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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

Berl Both op weg over de Nieuwegracht © Sjaak Ramakers

Naar de overkant
Dick Franssen

Slootje springen kon geweldig goed in Schelle, een wei-
landengebied pal bij de stad, aan de andere kant van de 
Oosterlaan. Je hoefde alleen maar de Hoge Spoorbrug over. 
Bovenop wachtten we altijd een poosje tot er treinen kwa-
men. Zwolle, want daarover gaat het hier, is net als Utrecht 
een knooppunt van spoorwegen. Het emplacement is breed, 
met overal wissels. Je wist pas laat over welk spoor een trein 
onder de brug zou doorgaan. En dan moest je zorgen dat 
je er precies boven stond, om helemaal te verdwijnen in de 
tintelende stoom van de locomotief (ja, we gaan een eindje 
terug in de tijd). Dat het waarschijnlijk zeer ongezond was, 
daarvan hadden we geen benul. 
Bruggen, straten, pleinen, parken, voorzichtigheidshalve 
vernoemen we ze pas naar personen wanneer die al dood 
zijn. Want je kunt nooit weten of de bejubelde kunstenaar 
op zijn oude dag in het verpleeghuis toch nog een medepa-
tiënt aan het mes rijgt. Uitzonderingen maken we voor leden 
van het koninklijk huis en voor sporthelden. Zij kunnen nog 
tijdens hun leven genieten van eeuwige roem. Zo hebben 
we in Utrecht een Jochem Uittenbogaardplantsoen en gaat 
de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal Daphne 
Schippersbrug heten. Direct na zijn gouden medaille op de 
Olympische Spelen kreeg Anton Geesink in Ondiep een straat. 
Dat gebeurde op initiatief van burgemeester De Ranitz, groot 
bewonderaar van de potige sportman. De sympathie was we-
derzijds. Geesink zocht De Ranitz zeker twee keer per maand 
meestal onverwachts op het stadhuis op, zo weet ik van zijn 
secretaresse. De burgemeester schoof dan al zijn verplichtin-
gen opzij om een uurtje met zijn held te praten. Dat is nog 
eens wat anders dan dat ene bezoekje van Gordon aan Rutte 
in het Torentje.
De brug in aanbouw over het spooremplacement gaat heten 
naar Moreelse, in een ver verleden burgemeester van deze 
stad. Hij heeft al een parkje, is dat niet genoeg?
In Zwolle had je maar één brug over het spoor. Als je het had 
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over de Spoorbrug dan wist iedereen welke brug je bedoel-
de. De nieuwe Utrechtse brug over het spoor hadden we 
natuurlijk ook de Spoorbrug, of Hoge Spoorbrug, moeten 
noemen. Moreelsebrug… het zal jaren duren totdat iedereen 
weet welke brug we bedoelen. 

Over de Moreelsebrug, en over allerlei andere bruggen gaat 
een flink deel van dit nummer. 
--
P.S. De Hoge Spoorbrug in Zwolle, in 1883 gebouwd voor 
voetgangers, handkarren en vee, staat op de rijksmonumen-
tenlijst. •

Was je er toen maar geweest, Moreelsebrug. Vijfentwintig 
jaar geleden werkte ik in de avonduren bij PTT Post. Ik woon-
de als student in een souterrain in de Nicolaas Beetsstraat, en 
repte me elke avond naar het expeditiecentrum dat zich aan 
het einde van de straat bevond. Ik zag het zo liggen. Aan de 
andere kant van het spoor. 
Mijn dagelijkse frustratie. Want om er te komen moest ik 
eerst naar links en na een kwartier in tegenovergestelde 
richting aan de andere kant van het spoor terug.
Wat ik op een paar minuten afstand van mijn huis zag liggen, 
daar was ik bijna een half uur naartoe onderweg. Met, als 
notoire telaatkomer, de stress om me daar elke avond weer 
op tijd te melden.
Een tijd lang was zelfs het eerste tunneltje onder het spoor 
afgesloten en moest ik nog een tunnel verder. Waar ik dan 
(om tijd te winnen) aan de verkeerde kant tegen het (fiets)
verkeer in reed, wat een keer behoorlijk mis ging. Mijn stuur 
kwam in aanraking met het stuur van een tegenligger. Door 
mijn enorme snelheid werd ik gelanceerd en maakte een 
onzachte landing op het asfalt, op mijn kin.
In afwachting van de komst van de ambulance, bleef ik 
liggen zoals ik gevallen was. Mijn ogen hield ik maar dicht, 
want wat ik zou zien, zou toch niet fraai zijn. Maar de sirenes 
bleven uit, en na een tijdje stond ik op (dat bleek ik toch nog 
te kunnen). Met een druipende kin en een kloppend hoofd 
heb ik me alsnog bij m’n chef gemeld, nu in ieder geval met 
een goede reden voor mijn late komst. 
De Moreelsebrug wordt nu dan toch eindelijk gebouwd. De 
Post is verhuisd, en ik ook, dus ik heb er niet zo veel meer 
aan. Maar voor al die mensen die er dagelijks van gaan profi-
teren is het een zegen. •

Brug gemist  
Jacqueline van Eimeren
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Hendrikck Moreelse, naar wie de brug vernoemd 
is, zou het mooi gevonden hebben. Hij had in 1662 
grootse plannen met Utrecht. Als hij in dat jaar bur-
gemeester wordt, lijkt de tijd gekomen zijn plannen 
voor de uitbreiding van de stad naar het westen uit 
te gaan voeren. Een luxe woongebied - doorkruist 
met grachten naar Amsterdams model - moet aan 
de overzijde van de Catharijnesingel aangelegd 
worden. De oppervlakte van de stad zal hierdoor 
verdubbelen. Moreelse’s ideeën stuiten echter op 
zoveel weerstand dat er uiteindelijk niets van gere-
aliseerd wordt. De pestepidemie die Utrecht in die 
dagen teistert, helpt ook niet. De bevolking neemt 
hierdoor eerder af dan toe. Pas in de 19e eeuw be-
gint de verstedelijking van dit gebied. Inmiddels is 
het geografisch middelpunt van Utrecht verschoven 
van de Binnenstad naar Oog in Al. 

Twee keer afstappen
De oostelijke aanlanding van de Moreelsebrug is 
een trap met fietsgoot in het verlengde van 
Mariaplaats-Moreelsepark. De brug gaat op een 
hoogte van zeven meter boven het maaiveld over 
het spoor. De westelijke aanlanding ligt in het ver-
lengde van de Rabostraat. 

De langverwachte

Toekijken hoe de eerste brugdelen op de pijlers landen © Rijk Versluijs

Nico van Laar

Jaar na jaar werd zijn komst uitgesteld, maar nu is hij dan toch in aanbouw: de fiets- en voet-
gangersbrug over het spoorwegemplacement. Hij verbindt de Binnenstad met het westelijke 
deel van de stad. Aan de westzijde zijn eind december de eerste pijlers en brugdelen geplaatst. 

Polsbandje 
voor iedereen

De route via de Moreelsebrug betekent voor de 
fietser dus twee keer afstappen en met de fiets aan 
de hand de zeventig meter lange trap nemen. 
Aan beide zijden komen trouwens ook ruime liften.
Ruud Hilhorst is de projectmanager van deze inter-
wijkverbinding. Hij vertelt dat in de derde week van 
januari 2016 de helft van de brug al zichtbaar is. 
In oktober worden de laatste brugdelen geplaatst. 
Begin 2017 volgt de ingebruikneming. 

Kleine bladeren
Zeventien bomen zullen de brug verfraaien. Ze 
moeten bestand zijn tegen windkracht 10. Ruud 
Hilhorst: ’De bomen staan verankerd in speciale 
boombakken. Er is onderzoek gedaan naar welke 
bomen nu geschikt zijn voor deze locatie. Pro-
rail was bezorgd dat er veel bladeren op de rails 
zouden komen. De ‘ijzerboom’ is het uiteindelijk 
geworden; hij verkleurt rood in de herfst, vandaar 
de naam. De bomen blijven in de loop van de tijd 
redelijk handzaam, ze worden niet veel groter. De 
ijzerboom heeft kleine blaadjes die lang aan de 
boom blijven. De overlast op het spoor wordt daar-
door minimaal’. De bomen krijgen water en voedsel 
via een irrigatiesysteem.

De Rabobank betaalt een gedeelte van de brug. 
De Utrechtse bevolking mocht zeggen hoe de brug 
moest heten. Het werd de historisch toepasselijke 
naam Moreelsebrug.•

Richard den Hartog

De gemeente zet lokjongeren van 18-plus in om 
in de horeca na te gaan of jongeren onder de 25 
jaar wel naar hun ID wordt gevraagd. En juist met 
deze methode is de gemeente zelf op 24 novem-
ber tijdens een stadsgesprek over de toekomst 
van de horeca om de oren geslagen. Freelance 
verslaggever Tom Staal bracht drie lokjongeren 
mee, de jongste 16, die zonder moeite alcoholische 
dranken kregen die na afloop van het stadsgesprek 
werden geschonken. 
De gemeente heeft nu besloten met polsbandjes te 
werken op recepties, openingen, en andere bijeen-
komsten waar alcohol vloeit. Het is een maatregel 
die tot in het ridicule wordt doorgevoerd: ook bij 
gelegenheden waar doorgaans geen enkele jonge-
re is, krijgen zelfs aow-ers nu een bandje om. Alsof 
ze op all inclusive-vakantie zijn. •
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Toppers uit de twintigste eeuw
Lopend door het Singelplantsoen vanaf 
de Lange Smeestraat naar het Ledig Erf, kom 
je drie karakteristieke bruggen tegen over 
de Stadsbuitengracht en de Vaartsche Rijn. 
Ze vallen op door hun vormgeving. 

De Bartholomeusbrug (of Bartelomeibrug) dateert 
uit 1952 en verving de oorspronkelijke brug uit 
1902. Daarvoor was er slechts een ‘overhaal-
schuitje’ (zie bladzijde 10). Op deze plaats stond 
tot ongeveer 1850 de imposante Smeetoren, 
onderdeel van de verdedigingswerken van de 
stad. De huidige brug is een zogenaamde bascu-
lebrug, die door middel van een contragewicht 
kon worden geopend. In de jaren ’90 is het, uit 
oogpunt van onderhoud, een vaste (maar wel 
uitneembare) brug geworden. Het uiterlijk is niet 
veranderd. De rood-witte slagbomen zijn mooi 
weggewerkt in de lichtmasten, iets wat wij bij 
meer Utrechtse bruggen zien. 

