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Colofon

Adressen

Giften:
Financiële steun van bewoners, 
bedrijven en instellingen is van 
harte welkom op ING bank-
rekening NL71INGB0000245122 
ten name van Binnenstadskrant, 
Utrecht, onder vermelding van 
‘gift’.

Bewonersgroepen

Beheergroep NV-
Huistuin en omgeving 
[Brandstraat, Zwaansteeg, 
Jacobsgasthuissteeg en 
gedeeltes van de Springweg, 
Haverstraat en 
Oudegracht] tel. 2367315

Bewonersgroep 
Vrouw Jutten
Tel. 8785729

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

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.binnenstadskrantutrecht.nl 
www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.nieuws030.nl [met veel opinie en columns over de stad]
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]www.  
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Interessante websites

Divers eetgerij © Sjaak Ramakers

Overal vandaan
Dick Franssen

Een jaar is genoeg. James Boswell woonde als 23-jarige stu-
dent van 1763 tot 1764 in Utrecht. Toch noemde de Univer-
siteit Utrecht een instituut naar hem. Het heeft bestaan tot 
2013. Boswell, die nooit een grote naam kreeg in de literaire 
wereld, is vooral bekend als trouwe penvriend van Belle van 
Zuylen, bewoonster van afwisselend de Kromme Nieuweg-
racht en Slot Zuylen. 
Ook de latere Nobelprijswinnaar Peter Debije had het na 
een jaar in Utrecht wel gezien, maar niettemin is er op De 
Uithof nog steeds een instituut dat zijn naam draagt. Debije 
kwam op voorspraak van Einstein, die was benaderd voor een 
hoogleraarsbaan, maar het Utrechtse aanbod niet interessant 
genoeg vond. Hij wist wel een jonge briljante natuurkundige 
die ook heel geschikt was. 
Later wilde Albert Einstein niets meer van hem weten. Debije, 
die uit Zuid-Limburg kwam, in Duitsland studeerde en zich 
Duitser voelde, was namelijk vijf jaar lang, van ’35 tot ’40, 
in nazi-Duitsland directeur van het toonaangevende Keizer 
Wilhelm Instituut. Hij leidde daar met grote inzet Hitlers 
atoomprogramma. De jodenvervolgingen waren toen al in 
volle gang.
Debije was een volstrekte opportunist, vergelijkbaar met to-
neelspeler Hendrik Höfgen uit Klaus Manns roman Mephisto, 
later verfilmd door Istvan Szabo. 
Inmiddels wemelt het in de stad van de buitenlanders met 
wie helemaal niets mis is. Loop je in de buurt van de Drift dan 
hoor je veel Spaans en Italiaans, wil je in de Hema ontbijten, 
ontwijk dan het groepje oudere Chinese mannen. Ze praten 
erg luid. De stad is binnen de kortste keren zeer internatio-
naal geworden. De universiteit en de hogescholen werven 
met groot succes buitenlandse jongeren om hier te studeren. 
Nederlandse studenten mogen dan klagen over het hoge 
collegegeld, in vergelijking met heel wat andere landen is het 
hier zeer laag. 

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

Coördinator
Dick Franssen
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De Franse universitaire wereld is niet internationaal 
georiënteerd en als buitenlander kun je een baan 
daar dus wel vergeten. In Nederland kon Braidotti 
wel terecht. Ze kreeg een uitnodiging van de Uni-
versiteit Utrecht om een leerstoel Vrouwenstudies 
op te zetten. Begin 1988 werd ze de eerste hoog-
leraar Vrouwenstudies van Nederland. Een enorme 
kans voor een jonge wetenschapper.

Veel buitenlanders die naar Nederland verhuizen, 
willen in Amsterdam wonen. Maar Braidotti wilde 
niet forenzen naast haar intensieve baan – de 
eerste jaren werkte ze zo’n negentig uur per week. 
Ze zocht dus woonruimte in Utrecht en vond een 
appartement in de Twijnstraat, die toen nog de 
sfeer van een dorp ademde. In 1997 kochten Rosi 
en haar partner Anneke een van oorsprong middel-
eeuws huis in de Haverstraat, een rijksmonument. 
Aan dit huis, met volop ruimte voor studiebijeen-
komsten en familiediners, is ze zeer verknocht 
geraakt. Samen met de buren onderhouden beiden 
de binnentuin. Ook het balkon is een groene oase: 
Braidotti kan hier haar eigen olijven oogsten.

Klokkenluider
Rosi Braidotti is niet alleen gehecht aan haar huis in 
de Haverstraat, maar aan de hele Binnenstad. Ze is 
lid van het Klokkenluidersgilde en sinds ongeveer 
twaalf jaar actief als klokkenluider. Na een tweeja-
rige training heeft ze haar certificaat behaald. Ze 
heeft een aantal favoriete klokken, zoals de Pon-

www.binnenstadskrant.nl

’Economische migrant’

Rosi Braidotti, hoogleraar in de Haverstraat © Sjaak Ramakers

Marieke van Osch

Rosi Braidotti is geboren in Italië. Op haar 
vijftiende verhuisde ze met haar familie naar 
Australië. Haar doctoraal filosofie behaalde 
ze aan de Sorbonne-universiteit in Parijs. Hoe 
belandde ze vervolgens in de Binnenstad van 
Utrecht? Heel simpel: ‘Ik was een economische 
migrant.’

Wordt er ergens getimmerd of gemetseld, dan staat er 
meestal een auto met een Pools of Roemeens nummerbord 
in de buurt, zit je in de bioscoop dan spreken niet alleen de 
helden op het witte doek Engels, maar ook je buren. 
In dit nummer stellen we een aantal import-Nederlanders aan 
u voor. •

Zonder buitenlanders geen Utrecht
Lies Straub

Eerst hadden we hier de Romeinen. Het militaire 
cohort van vijfhonderd mannen had verzorging 
nodig, dus kwamen de handelaren, de boeren 
en de hoeren. Dat leefde zo een paar eeuwen 
gezellig samen, totdat de Friezen en daarna de 
Franken de boel overnamen. Ze nodigden 
Willebrord uit Engeland uit om een paar kerken 
te bouwen. Rond 850 kwamen de Vikingen 
langs. Pas vijftig jaar later durfde er weer een 
bisschop een voet in Utrecht te zetten, en die 
bouwde de kloosterschool St Salvator. Bruno, 
zoon van de Duitse keizer Hendrik 1, ging ernaar 
toe en in 1023 kwam bisschop Adelbold uit Luik 
de Domkerk herbouwen.

Wij denken altijd dat er in de middeleeuwen 
weinig gereisd werd, maar daar klopt niets van. 
Er werd al uitgebreid gepelgrimeerd; in het 

Utrechtse St. Jacobsgasthuis konden de pelgrims 
bijkomen van hun voettocht. Na 1492 kwamen 
er joden uit Spanje omdat de koning een katholiek 
land wilde nadat hij eindelijk de moslims eruit 
had gewerk. Daarna Hugenoten (protestanten) 
die in Frankrijk werden vervolgd: rond 1700 
kwamen er 170.000 aan in de Nederlanden 
op een bevolking van drie miljoen. En nog niet 
zo lang geleden waren het Belgen in de Eerste 
Wereldoorlog, joden uit Duitsland in de jaren 30, 
repatrianten uit Indonesië en Zuid Molukkers, 
Hongaren in 1956, Tsjechen in 1968, en Viet-
namese bootvluchtelingen in de jaren 80. 

Plekje gevonden
Het mooie van al die migranten was: ze konden 
wat. Het waren vaak goed opgeleide ambachts-
lieden en handelaren en die zorgden vanaf 1550 

cianus in de Domtoren, maar niets is zo bijzonder 
als het luiden van de de allergrootste Domklok, de 
meer dan acht ton wegende Salvator. ‘Als we die 
luiden, moet ik altijd huilen.’ Klokken luiden tijdens 
een speciale gebeurtenis is ook heel emotioneel. ‘Bij 
de start van de Tour de France hebben we voor de 
hele wereld de klokken geluid!’
Twee zorgen over de Binnenstad heeft ze wel. Ze 
hoopt dat de Utrechtse Binnenstad niet hetzelfde 
lot zal ondergaan als het centrum van Amsterdam: 
overlopen worden door toeristen. Ook hoopt ze 

dat de Binnenstad geen rijke, witte enclave wordt. 
Dat ziet ze in extreme vorm gebeuren in Londen 
en Parijs, waar superrijken appartementen kopen 
waar ze vervolgens maar een paar weken per jaar 
verblijven. Dat leidt tot doodse buurten. Een mix 
van rijk, arm, oud en jong houdt een stad levendig.

En als ze over een jaar of wat niet meer aan de 
universiteit werkt? Op termijn willen zij wel naar 
een kleiner huis uitkijken. Maar weggaan uit de 
Binnenstad? Nee, ze moet er niet aan denken. •

voor welvaart. Na de Tweede Wereldoorlog ging 
het hier weer steil bergop met de economie, 
dus tussen 1965 en 1974 zetten er hier 225.000 
arbeidsmigranten uit het Middellandse zeegebied 
voet aan wal. 
Intussen kwam de helft van de Surinaamse 
bevolking hier naartoe: 300.000 man, vrouw en 
kinderen in tien jaar tijd. We zijn nu een genera-
tie verder en je hoort daar niemand meer over. 
Ze hebben allemaal hun plekje gevonden. Ze 
maken zich hooguit druk om Zwarte Piet. Wat 
mij brengt bij de leukste buitenlander die hier 
elk jaar komt - uit Spanje of Turkije - en dat is 
Sinterklaas. •

Het begon met een zeehond in de Oudegracht. Niet veel la-
ter zat er een eekhoorn in onze straat. Misschien dat ik vanaf 
dat moment anders om me heen begon te kijken. Alsof er elk 
moment een olifant de hoek om zou kunnen komen.
Hoe dan ook, ineens zag ik een wit konijn op straat. Alsof hij 
rechtstreeks uit een hoge hoed kwam. Als een Alice in Won-
derland ging ik achter hem aan. Want wat deed een klein 
konijn alleen in de grote stad? Het rende in volle vaart op een 
straat vol bussen en vrachtverkeer af en iets zei me dat dit 
niet de natuurlijke habitat van een konijn was.
Maar hoe vang je een konijn op de vlucht? Dus belde ik de 
dierenambulance. Die lieten mij vriendelijk weten dat zodra ik 
het beestje gevangen had zij hem zouden komen ophalen.
Toen ik het diertje uiteindelijk te pakken had en het niet 
alleen erg bang maar vooral erg aaibaar bleek, besloot ik het 
zelf mee naar huis te nemen. Ik had tenslotte nog een extra 
konijnenhok, dus noodopvang was snel geregeld.
Dochter dolblij. Maar ons eigen huiskonijn vond het maar 
niks. Ineens rook het overal naar vreemd konijn. En het 
vreemde konijn deed ook vreemde dingen. Zo zat hij niet rus-
tig in een hoek, zoals hijzelf, maar was woest en luidruchtig 
aan het graven en spatte met zaagsel in het rond. En dan alle 
aandacht die hij ineens moest delen.
Ondertussen gingen wij op zoek naar de herkomst van het 
konijn. Toen het rechtmatige baasje eindelijk getraceerd was, 
bleek de ontknoping verrassend. Het konijn was ontsnapt uit 
een grote tuin, waar hij zich meestal tussen de struiken ver-
scholen hield vanwege bedreigingen in de vorm van andere 
beesten. Zijn baasje dacht dat hij bij ons een fijner leven zou 
hebben. Dus wat hem betrof bleef het konijn bij ons. 
Wat moesten we doen? Je stuurt een lief konijn niet zomaar 
terug naar zijn onveilige thuissituatie. 
Bovendien was het niet ondenkbeeldig dat hij tenslotte zelf 
op zoek was gegaan naar een beter thuis. We zijn nog in 
onderhandeling. Wordt zijn tijdelijke verblijfsvergunning 
omgezet in een permanente? Verder houd ik tegenwoordig 
op straat goed mijn ogen open. Je weet maar nooit wat je 
tegenkomt. •

Ontheemd 
Jacqueline van Eimeren
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Nico van Laar

Pendelen tussen Porto en de Nicolaas Beetsstraat

Ongeveer anderhalve week per maand is 
de uit Birmingham afkomstige Oliver Parr 
in Porto (Portugal). Hij is daar cellist in het 
Remix Ensemble, een orkest met een reper-
toire van hedendaagse muziek. De rest van 
de tijd, als hij niet op tournee is, woont hij 
samen met zijn vrouw en hun vier kinderen 
in de Nicolaas Beetsstraat. 

In Nederland vult hij zijn inkomen aan met free 
lance-opdrachten. Zijn vrouw heeft ook een 
drukke baan; ze is violiste in het orkest van het 
Nationaal Ballet. ‘Ja soms is het wel even puzze-
len hoe we alles draaiend kunnen houden in dit 
huishouden.’ 
Niiettemin komt Oliver opvallend relaxed over. 
Onderuit op de bank zegt hij: ‘Dat ik het allemaal 
zo aardig weet te combineren heeft ook te ma-
ken met deze stad. ‘Utrecht heeft een vriendelijke 
maat, is lekker overzichtelijk, ik loop zo het cen-
trum in, maar ben ook zo op het platteland. 
In 2003 verhuisde ik van Londen naar Utrecht; 
mijn vrouw was zwanger van ons eerste kind en 
ze had een vast contract bij het Balletorkest. Het 
leek het meeste logische dat ik naar Utrecht zou 
komen. Londen is hectisch en duur, hier is het le-
ven veel overzichtelijker en daar voel ik me goed 
bij.’ Toen al werkte Oliver in Porto. ‘Me definitief 
daar vestigen is nooit een optie geweest. Maar 
ik voel ik me er thuis en ik heb de stad natuurlijk 
heel goed leren kennen in die bijna vijftien jaar.’ 

Altijd muziek
Twee muzikanten onder één dak in een dicht-
bevolkte buurt. Ik vraag hem hoe zijn contact 
met de buren is? Volgens Oliver is dat prima. ‘Er 
bestaan goede dempers die je op het instrument 
kan klemmen. Het geluid wordt er aanmerkelijk 
zachter door; mijn vrouw oefent soms tot diep 
in de nacht en ook ik kan ’s avonds en in het 
weekend prima mijn gang gaan als dat nodig is. 
Daarbij is het zo dat de buren een piano heb-
ben en ook een klein kind, dus het is een beetje 
geven en nemen.’ 
Op mijn vraag of hij ook wel eens samen muziek 
maakt met zijn vrouw antwoordt hij: ‘Te weinig, 
we zijn allebei druk, maar heel soms komt het 
er wel eens van en af en toe wordt er in huis 
gespeeld met een klein kamerorkest van vier per-
sonen waar we beiden in meespelen. Muziek is 
mijn leven, als ik niet zelf speel dan luister ik naar 
klassiek, hedendaags, pop, rock of jazz. In iedere 
stroming zit wel iets wat kwaliteit heeft.’

