 
ik het grootste groene dak van de 
wijk bewonderd.”

Wijkbureau Binnenstad

Wethouder Kees Geldof (VVD) is sinds mei dit jaar als wijkwethouder hét bestuurlijk aanspreekpunt 
voor bewoners en ondernemers in de Binnenstad. Binnen het college van burgemeester en wethou-
ders is een wijkwethouder de ‘ambassadeur’ van de wijk.

Terras
Wat is Geldofs mooiste herinnering 
aan de Binnenstad?“De eerste keer 
dat ik aan een terras bij een werf-
kelder heb gegeten, nadat ik naar 
Utrecht was verhuisd, was zo’n 
mooi moment. Het was zonnig 
weer en de gracht en stad straalde 
me tegemoet. Ik dacht toen: dit ga 
ik vaker doen. Wat een prachtige 
binnenstad.”
 
De wijkwethouder wil zich de 
komende jaren inspannen voor 
een bruisend en leefbaar centrum 
dat goed onderhouden is en blijft. 
“De Binnenstad is geen open-
luchtmuseum, maar het is ook een 
wijk waarin mensen goed moeten 
kunnen wonen.” •

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

Fiets parkeren? Maximaal 14 dagen 
op dezelfde plek

Weesfietsenacties
In september is er weer een wees-
fietsenactie in het stationsgebied. 
Het winkel- en uitgaansgebied volgt 
half november. Fietsen worden dan 
gelabeld en verwijderd als het label 
er na 14 dagen nog aanhangt. Ver-
wijderde fietsen worden één maand 
bewaard en kunnen tegen betaling 
worden opgehaald in het gemeente-
lijk fietsendepot. Ook in de rest van 
de Binnenstad is in november een 
weesfietsenactie. Hier mogen fietsen 
28 dagen op dezelfde plek staan.

Meer informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/fiets

Samen oplossingen zoeken
De gemeente overlegt met onder-
nemers en andere belanghebbenden 
over maatregelen om het fiets-
parkeren beter te regelen. Zo zijn er 
deze zomer op het Vredenburgplein 
fietsvakken gemaakt en verwijzen 
serviceverleners fietsers naar de 
(gratis) fietsenstallingen. Zo blijft de 
openbare ruimte in de stad aantrek-
kelijk voor bewoners, bezoekers en 
ondernemers. •

De gemeente heeft in november 
2013 een omgevingsvergunning 
verleend om drie monumentale 
panden aan de Ganzenmarkt samen 
te voegen ten behoeve van nieuwe 
detailhandel op deze plek. Dit voor-
jaar maakte de exploitant bekend dat 
hij er graag een supermarkt in wil 
vestigen. Dit mag, op basis van het 
Bestemmingsplan Binnenstad en de 
omgevingsvergunning voor detail-
handel. Een supermarkt valt onder 
detailhandel. Wel heeft de gemeente 
enkele randvoorwaarden gesteld.

De gemeente heeft onlangs gespro-
ken met de exploitant over een goed 
bevoorradingsplan, het inperken van 
geluidshinder en het waarborgen van 
de veiligheid op straat. De exploitant 
zal zich moeten houden aan de ven-
stertijden voor laden en lossen en de 
toegestane maximale aslast. Daar-

naast moet de exploitant maatrege-
len nemen om geluidsoverlast van 
de koelinstallatie en geuroverlast van 
een rookgasafvoer te voorkomen. De 
monumentale gevels moeten behou-
den blijven en de gevelbelettering 
moet met respect voor het monu-
mentale pand ontworpen worden.

De exploitant gaat deze randvoor-
waarden uitwerken en de oplossin-
gen voorleggen aan de gemeente. 
Dat doet de exploitant via de ‘milieu-
melding’ die hij nog moet indienen. 
Dit is een verplichting voor alle bedrij-
ven die impact hebben op omgeving 
en milieu. Zodra de milieumelding 
binnen is, beoordeelt de gemeente 
of alle gestelde randvoorwaarden 
voldoende zijn gewaarborgd. Ook 
houdt de gemeente toezicht op 
de bouwwerkzaamheden door de 
exploitant. •

In het stationsgebied en het winkel-/uitgaansgebied heeft de 
gemeente nieuwe borden voor fietsparkeren geplaatst. Hierop staat 
dat fietsen maximaal 14 (voorheen 28) dagen op dezelfde plek mogen 
staan. Dit moet zorgen voor minder weesfietsen en meer beschikbare 
parkeerplekken voor andere fietsers. Vorig jaar heeft de gemeente-
raad hier een besluit over genomen.