Halfronde bankjes
De brug is ook voorzien van sierlijk smeedwerk 
en een fraaie afwisseling van metselwerk in bak-
steen en graniet. Opvallend zijn de ronde vormen 
van het staalwerk bij het bedieningspaneel. Ook 
bijzonder zijn de twee aan de Binnenstadzijde 
gelegen halfronde bankjes met een fraaie gra-
nieten bol. De onderbouw van de brug herbergt 
sanitaire voorzieningen voor de gebruikers van de 
passanten-aanlegplaatsen. Er staat ook een ge-
metselde zuil met daarop het beeld van Bartholo-
meus, één van de twaalf apostelen.
De brug is ontworpen door Gemeentewerken, 
wellicht door Gosse van der Gaast, die meerdere 
bruggen op zijn naam heeft staan, zoals de 
Oranjebrug over de Vaartsche Rijn tussen Rivieren-
wijk en het Smaragdplein. 

Bartholomeusbrug

Foto’s en tekst Ton Verweij

Martinusbrug
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Sint Martinusbrug.
Zo’n vijfhonderd meter verder richting Ledig Erf, 
ligt de Martinusbrug, ook wel ‘Yuppenbrug, 
‘Albert Heijnbrug’ en ‘Diakonessenbrug’ 
genoemd. Deze hangbrug voor voettgangers is 
opgeleverd in 1997 en is een modern en speels 
ontwerp van Wiek Röling (1936-2011), die ook 
de Monicabrug (Weerdsingel) heeft ontworpen. 
Indertijd was er nogal wat te doen over de plaats 
en de vormgeving van de brug; met zijn hoge 
pylonen en tuien was de brug best futuristisch en 
erg groot en dat kon niet iedere buurtbewoner 
waarderen. 

De brug was bedoeld voor een korte looproute 
van Hoogh Boulandt, waar begin jaren ‘90 
appartementen waren gebouwd, naar de winkels 
in de Binnenstad. De naam is ontleend aan de 
nabij gelegen St. Martinuskerk. Opvallend is dat 
de brug met een tuigconstructie de volledige 
breedte van de Stadsbuitengracht overspant, 
terwijl de meeste bruggen doorgaans met een 
landhoofd een stuk in het water steken. Sinds 
een paar jaar wordt de brug ontsierd door lelijke 
hekjes om fietsers te weren. Maar aangezien er 
ook kinderwagens en scootmobielen over moe-
ten, neemt een fietser de barricade met gemak. 
Kortom: weggegooid geld en lelijk.

Vaartscherijnbrug.
Lopen wij verder naar het Ledig Erf, dan komen 
wij ter hoogte van de Gansstraat bij de Vaart-
scherijnbrug (1930) met het grappige brugwach-
tershuisje. Dat gebouwtje verloor zijn functie en 
herbergde toen eerst het ‘Bruggenmuseum’ van 
Chris Hollander, en daarna ‘Goede Vrijdag’, 
het kleinste koffiehuis en podium van Utrecht 
(zie Binnenstadskrant 2015-3), dat nu ook ver-
trekt. De gemeente zoekt een nieuwe huurder.
De monumentale brug overspant de Vaartsche 
Rijn, die daar uitkomt in de Stadsbuitengracht. 
De brug is een gemeentelijk monument, ontwor-
pen door de gemeentearchitect Gosse van der 
Gaast in de stijl van de ‘Nieuwe Zakelijkheid’. Dat 
is te zien aan de vormgeving van het brugwach-
tershuisje, met luifel, muurtje, bank, hekje, trap 
etc. Kenmerkend zijn de stalen kozijnen en de 
ronde raampjes. Opvallend is de ruitstructuur 
van de betonnen gevel. De aansluiting van de 
keerwand met het huisje verkeert op dit moment 
in een slechte staat en moet hoognodig worden 
gerestaureerd. De brug zelf is net als de Bartelo-
meusbrug een basculebrug die is vastgezet. Ook 
hier zien wij weer mooi weggewerkte slagbo-
men en ronde stalen vormen. Het hek is wat 
strakker, met een rood accent als knipoog naar 
de rood-witte slagbomen. De wanden van het 
betonnen landhoofd hebben een blokpatroon, 
net als de lichtgroene kleur van het schilderwerk 
gebruikelijk in die tijd. •

Er zit van alles in een naam
Henk Oldenziel

De Maartensbrug tussen de Zadelstraat en 
de Servetstraat is de oudste van de veertig 
bruggen in de Binnenstad. Vroeger heette ze 
anders. 

De omstreeks de elfde eeuw nog houten Burcht-
brug was de toegang vanuit Stathe, een handels-
gebied tussen de huidige Boterstraat en de Steen-
weg tot de bisschoppelijke burcht op het huidige 
Domplein. Het burcht werd ook wel Immuniteit 
van St. Maarten genoemd, naar de schutspatroon 
van Utrecht. Het bisschoppelijk paleis daar had 
een fraaie tuin, ’gaard’. Een brug verder naar 
het zuiden herinnert hieraan: de Gaardbrug (ten 
hoogte van café Postillon).
De markthandel in Stathe breidde zich in de 
twaalfde eeuw uit naar de waterkant van de 
Rijn, die tot het begin van die eeuw nog door 
Utrecht liep. Het noordelijke deel van de huidige 
Oudegracht was toen al gegraven als nieuwe 
verbinding tussen de Rijn en de Vecht, vanwege 
verzanding van de Rijn verder stroomafwaarts. 
De omgeving was krap en om ruimte te maken 
voor alle handel werden er nieuwe bruggen 
gebouwd. Zij kregen de naam van de producten 
die er op verkocht werden of de beroepen die er 
uitgeoefend werden: Kalis- of Visbrug (Vismarkt), 
Huidenbrug en Broodbrug (de laatste twee 
werden later verbouwd tot de Stadhuisbrug) en 
Bakkerbrug.

Enkele of dubbele bogen
Nadat de Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede werd 
afgedamd en er vanaf dat moment alleen nog 

maar het smalle watertje de Krommerijn naar 
Utrecht liep, werd de Oudegracht verder uitge-
graven naar het zuiden en kregen de bruggen 
namen van gilden (Smeebrug, Bijlhouwersbrug) 
die daar woonden. Ook heiligen werden ver-
noemd (Geertebrug, vernoemd naar Gertrudis, 
die haar status van heilige verdiende omdat zij zo 
geconcentreerd in haar gebed was dat de muizen 
en ratten haar staf beklommen). Ook langs de 
Nieuwegracht is dit het geval. De Paulusbrug 
herinnert aan de nabijgelegen Paulusabdij en 
apostel Paulus. De Brigittenbrug is vernoemd 
naar een voormalig klooster en de heilige Brigitta 
van Zweden.

Al deze bruggen zijn van steen, met enkele of 
dubbele bogen. Omdat de bedrijvigheid in de 19e 
eeuw wederom toenam en er nieuwe verbindin-
gen nodig waren over de Stadsbuitengracht (de 
stadsmuren waren inmiddels afgebroken) werden 
er nieuwe bruggen gebouwd, met andere mate-
rialen: beton (de Herenbrug uit 1873, vernoemd 
naar de heren Kanunniken van het Kapittel van 
St. Jan), de Van Asch van Wijckbrug, (vernoemd 
naar de burgermeester onder wiens bewind het 
singelpark werd aangelegd en de De Bartho-
lemeibrug (vernoemd naar het nabijgelegen in 
1378 gestichte Bartholomeus Gasthuis).
In het Stationsgebied zijn er drie nieuwe bruggen 
bijgekomen: de Vredenburgknoop (ter hoogte 
van het Tivoli/Vredenburg), de Paardenveldbrug 
(bij Wijk C, waar vroeger paardenmarkten wer-
den gehouden) en de Marga Klompébrug (bij het 
Moreelsepark). •

www.binnenstadskrant.nl

Vaartscherijnbrug



Binnenstadskrant pagina 6

 Anne Pols

Kerkorganiste uit Korea

De Marga Klompébrug, de nieuwe brug die het Moreelsepark met de Mariaplaats verbindt, 
is nog niet af. Er komt nog een enorme ‘sculptuur’ overheen, een ‘torqued arc’ die als een 
moderne stadspoort bezoekers van de oude Binnenstad vanaf het Stationsgebied verwel-
komt. De hoge boog wordt diagonaal over de brug geplaatst tussen de noordwestelijke en 
de zuidoostelijke oever van de singel.

Zo wordt het

De voeten van de boog komen in een hoek van 
negentig graden ten opzichte van elkaar, waar-
door er een draaiing ontstaat. Aan de binnenzijde 
wordt hij afgewerkt met spiegelend roestvrij 
staal. Door de kromming ontstaan vervormde 
spiegelbeelden van de omgeving en de beweging 

op de brug, die volgens de ontwerpers, het 
Belgische kunstenaarsduo Gijs van Vaerenbergh, 
‘letterlijk en figuurlijk een nieuw perspectief 
bieden op de omgeving’.

Geschenk
Oorspronkelijk zou de torqued arc in oktober 

De Grifthoekgarage aan de Wittevrouwen-
singel, gebouwd in 2005, heeft ruimte voor 
320 auto’s, maar staat nooit vol. Als je uit de 
garage naar de Binnenstad wilt lopen, moet 
je hink-stap-sprong langs het water over 
fietspad en betonnen markeringsblokken af-
dalen langs de hashboot, om dan uiteindelijk 
zeshonderd meter verderop over de Witte-
vrouwenbrug de Binnenstad in te wandelen. 
Dat lokt dagjesmensen niet, mochten ze al 
weten waar die garage ligt.

Enkele jaren na de bouw ontstond het plan de 
garage met een voetgangers- en fietsbrug te 
verbinden met de Binnenstad. Er werd een brug 
getekend die midden in Wolvenbuurt uitkwam. 
Kosten bijna een miljoen euro. De Wolvenbuurters 
vreesden voor hun rust en kwamen in verzet. Het 
plan sneuvelde tot twee keer toe.