De bezuinigingen in de kunstsector hebben het 
er voor freelance musici niet makkelijker op ge-
maakt. ‘Het is in onze branche behoorlijk minder 
geworden allemaal.’ 
Oliver Parr heeft daardoor wat meer tijd voor zijn 
privé-project: ‘Ik ben dol op klassieke films zoals 
als Nosferatu en Frankenstein. Ik componeer er 
muziek bij die live wordt gespeeld bij de verto-
ning van de film.’ http://www.parrproject.nl •

Oliver Par © Saar Rypkema

Braziliaanse galeriehoudster

Bianca Ruiz met een beelje uit haar collectie © Sjaak Ramakers

Christine Zwerver © Gerard Arninkhof

Al spreekt Bianca Ruiz heel goed Nederlands, 
zelf is ze er niet tevreden over: ‘Ik ben hier 
nu 25 jaar, maar ik heb niet echt doorgezet. 
Ik maak nog steeds dezelfde fouten als in het 
begin.’

Ze komt uit Rio de Janeiro, Brazilië. Ze studeert daar 
rechten en trouwt met een Nederlandse man die 
bij Shell werkt. Niet lang daarna wil hij terug naar 
Nederland, zeker nadat hij een paar keer geweldda-
dig overvallen is in Rio. 
De keuze voor Utrecht is snel gemaakt omdat hij 
vroeger in Utrecht gestudeerd heeft. Bianca: ‘Dat 
was voor mij natuurlijk een hele grote stap. Daar 
was jeugdige overmoed en onwetendheid voor 
nodig. Je denkt dat je je leven zo weer oppakt als 
je eenmaal verhuisd bent.’ Dat viel heel erg tegen: 
‘Je hebt geen contacten, je moet alles van onderaf 
opbouwen.’
In Utrecht doet ze een poging internationaal recht 
te studeren. De taal is echter een te groot probleem. 
Haar moeder werkte in Rio als curator in een muse-
um. ‘Als ze geen oppas had, ging ik na school naar 
het museum om mijn huiswerk te maken.’ Bianca 
besluit in de voetsporen van haar moeder te treden 
en gaat museologie studeren. En daarna kunstge-
schiedenis. Ze probeert vervolgens met een dubbele 

master een beleids- of managementbaan te vinden 
en hoewel ze vaak wordt uitgenodigd op gesprek, 
krijgt ze altijd een afwijzing. ‘Ik heb moeten leren 
aanvaarden dat je als buitenlander onder aan de 
ladder moet beginnen.’

De Kunstsalon
De doorbraak komt toch. Ze loopt een half jaar 
stage bij Sotheby’s in New York, en als vervolg krijgt 
ze als freelancer onderzoeksopdrachten van musea. 
Ze mist in het onderzoekswerk echter het contact 
met mensen, en een freelancer heeft ook weinig 
bestaanszekerheid.
Bianca was klant bij De Kunstsalon op de Oude-
gracht en had een goed contact met de eigenaresse 
van de galerie. In 2005 neemt ze de galerie over. Ze 
heeft eindelijk haar plek gevonden.
Haar vader overlijdt, en haar moeder komt over 
naar Nederland. Bianca neemt haar in huis en 
ze woont nu met haar zoontje en moeder in het 
mooie grachtenpand .
Ze bouwt de galerie met succes uit. Haar succes als 
galeriehoudster is volgens haar gelegen in het feit 
dat ze anders is, dat ze anders met mensen omgaat. 
Achteraf is ze blij dat ze niet in een bureaucratische 
omgeving terecht is gekomen. ‘Daar zou ik toch 
niet goed in hebben kunnen functioneren.’ •

Eddy Stolk

Boven de tafel bij Christine Zwerver in de 
Andreashof hangt een schilderij van haar 
man, de schilder Dolf Zwerver, overleden 
in 2010. Het is zijn laatste werk en niet 
helemaal gereed gekomen. 

Christine zegde in 1973 haar baan op als logo-
pediste in Orléans en reisde als 25-jarige af 
naar Nederland. Een paar jaar eerder had ze 
als au-pair kennisgemaakt met ons land en dat 
was goed bevallen. ‘Ik kwam voor de rust, de 
vrijheid, de tolerantie en ik vond het er ook 
schoon, hoewel tegenwoordig allemaal wel 
wat minder positief.’ 
Eerst woonde ze bij vrienden in Achthoven in 
een opgeknapt kippenhok. Later in Utrecht om 
te gaan werken in de bediening bij Frans Fagel 
die het restaurant ’t Hoogt en bistro Moustache 
in de Drieharingenstraat runde. Via vrienden 
en door zijn bezoek aan Moustache leerde 
Christine Dolf Zwerver kennen. Omdat zij wilde 
gaan schilderen, en bij ‘Artibus’ niet erg uit 
de voeten kon, zou Dolf haar wel wat lessen 
geven. Maar toen ze Dolf en zijn werk beter 

met atelier in de Nobelstraat boven fietsenma-
ker Van Bemmel. In 1982 kregen ze een doch-
ter, Manon. Christine stopte bij Moustache toen 
Manon vier was en werkte vervolgens twaalf 
jaar als logopediste op de Werkplaats bij Kees 
Boeke, waar ze kinderen met dyslectie hielp. 
Ook filosofeerde Christine met kinderen van 
vier (!) jaar. ‘Dat zijn de beste filosofen.’ Omdat 
het verkeer in de Nobelstraat steeds drukker 
werd, verhuisden ze in l992 naar de rustige 
Andreashof. Dolf vond het er ideaal. ‘Je moet 
de Domtoren kunnen zien en er moet dichtbij 
een café zijn’ - in dit geval De Rat, op de hoek 
van de Lange Smeestraat en de Springweg. Een 
aanbod van de woningbouwvereniging voor een 
huis direct naast dit café vond hij echter té...

Dolfs dood is voor Christine een groot verlies, 
maar ze kijkt terug op heel fijne jaren. Elke don-
derdag vangt ze nu haar twee kleinkinderen op 
en verder draait ze volop mee in het culturele 
leven, slaat regelmatig een balletje tennis en 
is omringd door veel vrienden en bekenden. . 
‘Ik ga er veel op uit en voel me erg gelukkig en 
veilig hier in Utrecht; ik geniet er elke dag van 
en wil dat graag zo houden.’ •

Française werd verliefd op Zwerver
Ton Verweij

leerde kennen stopte ze er mee. ‘De techniek 
was wel aan te leren, maar de rijke verbeelding 
die Dolf had, was mij niet gegeven’. 

Balletje tennis
Dolf had het privé moeilijk en huisde in zijn 
atelier in de Gasthuisstraat. In 1975 trok Christine 
bij hem in. Ze verhuisden naar een bovenwoning 



Binnenstadskrant pagina 6 Binnenstadskrant pagina 7

 Anne Pols

Kerkorganiste uit Korea

‘In Zuid-Korea hebben mensen het druk, vooral door de lange werkdagen. Daardoor hebben 
ze weinig tijd om ontspannen een concertzaal te bezoeken. En huiskamerconcerten bestaan 
in Korea niet. Maar het is een land met goede musici: in de grote internationale concoursen 
zitten altijd Koreanen in de finale.’

Marcia van zonnig Madeira

Ze gaat naar Wageningen, dat tot 
haar verbazing maar een kleine, 
weinig interessante stad blijkt. 
Het studentenleven speelt zich 
bijna geheel op de campus af. 
Veel studenten wonen in Utrecht 
en reizen met de trein op en neer. 
Marcia besluit ook naar Utrecht te 
verhuizen; die stad heeft haar veel 
meer te bieden en misschien nog 
belangrijker: ze voelt zich er thuis. 
Ze vindt een mooi appartement in 
de Binnenstad.

Verkoudheden
Ze maakt haar studie in Wage-
ningen af, en kiest dan voor de 
studie Human Geography aan de 
universiteit van Utrecht, waar ze 
volgend jaar hoopt af te studeren. 
Om haar studie te betalen, werkt 

ze 20 tot 25 uur per week in de 
horeca, voornamelijk ’s avonds. Ze 
is helemaal geïntegreerd: gisteren 
is haar fiets voor de tweede keer 
gestolen…
Marcia heeft nooit kunnen wen-
nen aan de Nederlandse keuken. 
Geen aardappels, groente en vlees 
met te veel jus voor haar. Ook 
het klimaat vindt ze nog steeds 
vreselijk. Ze is gelukkig niet meer 
zo vaak ziek als in het begin, maar 
verkoudheden zijn nog steeds een 
vaak terugkerende plaag. Maar als 
ze mocht kiezen tussen een goede 
baan in Lissabon en een gelijk-
waardige baan in Utrecht, zou ze 
toch voor Utrecht kiezen, zeven 
uur zon per dag en de Portugese 
keuken ten spijt. •

Nico van Laar

Anne achter het orgel in de kerk © Saar Rypkema

Cecilia Raymakers-Lee is pianiste en vaste orga-
niste van de H. Gerardus Majella-parochie aan de 
Vleutenseweg. Na haar opleiding piano en orgel in 
Zuid-Korea studeerde ze in Italië verder voor orgel 
en kerkmuziek. Daar leerde zij haar man kennen, 
cellist Joost Raymakers. Cecilia woont nu alweer 
ruim vijftien jaar in Utrecht In haar woonkamer in 

de Binnenstad staan een piano, een klein kerkor-
gel en cello’s van haar man. 
‘In Korea zijn concerten heel serieus op een 
podium van een concertzaal of in de kerk. Ik houd 
ervan om in de huiskamer of in een kleine ruimte 
te spelen, wat hier in Nederland vaak gebeurt. 
Leuk, want ik krijg meer ontspannen contact met 

Jörg Fricke is bijna drie jaar geleden uit Duits-
land ingetrokken bij zijn nieuwe liefde in de 
Arthur van Schendelstraat. Toen hij Lia had 
leren kennen, heeft hij haar zijn dichtbundels 
laten lezen met ook een paar gedichten over 
Nederland. Hij is hier namelijk niet voor het 
eerst. In de jaren vijftig leerde hij op een 
internationaal jeugdkamp een meisje uit De 
Bilt kennen. Een paar vakanties heeft hij bij 
haar gelogeerd. Zij en haar vader lieten hem 
Utrecht en omgeving zien. Daarom heeft hij 
het gevoel dat hij niet gekomen, maar terug-
gekomen is in Utrecht. 

De Binnenstad is voor Fricke een van de organisch 
gegroeide oude binnensteden die zich op hun 
pleinen openen en in hun straatjes en steegjes 
weer sluiten. Het heeft zijn hart gestolen. De oude 
huizen waarvan er geen twee naast elkaar hetzelf-
de zijn. De grote ramen, die licht en donker van 
de straat en de hemel erboven weerspiegelen. De 
deuren met de bovenlichten die de diep doorlo-
pende gangen licht geven.
Hij neemt dat alles in zich op met de ogen van 

Tom kha kai-kokossoep

Aey Hoogerhuis (33) zegt dat 
de zachte Nederlandse haren 
van uw verslaggever gemakke-
lijker te knippen zijn dan 
de stugge Thaise ‘egeltjes’-
haren. Ze woont met haar 
Nederlandse man – ‘op vakan-
tie in Thailand ontmoet’ – en 
haar twee kinderen boven haar 
kapsalon Terre de Beauté op de 
Springweg. 

Toen ze tien jaar geleden in Utrecht 
kwam wonen moest ze erg wen-
nen: ‘In Bangkok nam ik altijd 
een motortaxi en was alles dag en 
nacht open, terwijl ik hier tegen 
regen en wind in moest fietsen om 
voor sluitingstijd bij een winkel te 
zijn. Ik botste, want wist niet hoe 
ik moest remmen.’ 
Ook vond zij al die oude huizen in 
de Binnenstad maar raar. Waar-
om niet zoals in Thailand alles 
afbreken om plaats te maken voor 
mooie nieuwbouw?’ Nu zegt zij: 

‘Utrecht is fantastisch’. Ze gaat 
trots met haar Thaise vrienden 
voor de Domtoren op de foto. 

Rotweer
Gevraagd naar de verschillen met 
de Thai zegt Aey Hoogerhuis: 
‘Utrechters zijn veel opener en di-
recter. Ze helpen je zonder meteen 
een wederdienst te verwachten.’ 
Wel glimlachen ze minder, logisch 
omdat het hier zo’n rotweer is. 
Het enige wat er volgens haar aan 
Utrecht ontbreekt zijn tropische 
zon, zee en strand. Ze voelt zich 
honderd procent Utrechts: ‘Ik wil 
alleen nog maar voor vakantie 
terug naar Bangkok. Daar wonen 
is te druk voor mijn kinderen’. Ze 
is er aan gewend drie keer per dag 
te eten in plaats van op zijn Thais 
de hele dag door kruidige hapjes 
te nuttigen. Er volgt een opsom-
ming van Hollandse gerechten. 
Maar bij het woord ‘erwtensoep’ 
verdwijnt haar glimlach in de kap-
persspiegel even. Volgens haar is 
niks lekkerder dan een pittige Tom 
kha kai-kokossoep. •

Onno Reichwein

Aey in haar salon © Saar Rypkema

 Anne Pols

Kerkorganiste uit Korea

 Annette Schweizer

Bach ziet uit de hemel in de eerste plaats Utrecht

publiek zo dichtbij. Piano en orgel speel ik niet 
alleen als solist, maar ook als begeleider van solis-
ten en koor. Dat vind ik boeiend, want behalve de 
precieze afstemming over klank en tempo bereik je 
een verrijking van en met elkaar.’ 

Verjaarskalender
‘In Italië moest ik erg aan een andere cultuur wen-
nen. Toen ik naar Nederland kwam, verwachtte ik 
geen groot verschil: allebei Europa, dacht ik. Maar 
het was toch anders. Mensen zijn hier direct en 
eerlijk, niet te verlegen om hun mening te geven. 
Koreanen zijn meer terughoudend. Inmiddels 
weet ik dat je afspraken over een langere tijd in de 
agenda moet vastleggen, terwijl je in Korea opbelt: 
‘heb je zin?’ en dan zit je twee uur later bij elkaar. 
Ook de verjaarskalender op de wc vind ik handig. 
Net als ‘Dutch pay’, dat iedereen in een restaurant 
voor zichzelf betaalt. Dat kennen we wel, maar dan 
moeten we dat van tevoren afspreken.’ Maar dat 
haar man de afwas deed zonder na te spoelen, was 
haar een doorn in het oog. ‘Ik vroeg of Nederland 
eetbare zeep maakte.’ De meeste dingen gaan in 
de afwasmachine, maar als in huize Raymakers-Lee 
iets met de hand wordt afgewassen, komt het 
alsnog onder de warme kraan. 

In de opvoeding van hun zoon Justin nemen ze van 
beide culturen gewoonten over. Cecilia Lee valt het 
op dat het onderwijs verschilt: ‘Hier is het creatie-
ver. In Korea werken kinderen heel hard, maar wel 
passief. Stel dat Justin al jong de deur uit wil, dan 
zal mij dat moeite kosten. In Korea blijven kinderen 
zo lang mogelijk thuis wonen, soms tot ze trouwen. 
Maar voor Justin zal ik altijd het beste kiezen.’ •

de kunstenaar. ‘Kijken’, ‘zien’ en ‘visueel’ zijn 
woorden die hij veel gebruikt.. Na zijn studie 
pedagogiek van de kunst en geschiedenis heeft hij 
jarenlang les gegeven totdat hij eraan toe was zelf 
kunst te maken. En dat doet hij, nu al lang met 
pensioen, nog steeds. Ter inspiratie en om te ge-
nieten, wandelt hij veel in de Binnenstad. Vooral in 
de Twijnstraat waar hij de boodschappen doet en 
verder door de inmiddels vertrouwde oude straten 
waar toch steeds weer iets nieuws te beleven valt. 