De kademuren naast de Tolsteegbrug aan de stadsbuitengracht − aan 
de kant van het Louis Hartlooper Complex − ondergaan vanaf septem-
ber een renovatie. 

“Deze muren zijn al zo’n negentig jaar oud”, zegt Ron van Dijk, di-
rectievoerder bij Stadsingenieurs. “Ze rusten op een houten werkvloer 
die op zijn beurt weer op palen staat. Deze vloer is niet meer in orde. 
Omdat vervanging ervan onmogelijk is, plaatsen we een nieuwe beton-
nen aanlegsteiger tegen de bestaande kademuren. Dan zijn die weer 
toekomstbestendig.”

Het werk zal plaatsvinden vanaf pontons in de stadsbuitengracht. 
Tijdens de renovatie is de vaarweg smaller. Bouwmateriaal wordt bij de 
Jutfaseweg op boten geplaatst en naar de werkplek gebracht. De plan-
ning is dat het werk in de tweede week van november gereed is. •

Renovatie kademuren 
Tolsteegsingel

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:
• Een nieuw informatiebordje met de geschiedenis van het pand op  
 Huis Zoudenbalch in de Donkerstraat
• Een schoonmaakactie met aansluitend een straatfeest in de 
 Geertestraat
• Ondernemers van Vredenburg Noord en Wijk C organiseren 
 in september een braderie om te vieren dat het Vredenburg na
 jaren bouwput weer goed bereikbaar is voor bewoners, 
 ondernemers en bezoekers

Heeft u ideeën die een bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget? 
Aanvragen kan via www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget •
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Bizar: een bushalte 
waar bussen niet 
stoppen

‘Ik kan me moeilijk voorstellen dat kinderen al 
op zeer jonge leeftijd door welke stad dan ook 
in Groot-Brittannië fietsen. Laat staan dat ze dan 
ook nog zo gelukkig en ontspannen ogen, en 
dat het zo gewoon is.’
In een lijstje met meest fietsvriendelijke steden 
ter wereld plaatste CNN Utrecht deze zomer bo-
venaan. ‘De stad die terecht het predikaat meest 
fietsvriendelijke bestemming ter wereld heeft.’
Soms moet je door de ogen van anderen kijken 
om te zien hoe bijzonder onze stad is: goede, 
afgesloten fietspaden, doorfietsroutes, fiets-
straten waar de auto zich moet aanpassen en 
natuurlijk de bouw van de grootste fietsenstal-
ling ter wereld. 
Het Utrechtse beleid is er de afgelopen jaren op 
gericht om fietsers en voetgangers alle ruimte te 
geven. Bij de (her)inrichting van de stad zijn zij, 
en schoon openbaar vervoer, het uitgangspunt. 
Het is haast onvoorstelbaar om te bedenken dat 
de Neude voorheen een parkeerterrein was. Dat 
auto’s voor winkels op de Oudegracht konden 
parkeren. In plaats van die parkeerplaatsen zijn 
er terrassen, is er groen en water. 

Idealisten
Het terugdringen van het autoverkeer in de stad, 
het opnieuw inrichten van de stad, wordt door 
oude politici vaak weggezet als ideaal-denken. 
Ondernemers en de lokale economie zouden 
zeer te lijden hebben onder het juk van deze 
idealisten. In de praktijk blijkt er geen verband 
tussen de hoeveelheid parkeerruimte per vier-
kante meter winkeloppervlakte en de omzet van 
de winkeliers. Nabijheid, leefbaarheid en sfeer 
zijn redenen om te kiezen voor een winkelge-
bied en niet het aantal parkeerplaatsen. En nog 
sterker: Een OV- en fietsgericht winkelgebied 
met een restrictief (beperkend) parkeerbeleid 
leidt tot stijgende omzetten. 
Het mooiste voorbeeld van een succesvolle 
transformatie van een stenige stad met veel 
autoasfalt naar een groene fietsstad is misschien 
wel Bogota. Burgemeester Penasola transfor-
meerde de arme, vieze, zeer gewelddadige 
stad radicaal: autowegen werden fietswegen, 
stenen en beton werden parken en door een 
nieuw openbaarvervoersysteem kunnen zelfs de 
armsten zich goed verplaatsen. Het resultaat: de 
stad is er economisch op vooruitgegaan en de 
inwoners zijn gelukkiger. 