De voormalige gevangenis op het Wolvenplein 
heeft inmiddels een nieuwe functie en het plan 
voor een Grifthoekbrug wordt weer uit de kast 
gehaald. Afgelopen zomer betoogde Cees Bos, 

Richard den Hartog

Moderne toegangspoort

 Elaine Vis

Brug duikt weer op

2015 geplaatst worden. Maar mede door de we-
kelijks veranderende planning van de bouwwerk-
zaamheden in het Stationsgebied is de komst nu 
uitgesteld tot 2017. 
Het kunstwerk is een geschenk van de Steen-
kolen Handels Vereniging (SHV), waarvan het 
hoofdkantoor schuin tegenover bij de brug staat.
De Marga Klompébrug is vernoemd naar de 
minister van Cultuur die destijds een halt toeriep 
aan de verdere demping van de Stadsbuiten-
gracht. 
Vrijwel op dezelfde plaats als de nieuwe brug lag 
in de Middeleeuwen de Willemsbrug die deel 
uitmaakte van de verdedigingswerken van de 
stad. In 1840 werd ze vervangen door een brug 
met twee beweegbare delen, waarover tot 1930 
elektrische trams reden.

Kort leven
Toen in de derde kwart van de twintigste eeuw 
Hoog Catharijne werd gebouwd en het water 
in de Stadsbuitengracht werd vervangen door 
een verdiepte autoweg, lag de Willemsbrug in 
de weg. Ze werd daarom in 1971 gesloopt om 
plaats te maken voor het grotere Willemsviaduct 
dat dus geen lang leven beschoren was. Wanneer 
er water onder de Marga Klompébrug gaat stro-
men is nog niet bekend. De gemeente zegt dat 
ze het geld voor de laatste fase van het herstel 
van de singel nog bijeen moet sprokkelen. •

fractievoorzitter van Stadsbelang in de gemeen-
teraad, dat het een goed moment is om het Wol-
venplein beter te verbinden met de achterliggende 
wijken. En in november presenteerde het college 
het ‘Concept Gemeentelijk verkeers- en vervoers-
plan Utrecht 2015-2025’. In de nota staan 65 
korte en lange termijn plannen om de stad goed 
bereikbaar te houden, inclusief een ‘Grifthoek’-
brug’. De gemeenteraad moet zich er nog over 
uitspreken.

Afwachten 
De bewoners van de Wolvenbuurt en de Plompe-
torengracht kijken intussen genuanceerder tegen 
de bouw van de brug aan, bleek op 5 januari op 
een door Cees Bos geagendeerde raadsinforma-
tie-avond. Maar iedereen was het er over eens dat 
de beslissing pas kan vallen als de bestemming 
van de gevangenis duidelijk is.
Bij de gemeente dringt vooral de afdeling Eco-
nomische Zaken aan op de komst van de brug. 
Een snellere voetgangersverbinding tussen de 
Grifthoekgarage en het Janskerkhof zou een 
impuls kunnen geven aan de bedrijvigheid in de 
oostkant van de Binnenstad. • 

Logo-gegoochel

Volgens iedere geïnteresseerde in de ont-
wikkelingen in het Stationsgebied bete-
kent CU2030 ‘See you in 2030’. Dan zou 
immers de grootschalige reconstructie van 
het gebied klaar zijn. 
Dit blijkt niet te kloppen, zo verklaarde een 
voorlichter van de gemeente tegenover De 
Utrechtse Internet Courant. We moeten 
niet te zwaar tillen aan dat jaartal 2030. De 
afkorting zou staan voor ‘See you too 030’. 
Wat een onzin. Too 030 moet dan ‘in 
Utrecht’ betekenen. Maar op die manier 
wordt ‘too’ niet gebruikt. 
Hier is sprake van logogegoochel. 
In mei 2014 maakte ik foto’s van de 
maquette van het project. Een PR-dame 
legde op dat moment een groepje geïn-
teresseerden uit dat de slogan CU2030 
inmiddels achterhaald was, omdat de 
werkzaamheden in het gebied ook na 2030 
nog zouden doorgaan. Het klopte dus niet 
meer, zei ze, maar men liet het nu maar zo, 
omdat de aanpassing van het logo node-
loos veel zou kosten.
Inmiddels is blijkbaar een andere uitleg voor 
dat oude logo bedacht. Een beetje commu-
nicatiekundige weet dat heldere PR zo niet 
werkt. PR wordt dan prut. •

Bert Determeijer
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Liefdevolle zorg nodig

Hier op het zuidelijke puntje van 
de stad stond eeuwen lang een 
stadspoort met een smalle bogen-
brug. Omstreeks 1850 werd de 
poort gesloopt, maar de brug bleef 
dienst doen als verbinding tussen de 
stad en het zuidelijke achterland. Ín 
het begin van de jaren twintig van 
de vorige eeuw groeide het verkeer 
en er moest een nieuwe tramlijn 
komen naar de net aangelegde 
Rivierenwijk. Het werd tijd voor een 
nieuwe brede brug. 

Baksteen met versieringen
Jan Planjer, ‘architect eerste klasse 
bij de gemeentelijke Dienst Open-
bare Werken’, ontwierp de nieuwe 
Tolsteegbrug in de bouwstijl van de 
‘Amsterdamse School’, met fanta-
sierijk toegepaste baksteen en al-
lerlei versieringen, op een boog van 
beton. In één groot gebaar verrezen 
tussen 1925 en 1927 de Tolsteeg-
brug met uitwaaierende kademuren, 
een tramhokje en een grote en een 
kleine werf, plus de aansluitend 

gebouwde politiepost (nu het Louis 
Hartlooper Complex). 
De brug is inmiddels negentig jaar 
en een Rijksmonument, en lijkt 
behoefte te hebben aan liefdevolle 
zorg. Gras en plantjes nestelen zich 
in kieren in het metselwerk, hier en 
daar zijn stukken bakstenen afge-
brokkeld en het geoefende oog kan 
scheuren ontwaren. 

‘Schitterend gemetseld’
Ries Werensteijn kijkt goedkeurend 
naar het metselwerk. Als metselaar 
werkte hij onder meer vijf jaar aan 
de restauratie van de werfmuren. 
Daarna was hij tot zijn pensioen
vakleraar metselen. 
‘De hele brug is natuurlijk vakwerk. 
De stukken natuursteen zitten er 
mooi in. En kijk dat bakstenen trapje 
eens, schitterend gemetseld. Die 
rondingen, dat doe je met mal-
len. De gemeente had toen eigen 
personeel, eigen bouwvakkers. Er 
was vakkennis op alle niveaus.’ In de 
muurtjes op de brug en de kaden 

Marijke Brunt

Achter het terras van Café Ledig Erf, naast het monument voor de 
aftocht van de Franse troepen in 1813, gaat een bakstenen trapje 
naar beneden. Met een elegante krul leidt het naar het mooiste 
werfje aan het water, net groot genoeg voor twee personen. Van 
daaruit kun je op de zijkant van de brug de stenen sierletters zien 
die de woorden ‘Tolsteegbrug’ en ‘anno 1925’ vormen. 

 Tolsteegbrug © Saar Rypkema

ziet Werensteijn hier en daar een 
kromme of versinterde baksteen. 
‘Dat noemen wij mondstenen. Die 
hebben in de steenbakkerij te dicht 
bij het vuur, bij de mond van de 
oven, gelegen. Ze kunnen geen 
kwaad.’ 

Grote en kleine barsten
Wel zorgelijk vindt hij de grote en 
kleine kieren overal tussen de bak-
stenen en de voegen in de borst-
weringen, en de lange horizontale 
barsten op beide zijkanten van de 
brug net boven de boog. ‘Dat ziet 
er niet goed uit. In de kieren en de 
barsten zit vocht. Dan kan bij vorst 
het metselwerk kapotvriezen. Als je 
niets doet, wordt het erger, en duur-
der om te repareren. Metselwerk 
moet je onderhouden. En het is niet 
ingewikkeld. Inboeten en opnieuw 
voegen. Dat moet natuurlijk wel 
vakkundig gebeuren. Je krijgt wel 
nooit precies dezelfde kleur cement, 
maar na verloop van tijd wordt zo’n 
nieuwe voeg vuil en valt niet meer 
op.’ Ries Werensteijn kijkt nog eens 
naar de witte railing. In de dikke 
buis zit een breuk. 
Tegenwoordig gaat de gemeente-
lijke afdeling Stadswerken over het 
onderhoud van de Tolsteegbrug. Zij 
laat weten dat het monument in 

de gaten wordt gehouden. De werf 
onderaan het tramhokje was verzakt 
en werd verleden jaar vernieuwd, en 
ligt er nu weer goed bij. Maar verder 
zit er geen plan voor een opknap-
beurt in de pijplijn. De barsten en 
kieren vindt Stadswerken niet zo’n 
probleem. Ze worden gemonitord. Er 
moet in beeld worden gebracht wat 
er aan de hand is. Er is archiefonder-
zoek nodig naar de constructie van 
de brug. Pas als er een analyse is, 
kan er een plan worden gemaakt. 
De opwarming van het klimaat is in-
tussen misschien een meevaller voor 
de brug, gelukkig weinig vorst. •

Oh oh © Saar Rypkema
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De fiets de lucht in

Het wordt druk in de Utrechtse straten. Iedereen wil er zijn. Als het geen fietsers, scooteraars 
en kooplustigen zijn, dan zijn het wel toeristen. Dat gaat nog even door. Tot 2030 groeit de stad 
zo’n twintig procent, naar 400.000 inwoners. Daarna is het nog niet afgelopen. Dus steeds meer 
grootstedelijke beweging. En nu al heeft Utrecht drie straten in de nationale top-tien van fiets-
drukte. Intussen breekt de verkoop van brom-, snor- en e-fietsen jaarlijks records. 
Er moet dus iets gebeuren in de krappe Binnenstad. Daarom heb ik, Bert Determeijer, burger van 
deze stad en redacteur van de Binnenstadskrant, een plan gemaakt dat gaat over fietsen in het 
jaar 2050 (of misschien al eerder). 