Teutoonse ernst
Dat wij hier dicht op elkaar wonen met relatief 
weinig eigen ruimte maakt dat mensen volgens 
Jörg de drang voelen om eruit te breken. De ter-
rassen zitten bij de eerste zonnestraal boordevol. 
Mensen ontmoeten elkaar gemakkelijk, wisselen 
veel uit, inspireren elkaar. Hij voelt hier een sterke 
creatieve kracht en veel luchtigheid, dit in tegen-
stelling tot de Teutoonse ernst die hij gewend was. 
Het wende daarom snel dat hij minder ruimte 
heeft dan in Duitsland en geen tuin heeft. Amelis-
weerd beschouwt hij als zijn eigen achtertuin. 

Muziek is in Utrecht heel belangrijk. Als Bach uit 
de hemel naar beneden kijkt, dan kijkt hij niet naar 
zijn geboorteland, maar naar Utrecht waar jaarlijks 
het Festival Oude Muziek plaatsvindt en zelfs 
straatmuzikanten Bach ten gehore brengen. Nog 
iets dat minder positief is in de Binnenstad? Ja, de 
fietsers. Ze lijken ervan uit te gaan dat iedereen 
hun wel voorrang zal geven. Levensgevaarlijk. • 

Je woont op Madeira, een subtropisch Portugees eiland voor de 
kust van Afrika. De zon schijnt er gemiddeld zeven uur per dag. 
In de maand december is de temperatuur er nog altijd achttien 
graden. Je ouders behoren tot de gegoede burgerij. Maar wat het 
eiland ook allemaal te bieden heeft, een universiteit is er niet. 
Daarom vertrekt Marcia na de middelbare school naar Lissabon en 
vandaar in 2012 naar Nederland, door haar uitverkoren vanwege 
de goede reputatie van ons land, en het relatief lage collegegeld. 

Marcia Gonzalves © Sjaak Ramakers

Sleutels vergeten
Om tien uur ’s avonds gaat de bel. In de inter-
com noemt een man zijn naam en zegt dat hij 
sinds kort om de hoek woont. ‘Ik ben m’n sleu-
tels vergeten. Mag ik even binnenkomen. Wat 
aardig dat u open doet. U bent de eerste’.
Zijn vrouw heeft tot vier uur nachtdienst. Hij wil 
graag een tientje lenen om iets te gaan eten. Als 
hij vertrokken is met het tientje - hij heeft ons 
allebei omhelsd – filosoferen we over de vraag 
of we het ooit terug krijgen. De volgende dag 
zou het in de bus liggen. Nee dus. •
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Halina, Victor en Mike: echte Wolvenbuurters

De Griekse wasserette, de Afghaanse supermarkt met producten van China tot Marokko en de 
populaire Indiase kledinghersteller in de Wittevrouwenstraat kent iedereen ze. Maar in de vier 
aangrenzende straten in de Wolvenbuurt wonen meer mensen met wortels in andere culturen, 
zoals uit Tsjechië afkomstige fysiotherapeuten en mensen die opgroeiden op Aruba of in Indo-
nesië, Zuid Amerika, Polen of Australië. 

Kunstenares Halina Zalewska (60): ‘Ik woon nu 
al veel langer hier dan ooit in Polen, dat was de 
tijd in mijn jeugd. Ik ben een oude Utrechter. De 
afgelopen 35 jaar heb ik de stad zien veranderen, 
de Voorstraat, de Biltstraat. Ik heb herinneringen 
aan hoe het vroeger was. Ik kan over Utrecht echt 
iets vertellen en met de andere oude Utrechters 
herinneringen ophalen.
Zij wijst op de grote tekeningen in wording in 
haar tijdelijke atelier op het Janskerkhof in het 
voormalige pand van de Vrijwilligerscentrale. 
‘Nee, ik ben niet méér geïnteresseerd in Poolse 
wetenschappers of Poolse geschiedenis. Dat ik 
Copernicus en madame Curie teken heeft er 
beslist niet mee te maken dat ze Polen zijn, maar 
met het feit dat ik toevallig door mijn jeugd en 
opleiding meer over hen weet. Ik ben mijn hele 
leven geïnteresseerd in natuurkunde en in biolo-
gie. Poolse literatuur en poëzie lees ik omdat ik 
het geheim van die taal goed snap. Elke taal heeft 
een geheim. 
‘Mijn karakter past goed bij de Nederlandse 
volksaard. Ik ben erg praktisch en verstandelijk 
ingesteld. Waar je bent, daar is jouw plek. Mijn 
aard is om altijd op de toekomst gericht te zijn. 

Alles wat ik doe, doe ik intensief. Maar ik ben ook 
romantisch - dat zou je wel de Poolse volksaard 
kunnen noemen. 
Na de kunstopleiding in Warschau ging ik naar de 
Rijksacademie in Amsterdam. Het was mijn liefde, 
mijn huidige man, die mij naar Nederland lokte. 
Toen ik hier kwam was ik opgelucht. Ik had grote 
voeten en was lang; in Nederland waren mijn 
maten normaal. Ik heb nooit gedacht om terug te 
gaan. Hier ben ik thuis. En ik geniet zo van de po-
sitieve sfeer in de Binnenstad. De jonge mensen 
met goede initiatieven. Ook in onze buurt bij het 
Wolvenplein, als je ziet wie er naar de Vrije Wolf 
komen, dat zijn blije positieve mensen’.

Eucalyptus
In de Molenstraat woont Victor Gutierrez (37). 
Hij is een tweede-generatie- arbeidsmigrant 
uit Spanje. Op het moment werkt hij voor een 
groot internationaal bedrijf in de IT-sector en 
ontwikkelt software voor verkoopsites van grote 
ondernemingen. ‘Ik heb niet meer expertise dan 
autochtone Nederlanders, maar dit bedrijf wil 
medewerkers uit alle culturen omdat de klanten 
van deze grote sites ook uit allerlei culturen en 

Elaine Vis

landen komen. Dan weet je samen toch net iets 
meer dan als je enkel werknemers uit Nederland 
zou halen’. Of hij hier blijft als zijn contract van 
twee jaar is afgelopen, is nog niet gezegd. 
Mike Ebbs (75), de overbuurman van Gutierrez, 
stamt af van voorouders uit Wales en Ierland die 
in 1880 naar Australië emigreerden. Zelf woon-
de hij daar tot zijn 25ste. Toen zijn vrouw, een 
Nederlandse, repatrieerde, reisde Ebbs zijn jonge 
gezin na. Op 5 september 1965 kwam hij in 
Utrecht aan. Al op 13 september kon hij via een 
oom bij de Spoorwegen beginnen bij het Seinwe-
zen. Hij kende slechts één Nederlands zinnetje: 
‘Het plafond valt op je hoofd’.
‘Het viel mij meteen op dat de gordijnen overal 
dicht waren of dat er glasgordijnen waren waar-
door je niet naar binnen kon kijken. De mensen 
hier bemoeien zich ook niet met een ander. Ter-
wijl in Australië je elkaar echt hard nodig hebt: de 
natuur is onherbergzaam en het land groot’. 
Nu, vijftig jaar later, is Mike Ebbs een betrokken 
buurtbewoner die graag oplossingen bedenkt voor 
bijvoorbeeld de verkeersoverlast. En als ervarings-
deskundige is hij taalcoach voor nieuwkomers. 
Hij bezoekt de Engelse Kerk, met de Angel-
saksische dienst, ook al is het niet precies zijn 
geloofsrichting. Hij is eigenlijk katholiek. Maar 
de Nederlandse preken verstaat hij niet. Net als 
films in het Nederlands, dan haakt hij af. Op zijn 
balkon kweekt Mike eucalyptus, ‘een boom die 
selfsufficient is’. •

Knijpen levert vooral 
irritaties op

Ben Nijssen 

Vanaf juli wordt het verkeer 
op de Weerdsingel WZ ‘gekne-
pen’ om de lucht daar schoner 
te maken. Het knijpen gebeurt 
door de verkeerslichten voor het 
verkeer uit de Daalsetunnel en de 
Oudenoord naar de Weerdsingel 
langer op rood te laten staan. 

Op borden worden de automobilisten 
hierop gewezen. Wat te verwachten 
was, gebeurt in de praktijk ook. Er 
vormen zich geregeld lange files, 
vooral aan de Oudenoord-kant en, 
vooral in de avondspits, in de St.Ja-
cobsstraat. Ook het busverkeer on-
dervindt veel hinder. Pijnlijk omdat de 
St.Jacobsstraat net helemaal opnieuw 
was ingericht om bussen vlotter te 
laten doorrijden.

Vooral op de Oudenoord leidt dit 
tot veel irritatie bij automobilisten 
die acties ondernemen om de file 
te passeren. Vooral voor fietsers en 
voetgangers op de kruising leidt dit 
tot gevaarlijke situaties. 

Weinig effect
Maar wordt het beoogde effect nu 
bereikt? Ook dit valt nog wat tegen. 
Het verkeer op de Weerdsingel is 
sinds de ‘knijp’ in juli slechts met 
zeven procent afgenomen. En dan 
viel er ook nog een vakantieperiode 
in deze telling.. Verwacht werd een 
afname tot 9.000 auto’s per etmaal, 
maar zelfs in de vakantieperiode 
reden er nog 12.000 auto’s over de 
Weerdsingel WZ.. De hoop leefde 
bij de gemeente dat na een gewen-
ningsperiode de automobilisten 
een andere route of ander vervoer 
gaan kiezen. Zover kon het nog niet 
komen. Vanaf 12 oktober werd de 
Weerdsingel WZ voor vier weken 
helemaal afgesloten omdat de weg 
en de kruising met de Oudenoord 
heringericht moesten worden. 
Het zal nog geruime tijd duren voor-
dat het uiteindelijke effect van het 
‘knijpen’ duidelijk is. Als automobi-
listen hun auto niet wat vaker laten 
staan, dan is het effect alleen veel 
irritatie en meer luchtvervuiling door 
langere files en omrijden. •

Woningsplitsing splitst gemeenteraad
Dick Franssen

Veel mensen in het Oostblok woonden beroerd. Om dat te illustreren 
lieten we onze tolk, Pavel Stebl, vertellen hoe hij woonde. Twintig vier-
kante meter had hij, wat hij voor een vrijgezel niet eens zo slecht vond. 
‘Maar als je grote spullen hebt, zoals ski’s of een fiets, dan wordt het las-
tig. Opbergruimte is er niet. Twee kamers, daar droom ik wel eens van.’
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Stebl, 33, leraar Engels, verdiende 
een centje bij als tolk van de makers 
van B’richt uit Brno, een jaarlijkse 
krant over de – inmiddels opgeheven 
– vriendschapsband van Utrecht met 
Brno. Zijn hulp was onontbeerlijk, 
want kort na de val van de Muur 
spraken de middengeneraties in Brno 
uitsluitend Tsjechisch en een beetje 
Russisch. 
Pavels verhaal zou vandaag de dag in 
Utrecht weinig indruk maken, want 
appartementjes van Oostblokgrootte 
hebben we hier nu ook. Er is een 
enorme vraag naar, zeggen vastgoed-
ondernemers. Dat is maar gedeeltelijk 
waar. Al die woningzoekenden willen 
net als Pavel Stebl een behoorlijk 
appartement, maar door de hoge 
vierkantemeterprijzen komen ze ten 
slotte uit bij een veredeld studenten-
onderkomen, waarop dan het etiket 
‘starterswoning’ of ‘studio’ wordt 

geplakt. Op het platteland ziet een 
woning voor starters er heel anders 
uit: alleenstaanden en jonge stellen 
kopen of huren daar een gewoon 
huis, met drie of vier kamers.

Leefbaarheidstoets
Per 1 januari komt er – als de gemeen-
teraad akkoord gaat – een einde aan 
de ergste uitwassen bij het splitsen 
van woonhuizen. Maar of de mini-
mumgrootte van een appartement 
vijftig vierkante meter wordt, zoals het 
college van B&W voorstelt, is de vraag. 
De raad is sterk verdeeld. Collegepartij 
D66, de grootste partij in Utrecht, wil 
een minimum van 35 vierkante meter. 
Bij omzetting van een woonhuis voor 
kamerverhuur aan studenten stelt het 
college een minimumgrootte van 24 
vierkante meter per bewoner voor, 
dus maximaal vijf studenten in een 
huis van 130 vierkante meter. D66 

daarentegen vindt vijftien vierkante 
meter een goed minimum. 
Behalve eisen aan de grootte komen 
er scherpere voorwaarden voor 
de geluidsisolatie. De leefbaar-
heidstoets, die tot dusver weinig 
voorstelt, wordt aangescherpt. Hoe 
ver precies is niet duidelijk.

‘Daar waar het kan’
De gemeente denkt trouwens 
dat het, ook als het collegevoor-
stel wordt goedgekeurd, wel zal 
meevallen met de afname van het 
aantal splitsingen en omzettingen. 
Nancy Kok, hoofd van de afdeling 
Wonen, schrijft in een brief aan de 
mensen die hebben meegedaan aan 
de inspraak over de nieuwe regeling: 
‘dat duidelijk is dat er zoveel mo-
gelijk voor wordt gezorgd dat ‘daar 
waar het kan’ omzetten in kamers 
en splitsen in appartementen wordt 
toegestaan. ‘Daar waar het kan’ 
wordt’, zo schrijft ze, ‘in belangrij-
ke mate bepaald door de druk op 
de leefbaarheid. Zo blijft er ruimte 
voor het toevoegen van kamers en 
startersappartementen, op plekken 

waar het de leefbaarheid van de wijk 
of buurt niet aantast.’
Tot zover Nancy Kok. 
Aantasting van de leefbaarheid was 
de aanleiding om in het geweer te ko-
men tegen de wildgroei van studen-
tenhuizen in woonbuurten en tegen 
de vele splitsingen. De gemeente trapt 
nu dus op de rem, maar niet zo hard 
dat het proces helemaal tot stilstand 
komt. En bovendien is er niets gere-
geld over niet-woonhuizen die wor-
den opgedeeld of gesplitst. Ook na 
1 januari kunnen die nog veranderen 
in overbevolkte woonkazernes, met 
een fietsenchaos voor de deur. Aan 
de dringende wens van de insprekers 
dat er bij splitsing en kamerverhuur 
behoorlijke stallingen moeten komen, 
is niet voldaan.
De Binnenstad is in Utrecht kampioen 
woningsplitsing. Omzettingen van 
woonhuizen in studentenkamers 
(140 per jaar, ongeveer duizend in de 
afgelopen tien jaar) hebben vooral 
plaats in de oudere wijken rondom de 
Binnenstad. De Mgr. Van de Wete-
ringstraat heeft de grootste concen-
tratie. •

Halina Zalewska in haar atelier op het Janskerkhof © Gerard Arninkhof

Mariaplaats krijgt een Nijntje

De Mariaplaats krijgt één van de 43 
Nijntjes die in oktober voor gemid-
deld 12.000 euro in het Rijksmuse-
um zijn geveild. Richard den Hartog 
van cafe-restaurant Het College in 
de Mariastraat haalde in zijn buurt 
bij ondernemers en particulieren 

geld op om tenminste één Nijntje 
te kopen, om neer te zetten op de 
Mariaplaats. Hij bood met succes op 
een Nijntje, waarop de Schiedamse 
kunstenaar Jacques Tange het ge-
zicht van Dick Bruna schilderde. 
Den Hartog vindt dat de Nijntje 
moet komen op het ‘pomppleintje’ 
van de Mariaplaats, dichtbij de 
Zadelstraat waar Bruna dagelijks 
fietste op weg naar zijn atelier. 
(Wegens ziekte en ouderdom doet 
hij dat niet meer). De gemeente 
zegt dat nog niet toe, maar gaat 
wel akkoord met een plek in de kuil 
voor het conservatorium Na twee 
jaar wordt dan een definitieve plaats 
bepaald.
De stad wilde twee Nijntjes kopen, 
maar bracht niet voldoende geld 
mee. Dat betekent dat het beeld 
dat de Mariaplaats-buurt kocht het 
enige is dat in Utrecht in de openba-
re ruimte komt. De opbrengst van 
de veiling in Amsterdam was voor 
onderwijsprojecten van Unicef. 
Op de foto: de Nijntje, gefotogra-
feerd op het Amsterdamse Museum-
plein. •
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Gehoord in de 
Bruntenhof
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Ellen Leussink

Olifantenpaadje

Olifantenpaadje hoek Rijnkade-Mariaplaats © Humphrey Daniëls

Om de plannen van de bibliotheek 
mede te bekostigen zal een groot deel 
van het kolossale gebouw verhuurd 
worden aan winkels. Eigenaar van 
het pand, ASR Vastgoedontwikkeling, 
probeert met name grote winkelunits 
aan te trekken. Daaraan zou in het 
centrum een tekort zijn. In het sou-
terrain komt een stalling voor 1100 
fietsen. Albert Heijn heeft interesse 
in de overige 2000 vierkante meters 
in het souterrain, om daar een ‘food-
markt-achtige formule’ te realiseren. 
Op tien minuten lopen van de Neude 
is in het nieuwe Hoog-Catharijne 
eveneens een ‘food square’ gepland.
 