Voorloper
Utrecht was al veel verder dan Bogota, Utrecht 
is op een aantal gebieden voorloper en dat moet 
Utrecht blijven. De verkeerswethouder en de 
fractie van GroenLinks hebben de lijst van CNN 
met trots bekeken om er snel aan toe te voegen 
dat Utrecht voorlopig echt nog geen fietswal-
halla is, en Binnenstadsbewoners zijn daar ook 

Uitzonderlijke 
stad

Bijzondere bouw-
stenen

De Binnenstad kent veel monumenten, kunst-
schatten en cultureel erfgoed. Het zijn uitzon-
derlijke schoonheden die Utrecht tot een unieke 
historische stad maken. Binnenstadbewoners 
weten dit al lang, maar ook toeristen weten 
Utrecht steeds vaker te vinden. We zagen onze 
Binnenstad al terug in de top 10 van Lonely 
Planet’s ‘most unsung places’ en CNN roemde 
Utrecht recent nog als ‘the New Amsterdam’. 
BBC beschreef de Binnenstad als ‘one of the 
happiest places in the world’ en de Süddeutsche 
Zeitung eerde Utrecht als ‘Touristenmagnet’. 
Dat er niet alleen toeristen op onze waardevol-
le bezienswaardigheden afkomen, hebben we 
vorig jaar gezien, bij de beruchte Monstransroof 
uit het Catharijneconvent. Helaas werden we 
deze zomer in augustus weer opgeschrikt door 
diefstal, deze keer van de Serooskerke-meteoriet 
uit sterrenwacht Sonnenborgh. Het blijft een 
bizarre gewaarwording dat uitzonderlijke stukken 
erfgoed gestolen worden uit onze mooie musea. 
Gelukkig zijn de stukken –hoewel beschadigd, 
inmiddels weer terug bij de eigenaren. 
We zullen deze ongewone oude kunstschatten 
blijven koesteren en vinden bovendien steeds 
meer nieuwe in onze eigen bodem. In het 
Stationsgebied worden bij graafwerkzaamheden 
telkens weer archeologische vondsten gedaan. 
Tel daarbij de succesvolle recente opening van 
de ondergrondse schatkamer DomUnder op het 
Domplein op en je weet: de Binnenstad is een 
ruwe diamant die steeds meer van zichzelf bloot-
geeft. Al deze pareltjes zijn bijzondere bouwste-
nen om de Binnenstad in binnen- en buitenland 
nóg beter op de kaart te zetten. Daar wordt hard 
aan gewerkt en dat wordt door steeds vaker door 
de hele wereld heen opgemerkt. Als woordvoer-
der Cultuur en Erfgoed zet ik me namens D66 de 
komende jaren in voor onze monumenten, kunst 
en erfgoed. Neemt u gerust contact op om hier 
eens met mij over te praten! 

Aline Knip, raadslid (a.knip@utrecht.nl) •

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. •
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Vr 12 Geertekerk
20.15 Kamerkoor 
VENUS olv Rob Vermeu-
len: Zwijgt, krakende 
kraaien; Monteverdi, 
Sestina; Poulenc, Sept 
Chansons; 
Heppener, Dear March 
come in; madrigalen 
van Van Rossem en Van 
Doorn; € 12,50/8

Za 13 Binnenstad
11.45 Orgelconcerten 
door Bas Groenewoud in 
de Willibrordkerk; 12.00 
Maarten van der Bijl in de 
Geertekerk; 13.00 Ko 
Zwanenburg in de Nico-
laïkerk; 13.15 Frank van 
Basten in de Westerkerk; 
14.00 Wouter van Belle in 
de Catharinakathedraal; 
14.15 Gerrit Christiaan 
de Gier in de Jacobikerk; 
15.15 Paul van der 
Woude in de Augustinus-
kerk