De fiets moet de lucht in. Daar is alle ruimte. Dit 
kan met een rank netwerk van fietspaden over de 
oude stad heen. Brom- en snorfietsen zijn er niet 
toegestaan. Herrie hoort op straat. 
De luchtfiets kan beginnen met een baan vanaf 
het dak van het Centraal Station over de Binnen-
stad naar de Uithof. Lengte zo’n vier kilometer, 
voor een rustige fietser een kwartiertje. Dat is 
even snel als de huidige bus 12. De brug sluit 
aan op de Moreelse -fiets-en voetgangersbrug 
(‘Rabobrug’) die nu over het stationsemplacement 
wordt aangelegd. 
Aan de kant van het Smakkelaarsveld kan natuur-
lijk ook een aansluiting komen. Boven de perrons 
is nog een zee aan parkeerruimte; naar schatting 
anderhalve hectare. Je stalt je fiets boven je per-
ron; een snellere verbinding is niet denkbaar.

Opstappunten
De luchtfiets kan ook toegang geven aan de bo-
venste etages van warenhuizen en kantoorcom-
plexen, waardoor die ruimtes weer aantrekkelijk 
worden. Hoofdzaak is dat er snelle verbindingen 
komen tussen de belangrijkste centra van de stad. 
Her en der zijn opstappunten, voorzien van een 
kurketrekker- of spiraalhelling, liften of rollende 
hellingen.
De fundering is nog een open kwestie. Het is 
aannemelijk dat in 2050 de bouwtechniek is 
voortgeschreden. In ons ontwerp werken we met 
pijlers. De pijlers kunnen verpakt worden als ver-
ticale tuinen. Maar tui- of hangbruggen zijn ook 
denkbaar. De pylonen hebben als visueel voordeel 
dat zij het iconische middeleeuwse profiel van de 
kerkenstad enigszins herstellen.

Bert Determeijer

Koningin
Utrecht leent zich bij uitstek voor een dergelijke 
nieuwe infrastructuur. Dankzij haar haperende 
geschiedenis – in 1900 heette de stad nog de Ko-
ningin der Dode Steden – heeft zij een compact 
centrum met weinig ruimte voor grootschalige 
mobiliteit. Maar door diezelfde geschiedenis 
heeft Utrecht veel meer laagbouw dan de andere 
grote steden. Daarmee hoeft de luchtconstructie 
dus niet zo hoog te reiken en kan zij rank blijven.
Overigens hoeft hoge bebouwing geen bezwaar 
te zijn. Het is mogelijk fietsbanen dwars door ge-
bouwen te leiden, zoals elders al met treinsporen 
gebeurde. In ons plan hebben we een baan door 
de Neudeflat geopperd, in combinatie met het 
Postkantoor een kansrijke plek voor een opstap-
punt. Maar in Utrecht lijkt nog weinig noodzaak 
gebouwen te doorboren. Hier is ruimte genoeg. 
Zoiets ligt meer voor de hand in Amsterdam, New 
York of Sjanghai. 
Utrecht is kortom een ideale proeftuin voor een 
hoogwaardig grootstedelijk mobiliteitsnetwerk.

Kopenhagen fietst voorop 
Kopenhagen is de beste fietsstad ter wereld. 
Voorheen was Amsterdam dat een tijdje, met 
Utrecht steevast op de derde plaats. De De-
nen hebben nu gewonnen mede dankzij hun 
Cykelslangen ofwel Fietsslang, die in 2014 werd 
geopend. Een tweehonderd meter lang viaduct 
dat de fietser over een nieuw winkelgebied in een 
oude havenwijk leidt. (Zie Youtube: cykelslangen)
De Engelse architect Norman Foster presenteerde 
begin 2014 zijn plan voor skycycling in Londen, 
dat voorziet in fietsviaducten over een lengte van 
ruim 200 kilometer. Foster ontwierp zijn luchtba-
nen vooral boven spoortracés. Het is niet aanne-
melijk dat daar de grootste fietsvraag ligt. 
Utrecht wil in 2016 fietshoofdstad van Nederland 
worden en er is een lobbygroep die zelfs mikt op 
fietshoofdstad van de wereld. Kortom er is ambi-
tie. Maar we moeten ook denken aan 2050. •

 Peter van Gerwen uit Amersfoort, oud-medewerker van de Technische Universiteit Delft, laat zien hoe het in Utrecht kan worden



Nep-status dreigde voor 22 boogbruggen
Dick Franssen

Zeer serieuze plannen waren 
het, eind jaren tachtig, om in 
de Binnenstad 22 boogbruggen 
met veel achterstallig onderhoud 
totaal af te breken. Daarvoor in de 
plaats zouden nieuwe betonnen 
constructies komen, bekleed met 
een laag stenen, afkomstig van de 
oude bruggen. De bruggen zouden 
sprekend lijken op de oorspronke-
lijke bruggen. Maar op de rijks-
monumentenlijst zouden ze niet 
meer staan. 
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De plannen kwamen uit de koker van 
Openbare Werken, de voorloper van 
Stadswerken. Groot pleitbezorger was 
het hoofd van de dienst, Philip Zalm. 
Hij was geen monumentenman, maar 
iemand met een ingenieursaanpak. 
De bruggen hadden hun tijd gehad, 
vond hij. Tot in de fundering waren 
er ernstige problemen, zo was bij 
uitgebreid onderzoek gebleken. Het 
was verstandig een aanpak te kiezen 
waarbij de bruggen weer een paar 
honderd jaar mee konden. De stenen 
van de buitenkant wilde hij numme-
ren om ze later op precies dezelfde 
plaats weer aan te brengen. 

Vasthoudend
De kwestie speelde zo’n dertig jaar 
geleden, maar Cees Rampart, adviseur 
monumenten bij de gemeente, 
herinnert zich nog precies hoe de zaak 
escaleerde. De belangrijkste tegen-
speler van Zalm werd Frans Kipp, een 
beminnelijke maar ook zeer vasthou-
dende gemeentelijke bouwhistoricus. 
Hij is inmiddels gepensioneerd, maar 
als vrijwilliger nog een paar dagen per 
week te vinden op zijn oude werk. 
Op het ogenblik wordt hij volledig in 
beslag genomen door de verhuizing 
van de afdeling Erfgoed van het Pand-
huis in de Zwaansteeg naar het (oude) 
stadhuis.
Kipp blijft altijd aardig, maar als hij 
vindt dat iets anders moet, dan geeft 
hij niet gauw op. Rampart: ‘Je bent 
bij hem aan het verkeerde adres als je 
zegt: ’Meneer Kipp, ik ben het met u 
eens dat we het zo moeten doen, en 
het vervolgens heel anders aanpakt. 
Dan laat hij niet af. Frans is er ook 
sterk in om mensen te overtuigen. 
Letterlijk weet ik het niet meer, maar 
hij zei in die bruggenkwestie zulke 
dingen als ‘Wat is een monument 
eigenlijk? Als iets er uitziet als een 
monument, zijn we dan tevreden? 

Is het voldoende als je van een huis 
alleen de voorgevel herstelt, en vindt 
dat het er niet toe doet wat er achter 
gebeurt?’ 

Tien jaar
Uiteindelijk kwamen Openbare Wer-
ken en Monumentenzorg tot het in-
zicht dat ze er samen moesten uitko-
men. Zalm zag af van de totale sloop. 
Zijn dienst ging op onderzoek uit naar 
nieuwe methoden om de landhoof-
den (de brugdelen die verbonden zijn 
met de walkanten) te redden. Een 
Belgisch firma had ervaring opgedaan 
met het boren van verticale gaten met 
een doorsnee van een decimeter door 
de massieve landhoofden, waardoor 
tot op zeven á tien meter onder de 
fundering een groutmengsel (beton, 
water en hulpstoffen) kon worden 
gestort om de bodem te versterken. 
De restauraties begonnen omstreeks 

Cees Rampart sloopt een boogbrug (van legosteentjes) © Sjaak Ramakers

1992 en besloegen een periode van 
tien jaar. Bij de methode-Zalm had je 
tot het jaar 2200 geen omkijken meer 

Stop en drop
Al ruim een maand staan er borden op de Neude aan de zijde van 
drogisterij Woortman: ‘Binnenkort mogen hier tussen ’s morgens 7-11 
uur geen fietsen meer staan’. Op deze hele oostzijde van de Neude is 
een zogenaamde Stop en Drop-locatie gepland; een laad- en losplaats 
voor de horaca. De bedoeling is dat op gebieden waar horeca gecon-
centreerd is, de bevoorrading vanaf één locatie gaat plaatsvinden. 
Dit is het resultaat van een convenant tussen gemeente en bevoor-
raders van de Binnenstad. Bijvoorbeeld op de Mariaplaats moet ook 
zo’n locatie komen. Bij deze locaties komen ook elektriciteitspunten 
voor de aansluiting van de koelaggregaten van de vrachtwagens. 
De motoren kunnen dan uit. Pech! Tegen de locatie de Neude is 
bezwaar ingediend door de bouwers van het hotel Stay Okay boven 
ABN-AMRO. Voorlopig gebeurt er dus niets. •

naar de bruggen gehad, maar nu 
kunnen ze toch ook zeker weer een 
jaar of vijftig, zestig mee. •
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Oversteken in een schuitje
Lies Straub

Focussen op Hindemith 

Drie jongens zouden zich die 
tweede Paasdag van 1901 nog 
lang herinneren. Zodra ze als 
druipnatte poedels de wal van 
de Catharijnesingel waren opge-
kropen, stond hun moeder klaar 
met het Spaanse riet om daar-
mee hun achterste te bewerken 
in de hoop er enig verantwoor-
delijkheidsbesef in te slaan. 
Mede door hun toedoen was 
het overzetschuitje die middag 
gezonken.

Tot juni 1902 was er geen brug maar 
een ‘overhaal’ over de Stadsbuiten-
gracht in het verlengde van de Lange 
Smeestraat. Dat was een plat schuitje 
met een afdakje en witgeschilderde 
hekjes dat langs een touw voortbe-
wogen werd met een greep. Op het 

Ingezonden

schuitje stond een man die de greep 
bediende en op de veiligheid lette, 
vooral bij het aan- en van boord gaan 
kon het mis gaan.
Op die bewuste Paasdag kwam er 
aan de overkant bij het Sterrenbos 
een muziekkorps aangemarcheerd. 
Dat had grote aantrekkingskracht op 
de jeugd dus die wilde zo snel moge-
lijk naar de overkant. In een oogwenk 
stond de overhaalschuit vol, té vol. De 
schuit maakte water en zonk. In een 
mum van tijd lag de singel vol met 
om hulp roepende jongens en meisjes 
(ja, ook meisjes!). En korte tijd later 
stond het Servaasbolwerk tot aan de 
Geertekerk zwart van de mensen die 
kwamen kijken naar het ongeluk. De 
jongelui kropen zelf uit het water of 
werden gered met een haastig toege-
peddelde roeiboot. Een uur later was 

de overzetdienst weer in ere hersteld, 
meldde het Utrechts Nieuwsblad.