Muziekafdeling
De bibliotheek moet op haar nieuwe 

Bibliotheek over twee jaar op Neude
Annette Schweizer

De Utrechtse Openbare Bibliotheek hoopt eind 2017, het jaar van 
haar 125-jarig jubileum, te verhuizen naar het dan geïsoleerde en 
gerenoveerde oude postkantoor aan de Neude. Het begin van de 
verbouwing, naar een ontwerp van architect Kees Rijnboutt, is ge-
pland voor de eerste helft van 2016.

stek ‘een dynamische hotspot’ 
worden. De grote muziekbiblio-
theek (bladmuziek, cd’s en dvd’s) zal 
‘in afgeslankte vorm’ meeverhuizen 
van de Stadhuisbrug naar de Neude 
en wordt ondergebracht bij multi-
media. Enige tijd geleden was er al 
een grote verkoop van unieke lp’s 
en cd’s op de Stadhuisbrug. Het per-
soneel van de muziekbieb bestaat 
uit wandelende encyclopedieën die, 
als je een regeltje voorzingt, meteen 
met je meelopen naar de kast waar 
je het gehele stuk kunt vinden. Tot 
voor kort werd gesteld dat de bieb 
elke dag van 10 tot 10 open zou zijn 
net als in Amsterdam. Nu wordt uit-
gegaan van sluiting om negen uur 
’s avonds. Om haar plannen met het 

Details in de grote hal © Sjaak Ramakers

Rechtszaak over gebruik tuin

Sociëteit De Vereniging, Mariaplaats 14, en omwonenden van 
de Mariaplaats, de Mariastraat en Achter Clarenburg liggen met 
elkaar in de clinch over de voorwaarden voor het gebruik van de 
tuin, die de sociëteit wil aanleggen na afbraak van de vervallen 
kegelbaan aan de achterzijde. De sociëteit (met ongeveer vier-
honderd leden) wil dat op alle avonden van de week haar leden 
gebruik kunnen maken van de tuin, bijvoorbeeld om daar met 
een glas in de hand met elkaar te converseren. De omwonenden 
daarentegen vinden dat het een ‘kijktuin’ moet zijn waarin de 
leden niet mogen komen. Ze denken dat het anders gedaan is met 
de rust. 
De gemeente koos de kant van De Vereniging. De zaak is nu bij de 
Raad van State, nadat een voorstel van de omwonenden is afge-
wezen om de opening van de tuin te beperken tot twee avonden 
per week tot half elf. 
Op het ogenblik zijn er per week twee sociëteitsavonden, maar 
De Vereniging groeit en denkt in de toekomst misschien wel elke 
avond open te zijn. 
Horeca-ondernemer Jan van der Grift (Mammoni) exploiteert zes 
dagen van de week de ruimte van de sociëteit, grenzend aan de 
Mariaplaats. De zevende dag gebruikt De Vereniging zelf de zaal. 
De tweede wekelijkse bijeenkomst is in de oude kegelbaan. 
Bij de sloop van de baan wordt een deel van het terrein opnieuw 
bebouwd met een ruimte die zowel dient voor de sociëteit als voor 
de verhuur. Daarachter komt dan de tuin. 
Ivy Koopmans en Edwin van den Brink, bewoners van het oude 
huisje op het middenterrein tussen de straten in, zijn aan ’t uitzoe-
ken hoe het in de Binnenstad is geregeld met het gebruik van an-
dere tuinen van horecapanden. Behalve de tuin van het Domhotel 
in de Domstraat en de tuin van de Zakkendrager (in de gelijkname 
steeg) moeten er nog meer tuinen zijn waarin alleen gekeken, 
maar niet gekomen mag worden. 
ivykoopmans@planet.nl •

Mr. Frederik Brunt stichtte in 1621 De Bruntskameren op 
het erf van zijn huis Klein Lepelenburg. De huisjes waren oor-
spronkelijk bedoeld voor ’schamele personen‘, later 
waren de voorwaarden kort gezegd: oud, arm en katholiek.

Sinds 1976 is het hofje eigendom van het Utrechts Monumentenfonds 
en worden de huisjes normaal verhuurd. In 1981 zijn de huisjes geres-
taureerd; er werd een keuken, doucheruimte en toilet aangebouwd. 
Het beeldje in de Bruntenhoftuin stelt een personage voor uit het kleine 
oeuvre van de Utrechtse schrijver C.C.S. Crone (1914-1951); zijn verza-
meld proza verscheen onder de titel De Schuiftrompet. Ook de tekst bij 
het beeldje is afkomstig uit dit boek. Crone werkte aanvankelijk bij een 
uitgeverij, later bij de Algemene Kunstzijde Unie in Arnhem. 
Hans Bayens maakte het bronzen beeld in 1979. Crone woonde er 
nooit.

Vanuit mijn open raam kan ik de rondleiders van allerlei groepen horen 
vertellen over de Bruntenhof. 

De volgende opmerkingen noteerde ik:
• Dit beeld stelt meneer Brunt voor.
• Het is meneer Crone.
• Deze huisjes zijn gemaakt voor arbeiders.
• Hier wonen alleen arme mensen.
• Dit is sociale woningbouw.
• Deze hofjes zijn de achterkant van Metelenkamp.
• Crones beeldje staat ook in Broek in Waterland bij een oude school.
• Hier wonen studenten.
• Via een ballotagecommissie kom je in dit hofje.
• Crone heeft heel veel mooie boeken geschreven, kijk maar eens in
 de bibliotheek.
• Crone heeft altijd op een drukkerij gewerkt.
• Een paar jaar geleden zijn er dakraampjes geplaatst en ook aan
 de voorkant boven, omdat de bewoners het zo donker vonden,
 kijk... allemaal dakraampjes.
• Deze hofjes zijn voor 1 persoon maar er zijn er ook voor 2 personen
 zoals moeder en dochter of vader en zoon.
• Hier wonen mensen van goeden doen.
• Als Crone een sigaar buiten rookte, dan floot er een nachtegaal.
• Bij de laatste restauratie van de hofjes onlangs is er een etage boven
 bij opgezet in dezelfde stijl.
• Je moest heel arm zijn om hier te kunnen wonen.
• Nu wonen er oude mensen.
• Tot voor kort waren het twee huisjes, links en rechts, zie de 
 afscheiding...
• Deze huisjes zijn niet klein, maar echt piepklein.
• Vroeger woonden hier gezinnen met zes tot zeven kinderen; 
 de toiletemmers werden buiten geleegd.
• Vroeger stonden hier boomgaarden.
• Crone heeft 3 boeken geschreven.
• Hier wonen weduwen en ze krijgen 1 keer per jaar geld van de
 stichting.
• De beheerder woont in het huis met de schutting te zien in de tuin.
• Binnen bevinden zich nog de bedsteden van 1 meter lang. Sommige
 bewoners slapen hier nog in. •

Ingezonden

Nooit van gehoord, olifantenpaadjes. Ik hoor het u denken. Toch wil ik 
beweren dat ook u weet wat het zijn. U weet alleen nog niet dat er een 
woord voor bestaat. Het smalle paadje, door voetgangers plat gelopen, 
dwars over een grasveld. Het paadje dat de bocht afsnijdt, de kortste 
weg bewandelend! Dat zijn olifantenpaadjes. De wereld is er vol van. 
Kijk maar eens op www.olifantenpaadjes.nl. Nu u het woord ervoor kent, 
ziet u ze overal. Gek genoeg is geen enkele gemeente in staat om ze te 
voorkomen. Tot nu toe dan, want de gemeente Utrecht is waarschijnlijk 
de eerste in Nederland die een olifantenpaadje zelf heeft aangelegd en 
betegeld. Dat noem ik nog eens meedenken. Goed bezig! •

 Lea van Someren

Vredenburg
Ingezonden

(Reactie op artikel ‘Op elk plein een fontein’ in nummer 4) 

Ik snap niet waarom er over het plein dat zoiets het meest nodig heeft 
kort, kordaat en keihard wordt geschreven: ‘Het Vredenburg is uitgeslo-
ten, want daar is steeds markt’. Pardon? Ik heb genoeg marktpleinen 
gezien met een mooie fontein - ook in Nederland. Kijk eens naar Go-
rinchem, Schijndel en er zijn zeker best veel anderen. Als er maar goed 
nagedacht wordt over grootte en plaatsing hoeft het helemaal geen 
probleem te zijn om op het Vredenburg een fontein te zetten. Ze kan 
zelfs voor een mooi, ‘spetterend’ middenpunt zorgen. En niet vergeten, 
op veel dagen in de week is er geen markt, en wat is dat Vredenburg dan 
een troosteloos leeg gat. •...

Karen Holt (karen.holt@gmail.com)

publiek te delen heeft de bibliotheek 
de brochure uitgegeven ‘Hoe het 
kan worden’. De nadruk ligt op de 
vele mogelijkheden voor burgers van 
alle leeftijden om kennis en informa-
tie tot zich te nemen, elkaar te ont-
moeten, samen te werken aan huis-
werk, werkstukken of multimediale 
projecten, naar presentaties of con-
certen te luisteren, te werken of te 
experimenteren met digitale media, 
te vergaderen of in stilte te stude-
ren. De beroemde centrale hal zal 
de ‘Huiskamer van de stad’ worden, 
dé plek om af te spreken en kranten 
en tijdschriften te lezen. Deze hal 
zal door het verrijdbare meubilair 
gemakkelijk te veranderen zijn in een 
groot podium voor culturele activi-
teiten en festivals. De hal zal niet om 
negen uur ’s avonds sluiten, maar 
samen met het bibliotheekcafé nog 
een aantal uurtjes openblijven. 

Sabbelen
Een woord dat in de plannen weinig 
voorkomt is ‘boek(en).’ Het wordt 
één keer genoemd bij de beschrij-
ving van het sorteersysteem van 
boeken die terugkomen. Het 
afschudden van het stoffige imago 
van een bibliotheek oude stijl lijkt 
zo belangrijk te zijn dat je je gaat 
afvragen of de boeken zelf wel mee 
zullen verhuizen. Toch wel. Ze heten 
alleen de ‘collectie’. En die kan nog 
steeds geleend worden. Alleen in de 
grote zaal boven de entree aan de 
Neude heten boeken nog gewoon 
boeken. Die plek is namelijk gereser-
veerd voor de allerjongsten en hun 
ouders. In de BoekStarthoek staan 
voorleesboekjes, prentenboeken en 
boekjes voor baby’s om zelf te lezen 
(en op te sabbelen). •

Tram door Binnenstad
opnieuw in beeld

De druk om van de busbaan door de Binnenstad een trambaan te maken 
neemt toe. Gemeente en provincie zeggen dat de tram, die vanaf 2018 
‘om de zuid’ naar het Science Park Utrecht (in de wandeling: De Uithof) 
rijdt, lang niet voldoende capaciteit heeft om de snel wassende stroom 
reizigers op te vangen. Geld voor de aanleg van een tweede tramlijn is er 
echter niet. 
De busbaan door de Binnenstad is stevig genoeg voor de tram, maar des-
tijds vond de gemeenteraad een tram een te grootschalig element voor 
de oude stad. •

www.binnenstadskrant.nl
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Muziekmakers
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Erika Marseille, Nieuwegracht, was zeven jaar toen ze voor het eerst een instrument bespeelde: een viool. 
In haar latere leven maakte ze nog een uitstapje naar de contrabas. Maar sinds een paar jaar is ze weer terug 
waar ze begonnen was. Bij de altviool om precies te zijn. Samen met andere amateur-musici speelt ze in een 
kwartet : ‘Beethoven in Bilthoven’. Het favoriete repertoire laat zich raden. •

Jan Cremers ( 63), Nieuwekamp, is een laatbloeier in 
de muziek-beoefening. Hij begon pas op z’n 35ste, 
met een klarinet, vervolgens baritonsaxofoon en nu 
basklarinet. Er bestaat niet veel muziek voor, maar dat 
loste Cremers op door zèlf te componeren. Zo schreef 
hij ook muziek voor documentaires en voor zijn eigen 
kwintet “Sherpa-steps”, dat een paar keer per jaar 
voor publiek speelt. •

Trio Sorelli is een strijktrio gevormd door drie zussen uit de Hamburgerstraat. 
Heleen (17 jaar, links) speelt viool, Lily (18 jaar, midden) altviool en Dora 
(16 jaar, rechts) cello. Jonge amateur-musici met ambitie. Ze zijn te boeken 
voor ‘feesten en partijen’ en maakten daarvoor ook een speciale website 
(triosorelli.nl). •

Een zeer muzikale vader (dirigent, organist en zanger) vulde het huis waarin 
ze opgroeiden altijd met muziek. Geen wonder dus dat de zusjes Steenbrink, 
een eeneiige tweeling, ook al jong gingen musiceren. En tien jaar geleden 
richtten ze hun eigen gezelschap op: Holland Baroque, dat optreedt in bin-
nen- en buitenland. Tineke (klavecimbel) en Judith (viool) vormen de spil van 
het vijfkoppig gezelschap. Het is binnenkort ook in Utrecht te horen met 
Die Kunst der Fuge van Bach. Te beluisteren in de Lutherse kerk in de 
Hamburgerstraat op 25 november. •

De muziek van David Hulsken ( artiestennaam David Hülsken) komt niet uit een instrument, 
maar uit een computer. Elektronische muziek dus. David maakt z’n muziek in een kamer volgepakt 
met synthesizers, voor allemaal verschillende klanken en effecten. Te beluisteren op festivals waar 
liefhebbers van techno-muziek er urenlang op dansen. Sinds kort verschijnen z’n compositie ook 
op vinyl. Ze liggen nog niet bij Plato. Maar dat komt vast nog wel. •

De agenda van Città della 
Musica is te vinden op 
www.utrecht-muziekstad.net. 