Za 13 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Cantores 
Martini olv Remco de 
Graas: De Engelse Even-
song I; collecte

Zo 14 Geertekerk
19.30 Bachcantate-
dienst olv Gerrit Maas; 
BWV 243 Magnificat in 
D; collecte

Vr 19 Lutherse Kerk
20.00 Meezingnacht 
olv Andrea Hauser en 
Martijn Nanninga; € 15/10 
info www.meezingnacht.nl

Za 20 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Domcantorij 
olv Remco de Graas: 
De Engelse Evensong II; 
collecte

Za 20 Willibrordkerk
20.15 Luna Kamerkoor 
olv Wolfgang Lange mmv 
David Sclaffke (orgel); 
Poulenc, Stabat Mater; 
Fauré, Requiem; € 10

Zo 21 Willibrordkerk
14.00 Arno van Wijk 
(orgel); Franck, o.a. 
Choral en Prière; collecte

Zo 21 Janskerk
15.00 The Bach 
Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink mmv Olga 
Zinovieva (sopraan) en 
Emma Zoe Elkinso 
(fluit): Wonderkind 
Mozart; € 70

Vr 26 Gertrudis-
kathedraal
12.30 Piet van der 
Steen (orgel)

Za 27 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Jan Hage 
(orgel); koralen van 
Mendelssohn en Rhein-
berger; collecte

Zo 28 Leeuwenbergh-
kerk
11.00 Openings-
concert Alba Rosa 
Viëtorfestival, 
programma 
www.albarosavietor.com

Zo 28 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

OKTOBER

Vr 3 Pieterskerk
20.15 Accademia 
Amsterdam olv Onno 
Verschoor: Vier Bach; 
feestelijke cantates; 
€ 24,50/20

Za 4 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Dierendag-
concert met verteller 
(voor kinderen); collecte

Zo 5 Geertekerk
19.30 Bachcantate-
dienst olv Gerrit Maas; 
BWV 161 Komm, du süße 
Todesstunde; Nystedt, 
Immortal Bach; collecte

Vr 10 Pieterskerk
20.15 Collegium 
Musicum Amsterdam 
olv Anthony Zielhorst: 
Rein sans peine; werken 
van De Monte; € 15/10

Za 11 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Domcantorij 
olv Remco de Graas: 
De Engelse Evensong III; 
collecte

Zo 12 Binnenstad
12.00 Culturele 
Zondag: In de ban van 
de man; info www.cultu-
relezondagen.nl

Vr 17 Pieterskerk
20.15 Capella 
Monteverde olv Reinier 
Wakelkamp; Werken van 
Josquin en Lasso; € 15/10

Za 18 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Jan Hage 
(orgel) en Judith Verona 
Martin (barokviool); Bach, 
vioolsonates; collecte

Vr 24 Pieterskerk
20.15 Kamerkoor 
Decamerone olv Ulrikke 
Reed Findenegg: Have 
you seen the white lily 
grow?; werken van Fine, 
Britten, 
Havrøy, Alfvén, Whitacre 
en Mealor; € 15/10

Za 25 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Cantores 
Martini olv Remco de 
Graas: De Engelse Evens-
ong IV; collecte

Zo 26 Willibrordkerk
14.00 Fluitenemble 
Tutti Flutti olv Egbert Jan 
Louwerse; collecte

Zo 26 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

NOVEMBER

Za 1 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Koor, 
solisten en barokorkest 
van de Domcantorij olv 
Remco de Graas: Gilles, 
Messe des 
Morts; collecte

Zo 2 Geertekerk
19.30 Bachcantate-
dienst olv Gerrit Maas; 
BWV 162 Ach! ich sehe, 
itzt, da ich zur Hoch-
zeit gehe; Motet: Bch/
Kuhnau, Der Gerechte 
kömmt um; collecte

Za 8 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Jan Hage 
(orgel) en leden van de 
Domcantorij; Couperin, 
Messe des Paroissess; 
collecte