Zin in bier
Lange tijd was er tussen de eerste 
Willemsbrug van 1842 (naar de 
Mariaplaats) en de Tolsteegbrug geen 
mogelijkheid de singel over te steken. 
De noodzaak groeide wel, zodat er 
in 1859 een overhaalschuit werd 
ingezet. In 1872 was het Academisch 
Ziekenhuis geopend: de doktoren en 
de studenten wilden na hun lange 
werkdag weer snel terug in de stad 
zijn. Jaren later vertelde een oud-stu-
dent aan de krant dat ze de overhaal-
man, de heer Van der Graaf, nogal 
onder druk zetten om met teveel te-
gelijk naar de overkant te varen; zo’n 
haast hadden zij, de heren studenten, 
om aan het bier te beginnen. 

Paardentram
De toeloop naar het ziekenhuis, maar 
misschien ook wel de bouw van de 
woonwijk bij het ziekenhuis, rond 
1900, maakten een vaste brug nodig. 
Toen deze af was, werd hij eerst 
getest met een zwaar beladen wagen 
met paarden. De brug gaf geen krimp 
en op 21 juni 1902 werd de Bartho-
lomeïbrug geopend. De heer Van der 
Graaf werd de eerste brugwachter. 
Binnen enkele jaren was het aantal 
voetgangers in de Smeestraat vertien-
voudigd en het rijtuigverkeer verdub-
beld. In 1906 stapte Utrecht over van 
een paardentram naar een elektrische 
tram, die in 1938 weer werd afge-
schaft. Vijftig jaar nadat de drie broers 
door hun moeder waren bewerkt met 
het rietje, werd de tweede, dubbel zo 
brede Bartholomeïbrug geopend om 
het vele autoverkeer aan te kunnen, 
en die brug ligt er nog steeds.•
 

Ze maken het zichzelf en de toehoorders 
niet makkelijk, de koorleden van Venus. 
Ze zingen voornamelijk hedendaagse 
klassieke muziek, een moeilijk genre dat 
ook van de luisteraar oefening vergt. Bo-
vendien contracteerden ze een dirigent, 
Rob Vermeulen, die niet gauw tevreden 
is. Ook hun vorige dirigenten, zoals Da-
niel Reuss, Gijs Leenaars en Peter Dijkstra 
waren dat trouwens niet. Op 12 februari 
zingt Venus in de Pieterskerk de Lamen-
taties van Ernst Krenek (1900 -1991), een 
Oostenrijker met een Tsjechische naam, 
die in vele stijlen componeerde. Op het 
programma staat ook de laatste composi-
tie, uit 1963, van Paul Hindemith.
Tijdens de repetities in de parochiezaal 
van de Augustinuskerk op de Oudegracht 
gaat het nog tamelijk gemoedelijk toe, 
maar in de Pieterskerk zal het menens 
zijn. Venus gaat dit voorjaar ook optreden 
in de hal van zwembad De Kwakel met 
makkelijker toegankelijk repertoire om 
een breder publiek te trekken. Het koor 
is intussen op zoek naar nieuwe zangers. 
De ideale grootte is dertig leden; nu zijn 
het er 25. Kandidaten doen auditie en 
kunnen noten lezen. 

‘Verhokken’ taboe
Sinds 1 januari is het ‘verhokken’ 
van woningen tot piepkleine 
appartementen en studenten-
kamers taboe. Er gelden nu 
minimum-maten van veertig 
meter voor een appartement 
en 24 meter voor een studen-
tenkamer. 

De nieuwe regeling, afkomstig van 
wethouder Paulus Jansen (SP), valt 
slecht bij ondernemers in de vast-
goedsector. Na het instorten van de 
kantorenmarkt hadden zij zich mas-
saal op het splitsen en omzetten van 
woningen en leegstaande bedrijfs-
panden gestort. Ze vertimmerden ze 

tot voornamelijk kleine units. 
Het protest tegen deze ontwikkeling 
is de laatste jaren snel gegroeid. De 
leefbaarheid raakte in veel straten in 
het geding. Het valt vaak niet mee 
naast een huis met bijvoorbeeld 
vijftien studenten te wonen. Ze 
geven feestjes tot diep in de nacht, 

barricaderen de straat met fietsen, 
hebben weinig oog voor de omge-
ving, enz. 
In de gemeenteraad kwam het 
heftigste verzet tegen de nieuwe 
regeling van de tweemansfractie 
van Student en Starter. Ook D66 en 
de VVD waren niet enthousiast. • 

© Saar Rypkema



De Wolvenbuurt heeft een middel-
eeuws stratenplan waarin heden-
daagse bedrijvigheid plaatsvindt. 
Hoewel bijna iedereen blij is met de 
Vrije Wolf (‘verzamelgebouw voor alle 
Utrechters’) in de voormalige gevan-
genis, zitten er toch ook negatie-
ve kanten aan. Zo is er verkeer met 
grote vrachtauto’s gekomen. The 
Village (horeca) trekt publiek dat 
lopend komt. Maar horeca-activitei-
ten in de voormalige gevangenis gaan 
gepaard met veel zwaar vervoer, van 
verhuurders van tafels en stoelen, van 
cateraars, van de drankengroothan-
del en van afvalophalers. Bovendien 
heeft drukkerij Libertas in de 
Ridderschapsstraat enkele leveranciers 
met grote wagens. Daarbij komt dat 
de SSH op de Plompetorengracht haar 
kantoor uitbreidt, wat veel bouwver-
keer oplevert. In de Molenstraat wordt 
gewerkt aan nieuwbouw met twee 
verdiepingen op de plaats van het 
voormalige Zoölogisch Museum.

Pui geramd
Nadat afgelopen zomer een vracht-
wagen de pui van een huis in de 
Molenstraat ramde en na dagelijks 

Wolvenbuurt zoekt balans
Elaine Vis

De Wolvenbuurt, de verzameling straatjes bij de voormalige gevan-
genis, was lange tijd een verscholen, stille plek in de Binnenstad. 
De bewoners waren er gewend aan een behaaglijke rust. Maar ver-
anderingen bedreigen nu het woongenot . 

talloze manoeuvres van vrachtwagen-
chauffeurs om hun gevaarte door de 
bochten van de nauwe straatjes te 
krijgen, stapten bewoners naar wijk-
wethouder Kees Geldolf. Die legde 
het verkeersprobleem voor aan de 
wijkverkeersadviseur en de projectlei-
der bevoorrading in de Binnenstad. Zij 
kijken nu of er een maximumgrootte 
voor vrachtwagens kan komen. 
Op de Wittevrouwenstraat geldt 
voor vrachtwagens een ontheffing 
op het eenrichtingsverkeer, maar 
TomTom stuurt alle verkeer via de 
Ridderschapstraat. Dat moet anders. 
Toelevering via het water zou trou-
wens ook veel oplossen. 

Zwembad-akoestiek
‘De meeste mensen zeggen ‘leuk, 
The Village’. Maar die wonen dan 
net om de hoek of verderop in de 
buurt. Maar voor ons lijkt het net of 
we naast een zwembad wonen, zo 
klinken de stemmen door van tiental-
len pratende mensen op het terras’, 
vertelt Koen Scherer. Hij kreeg samen 
met Bas Savenije en een aantal 
andere bewoners er afgelopen zomer 
The Village met zijn terras als buur bij. 

Vrachtauto loopt vast in de bocht van 
de Molenstraat © Mike Ebbs

The Village kon in het voorjaar begin-
nen met een tijdelijke vergunning. De 
buren dienden een bezwaarschrift in 
en inmiddels was er een hoorzitting. 
De gemeente wacht met een defini-
tieve beslissing. Zij wil eerst het akoes-
tisch rapport met aanbevelingen zien 
dat The Village voor 1 januari moest 
inleveren. Angelo van de Weerd, 
mede-eigenaar van The Village: ‘Het 
is lastig. Er is wel al contact met een 
akoestisch adviseur, maar nog geen 
voorstel. De Wolvenbuurt is een 
sociale buurt; wij communiceren met 
elkaar. Natuurlijk moet je naar een 
goede balans van belangen zoeken 
als er zulke ingrijpende dingen gebeu-
ren als een nieuwe invulling van de 
voormalige gevangenis’.

Rustige plekken koesteren
Bewoner Koen Scherer: ‘Wat er 
nu speelt zijn beginnersproble-
men. Bewoner Bas Savenije: ‘En dan 
hebben wij nog het geluk dat The 
Village geen overvol terras wil zoals 
bijvoorbeeld op de Neude. Er komt 
ook geen buitenverwarming. Ruimte 
en rust maken het terras juist zo spe-
ciaal. Maar het woongenot in de 
buurt mag echt niet in het geding 
komen. Dat Utrecht een festivalstad 
is okay, maar de rustige plekken in de 
Binnenstad moet je koesteren’.