Lange jaren stond de agenda 
ook in de Binnenstadskrant, 
maar de wereld is intussen 
sterk veranderd. Het internet is 
nu zo algemeen dat het belang 
van plaatsing in onze krant 
sterk is teruggelopen. 

Onze bedoeling is wèl om 
in elk nummer aandacht te 
vragen voor een van de 
concerten. Op deze pagina’s 
daarom o. a. Holland Baroque, 
met Kunst der Fuge. •

Città della 
Musica

Muzikanten in de dop. Dat zijn de ongeveer vijftien leerlingen van de muziekschool van het UCK op het 
Domplein die samen de groep ‘Dompleintrotters’ vormen. De ‘trotters’ hebben al een jaar les achter de rug. 
Straks kunnen ze nog doorstromen naar de Dompleinrockets (pop) of het Domstad Jeugdorkest (klassiek). •



Het zwaartepunt van de bouwactiviteiten in 
het Stationsgebied verplaatst zich langzaam-
aan naar het westen. Bezoekers van het Jaar-
beursplein ondervinden dat dagelijks. Maar de 
overlast van de aanleg van de trambaan vanaf 
de huidige eindhalte richting oude Binnenstad 
in bijna voorbij. In december gaan er al bussen 
op rijden, de trams volgen in 2018 als het sta-
tionsplein oost af is, met aan twee kanten een 
hoog kantoorgebouw. 
Binnenkort gaat op het Jaarbeursplein het sterk 
gedateerde Leeuwensteyn (recht tegenover het 
stadskantoor) tegen de grond. Daarvoor in de 
plaats verrijst een zeventig meter hoog WTC- 
kantorenverzamelgebouw.

Onder het plein komt een parkeergarage voor acht-
honderd auto’s. Wegens gebrek aan belangstelling 
van particuliere investeerders ontwikkelt de gemeen-
te dit project zelf. Richting Van Sijpesteijnkade gaat 
de NS straks aan de gang met de bouw van 25.000 
vierkante meter kantoren en tweehonderd tot drie-
honderd woningen. De oude bebouwing van de 
kade is al voor een deel gesloopt. Uiteindelijk blijft 
alleen het rijksmonument op nummer 25 over. Het 
wordt ingepast in de nieuwbouw. 
De invulling van het gebied aan de andere kant 
van de Croeselaan moet nog grotendeels worden 
vastgesteld. De bouw van de megabioscoop bij de 
Jaarbeurs in 2016 staat al wel vast. Maar verder 
moeten de plannen nog worden ontwikkeld onder 
de werktitel ‘a Healthy Urban Boost’. Nog geen titel 
waarvoor je warmloopt.

Westplein
Vóór het zomerreces heeft het college de visie voor 

Zwaartepunt bouw Stationsgebied verschuift
Ben Nijssen
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Definitieve walmuur voor Twijnstraat aan de Werf
Ton Verweij

Later dan de bedoeling was krijgt de Twijnstraat aan de Werf zijn nieuwe walmuur. 
De grappige - tijdelijke - voortuintjes zijn verdwenen en de bestrating ligt open. Stoere 
mannen bedienen vreemde machines. 

In de winter van 2013/2014 begon de bestrating 
van de werf van de Twijnstraat te verzakken. De 
grond eronder spoelde weg door gaten in het 
zogenaamde kwelscherm onder de walmuur. 
Om erger te voorkomen werd begin 2014 in de 
gracht een stalen damwand vóór de walmuur 
gezet. De ruimte tussen deze wand en de oude 
walmuur werd voor de stabiliteit gevuld met 
zand. Zo ontstond er een bredere werf en met-
een grepen de bewoners hun kans en legden op 
het zand kleine voortuintjes aan.

Door ervaringen verderop langs de Oudegracht 
en gezien de beperkte ruimte op de werf en het 
feit dat hier ook gewoond wordt, is gekozen 
voor een andere aanpak. De walmuren worden 
niet zoals op de rest van de gracht uitgegra-
ven, in stukken gezaagd en met veel geweld 
gesloopt. In plaats daarvan worden strak naast 
elkaar grote gaten (35 cm doorsnede) geboord 
in de bestaande walmuren. Straks komen daar 
zogenaamde buispalen in, Deze methode is 
nagenoeg trillingvrij. Veel in de werf gelegen 
nutsleidingen kunnen gewoon blijven liggen of 

wat worden aangepast. Het oude, inmiddels 
door de boor geperforeerde, metselwerk van 
de walmuur kan vervolgens eenvoudig worden 
afgepeld en zo kunnen er nieuwe prefab wal-
muren worden aangebracht.

De Boog
Het is de bedoeling dat vóór de Kerst alle buis-
palen zijn aangebracht en dat de werven in april 
2016 zijn heringericht met een nieuwe bestra-
ting, openbare verlichting, enzovoort. 
De aanwonenden zullen blij zijn als alle werk-
zaamheden achter de rug zijn. Het werk geeft 
best veel overlast en het is hier en daar behoor-
lijk improviseren. 

Tussen de Rondpoort en Vollersbrug is de wal-
muur aan de Twijnstaatzijde gefundeerd op een 
betonnen keerwand en hoeft niet te worden 
vernieuwd, maar zal plaatselijk worden geres-
taureerd. Het herstel van de walmuren aan de 
overkant van de gracht (oorspronkelijk gepland 
voor januari 2016) zal worden uitgevoerd in het 
najaar van 2016. Ter plaatste van De Boog, de 

voormalige brouwerij die op de werf staat, zal 
door de krappe situatie daar tussen de Rond-
poort en Vollersbrug weer een andere herstel-
methode worden gekozen. De start daarvan is 
voorzien in november 2016. •

deze zogenaamde tweede fase Stationsgebied ge-
presenteerd. Meest spraakmakend onderdeel daar-
van was het definitieve schrappen van de autotunnel 
onder het Westplein. De tunnel was de bewoners 
van Lombok destijds in het referendum beloofd.
Om het verkeer richting oude Binnenstad te beper-
ken, komt er een parkeerterrein aan de buitenzijde 
van het Merwedekanaal. De Jaarbeurs schuift in 
deze visie op in de richting van het kanaal. Het vrij-
komende gebied moet een multifunctioneel karakter 
krijgen.

De gemeenteraad is in grote lijnen akkoord met deze 
visie, maar heeft in een amendement wel bepaald 
dat het autoverkeer over het Westplein dan beperkt 
moet worden tot maximaal 15.000 auto’s per etmaal 
en dat de gevolgen hiervan voor de bereikbaarheid 
van de oude Binnenstad moeten worden uitgezocht. 

Nutteloos asfalt
De gemeente en een klankbordgroep van belang-
hebbende organisaties werken op het ogenblik aan 
documenten rond thema’s als relaties en verschillen 
tussen oude en nieuwe stad, verkeer en parkeren, 
duurzaamheid, gezondheid, stad op ooghoogte en 
ontwikkelingsstrategie. Hun denkwerk moet keuze-
mogelijkheden opleveren waarover komend voorjaar 
via stadsgesprekken en digitaal zal worden gede-
batteerd. Geprobeerd wordt ondernemers (groot en 
klein, gevestigd en innovatief) bijeen te brengen die 
baanbrekende projecten willen opzetten. (Bijvoor-
beeld een fantastische oplossing voor het nutteloze 
asfalt op het Westplein.) 
De activiteiten moeten najaar 2016 uitmonden in 
een integrale visie, die nog voor het eind van dat jaar 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. •

Aan het werk bij de walmuur © Ton Verweij

Het bijzondere van deze tijd is dat je zoveel keu-
zes hebt. Je kunt een film zien in de bioscoop, 
maar ook op je telefoon. Je kunt opbellen, sms-
en, e-mailen of whatsappen. Op de elektrische 
fiets gaan of op de gewone,. Elke week naar 
een aflevering van een tv-serie kijken of tien uur 
achter elkaar doorhalen. De Binnenstadskrant 
op papier lezen of op het scherm. Wat wil je nog 
meer?
Ja, nog wel wat meer. Als er een nieuwe Bin-
nenstadskrant uitkomt, dan duurt het een week 
of negen, tien voor de volgende verschijnt. Dat 
is een flinke periode, waarin altijd wel dingen 
gebeuren die bewoners rechtstreeks raken of die 
te maken hebben met de leefbaarheid van een 
buurt, of van de Binnenstad als geheel. Het kan 
van belang zijn om die dingen snel te weten, om 
te kunnen reageren, om bij een vergadering te 
zijn, om je stem te laten horen. 

Versnipperd
Een deel van de informatie is nu ook wel te 
vinden, maar is versnipperd over allerlei websites; 
je moet het allemaal maar net weten, het moet 
maar bij je opkomen dat er op die of die site ook 
iets kan staan. De gemeente bijvoorbeeld 
publiceert vergunningaanvragen niet meer in 
een huis aan huisblad, maar laat het over aan de 
landelijke site overheid.nl.

Om de lacune te vullen transformeren we onze 
website. We gaan zoveel mogelijk actuele infor-
matie geven. Dat vereist een hele organisatie en 
veel menskracht; zo’n site laten bouwen kost 
bovendien geld, en dat hebben we niet. Daarom 
een dringend verzoek: doneer een zo groot mo-
gelijk bedrag op onze bankrekening (zie bladzijde 
2, onder Giften). Tweede verzoek: wie wil ons 
helpen de nieuwe website bij de lezer te krijgen? 
We zoeken dus iemand die goed ingevoerd is in 
de werking van de sociale media. •

Redactie

Binnenstadskrant 
vult tijdgat

Overlast snackbars  

Na het bericht in de vorige Binnenstadskrant zijn 
er via overlastsnackbars@utrecht.nl drie nieuwe 
meldingen over overlast door snackbars in de 
Binnenstad en twee meldingen buiten het centrum 
binnengekomen bij het speciale meldpunt. 
De leden van de wijkraad die met medewerkers 
van Toezicht en Handhaving overleggen, hebben 
de stellige overtuiging dat de meldingen serieus 
worden behandeld. De klachten over overlast in de 
Binnenstad lijken oplosbaar. Mochten er mensen 
zijn die niet tevreden zijn over de afhandeling van 
de klacht of die opmerkingen over de aanpak heb-
ben, dan vragen we dat te melden op wijkraad@
wijkraad Binnenstad.nl. Het speciale snackbarmeld-
punt blijft in ieder geval open tot december, daarna 
volgt een evaluatie. •

Volksbuurtmuseum  

Armoede is een relatief begrip. Wie in Nederland 
onder welstandsniveau leeft is nog altijd rijk in 
vergelijking met de armen in heel wat andere 
landen. Het Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27, 
laat tot 3 januari zien wat het betekent om arm te 
zijn. De overeenkomst tussen het Utrecht van toen 
en veel plaatsen in de huidige derde wereld wordt 
weergegeven door groot geprojecteerde foto’s van 
Jonas Bendiksen uit het boek ‘De plaatsen waar wij 
leven’. •

Golvend dak station vanaf Stadskantoor © Sjaak Ramakers



Meer dan ooit staat de milieuzone in Utrecht 
ter discussie. Opvallend is dat het college van 
B&W hier zelf de laatste bijdrage aan gele-
verd heeft door de subsidie voor personen-
auto’s met Euro VI-dieselmotor af te schaffen. 
Indirect geeft het college hiermee toe dat dit 
type auto’s niet schoner is dan oudere types.

Tegenstanders van de milieuzone voeren aan 
dat het effect van de zone te verwaarlozen is, of 
zelfs negatief als gevolg van het vele omrijden. 
De gemeente heeft zich, wat betreft die effecten, 
gebaseerd op berekeningen van TNO en Goudap-
pel Coffeng. Lot van Hooijdonk, wethouder 
Verkeer, verklaarde onlangs dat deze berekenin-
gen nog steeds kloppen omdat de metingen van 
TNO onder praktijkomstandigheden zijn gedaan. 
In werkelijkheid heeft TNO nog slechts voor een 
beperkt aantal personenauto’s praktijkmetingen 
uitgevoerd, met als resultaat dat het verschil met 
oudere auto’s minimaal is. 
De subsidie op inruil van oudere typen auto’s voor 
auto’s met Euro VI-motor was een van de grotere 

kostenposten voor de gemeente. Het aantal oude-
re dieselauto’s was echter al sterk aan het teruglo-
pen door het landelijk afschaffen van het belas-
tingvoordeel. Dit blijkt ook uit tellingen van TNO in 
Utrecht die via een WOB-procedure openbaar zijn 
geworden. De argumenten voor invoering van de 
milieuzone waren gebaseerd op tellingen in 2011. 
In 2014 werden nogmaals tellingen uitgevoerd. 
Het aandeel van oudere diesels bleek toen al sub-
stantieel verminderd te zijn.

Tevreden
Moet, nu al deze maatregelen genomen zijn, de 
milieuzone voor personenauto’s weer afgeschaft 
worden? Voor de automobilist uit de Binnenstad 
maakt het niets uit. Die rijdt nu tevreden rond in 
zijn nieuwe, met subsidie aangeschafte diesel. 
Anders ligt het voor de zesduizend automobilisten 
die tot nu toe al een bekeuring hebben gekregen 
voor het rijden met een oude diesel in de mili-
euzone. De meeste bekeuringen zijn uitgedeeld 
op Graadt van Roggenweg, dé invalsroute voor 
niet-Utrechters. Overigens, wat velen niet weten: 

alle bussen, zelfs de meest vervuilende, mogen in 
de milieuzone rondrijden. 

Hogere boetes
Europa wil de auto-industrie ondanks alles blijven 
beschermen. Nieuwe, meer realistische testen, 
zullen pas in 2017 ingevoerd worden en ook daar-
na zullen de fabrikanten in een overgangssituatie 
de geldende normen met tachtig procent mogen 
overschrijden. Aan de fracties in de gemeenteraad 
de vraag of deze situatie de kosten voor handha-
ving voor de zone rechtvaardigt en of het moreel 
te verantwoorden is dat oudere diesels bekeurd 
worden. Dan zou het nog beter te verdedigen zijn 
om alle diesels maar te weren uit de milieuzone. 
Zo was men ook al tot de conclusie gekomen dat 
het waarschijnlijk beter was geweest om geen 
nieuwe dieselbussen aan te schaffen.
Intussen popelt het college om de boetes te 
verhogen van negentig naar 160 euro. Dit kan 
misschien gebeuren rond 1 januari, als tegen die 
tijd de officiële zoneborden komen. •
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Alweer komt een museum in de Binnenstad 
in de steigers te staan. Na de verbouwingen 
van het Catharijneconvent (2000, 2003-2006, 
2014), het Museum Speelklok (2013-2014), 
het Volksbuurtmuseum (2009-2011) en het 
Centraal Museum (2007-2009, 2014-2016) is 
nu het Universiteitsmuseum aan de beurt. 
Eind 2016 sluit het zijn deuren om in het 
voorjaar van 2018 weer open te gaan.

De verbouwing dient twee doelen. Het museum 
wordt beter toegerust voor het toegenomen 
aantal bezoekers – van 25.000 in 1996 tot 
65.000 in 2014 – en het gebouw wordt duur-
zamer gemaakt. Voor de verbouwing is het nodig 
de hele inventaris te verhuizen naar de opslag. 
Tijdens de sluiting blijven de museumtuin de Oude 
Hortus en het café daar gewoon open voor bezoek.