Zo 9 Janskerk
14.30 Vocal Group 
CALL en The Bach 
Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink: Classical 
Proms; € 70

Vr 14 Pieterskerk
20.15 Haags Vocaal 
Ensemble olv Béni 
Csillag mmv instrumen-
taal ensemble van het 
Koninklijk Conserva-
torium Den Haag en 
Jong KC en spreker: 
... and life everlasting; 
Engelse koormuziek; 
€ 15/10

Za 15 Domkerk
15.30 Zaterdagmid-
dagmuziek: Tanja 
Obalski (sopraan), 
Sascha Mommertz 
(traverso), Constance 
Allanic (gamba) en Jan 
Hage (orgel); Campra, 
Motetten; collecte

Zo 16 Pauluskerk
14.00 Kamerorkest 
Trajectum olv mmv 
Daniel van der Hoeven
(piano); Mendelssohn,
 

Ouverture Hebriden; 
Mozart, Parijse 
symfonie nr 31; kinder-
koor Geert Groteschool 
Amsterdam olv Ineke van 
Gelder, oa werken van 
Orff

Zo 16 Janskerk
15.00 Vocal Group 
CALL en The Bach 
Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink: Classical 
Proms; € 70

Zo 16 Silokerk
16.00 Kamerkoor 
Sforzato olv Vincent 
Doek; Hurd, Genesis; 
werken van Clarke, 
Ropartz, Lauridsen en 
Weir 
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www.utrecht-muziekstad.net

www.utrecht-muziekstad.net

terecht kritisch op. De fiets is in Utrecht onge-
kend populair, maar dat succes heeft een keer-
zijde. Het is en blijft een constante zorg hoe alle 
fietsen een goede plaats krijgen in de stad en 
met name in het Stationsgebied. En zelfs met de 
grootste fietsenstalling ter wereld zijn we er niet. 
Maar de stad is dan ook een organisch geheel 
waar iedere dag weer een nieuw probleem van 
morgen opgelost moet worden. Toch is het de 
moeite waard om soms even (door de ogen van 
anderen) opnieuw naar de eigen stad te kijken, 
want Utrecht is een uitzonderlijk stad. 

Heleen de Boer, fractievoorzitter •

Pakkans klein voor dief met 
rooftas

Dagelijks verdwijnen er stapels kleren in rooftassen 
uit de winkels in de Binnenstad, zegt ondernemer 
Tom Broekman. Een rooftas is een tas met een 
binnenwerk van metaalfolie, dat voorkomt dat het 
detectiepoortje gaat piepen. De VVD streeft er al 
lang naar dat de tassen verboden worden, maar tot 
nu toe zonder succes. Iemand is pas strafbaar als hij 
met de rooftas wat steelt. 
Het afgelopen jaar is slechts vier keer een dief met 
een rooftas betrapt. Alleen ‘echte’ agenten mogen 
de dieven vangen. Boa’s (vroeger handhavers ge-
heten) hebben geen bevoegdheid. Misschien komt 
daar verandering in, want Utrecht wil samen met 
de drie grote steden de kwestie aankaarten bij de 
minister van Veiligheid en Justitie. •

De Utrechtse Hulp

Omdat bij ouderen en mensen met weinig sociale 
contacten steeds meer vraag is naar een laagdrem-
pelige service voor de kleine klusjes in en om het 
huis is wijkbedrijf De Utrechtse Hulp opgericht. 
Het tarief is tien euro per uur. Het wijkbedrijf biedt 
structuur en werkritme aan mensen zonder werk. 
Directeur is voormalig GroenLinks-wethouder 
Robert Giesberts 
utrechtsehulp@wijkbedrijfutrecht.nl, 030-8794879 •

www.binnenstadskrant.nl

Politiek
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Herfstwandeling

Wandelend in de milde herfstzon
luister ik naar woorden:
de taal der bomen
die weer klemtonen verlegt

van stervend groen
naar rustig bruin
van vlammend rood
naar okergeel
een mengeling van overgave
overgang en afscheid
het ritselen van weemoed

maar ook het stamelen
van nieuwe woorden
in de kiem reeds aangelegd
nog nauwelijks hoorbaar
droomwoorden –