Behalve Stadsdorp Wolvenbrug, dat 
zich voornamelijk ziet als platform 
voor de betrokkenen bij de herinrich-
ting van het gevangeniscomplex, is er 
nu ook een buurtcomité. •
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Meldpunt 
succesvol 
Tot 1 mei is het meldpunt 
www.utrecht/voetganger/
voetgangersideeënpunt open 
voor suggesties en klachten van 
voetgangers. De eerste maand 
(december) leverde al een paar 
honderd reacties op. 
Geen wonder, want hier en daar 
heeft de voetganger het flink 
moeilijk, bijvoorbeeld als hij de 
ruimte moet delen met fietsers, 
zoals op de Vismarkt, of zich 
moet wringen langs een zee van 
gestalde fietsen, of met een kin-
derwagen langs terrassen moet 
zien te komen. 
Overigens sloeg het vorige 
meldpunt, tegen overbodige 
stoplichten, nog meer aan. 
Dat leverde in zeer korte tijd 
enkele duizenden reacties op. •



4
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Opa’s en oma’s

Eén keer per maand komt oma Yvonne van-
uit Den Bosch naar Utrecht om op Rijk (9) en 
Mae (6) te passen. Dat de ouders allebei wer-
ken vindt ze logisch. ‘Een kwestie van eman-
cipatie. Of van noodzaak’, denkt Yvonne. •

Als Line (6) geluk heeft is oma Petra in Nederland en niet in Frankrijk, waar 
ze ook een deel van het jaar woont. Is ze hier dan kan ze oppassen, als het 
nodig is. En dat komt elke week wel een keer voor, soms vaker. •

Hans en Wilma Stegeman reizen elke woensdag met de auto heen en 
weer tussen Zwijndrecht en Utrecht. Ze zijn dan oppas voor hun kleinkinderen 
Melijn (8) en Elin (5). Met plezier, zegt oma Wilma, als ze de kinderen met 
haar man komt ophalen bij de Vrije School in het Hieronymusplantsoen. 
Ze blijven straks eten bij de kinderen en de kleinkinderen. Pas daarna gaan 
ze naar huis, om zo de avondspits te mijden. •

Tegenwoordig is het meer regel dan uit-
zondering: vader en moeder hebben alle 
twee een baan. En dus worden de groot-
ouders ingeschakeld om de kleinkinde-
ren op te vangen. Ze doen dat meestal 
met plezier, ook al moeten ze er vaak 
een eind voor reizen. 

Je ziet ze veel op straat, de opa’s en de 
oma’s, vooral voor en na schooltijd, en in 
de vakantietijd zelfs de hele dag. 
Gerard Arninkhof ging op reportage. •
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Oma Anja past de ene week een dag op Maxim, de andere week op Jas-
mijn. Vandaag is het de beurt aan de éénjarige Maxim. In de wandelwagen 
langs de Maliesingel. Een lange dag voor oma. ’s Ochtends om zeven uur in 
Leiden de deur uit, richting trein. •

Kleindochter Hannah (3 ½) krijgt een fraai uitzicht op de schouders van opa 
Frans. Hij past soms op Hannah en haar één jaar oude broertje. Meestal doet 
zijn vrouw het. Opa Frans had vroeger een drukkerij. Een periodiek dat er ooit 
gedrukt werd: de eerste uitgaven van de Binnenstadskrant. •

Voor de foto kruipt 
Cas (5 jaar) in de mand 
voorop de fiets van 
oma Anna. Zo wordt hij 
normaal niet vervoerd. 
Want hij fietst zelf, net 
als z’n broertje Taeke 
(8). Maar zo ziet het er 
leuker uit. Oma heeft 
geen vaste oppas-dag. 
Ze wordt af en toe in-
geschakeld, vooral in de 
vakanties. •

Meestal gaat oma Jaja bij kleinzoon Bram 
(bijna 3) oppassen in De Bilt. Dan past zij 
ook op het kleine zusje van Bram. Ze gaat 
er op de fiets naar toe. Elke woensdag, 
weer of geen weer. Maar op deze dag is al-
les anders. Bram is bij oma in Utrecht. Daar 
heeft hij z’n favoriete speeltuin, de Kleine 
Dom in de Lange Nieuwstraat. •

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof
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Ondergrondse wereld
Onno Reichwein

‘Daar bij die grachten zo dicht langs het water, Daar onder die bomen van die oeroude gracht, 
waar tijden verstild zijn in vroeger en later. Daar voel je de adem uit vroeger dagen en kun 
je ontkomen aan jachten en jagen’, zingt Yvonne Groeneveld zachtjes aan de toog van haar 
Werftheater, Oudegracht 58-60. Yvonne: ‘Omdat ik zelf wilde optreden, ben ik in 1978 dit 
cabaret- en kleinkunsttheater begonnen. Al snel werd het een springplank voor aanstormend 
talent, zoals destijds Youp van ’t Hek. We zetten de traditie voort door nieuw talent met 
bekende namen te combineren. De plek is met honderd zitplaatsen kleinschalig en intiem. 
Ik vind: cabaret moet contact hebben, direct zijn. De gewelven en de beslotenheid van deze 
werfkelder lenen zich daar goed voor’.

Toen in de twaalfde eeuw grote overstromingen 
voorbij waren en het waterpeil daalde, groeven 
Utrechters vanaf het water tunnels onder de 
weg door naar hun grachtenkelders. Scheeps-
waren hoefden zo niet meer over de weg heen 
de kelders in gesleept te worden. De tunnels 
werden al snel verbreed tot werfkelders. Zo 
ontstond er aan de Oudegracht een haven- en 
opslagcomplex van meer dan twee kilometer 
aan weerszijden, verbonden met bruggen waar-
op gehandeld werd. Die bruggen werden ook 
voorzien van werfkelders, die, ter versteviging 
en om toegang te bieden vanaf de werf, parallel 
aan de gracht aangelegd werden. Daarna kreeg 
de Nieuwegracht werfkelders ter bevoorrading 
van de woonhuizen. De kelders aan de Drift en 
de Plompetorengracht werden direct met het 
water verbonden, dus zonder werven ertussen. 
Dit stelsel van totaal 732 werfkelders is uniek 
historisch erfgoed: nergens bestaat zoiets op 
zo’n grote schaal. 

Goedkope feestruimtes
De werfkelders raakten in onbruik toen eind 19e 
eeuw wegvervoer de overhand kreeg. Vanaf de 
late jaren zestig en zeventig kregen leegstaande 
kelders een alternatieve functie. Er werd geëxpe-
rimenteerd, soms met dingen die het ´daglicht´ 
(nog) niet konden verdragen. Utrechts eerste 
coffeeshop, Sarasani, ontstond in de werfkelder 
van Oudegracht 327, en de oudste anarchisti-
sche boekhandel –wijlen- de Rooie Rat zat in 

de Stadhuiskelder. Homo’s ontmoetten elkaar 
in werfkelders (COC en ex-discotheek de Roze 
Wolk) voordat ze later ‘bovengronds’ gingen. 
In klamme kelders oefenden ‘underground’ 
popbandjes en vonden kleinschalige optredens 
plaats. Werfkelders waren vooral ook goedkope 
feestruimtes waar je onder de visnetten dingen 
kon doen waarvan je niet wilde dat je ouders 

erachter kwamen. 
Eind 20e eeuw werd de Binnenstad steeds 
aantrekkelijker voor bezoekers en welgestelde 
bewoners. Gemeente en particuliere eigenaars 
gingen eensgezind aan de slag om de werf-
kelders op te knappen. Anno 2016 is er in 
Utrecht een ondergrondse stad ontstaan, waar 
gerecreëerd, gewinkeld, gewerkt en gewoond 
wordt. Als de zon doorkomt, stromen werfter-
rassen vol met gasten die bij een regenbuitje, 
of buiten het seizoen, doordrinken en –eten in 
de achterliggende kelders. Horeca kan gecom-
bineerd worden met veelsoortig ondergronds 
vermaak: Yvonne van het Werftheater treedt 
op voor bootgezelschappen die vervolgens in 
een naburig werfkelderestaurant dineren. In 
navolging van kunstenaars hebben architecten, 
ontwerpers, schrijvers en trainers de werfkelder 
ontdekt als dé plek om rustig te werken. 

Ontbijtje
Er openen steeds meer werfkelders waar je 
door yoga, meditatie, fitness, of door het huren 
van een bootje, lichaam en geest in evenwicht 
kan brengen. Een nieuwe trend, vooral richting 
Twijnstraat, is wonen of logeren in een werf-
kelder. Margreet van der Linden van B&B onder 
Oudegracht 360: ‘Mijn gasten komen overal 
uit de wereld hier naar toe. Ze voelen zich hier 
thuis, en wanen zich tegelijkertijd in de Middel-
eeuwen. Na een ontbijtje van de bakkerij in de 
kelder hiernaast, lopen ze in een wip door naar 
alle bezienswaardigheden. Mijn logees willen geen 
standaard hotel, maar een unieke belevenis’. 
Er is circa 850 jaar verstreken sinds de aanleg 
van de eerste werfkelders. Het zwaartepunt is 
verschoven van goederenopslag en -overslag 
naar een veelzijdig aanbod van belevenissen. 
Heel anders, maar zeker zo bruisend en lucra-
tief. • 

PS: Zie http://www.werftheater.nl/ voor agenda 
2016 •

Margreet van de Linden © Saar Rypkema

  Yvonne Groeneveld © Saar Rypkema



’Een aandeel in elkaar’ is het nieuwe motto 
van de Rabobank. Maar waarin de bank 
vooral een groot aandeel heeft, is in de te-
loorgang van het buitengebied. Grote delen 
van het platteland zijn vergeven van de 
stank van de bio-industrie. De Rabobank is 
de grote pusher van die bedrijfstak. ‘Als ik 
jou was, beste man, zou ik er nog een flinke 
stal bijbouwen. Het geld is geen probleem, 
dat lenen we je graag’. 

Vroeger stonken de steden verschrikkelijk en 
moest je voor je frisse lucht naar buiten. Tegen-
woordig biedt het platteland geen enkele ga-
rantie meer. Het ene jaar heb je uitzicht op een 
schattig boerderijtje, het volgende staat er een 
enorme, onbeschrijflijk lelijke (is er op het plat-
teland geen welstandstoezicht?) stal naast, en 
komt een misselijkmakende walm je tegemoet. 
Toch ligt het waarschijnlijk niet aan die stallen 
dat steden hard groeien, Utrecht voorop. Over 
een jaar of wat hebben we vierhonderdduizend 
inwoners; we lopen snel in op nummer drie, Den 
Haag. 

Blijmoedig
Dit stadsgesprek heeft de groei van Utrecht als 
thema. Stadsgesprekken zijn een nieuw feno-
meen. Het zijn bijeenkomsten, georganiseerd en 
geregisseerd door de gemeente, met de bedoe-
ling het stadsbestuur op ideeën te brengen. De 
uitnodigingen gaan vooral naar de mensen en 
organisaties die ‘er zin in hebben’. Als het goed 
is hangt er een blijmoedige sfeer. 