Warmte terugwinnen en zon vangen
Het Universiteitsmuseum betrok in 1996 het pand 
van het voormalige Botanisch Laboratorium op 
de Lange Nieuwstraat, dat leegstond sinds het 
laboratorium naar de Uithof was verhuisd. Er 
volgde een ingrijpende verbouwing. De college-
zaal en een grote practicumruimte waar vroeger 
biologiestudenten daglicht door hun microscopen 
lieten vallen, maakten plaats voor de karakteristie-
ke houten ‘doos’ die door glazen gevels zichtbaar 
is vanaf de straat en vanuit de tuin. Die ‘doos’ is 
de schatkamer van het museum. Hier bevinden 
zich de tentoonstellingsruimten. Het monumentale 
trappenhuis van het Botanisch Lab bleef behouden 
en ook een gevelsteen herinnert aan de vroegere 
bewoner. De verbouwing tot museum oogstte 
veel waardering. Architect Koen van Velsen kreeg 
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Universiteitsmuseum vernieuwt

www.binnenstadskrantutrecht.nl

de Rietveldprijs voor zijn ontwerp. Bij de komende 
verbouwing volgens een ontwerp van architecten-
bureau De Zwarte Hond wordt de entree, die veel 
te krap is geworden voor het grote aantal bezoe-
kers, ruimer. Ook komen er meer wc’s. Bovendien 
wordt de tentoonstellingsruimte vergroot. Dat 
gebeurt allemaal binnen de bestaande muren en 
met instemming van de oorspronkelijke architect 
Van Velsen. De houten ‘doos’ blijft, maar wordt 
wel hier en daar aangepast.
Minder zichtbaar, maar wel ingrijpend zijn de 
technische aanpassingen waarmee het gebouw 
gaat voldoen aan de duurzaamheidseisen die de 
universiteit aan haar panden stelt. Straks moet het 
gebouw op de duurzaamheidsschaal van BREEAM 

drie sterren (‘very good’) scoren. Daarvoor is het 
onder meer nodig dat er lokale materialen worden 
toegepast (scheelt transport) en, heel belangrijk, 
dat het energieverbruik omlaaggaat. Dat lijkt te 
kunnen worden bereikt met warmteterugwinning 
bij de ventilatie, regelbare verlichting en zonne-
panelen op het dak. Verder moeten mogelijk de 
glazen gevels, nu van gelaagd enkel glas, worden 
vervangen door extra goed isolerend HR++-glas. 
Er komt nog een nader advies over vermindering 
van het energieverbruik, waaruit moet blijken 
welke maatregelen het meeste effect sorteren. 
Wie weet kan zelfs een score van vier sterren 
worden gehaald door bijvoorbeeld een installatie 
voor warmte-koudeopslag. De hele verbouwing 
kost vijf miljoen euro. De tijdens de sluiting 
gederfde entreekosten worden vergoed door de 
universiteit.

Nieuwe inrichting, nieuw programma
Het Universiteitsmuseum grijpt de verbouwing 
aan om de inrichting te vernieuwen. Het museum 
gaat zich meer richten op ouders met wat grotere 
kinderen, zo in de leeftijd tussen acht en veertien 
jaar. Natuurlijk blijft het museum pronken met zijn 
mooie topstukken, maar de losse tentoonstellin-
gen zullen minder snel worden gewisseld. Er komt 
een nieuw programma met wetenschappers van 
de universiteit die hun nieuwste onderzoek met 
bezoekers delen. Straks kan men zelf ervaren hoe 
wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.
Nu en in de periode dat het museum is gesloten, 
moet veel worden gedaan. Uitwerking van de 
schetsontwerpen voor de verbouwing, aanvraag 
van de bouwvergunning (een traject van acht tot 
ruim twintig weken, afhankelijk van eventuele 
bezwaren), ontwikkeling van de nieuwe tentoon-
stellingen en de nieuwe inrichting, verhuizing van 
de inboedel, en ten slotte natuurlijk de bouw en 
de herinrichting zelf. De dertig medewerkers van 
het museum blijven dan ook aan het werk. •

 Spannend © Catja van Huijsen

Marijke Brunt

Weinig ruimte voor buiten spelen
Speelse jeugd gedijt binnen de singels het 
best in Wijk C. Daar zijn op loopafstand een 
halfpipe (een betonnen bak met glooiende 
wanden om acrobatische skate-toeren in 
uit te halen), een basketbalveldje en een 
voetbalkooi. Een ongekende weelde. 

De halfpipe, naast parkeergarage Paardenveld, 
ligt nu in een totale woestenij, waar eens weer 
het singelwater zal stromen. Dit is het ultieme 
putje. Het wordt goed bezocht, zegt Sjoukje 
Dijkman. Ze woont op de Weerdsingel en heeft 
riant uitzicht op de locatie. ‘Het ligt er prima. 
Mijn kinderen van vijf en drie vinden het gewel-
dig. Ze kijken er vaak naar. Als mijn dochter acht 
wordt, krijgt ze een skateboard.’
Als het water terug is in de singel, verdwijnt ook 
de directe verbinding met Pijlsweerd. Daarom is 
in overleg met het Wijk-C-Komitee en de klank-
bordgroep De Kade, die is opgericht in verband 
met het geplande bioscoopcomplex, besloten 
de halfpipe te verhuizen. Maar het is nog niet 
bekend wat de nieuwe locatie wordt. 

Volwaardige kooi
Een straat verder, in de Waterstraat staat naast 
de Jabobikerk een basketbalpaal. Hij wordt goed 
gebruikt, zegt een bewoonster. ‘Niet alleen 
kinderen van zo’n twaalf jaar, maar ook oudere 
jeugd.’ Het geluid is geen probleem. ‘Ach, het 
galmt hier wat meer, maar daar hebben we 
geen last van. We hebben meer last van mensen 
die hier hun hond uitlaten. Voor de kinderen is 
dat ook heel vervelend.’ 

En dan is er nog de voetbalkooi bij de Asch van 
Wijckskade. Zelden wordt-ie niet gebruikt. Het 
is de enige volwaardige kooi in het centrum. 
Weliswaar heeft het kleuterparadijs De Kleine 
Dom achter de Lange Nieuwstraat ook een 
voetbalkooi, maar de speeltuin is bestemd voor 
kinderen tot twaalf jaar. ‘Opgroeiende jongeren 
mogen niet tussen dat kleine grut spelen’, zegt 
een moeder. ‘Als mijn zoon wil voetballen gaat-
ie naar het Lepelenburg. Maar daar moet je wel 
goed rekening houden met andere gebruikers 
van het park.’ 
Overigens is vlakbij het Lepelenburg nog een 
basketbalpaal, op het plein van de Vrije School 
aan het Hieronymusplantsoen, waar buiten 

De kooi op de Van Asch van Wijckskade is bijna altijd in gebruik © Patrick van der Sande

Bert Determeijer

schooltijd regelmatig jongeren worden gesigna-
leerd. Hiermee zijn de mogelijkheden binnen de 
singels uitgeput. Het houdt dus niet over.
Toegegeven: het aandeel van de jeugdigen 
tot en met zeventien jaar in het bewonersbe-
stand van de Binnenstad is het laagste van heel 
Utrecht (twee tot drie procent). Maar de groep 
van vijftien tot en met 25-jarigen daarentegen 
staat dankzij de studenten met twintig procent 
aan de top, na Utrecht-Oost. Die kunnen dus 
allemaal naar de sportschool. •

Milieuzone steeds meer omstreden
Ben Nijssen

Een en al aandacht © Catja van Huijsen
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Een leefbare Breedstraatbuurt

Als je nu in de Breedstraatbuurt rondloopt 
is het bijna een doorsnee buurt in een grote 
stad. De Hardebollenstraat is een rustig 
straatje met een paar leuke winkeltjes. De 
Voorstraat een drukke straat met veel fietsers, 
veel voetgangers en auto’s. Er hebben zich de 
laatste jaren nieuwe winkels gevestigd, horeca 
is erbij gekomen, panden zijn opgeknapt en 
als alles meezit, wordt aan het eind van de 
Voorstraat de City bioscoop gerenoveerd en 
mogelijk van nieuwe horeca voorzien met een 
leuk terras op de brede stoep.

Het zou echter zo maar weer mis kunnen gaan. 
Voor de nu lege vroegere prostitutieramen in de 
Hardebollenstraat zijn nieuwe exploitatievergun-
ningen aangevraagd. Een aantal panden heeft, in 
het bestemmingsplan, nog steeds de aanduiding 
‘seksinrichting’. 

Al in 2003 heeft de wijkraad het gemeente-
bestuur gewaarschuwd voor de overlastpro-
blemen in Breedstraatbuurt. In 2005 heeft de 
gemeenteraad unaniem een motie aangenomen. 
Daarin gaf de gemeenteraad het college van Bur-
gemeester en Wethouders de opdracht om aan 
de prostitutie in de Hardebollenstraat een einde 
te maken. De wijkraad heeft toen het college ge-
adviseerd om uitvoering te geven aan die motie.

Ongure types
De prostitutie bleef en het liep steeds meer uit de 
hand. Het waren niet de prostituees en hun klan-
ten die voor de overlast zorgden, maar prostitutie 
trekt allerlei ongure types aan, drugsverslaafden, 
drugsdealers, alcoholverslaafden, handelaars in 
gestolen fietsen en hangjongeren. In 2013 wer-
den de prostitutieramen op last van de gemeente 
gesloten.

Als de nu aangevraagde exploitatievergunningen 
worden verleend, zal het ongetwijfeld weer mis-
gaan.

De overlast zal terugkomen en de gemeente zal 
weer veel mensen en geld moeten inzetten om 
de buurt een beetje leefbaar te houden.
De wijkraad Binnenstad heeft burgemeester 
en wethouders geadviseerd om in het bestem-
mingsplan Binnenstad in de Hardebollenstraat de 
aanduiding ‘seksinrichting’ te schrappen. Er zal 
ongetwijfeld een planschadeclaim komen. Het 
is voor het gemeentebestuur van belang dat dit 
deel van de Binnenstad leefbaar wordt en blijft. 
Wij houden het in de gaten.

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad. •

600 jaar zorg

Mogelijk peuterspeelzaal in Kleine Dom 
De gemeentelijke Utrechtse Vast-
goed Organisatie, eigenaar van het 
speeltuin De Kleine Dom, heeft de 
opdracht gekregen om op zoek te 
gaan naar een geschikte locatie voor 
vier dagdelen peuterspeelzaal in de 
Binnenstad. 

De wachtlijst met kinderen is lang, en 
uitbreiding is nodig. De Kleine Dom 
blijkt de beste optie. Naar aanleiding 
van een voorlichtingsbijeenkomst met 

als titel ‘Verkenning komst peuter-
speelzaal’ heeft een groepje bezoekers 
spontaan het Comité De Kleine Dom 
opgericht, om de belangen van de ge-
bruikers te vertegenwoordigen. In het 
comité zitten onder meer Mione en 
Vita. Er waren inmiddels een gesprek 
op het stadskantoor en een vervolg-
gesprek met bezoekers en omwonen-
den. Daar is een tegenvoorstel uitge-
rold om de peuterspeelzaal gebruik 
te laten maken van de achterruimtes. 

Dat voorstel wordt momenteel door 
de gemeente, samen met mensen van 
het comité, onderzocht op uitvoer-
baarheid en haalbaarheid. 

Wie op de hoogte wil blijven 
van de ontwikkelingen kan zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief 
via Binnenstad@doenjadienstver-
lening.nl. Ook op de facebook-
pagina van De Kleine Dom is het 
laatste nieuws te lezen. •

Onderzoek toekomst speeltuin 
De gemeente heeft een onderzoek 
uitgerold over alle twintig speeltuinen 
in de stad. Het onderzoek heet ‘Speel-
ruimte maken we samen’ en loopt tot 
februari 2016. Het gaat wat betreft 
De Kleine Dom om een participerend 
onderzoek, waarmee bedoeld wordt 
dat gebruikers van de speeltuin (kin-

deren en volwassenen), omwonenden 
en alle andere betrokkenen wordt 
gevraagd om mee te denken over 
een beheer- en exploitatiemodel, dat 
in de vorm van een advies voorge-
legd zal worden aan B&W. Er was al 
een bijeenkomst op 7 november. De 
volgende is op zaterdagmiddag 21 

november in de speeltuin. 
Wil je erbij zijn? Praat je mee? 
Dan ben je van harte welkom! 
Mail naar Binnenstad@doenjadienst-
verlening.nl en je wordt ‘bijgepraat’ 
door de sociaal makelaars van 
DOENJA Dienstverlening Lykele, 
Saskia of Rhianne. •

Groene 
vrienden 

Speeltuin De Kleine Dom en 
basisschool Pieterkerkhof hebben 
een groene samenwerking. 
Samen maken we het school-
plein en de speeltuin groener 
en meer kindvriendelijk. 
Tussen de twee plekken maken 
we een ‘groene weg’, zodat we 
elkaar makkelijk kunnen vinden. 
De kinderen zijn alvast super- 
enthousiast aan de slag 
gegaan tijden de ‘groen-
week’ eind oktober. •

Vanaf de Domtoren is de in aanbouw zijnde theaterzaal op de binnenplaats van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), (links van het midden onder) mooi te zien, maar andersom is 
het natuurlijk ook raak: de toren in al zijn middeleeuwse ongenaakbaarheid. Daarom noemen ze de zaal, die op de begane grond is (boven komen leslokalen) de torenzaal. Hij is binnenkort 
klaar. Het UCK heeft zesduizend leerlingen, van wie ongeveer de helft de muziekopleidingen doet. © Saar Rypkema. •

Een torenzaal op de begane grond
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Buurtfietsenstalling in zelfbeheer Wijkbureau Binnenstad

Gezamenlijk pakken zij het sterk ver-
vuilde terrein aan achter een woning 
in de Oranjestraat en realiseren daar 
een fietsstalling voor de buurt. De 
eigenaresse zag geen kans het terrein 
zelf op te ruimen en staat de grond 
in bruikleen af aan de buurt voor de 
fietsenstalling. Het terrein was voor 
de buurtbewoners al jarenlang een 
doorn in het oog. De eigenaresse van 
de woning kon niet meer goed bij dit 
terrein en in de loop der jaren vervuil-
de dit stuk grond. Het was volkomen 
overwoekerd door onder andere 
vuurdoorns en klimop. 
Het is voor beide partijen duidelijk een 
win/win situatie. Buurtbewoners, die 
geen eigen stallingsruimte hebben, 
kunnen hier in de toekomst hun fiets 
veilig achter slot en grendel zetten. 
De eigenaresse hoeft het terrein niet 
meer op te ruimen. Een voordeel voor 
alle omwonenden is bovendien dat er 
een stukje sociale controle op de hof 
bijkomt. Op dit moment wordt er op 
de zaterdagen hard gewerkt om het 
terrein op te ruimen.

Dit is een hele klus. Maar het eind 
begint nu eindelijk in zicht te komen 
en de opbouw kan beginnen. Er 
komt een hek, een overkapping, 
een fietsenrek en bestrating. Vanuit 
het nieuwe gemeentelijke initiatie-
venfonds is hiervoor een subsidie 
toegekend. Degenen die hebben 
meegewerkt, krijgen voorrang bij een 
plek voor hun fiets. •

Het is hard werken

U heeft een fiets en u kunt deze 
nergens stallen. Een bekend pro-
bleem voor veel mensen in de 
Binnenstad. Omwonenden van 
de Oranjehof in Wijk C hebben 
een oplossing gevonden. 