veilig donkerend
in hun schutblad
verwachten zij de terugkeer
van het licht

mijn droomwoorden –

Kroketten 
Oeke Kruythof

Dick Franssen

In de tijd dat de kroketten bij de Febo een euro 
kostten, verdiende ik ongeveer vijfduizend euro 
per maand. Nu heb ik aan pensioen en AOW 
ongeveer de helft en zijn de kroketten 1,60. Ik zeg 
dit niet om te klagen, maar om aan te tonen dat 
niet alle ouderen bulken van het geld. Bij bejaar-
denomroep Max zie je senioren in mooie nieuwe 
Audi’s en Volvo’s, met daarachter luxe caravans, in 
colonne richting Sicilië trekken. Ze hebben duide-
lijk goed geboerd. Ze hebben vast ook een eigen 
huis, waarvan de hypotheek al lang is afgelost. 
Ik was zo stom te blijven huren. Mitros wil elke 
maand negenhonderd euro van me.
Niet zo lang geleden zei op de radio een Kamerlid 
dat ouderen als pensioen tachtig procent van hun 

laatste salaris krijgen, met daar nog bovenop hun 
AOW. Hoe slecht geïnformeerd kun je zijn. (Het 
gemiddelde ABP-pensioen is zevenhonderd euro.)
Vroeger, in mijn financieel goede tijd, kocht ik aar-
dig wat boeken en cd’s en kon je me wel eens zien 
in de schouwburg of het Muziekcentrum. Meestal 
op een hoekje, want als het me niet beviel wilde ik 
zo kunnen weglopen, een vervelend trekje. 
Als ik nu nog boeken koop, dan bijna altijd 
tweedehands. Mijn uitjes moet ik veel zorgvuldiger 
kiezen. Ik zal de enige niet zijn.
Bij klassieke muziek zie je vooral grijze koppen. 
Om de grote zaal en de kamermuziekzaal van 
TivoliVredenburg vol te krijgen moet je senioren 
veel minder laten betalen. •

Bijschrift @ Job de Jong

De laatste ambtenaar

Het is bijna gepiept. Begin oktober verlaten de 
gemeente-ambtenaren de Binnenstad. Ze verhuizen 
naar het stadskantoor aan de andere kant van het 
spoor. Volgens de gemeentelijke wijkindeling is dat 
trouwens ook nog de Binnenstad, maar niemand 
ervaart dat zo. 
De ambtenaren van de provincie zijn hun collega’s 
van de gemeente destijds voorgegaan. Ze vertrok-
ken van Achter Sint Pieter naar de Archimedeslaan  
en zitten daar inmiddels in hun tweede gebouw, 
het vroegere hoofdkwartier van Fortis. 

In de jaren zestig stond achter het stadhuis een 
beeldje van een gekooide ambtenaar (‘Het ambte-
naartje’), maar omdat het daar in die roerige tijden 
niet veilig was, is het weggehaald. Het staat nu in 
de tuin van het Pandhuis, in de Zwaansteeg. 
Ook de ambtenaren in het Pandhuis vertrekken; het 
mooie witte huis wordt verkocht. Het beeldje zal 
ook weg moeten. Misschien kan het terug naar de 
Korte Minrebroederstraat. Als herinnering aan de 
tijd dat er in de Binnenstad ambtenaren werkten. 
Niemand zal hem meer kwaad doen. •

© Job de Jong

Niet het door het Belgische Kinepolis 
overgenomen Wolff-concern bouwt de 
megabioscoop op het Jaarbeursterrein, 
maar de Jaarbeurs zelf. Wolff wordt wel de 
exploitant. Het theater – veertien zalen met 
in totaal 3300 stoelen – komt op de locatie van 
de VIP-parkeerplaats. 
Er wordt haast gemaakt, want het is de 
bedoeling dat de bioscoop volgend jaar on-
derdak biedt aan het Nederlands Filmfestival. 
Vooruitlopend om de goedkeuring van het 
bestemmingsplan beginnen nu al de grond-
werkzaamheden. 
Vijftig bomen moeten weg. •

Jaarbeurs bouwt 
megabioscoop