Stadsgesprek: wie heeft er nog een idee?
Dick Franssen
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De gespreksleiding is in handen van een man die 
het voorstelt alsof de groei van Utrecht een gege-
ven is, niet beïnvloedbaar, autonoom. Hij ontdekt 
in de zaal enkele ‘vriendjes’ (zo zegt hij dat) die 
hij vraagt hoe ze tegen de groei aankijken. Nou, 
positief dus. 
Stadsgesprekken gaan altijd op dezelfde manier: 
eerst centraal, dan in groepjes, en tenslotte weer 
plenair. 
Het groepje Binnenstad filosofeert over de vraag 
of de groei van de hele stad leidt tot een nog 
verdere druk op het centrum. Blijft het er nog een 
beetje aangenaam wonen of wordt het een over-
volle ontmoetingsplaats? Conclusie: vinger aan 
de pols houden. 

Afgeslagen
Op een stadsgesprek een paar weken later zijn 
volop lekkere broodjes, een goed teken. ‘Wat kan 
de gemeente bijdragen om in 2020 de aantrekke-
lijkste horecastad van Nederland te zijn?’ luidt de 
vraag, waarop de ondernemers uit de sector mas-
saal afkomen, net als mensen met horeca-plan-
nen. De wijkraad Binnenstad slaat de uitnodiging 
af omdat de gemeente het voorstelt alsof de 
wijkraad steeds met het horecabeleid instemt, 
wat in werkelijkheid niet het geval is. Volgens de 
wijkraad is er in de Binnenstad meer dan genoeg 
horeca. Hoe je de horeca aantrekkelijker kunt ma-
ken moeten de ondernemers zelf maar uitzoeken. 
Maar met de teneur van het stadsgesprek kan de 
wijkraad tevreden zijn: ook de horecamensen zelf 
vinden dat de grens in de Binnenstad is bereikt. 
De gemeente moet stoppen met het aanmoedi-

Met zijn knoestige stok en zijn sobere mantel ziet 
Adrianus VI er meer uit als een pelgrim dan als 
een paus. Hij staat sinds eind december voor het 
huis op de Pausdam, dat hij liet bouwen toen hij 
nog in Utrecht zat. Nooit heeft hij het af gezien. 
Ook nu kijkt hij er niet naar. Hij heeft de blik ge-
richt op het zuiden, richting Rome, waar hij van 
1459 tot 1523 de plaatsvervanger van God op 
aarde was. 
Wie niet beter weet zou denken dat er met het 
beeld nog wat moet gebeuren, dat het slechts 
tijdelijk rust op vier hardhouten wiggen. Maar 
zoals het nu staat, zo is het bedoeld. Want, zegt 
beeldhouwer Anno Dijkstra: ‘door het beeld een 
stevig fundament te geven en tegelijkertijd op 
wiggen te plaatsen, wordt het bevroren in een 
fase tussen verleden en toekomst en roept het 
vragen op over de actuele betekenis van vereren 
en herdenken.’
Dat is goed om te weten. •

Paus als pelgrim

© Patrick van der Sande 

gen van ondernemers om er nog iets te begin-
nen. De leegstand van winkels oplossen met nog 
meer koffie- en lunchzaakjes is een zwaktebod. 
De groei van de sector moet gebeuren in de bui-
tenwijken. Daar is horeca schaars, ook al wordt 
het langzamerhand wat beter. 

NV-Huis
Als er twee gegadigden zijn die evenveel bieden 
voor het NV-Huis-complex op de Oudegracht 
(inclusief het oude Tivoli) dan krijgt de koper de 
voorkeur die de ‘broedplaats’ Kytopia van mu-
zikant Colin Benders er laat zitten, zo heeft de 
gemeente meegedeeld. Moeten we daar blij mee 
zijn? 
Dankzij een prijsvraag, georganiseerd door de 
Vereniging Oud-Utrecht, ligt er een stapel soms 
verrassende plannen voor het NV-huis klaar. Niet-
temin houdt de gemeente ook nog een stads-
gesprek over de toekomst van het voormalige 
kloostercomplex. Het is een aardige avond, maar 
nieuwe dingen hoor je natuurlijk niet. Dat kan 
ook niet als zoveel mensen hun hersens er al over 
gepijnigd hebben.
Een broedplaats zat niet bij de ideeën van de 
deelnemers aan de prijsvraag. Logisch, want waar 
kunnen jonge creatievelingen die nieuwe dingen 
uitproberen beter terecht dan in een oude school 
of een overtollig bedrijfsgebouw in een buiten-
wijk? Het NV-Huis zit nu de meeste tijd potdicht 
voor het publiek. Dat blijft dus misschien zo. 
Zonde van die zaal, de karakteristiekste van 
Utrecht, zeer geschikt voor stadsgesprekken, 
om maar wat te noemen. •
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Deze zomer is het 25 jaar geleden dat met 
‘Nachtregels/Night lines’ op allerlei plaatsen 
in de Binnenstad tegelijk met de straatver-
lichting lichtteksten opgloeiden. ‘Ik ben ze 
een keer doodalleen ’s morgens om vier uur 
allemaal langsgelopen’, zegt de bedenker 
van het project, de toenmalige directeur van 
het Centraal Museum Sjarel Ex (nu directeur 
van Museum Boymans Van Beuningen). 
‘Prachtig, de verbinding tussen tekst en licht: 
de poëtische kant van de stad. Een ervaring 
die mensen bijblijft.’ 

‘Het is goed als een museum uit z’n doosje komt’, 
vindt Ex, zodat iedere burger van de kunst kan 
genieten. Hij bladert door de catalogus uit 1991.. 
En vertelt over Rammelzee: ‘Een kunstenaar verge-
lijkbaar met Keith Haring. Hij werkte drie maanden 
in een leegstaand pand in de Wijde Doelen aan 
zijn lichtwerk voor de Domkerk. Daar maakte hij 
ook elke dag twee of drie schilderijen, die hij aan 
de deur verkocht om zijn bezoek aan coffeeshops 
te financieren.’ Ex wijst op de foto in de catalogus: 
‘Hier hingen ramskoppen aan de gevel van de 
Domkerk, op de ochtend van de opening vers uit 
het slachthuis gehaald. Toen ik zag hoeveel bloed 
eruit droop, heb ik roze purschuim laten halen. 
Daarmee hebben wethouder Willem van Willigen-
burg en ik het werk ‘Do not open until Doomsday’ 
volgespoten: dan viel dat bloed niet zo op.’

Rattenvoer
De met fakkels verlichte dichtregels van Lucebert, 
‘Het besef een broodkruimel te zijn op de rok van 
het universum’, op de bakkerswinkel werden da-
gelijks vernieuwd. ‘De bakker leverde ze elke dag 
van vers brood. De ratten wisten daar wel raad 
mee. Hij heeft toen het deeg langer doorgebak-
ken, maar dat hielp niet.’ 
Van de illuminatie bij Amelisweerd werd de foto 
gemaakt drie uur voordat de catalogus gedrukt 
moest worden: ‘Het lukte niet om het project op 
de juiste manier aan te lichten. Toen heeft de fo-
tograaf er de koplampen van zijn auto op gezet.’ 
Niemand heeft dit onderdeel van Nachtregels 
daarna nog gezien. Ex: ‘De belichting functioneer-
de niet. Dat was toen technisch duur en ingewik-
keld, terwijl je er tegenwoordig één beamer op 
zet.’ 
Zulke technische problemen waren er later nog 
meer bij ‘Panorama 2000’, waarbij vanaf de Dom 
lichtprojecten te zien waren. ‘Panorama was een 
direct gevolg van Nachtregels. De gemeente wilde 
dat ik weer eens zoiets deed.’ Zo landde de UFO 
op de Inktpot en stonden er een reuzenrad voor 
auto’s voor de Stadsschouwburg en een nepzon 
op de koffiesilo van Douwe Egberts.

Sociaal
‘Nachtregels was ook een erg sociaal project. 
Eigenaren en bewoners waren erbij betrokken’, 
zegt Ex. Het werkte goed, behalve in de Lange 

Nachtregels, wat er 25 jaar later van over is

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Nieuwstraat. Buren van de rebus op het Willem 
Arntzhuis drukten regelmatig op de brandknop. 
Dan ging het licht uit. 
In de Korte Smeestraat vroeg het Centraal Muse-
um alle bewoners naar hun beroep. De Amerikaan 
Allen Ruppersberg maakte er ‘uithangborden’ van, 
geïnspireerd op oude reclames. Het is een van de 
weinige kunstwerken die na de tentoonstelling van 
1991 is blijven hangen. De bewoners zijn er nog 
steeds enthousiast over. Tijdens de ‘burendag’ op 
26 september 2015 wisselden ze informatie over 
het lichtproject uit. Niet van elk bord is bekend 

wie er toen woonde. Het archief van het Centraal 
Museum bewaart Ruppersbergs omschrijvingen, 
soms intrigerend, zoals ‘Publisher (of confusing 
matters)’. Wel is van ‘We give personal service’ 
duidelijk dat daar butler Dirk woonde. ‘Je kunt het 
ook omdraaien,’ zegt Sjarel Ex, ‘dat er in dat huis 
opnieuw een butler moet wonen.’ •

Nachtregels in de Korte Smeestraat © Saar Rypkema

Anne Pols



Vijf jaar geleden woonde er vrijwel niemand 
op het Vredenburg. Nu zijn er – dankzij de 
appartementen in gebouw De Vredenburg, – 
al heel wat bewoners, en eind dit jaar, als het 
entreegebouw van Nieuw Hoog Catharijne 
klaar is, zullen het er nog veel meer zijn.
De definitieve inrichting van het plein kan 
niet meer alleen een zaak zijn van gemeente 
en ondernemers. Ook de bewoners hebben 
een stem. Op twee bijeenkomsten konden ze 
die laten horen. 

Uitgangspunten van de gesprekken waren: de 
markt op het Vredenburg blijft, en het plein moet 
een belangrijke verbinding vormen tussen het 
nieuwe Stationsgebied en de Binnenstad. 
Vreemd genoeg bleek dat de inrichting van de 
markt niet op de bijeenkomsten besproken kon 
worden. Voor de toekomst van de Utrechtse 
markten ‘liep een apart traject’. Wèl werd bekend-
gemaakt hoeveel ruimte voor de (zaterdag)markt 
beschikbaar moet zijn, zoveel mogelijk vrij van 
obstakels. Volgens de omwonenden komt dat neer 
op een groot open plein op marktloze dagen. Een 
fontein in het midden (er zijn al handtekeningen 
voor verzameld) zou dus niet kunnen. 
Langs gebouw De Vredenburg komen banken. 
De bewoners boven de winkels vrezen nachtelijke 
overlast van de gebruikers van die banken. 
De verlichting staat nog ter discussie. Voorgesteld 
worden armaturen op hoge houten palen. Velen 

vonden deze echter te kaal en te modern, en ook 
vanuit beheer waren er bedenkingen. 