    Het Nationaal Ouderenfonds is op 
zoek naar vrijwilligers voor binnenstad 

Veel ouderen zijn eenzaam en 
daar wil het Ouderenfonds wat 
aan doen. 

‘We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
wekelijks bij ouderen op bezoek gaan 
voor een gesprek, een kopje koffie, een 
stukje wandelen of andere activiteiten’, 
legt Marcel Sangers, landelijke coördi-
nator vrijwilligersmanagement van het 
Nationaal Ouderenfonds, uit. 
‘Het gaat om persoonlijke aandacht 
voor de kwetsbare ouderen. Voor veel 
ouderen is het een feest als er iemand 
langs komt om een kopje koffie 
te drinken, zodat zij wat aandacht 
krijgen en de mogelijkheid om hun 
verhaal te vertellen.’ Marcel herinnert 
zich nog een verhaal over mevrouw 
van der Lek, die uit Indonesië komt. 
‘Haar buurvrouw is bezoekvrijwilliger 
en had speciaal voor haar foto’s van 
Indonesië op een tablet gezet. Me-
vrouw van der Lek was blij verrast dat 
zij na 70 jaar haar land en dorp weer 
kon zien. Daar doe je het toch voor!’ 

Wat houdt de rol van een 
bezoekvrijwilliger in? 
• Als bezoekvrijwilliger gaat u
 wekelijks op bezoek bij een 
 oudere bij u in de buurt;
• U kunt samen leuke dingen
 doen, bijvoorbeeld wandelen,
 een boodschap doen, of
 gewoon gezellig praten;
• U heeft een positieve invloed 
 op het welzijn van een ander.

Interesse om een bezoekvrijwilliger 
te worden? Stuur dan een e-mail 
naar m.sangers@ouderenfonds.nl. 
U wordt dan vervolgens uitgenodigd 
voor een intakegesprek bij het team 
Utrecht. Wilt u meer informatie over 
andere vrijwilligersfuncties? 
Kijk op www.ouderenfonds.nl/
help-mee/word-vrijwilliger/
Vrijwilligers krijgen een online 
training over het voeren van een 
goed gesprek, grenzen stellen en 
signaleren. •

Mevrouw van der Lek ziet haar dorp terug

Met de herinrichting is de Maria-
plaats een echte poort naar de 
binnenstad geworden waar het 
voor bezoekers en bewoners prettig 
verblijven is. 
De brede stoepen en de nieuwe 
bankjes geven alle ruimte aan bewo-
ners en bezoekers om ongestoord 
te genieten van de prachtige pand-
hof en de pleintjes. De toegenomen 
aantrekkelijkheid voor bijvoorbeeld 

winkelend publiek maakt dat ook 
de economische vitaliteit van de 
Binnenstad verder wordt verstrekt. 
Ook het pomppleintje heeft een 
metamorfose ondergaan. Het open-
bare toilet op het pleintje verhuist nog 
dit najaar naar een nieuwe locatie bij 
het Moreelse Park. Het openbaar 
toilet wordt hier tijdelijk geplaatst. 
De omgeving van het Moreelsepark 
wordt namelijk nog heringericht. • 

Mariaplaats in gebruik genomen door 
ondernemers en bewoners

De Mariaplaats vormt de schakel tussen het Museumkwartier, het centrumwinkelgebied 
en het stationsgebied.

Op zondag 11 oktober is de heringerichte Mariaplaats feestelijk 
geopend met een open huis van lokale ondernemers en muzikale 
omlijsting door studenten van het conservatorium. 

Wijkbureau Binnenstad

Is er bij u thuis al eens inge-
broken? Bent u beroofd op 
straat of kent u mensen die dit 
overkomen is? Dan weet u hoe 
ingrijpend dat is. 

In het Donkere Dagen Offensief 
gaan politie en gemeente de strijd 
aan tegen heling onder het motto: 
Stop Heling! Gemeente en politie 
zitten de daders op de huid met 
extra toezicht en controles. Elk jaar 
als de donkere dagen aanbreken, 
geven wij u tips om uw woning en 
woonomgeving veiliger te maken. 
Wij vragen u ook om 1-1-2 te bellen 
bij verdachte situaties. Dieven azen 
vooral op waardevolle spullen, 
zoals mobiele telefoons, laptops en 
sieraden. 

Stop Heling!    

Tips:
•  Check het serienummer als u een
 tweedehands product wilt kopen. 
• Registreer uw eigendommen.
 Upload foto’s van kostbaarheden
 zonder serienummer in de Stop
 Heling app. 
• Doe aangifte bij diefstal. 
• Beveilig uw mobiele telefoon, 
 zodat deze minder aantrekkelijk
 wordt voor dieven. 
• Kijk voor meer tips op 
 www.stopheling.nl

Help mee om de dieven te ontmoe-
digen, maak het ze niet te makke-
lijk. Als iets te mooi lijkt om waar te 
zijn, is het dat meestal ook. 

Samen maken we Utrecht veilig. •

De wens was vooral om hier een aan-
gename binnenplaats van te maken, 
waar buurtbewoners graag willen 
zitten. ‘Een vriendelijke uitstraling van 
de binnentuin, draagt bij aan de sfeer 
van de wijk’, vindt Hedwig Verkuil, 
één van de vier initiatiefnemers. 
Met andere buurtbewoners is een 
wensenlijst samengesteld. Samen met 
Anne-Mette van Lieshout-Andersen, 
landschapsonwerpster, is een plan 
ontworpen voor de binnentuin waarin 
zoveel mogelijk wensen van de bewo-
ners zijn opgenomen. 
 
Wat gaat er gebeuren?
De tegels worden verwijderd. Daar-
voor in de plaats komen kleine paad-
jes van klinkers. De bestaande bomen 
zijn op verzoek van de bewoners 
onlangs al gesnoeid en blijven staan. 

Rond de grootste boom komt een klein 
pleintje van klinkers met een houten 
verhoging om op te zitten. Onder 
de verhoging zit een ruimte waarin 
tuingereedschap kan worden opge-
borgen en waarin een kraan zit om de 
planten water te kunnen geven. De 
speelelementen worden verplaatst en 
aangevuld met enkele nieuwe. Voordat 
er geplant kan worden, moet de grond 
eerst worden gesaneerd. Dat is nog een 
hele uitdaging omdat de binnentuin 
alleen bereikbaar is via 2 kleine poortjes 
in de Bergstraat en de Willemstraat. Als 
het even mee zit, kunnen de buurtbe-
woners in zomer van 2016 al genieten 
van de zon en de gezelligheid in de 
tuin. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met projectleider 
Laurens Brouwer van Stadswerken, 
via telefoon 030 – 286 00 00 of 
e-mail: l.brouwer@utrecht.nl. •

www.utrecht.nl/binnenstad

Hebt u vragen, ideeën, plannen en 
onderwerpen over de binnenstad of 
over zaken die in uw buurt spelen? 
Dan bent u bij het wijkbureau 
Binnenstad aan het juiste adres. 
U kunt altijd langskomen. Maak dan 
bij voorkeur een afspraak. Of u kunt 
zich aanmelden voor een gesprek 
met wijkwethouder Kees Geldof. 

Wijkspreekuur met wijk-
wethouder Kees Geldof
De eerstvolgende wijkspreekuren 
van wijkwethouder Kees Geldof 
zijn op de dinsdagen 17 november 
van 18.00 tot 19.00 uur, en op 15 
december van 17.00 tot 18.00 uur. 
Het wijkspreekuur wordt gehouden 
bij het wijkbureau Binnenstad. 
Aanmelden kan tot uiterlijk één 
week van tevoren, bij voorkeur via 
email: binnenstad@utrecht.nl 
of telefonisch 030 – 286 00 00.

Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor (5e etage),  
Stadsplateau 1, 3521 AZ,  
Telefoon: 030 - 286 00 00. 
Email: binnenstad@utrecht.nl 
Website: www.utrecht.nl/
binnenstad Twitter: Via Twitter 
volgt u heel snel en eenvoudig de 
informatie van het wijkbureau: 
@WBBinnenstad. Volg de gemeente 
Utrecht via @GemeenteUtrecht •

Wijkbureau Binnenstad en het 
spreekuur met de wijkwethouder 

SeCret Garden 
Binnentuin wijk C

De gemeente heeft dit jaar het initiatievenfonds geïntroduceerd. Met 
dit fonds ondersteunt de gemeente mensen die zich inzetten voor 
elkaar of voor hun leefomgeving. Denk hierbij aan het stimuleren van 
ontmoeting, het vergroten van de veiligheid, het planten van meer 
groen of het opknappen van een pleintje. 

Het Initiatievenfonds is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners en 
ondernemers uit de stad. Het bouwt in zekere zin voort op Leefbaarheids-
budget (LBB), wat u waarschijnlijk wel kent en dat met de introductie van het 
Initiatievenfonds is opgeheven. Een belangrijk verschil met het eerdere LBB 
is, dat het Initiatievenfonds uitgaat van eigen inzet van aanvragers. Bij eigen 
inzet kunt u denken aan: het vinden van een andere financieringsbron, het 
leveren van een eigen financiële bijdrage, meewerken als vrijwilliger of een 
deel van de materialen leveren. Uitsluitend initiatieven waarbij de aan-
vragers een actieve bijdrage leveren, komen voor een bijdrage uit het 
Initiatievenfonds in aanmerking. Dit heeft consequenties voor een aantal 
aanvragen die vroeger uit het LBB werden betaald, zoals de hanging baskets 
en verkeersdrempels.

Een goed voorbeeld van een initiatief is de aanpak van de buurtfietsen-
stalling Oranjehof. De bewoners startten de actie, brachten bijna voldoende 
menskracht en geld bij elkaar en klopten voor het resterend deel aan bij het 
Initiatievenfonds. Met succes. De gemeente wil met het geven van een 
bijdrage meer mensen stimuleren om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, 
de buurt, de wijk of de stad Utrecht. Naast het leveren van een actieve 
bijdrage aan de uitvoering zijn de volgende voorwaarden: 
• Het gaat om een gezamenlijk, niet persoonlijk, belang.
• U voert het initiatief uit binnen de gemeente Utrecht.
• Er is draagvlak in de buurt/wijk/stad voor het initiatief. 

Als u uw initiatief wilt delen met anderen of als u wilt weten welke initiatieven 
er nog meer in de stad zijn? Kijk dan op www.jijmaaktutrecht.nl. Wilt u een 
aanvraag indienen? Kijk dan op www.utrecht.nl/initiatievenfonds. •

Utrecht maken wij samen! Ook 
in wijk C. Bewoners en gemeente 
werken hier sinds dit voorjaar 
samen om het gebied tussen de 
woningen van de Willemstraat, 
de Bergstraat, de Dirck van 
Zuylenstraat en de Waterstraat 
opnieuw in te richten. De buurt-
bewoners zagen hier mooie 
mogelijkheden liggen en meldden 
deze locatie aan als idee voor het 
wijkgroenplan.

Heeft u een initiatief voor de 
Binnenstad? 
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Leren van anderen 

Frans. Italiaans. Koreaans. Portugees. Thais. 
Grieks. Arabisch. Surinaams. Vietnamees. 
Ethiopisch. Om er maar een paar te noemen. 
De Binnenstad kent een keur aan leuke res-
taurants. Voor ieder wat wils. Want smaken 
verschillen. De diversiteit in het horeca-aanbod 
maakt de Binnenstad een stuk internationaler – 
en veel leuker! 
Utrecht scoort erg hoog op de ‘Woonaantrek-
kelijkheidsindex 2015’ in de Atlas voor ge-
meenten: de stad staat op nummer 2. Er wordt 
daarbij gekeken naar factoren als de bereik-
baarheid, de beschikbare banen, de veiligheid, 
het culturele aanbod (podiumkunsten), enzo-
voort. En er wordt gekeken naar de kwaliteit 
van het culinaire aanbod in een stad. Die brede 
keuze aan restaurants maakt Utrecht aantrek-
kelijker, voor bezoekers en bewoners.

Expats
Toeristen weten de weg naar Utrecht steeds 
beter te vinden. Een goede zaak, want we 
hebben bijzonder veel te bieden. Maar toeris-
ten bezoeken de stad voor een dag of een lang 
weekend. We hebben ook een groot aantal ex-
pats (mensen die tijdelijk in een ander land wo-
nen in verband met hun werk) en buitenlandse 
studenten in de stad. Hoe is het om (tijdelijk) te 
wonen en te werken in Utrecht? Hoe zien deze 
expats en studenten de leefbaarheid van de 
Binnenstad? Ervaren zij Utrecht als een gastvrije 
stad? En: welke goede gewoonten kunnen 
we van hen leren? Zij kunnen ons een spiegel 
voorhouden die we zelf soms missen. Want zijn 
er voldoende anderstalige menukaarten, en 
hoe werkt de internationale bewegwijzering in 
de praktijk? Hoe zien zij ons horeca-, sport- en 
winkelaanbod? En hoe open staan we zelf voor 
onze medebewoners?
Misschien moeten we eens met een andere 
blik naar onze eigen Binnenstad kijken. Door 
buitenlandse ogen. Of vraag eens aan uw 
buitenlandse buren in de straat of ze zich wel-
kom voelen in onze stad. Vraag wat zij aantrek-
kelijk vinden aan Utrecht. 
En doe dat bij voorkeur tijdens een etentje – 
thuis of in een van de vele restaurants in de 
Binnenstad. •

Politiek
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‘Die wil ik graag ontmoeten’, riep onze negenjari-
ge zoon enthousiast toen zijn vader en ik hardop 
overlegden of we ons zouden inschrijven voor een 
avond eten met asielzoekers uit de noodopvang in 
de Jaarbeurs. De beslissing was snel genomen. 
De hele week keken de kinderen ernaar uit. 
Wat zouden ze willen eten? Juist Nederlands of 

Verrijkende 
avond

juist niet? ‘Ja maar ze eten geen spekjes’, legde 
mijn zoon uit aan zijn zesjarig zusje, ‘dus dan is 
stamppot toch minder lekker’. Misschien komen er 
geen Syriërs, maar Eritreeërs of Irakezen of zijn ze 
christen, legden we uit. Maar het zijn toch vooral 
Syriërs, beredeneerde de elfjarige zus. 
‘Hoe gaan we dan met ze praten?’, vroeg de 
jongste. Misschien in het Engels, of met handen 
en voeten of met Google Translate op de tablet; 
dat komt wel goed, was de conclusie.

Kibbelen en lachen
We bakten vegetarische pompoenquiche en 
appeltaart, we kochten Arabisch brood, hum-
mus en olijven, we vulden een kip en kruiden de 
sla en legden de tablet klaar. En daar waren ze, 
onze Syrische gasten. Met elkaar praten was een 
uitdaging, want een van hen sprak een paar woor-
den Engels en ons Arabisch gaat niet verder dan 
‘as-sal�moe `alaykoem’ en ‘shokran’.
Ons gezin had een verrijkende avond die het 
vluchtelingenvraagstuk en de oorlogen in het 
Midden-Oosten heel dichtbij bracht. We denken 
dat ook onze gasten een plezierige avond hadden: 
ook al is de taal beperkt, uit de mimiek van de 
heren bleek dat ze genoten van het kibbelen en 
lachen en het samenzijn aan tafel. En onze zoon is 
nu nog aan het piekeren over oorlog en vrede. 
Waarom organiseert men dit niet voor eenzame 
ouderen of allochtonen die willen integreren, vroe-
gen we ons af. Met die vraag bleek dat we nog 
half niet weten wat initiatiefnemers in de stad alle-
maal doen: al sinds 2007 organiseert de Stichting 
Eet Mee! eetafspraken voor bijvoorbeeld ouderen. 
Een prachtig particulier initiatief; de essentie van 

De hofjes en steegjes van Utrecht zijn van grote 
historische waarde en dragen bij aan het karak-
ter en de aantrekkelijkheid van de stad. Student 
& Starter is groot voorstander van toegankelijke 
hofjes en steegjes, Tijdens de commissieverga-
dering over de programmabegroting hebben wij 
dan ook aan wethouder Geldof gevraagd om 
te onderzoeken welke hofjes en steegjes die nu 
permanent afgesloten zijn weer opengesteld 
kunnen worden.
In de vorige Binnenstadskrant stond het artikel 
‘Doe open die steeg!’ van redacteur Bert Deter-
meijer. Het ging over alle afgesloten hofjes en 
steegjes en dat dit zonde was. Het inspireerde 
ons het Utrechts archief in te duiken en onder-
zoek te doen. 
Wij zijn dan ook erg blij dat we kunnen melden 
dat de wethouder heeft toegezegd om te 
onderzoeken welke steegjes en hofjes weer 
open kunnen. Uiteraard wordt hierbij rekening 
gehouden met mogelijke problemen, zoals over-
last, maar gezien het feit dat er al veel hofjes 
en steegjes in de Binnenstad wél geopend zijn 
(eventueel met beperkte openingstijden) zien 
wij de uitkomsten van het onderzoek positief 
tegemoet. •

Wijkbureau Binnenstad

Bewoners leiden bezoekers rond 
in gevangenis Wolvenplein 
Buurtinitiatief Stadsdorp Wolven-
burg leidt sinds september 
dit jaar belangstellenden rond in 
de stadsgevangenis van Utrecht. 

Jarenlang was het bezoekuur er alleen 
om de gevangenen te bezoeken. Nu 
is het ‘Bezoekersuur’ er voor u. U kunt 
kennis maken met het gebouwen-
complex en het gevangeniswezen. 
Buurtbewoners vertellen u meer over 
de geschiedenis sinds 1856. 
In 1852 viel het besluit: het Rijk legde 
zich neer bij de gemeentelijke wens 
om de tweede cellulaire gevangenis 
van Nederland in de binnenstad van 
Utrecht te bouwen. In 1856 opende 
de Strafgevangenis. Vanaf dat jaar tot 

2014 werd de gevangenis gebruikt 
waarvoor hij was gebouwd. Met 
oude bouwdelen uit de 19e eeuw 
maar ook met de laatste moderni-
seringen bleef het voldoen aan de 
eisen.

Justitie heeft in 2013 het besluit ge-
nomen om deze gevangenis te slui-

Buurtteam Binnenstad 

ten. Buurtbewoners zijn direct een ini-
tiatief gestart: Stadsdorp Wolvenburg. 
Zij ontvangen hiervoor een bijdrage uit 
het Initiatievenfonds. Zij willen op een 
proactieve manier faciliteren bij het 
herbestemmen van de monumentale 
gebouwen. Sinds april van dit jaar 
wordt de voormalige gevangenis voor 
uiteenlopende activiteiten gebruikt. De 

Een kijkje in de gevangenis

Het buurtteam Binnenstad © Sjaak Ramakers

Prullenbakken in de binnenstad

gebouwen zijn inmiddels publieks-
veilig gemaakt: vluchten is nu wel 
mogelijk.

Wilt u ook een kijkje nemen in de 
voormalige gevangenis Wolvenplein? 
Kijk dan op www.wolvenburg-
utrecht.nl en meld u aan voor een 
rondleiding. • 

Heeft u een probleem waar u zelf 
niet uitkomt en wilt u daar hulp 
bij? De medewerkers van het 
buurtteam Binnenstad denken met 
u mee en bieden concrete hulp. 
Samen met u zoeken zij naar een 
oplossing die bij u past. Het gaat 
erom dat u zelf weer verder kunt 
en - met wat hulp - uw problemen 
kunt aanpakken. U kunt u aanmel-
den of u laten aanmelden door een 
hulpverlener, zoals een huisarts.

Het kan onder andere gaan om 
problemen rond echtscheiding, werk-
loosheid, eenzaamheid, overlast,
verslaving, psychiatrie, het opvoeden 
en opgroeien van kinderen en huiselijk 
geweld. U heeft één vaste contact-
persoon, ook al spelen er verschillende 
zaken binnen uw huishouden. Deze 
medewerker regelt hulp en stemt deze 

op elkaar af. Uiteraard bent u daar 
nauw bij betrokken. In het eerste half 
jaar van 2015 wisten 237 bewoners 
uit de binnenstad het Buurtteam te 
vinden. Sommigen met een eenvou-
dige vraag, anderen voor intensieve 
begeleiding. 

Wilt u een afspraak maken met het 
buurtteam? U kunt bellen (telefoon-
nummer (030)7400510), een e-mail 
sturen naar binnenstad@buurt-
teamsutrecht.nl of gewoon langs-
lopen. U vindt ons aan de Nobelstraat 
2a. Wij zijn geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast houdt het Buurtteam iedere 
maandagochtend spreekuur bij huis-
artsenpraktijk Binnenstad aan de 
Van Asch van Wijckskade 28 en zijn 
medewerkers van het buurtteam werk-
zaam op de basisscholen in de buurt. •

Bij Stadswerken komen regelmatig 
meldingen binnen over verwijder-
de prullenbakken, de locaties ervan 
en de tijden waarop ze worden 
geleegd. In deze Binnenstadskrant 
meer uitleg over de veranderingen.

In 2013 stonden in de binnenstad zo’n 
1500 prullenbakken van 40 liter. Een 
aantal daarvan was bijna altijd leeg en 
sommige overvol. De prullenbakken 
zijn vooral bedoeld voor afval van de 
langslopende bezoeker en niet voor 
luiers, remschijven, injectienaalden en 
ander soort afval.

Een prullenbak wordt niet zomaar 
verplaatst of weggehaald. Dit wordt 
mede bepaald door de hoeveelheid en 
soort afval in de prullenbak. Natuurlijk 
moet de prullenbak ook gemakkelijk 
geleegd kunnen worden en zichtbaar 
zijn voor het publiek. Aan de hand 
van de inventarisatie van de inhoud 
en suggesties van de bewoners staan 

nu in de Binnenstad 500 prullenbak-
ken van 125 liter. Aangevuld met 30 
prullenbakken die van drie kanten 
benaderbaar zijn en voorzien zijn van 
een asbak. De prullenbakken staan 
op doorlooproutes, die bovendien 
gemakkelijk bereikbaar zijn voor de 
auto’s van Stadswerken. 

Door de komst van de nieuwe prullen-
bakken kan de bezoeker of bewoner 
van de binnenstad door de stad lopen 
met weinig overlast van stank en 
vervuiling. Doordat de prullenbakken 
groter zijn, hoeven ze minder vaak 
te worden geleegd en heeft het 
winkelend publiek minder last van 
de wagens die door de binnenstad 
manoeuvreren om er voor te zorgen 
dat de stad schoon blijft. 

Voor meer informatie of vragen kunt 
u contact opnemen via: 
swwensgb16@utrecht.nl •.

Een van de nieuwe prullenbakken

Die steeg gaat open

de participatiemaatschappij. 
Binnenkort zitten we waarschijnlijk met een stel 
oudere Utrechters te eten, verwacht ik zo… 

Judith Tielen, raadslid •

Geld blijft probleem bij Tivoli
Dick Franssen

De financiële kansen voor TvoliVredenburg zijn 
door de achtereenvolgende gemeentebesturen te 
rooskleurig voorgesteld, vindt de rekenkamer van 
de gemeenteraad. Het muziekgebouw kampt – 
behalve met geluidslekken - met exploitatietekor-
ten die veel hoger zijn dan voorgespiegeld. 
Voor weinigen zal dit een verrassing zijn. De Bin-
nenstadskrant bijvoorbeeld stelde al in 2009, in 
het themanummer Dossier Vredenburg, dat de 
opzet van het muziekpaleis zeer discutabel was. 
De redactie ging er toen nog wel vanuit dat Vre-
denburg zijn positie als op één na belangrijkste 
podium in Nederland voor klassieke muziek (na 
het Concertgebouw) zou terugveroveren. Van 
die ambitie is absoluut geen sprake meer. Het 
muziekpaleis programmeert vooral popconcerten 
en dance-evenementen, omdat die het meeste 
opleveren. De rekenkamer wil zelfs dat het ac-
cent er nog nadrukkelijker op komt te liggen. 
Verder moeten de horeca-opbrengsten hoger, 
en moeten de zalen vaker worden verhuurd. (Nu 
twee keer per maand.) Maar het gebouw mag 
dan de Utrechtse Rietveldprijs voor architectuur 
hebben gewonnen, het is door de verticale 

structuur met sommige moeilijk bereikbare zalen 
geen voor de hand liggende locatie voor bijvoor-
beeld grote congressen. 
Frits Lintmeijer, wethouder van cultuur in de af-
gelopen raadsperiode, zei over het muziekpaleis 
in wording dat het ‘de culturele huiskamer van 
de stad’ zou worden, levendig van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat. In werkelijkheid is het er 
nu meestal een ongezellige, dooie boel. 
Intussen meldt de Bibliotheek dat zij van het 
postkantoor op de Neude ‘het bruisende in-
formatieve en culturele hart van Utrecht’ wil 
maken. • 

Drift vrijwel fietsvrij

Het is gelukt: de Drift is op het ogenblik vrijwel 
vrij van geparkeerde fietsen. De studenten kun-
nen hun fietsen nu kwijt in een tijdelijke stalling 
op het Janskerkhof en natuurlijk in de stalling 
onder het binnenplein van de universiteitsbibli-
otheek. Op allerlei plaatsen op de Drift staan nu 
aardige banken. •
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De accordeonist
November
een vroege zondagmorgen
het stationsplein
kaal en verlaten
is doortrokken van
grauwheid regen en wind

Op een beschutte plek
speelt de accordeonist

Een uit Roemenië overgewaaid
melodietje geeft aan
elke regendruppel verrassend
een vrolijke tinteling

Het plein wordt omgetoverd

Ik duik in mijn portemonnee –

Oeke Kruythof

Op grond van een niet-openbaar gemaakt politie-
onderzoek – er zou sprake zijn van mensenhan-
del en andere misstanden – sloot burgemeester 
Wolfsen de prostitutiezones Zandpad en Harde-
bollenstraat. Zijn opvolger Van Zanen handhaafde 
de sluiting en verklaarde dat hij nooit zaken wil 
doen met het bedrijf Wegra (de familie De Graaf), 
eigenaar van de meeste boten op het Zandpad en 
van de peeskamers in de Hardebollenstraat. Nu, 
twee jaar later dreigt de Hardebollenstraat, nog 
steeds eigendom van de familie De Graaf, weer 
open te gaan. 
Er is een constructie verzonnen waarbij de ge-
meente niet hoeft te dealen met deze schatrijke 
familie, maar met Freya, de Noorse godin van 
de liefde. Freya Exploitatie BV is het geesteskind 
van twee vrouwen die vroeger op het Zandpad 
werkten. Hun bedrijf huurt de zeventien ramen 
in de Hardebollenstraat van Wegra en wil die dan 
weer op uurtarief aan prostituees verhuren, volgens 
de voorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar 
vaststelde (alleen vrouwen boven de 21, enz). Freya 
heeft een exploitatievergunning aangevraagd bij de 
gemeente.

Wachtende prostituanten
Je zou kunnen zeggen dat er op dezelfde manier 
iets valt te regelen voor het Zandpad, maar dat 
schijnt niet mogelijk te zijn. De boten moeten weg 

© Job de Jong

 
West-Berlijn
Ik ontmoette haar in de bar van Oudaen en 
we raakten in gesprek over vroeger.
Zij herinnerde zich een voorval uit de jaren 
zestig. Ze werd door haar vader meegeno-
men, zogenaamd voor een ijsje. 
‘Het was in West-Berlijn, in een café-restau-
rant op de derde verdieping. Van daaruit 
keken we over de muur tussen Oost en 
West. Die muur werd omzoomd door dikke 
rollen prikkeldraad en een brede, lege 
strook.
Mijn vader was naar West-Berlijn gekomen 
op de laatste dag dat hij met zijn gezin 
van Oost naar West kon vluchten, zijn 
hele familie en bezittingen achterlatend. 
Bijna elke dag kwam hij na zijn werk in dat 
café-restaurant. Hij was een hele tijd stil 
en keek met een doffe blik over de grens 
van West naar Oost. Hij nam mij ook in dat 
gevoel mee.’

(tekst geïnspireerd door Christiane Lorenz)

Harrie Thewessem

Noorse godin ongewenst
Dick Franssen

uit de Vecht. Op een terreintje er pal achter komt 
een nieuw prostitutiecentrum. De plannen liggen 
klaar. Er heeft zich een investeerders gemeld (naam 
nog niet bekend gemaakt), maar het duurt nog 
een paar jaar voordat het sexcentrum kan draaien. 
Het was de advocaat van Freya die vorig jaar op 
een raadsinformatie-avond zei dat het bespottelijk 
zou zijn als de Hardebollenstraat weer open gaat, 
terwijl op of bij het Zandpad de prostitutie nog stil 
ligt. Volgens hem krijg je dan een file van wachten-
de prostituanten door de hele Breedstraatbuurt tot 
aan de Bijenkorf. 

De gemeenteraad vindt al heel lang dat de 
Hardebollenstraat weer een gewone straat moet 
worden. Het punt is echter dat er op de panden 
van de familie De Graaf een ‘sex-vergunning’ zit. 
Kwaadschiks deze bestemming wijzigen is niet zo 
eenvoudig. Handiger zou zijn om de familie De 
Graaf uit te kopen, alleen kost dat veel geld. 
De burgemeester, die over de aanvraag van Freya 
moet beslissen, zegt dat hij alleen kan weigeren als 
er een overweldigende weerstand uit de buurt is. 
Hoe meet je dat? De stichting Leefbare Breedstraat-
buurt stuurde een protestbrief (in officiële taal: 
een zienswijze), ondertekend door vele tientallen 
buurtbewoners en ondernemers. Ook schreven 
enige particulieren een eigen zienswijze. Hopelijk is 
het voldoende. (Zie ook bladzijde 19.). •

Nooit rust

Nooit wordt het helemaal donker in de Binnenstad, zelfs niet als de straatlantaarns dienst weigeren, wat trouwens 
weinig gebeurt. Er is altijd wel wat licht, uit huizen waarvan de gordijnen niet dicht zijn, van koplampen van auto’s en 
bussen, reclames, etalages. Niet alle fietsers rijden zonder licht. Ook zie je beeldschermen die ’s nachts blijven aanstaan, 
soms omdat vergeten is ze uit te zetten, maar ook wel opzettelijk. In een leslokaal van de universiteit in de Jeruzalem-
straat bijvoorbeeld hebben ze nooit rust. Heb medelijden. © Job de Jong. •