63 kramen
De gemeente heeft het ‘aparte traject’ voor de 
markten ‘uitgezet’ in samenspraak met alleen de 
kooplui van de zaterdagmarkt. Andere markt-
kooplieden en middenstanders zijn hierover nogal 
verontwaardigd. Voor de zaterdagmarkt is een 
nieuwe opstelling bedacht, voor 63 kramen. Dat 
zijn er dertien minder dan vóór alle bouwactivi-
teiten. Voor deze dertien kramen wordt nog een 
andere locatie gezocht. 
Verder moet de kwaliteit van de markt beter 
worden. Het aandeel kramen met levensmidde-
len wordt groter, en ondernemers met ‘nieuwe 
concepten’ krijgen een kans. Voorgesteld wordt de 
markttijd ’naar de avond te verlengen’. Dit zullen 
de omwonenden niet op prijs stellen. Zij klagen 
toch al over de vroege opbouw: al ‘s middags voor 
de markt op de dag daarop. 
Bewoners en winkeliers rond de markt klagen ook 
over de voortdurende stank van de viskramen. 
Oplossingen hiervoor ontbreken in het marktplan. 
Redenen genoeg om te betreuren dat markt en 
inrichting van het plein niet tegelijkertijd konden 
worden besproken. Hierdoor kon ook het fiets-
parkeerprobleem worden doorgeschoven. Gezien 
alle ontwikkelingen rond het Vredenburg: bouw 
Nieuw Hoog Catharijne, de uitbreiding van de Bij-
enkorf, nieuwe winkels in het voormalige gebouw 

van Galeries Modernes (de Blauwe Planeet) en de 
reeds aanwezige nieuwbouw zal de behoefte aan 
mogelijkheden om fietsen te stallen steeds meer 
toenemen, terwijl de gemeente tegelijkertijd de 
stallingmogelijkheden op straat beperkt. 
Dit jaar zal het plein verscheidene keren op de 
schop gaan. Begin januari tot midden februari 
voor de aanleg van kabels en warmteleidingen, en 
deze zomer voor de bestrating van het marktge-
deelte. •
Zie ook bladzijde 22 (pagina van het wijkbureau) 
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Na ruim twee jaar onzekerheid is het een feit: 
het buurthuis In de 3 Krone kan blijven in het 
pand Oudegracht 227. 
Toen huisbaas Mitros de huur opzegde, brak er 
een onzekere tijd aan voor het buurthuis, dat 
toen al door gebrek aan subsidie een jaar in 
zelfbeheer draaide. Een kleine groep vrijwilligers 
hield met veel enthousiasme, creativiteit en 
doorzettingsvermogen het buurthuis overeind. 
Uiteindelijk is er een koper gevonden voor het 
pand aan de Oudegracht. Hij heeft het buurthuis 
een huurcontract aangeboden voor minimaal 
tien jaar. De vaste activiteiten, zoals de koren, de 
toneelgezelschappen en de cursussen, blijven. 
In de 3 Krone kan weer plannen maken voor 
nieuwe sociale en culturele activiteiten. 
Op het ogenblik is er elke eerste zaterdag van 
de maand een kledingbeurs, elke vierde vrijdag 
een buurtdiner in samenwerking met Resto van 
Harte, en elke woensdagmiddag open huis, 
met bridge, lezen en gezellig bijpraten. Intussen 
zoekt het buurthuis nog vrijwilligers, en de brid-
gegroep kan wel wat aanvulling gebruiken. 

Op 24 januari is iedereen van harte welkom op 
de nieuwjaarsborrel. •

Hoofdbreken over inrichting Vredenburg 
Ben Nijssen

In de 3 Krone gered Debije 2 
Ingezonden

Naar aanleiding van de passages over Peter Debije 
in het stukje ‘Overal vandaan’ ( Binnenstadskrant 
november) het volgende: Alweer over Debije? Ik 
dacht dat die kwestie achter ons lag. Vreemd dat 
u deze zaak weer oprakelt, terwijl een commissie 
van wijze mannen, de Commissie Terlouw, een 
en ander heeft uitgezocht en tot de conclusie is 
gekomen dat de naam van het Debije-instituut 
kan blijven zoals deze nu is. Debije was welis-
waar negatief besproken in het boekje Einstein in 
Nederland, maar hij lijkt me na de uitspraak van 
Terlouw c.s. overtuigend gerehabiliteerd. Om met 
Carice van Houten/Paul Verhoeven (Zwartboek) te 
spreken: houdt het dan nooit op...?!

T. Flesseman, abonnee

Reactie
Enkele maanden na de ‘uitspraak’ van de 
Commissie Terlouw werd op het symposium 
‘Foreign scientist under Hiltler’(internationale 
bijeenkomst van historici die zich speciaal met 
de nazi-tijd bezighouden, Göttingen, 2008) een 
hele dag uitgetrokken voor de kwestie Debije. 
Dankzij een vriend, werkzaam bij het Max Planck 
Instituut in Göttingen, was ik erbij. 

Veel aandacht kreeg het NIOD-rapport ‘In 
naam der wetenschap? P. J.W. Debije en zijn 
carrière in nazi-Duitsland’. De onderzoeker, 
dr. Martijn Eijkhof, gaf in een toelichting een 
verontrustend beeld van de houding van 
Debije. Dat beeld rijst ook op uit zijn rapport, 
bijvoorbeeld in het laatste hoofdstuk: ‘Debije 
kan met reden een opportunist genoemd 
worden. Hij was zowel in het Derde Rijk als 
vanaf 1940 in de Verenigde Staten loyaal 
aan het heersende politieke systeem, terwijl 
hij tegelijkertijd een achterdeur openhield: in 
het Derde Rijk door zijn Nederlands staats-
burgerschap aan te houden, in de VS door 
in het geheim nog enige contacten met 
nazi-Duitsland te onderhouden.‘
De Nederlandse pers was ten tijde van het 
uitkomen van het NIOD-rapport ‘wel klaar’ 
met de kwestie en schonk er nauwelijks 
aandacht aan. De Commissie Terlouw con-
cludeerde uit het onderzoek dat er met de 
man niet zo veel aan de hand was. Wat mij 
betreft rust Debije in vrede. Maar dat een 
instituut van de Universiteit Utrecht zijn 
naam blijft dragen, vind ik op zijn zachtst 
gezegd merkwaardig. Het rapport van 
Martijn Eijkhof staat op het internet. • 

Dick Franssen

De Tweede Kamer wil dat Utrecht en Rotterdam 
de milieuzone voor personenauto’s afschaffen. 
De gemeentes zijn daartoe echter niet bereid. 
Zij gaan gewoon door. Hoe het afloopt is ondui-
delijk. De VVD-Utrecht vindt dat in afwachting 
van de uitkomst geen bekeuringen meer mogen 
worden uitgedeeld (tot nu toe voor ongeveer 
800.000 euro). Tien procent van de bekeurden 
maakt bezwaar. De bedoeling is de boete te 
verhogen van 80 euro naar 160 euro zodra 
betere waarschuwingsborden zijn geplaatst. •

Verwarring over 
milieuzone

www.binnenstadskrant.nl
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‘Breng uw buur’ 
Bijzonder dineren bij Bartholomeus Gasthuis 

Hooch Boulandt krijgt speelplaatsje 
naast lavendeltuin 

Hooch Boulandt krijgt toch een 
kleine speelplaats. Dat is de uit-
komst van het bewonersinitiatief 
dat officieel sinds 2013 loopt; het 
idee kwam van een aantal moeders 
met kinderen, ondersteund door 
DOENJA. Aangezien het proces 
moeizaam verliep, heeft wijkwet-
houder Kees Geldof zich afgelopen 
zomer persoonlijk met deze kwestie 
bemoeid. Hij heeft onlangs besloten 
dat dit initiatief, op basis van de toe-

name van het aantal jonge kinderen, 
gehonoreerd kan worden.
De speelplaats die naast de laven-
deltuin gaat komen, is ontworpen in 
samenspraak met de direct omwo-
nenden. Een aantal mensen dat zich 
tegenstander van dit initiatief toon-
de, heeft, nadat het besluit gevallen 
was, samen met de initiatiefnemers 
meegedacht over de inrichting. De 
verwachting is dat de speelplaats er-
gens begin april wordt opgeleverd. •

Ook de Binnenstad krijgt een Sa-
men-netwerk. Dat is een sociaal net-
werk dat in Utrecht onder de naam 
Samen in de Stad wordt uitgerold.
Doel van het Samen-netwerk is dat 
buurtbewoners ouderen ondersteu-
nen door een boodschap voor hen 

te doen of gewoon eens samen een 
kopje koffie te drinken. Oude-
ren kunnen zo langer én prettig 
zelfstandig blijven wonen. DOENJA 
Dienstverlening ondersteunt het 
Samen-netwerk in de Binnenstad. 
Samen in de Stad zorgt voor net-

werken in de wijken. Zo’n netwerk 
brengt wijkbewoners, jong en oud, 
met elkaar in contact. Zo kunnen zij 
praktisch iets voor elkaar beteke-
nen. Maar ook worden ouderen 
gestimuleerd om van voorzieningen 
in de wijk gebruik te maken, aan 
activiteiten mee te doen of zelf iets 
te organiseren. Samen in de Stad 
brengt mensen samen. Ouderen 
blijven tegenwoordig langer thuis 

Met uw oudere buurman of buur-
vrouw genieten van een over-
heerlijk ‘Huysmenu’ bij Brasserie 
Zunte en slechts voor één persoon 
afrekenen. Dat kan met ‘Breng uw 
buur’, een bijzondere actie van en 
bij het Bartholomeus Gasthuis ge-
durende de gehele maand februari 
2016. ‘We creëren met deze actie 
een gezellige avond!’         

Eten is een belangrijk moment van de 
dag. Het is gezellig en het is belangrijk 
voor de gezondheid. Dat geldt voor 
iedereen, maar vooral ook voor ou-
deren. Oudere mensen geven koken 
niet altijd meer de hoogste prioriteit, 
omdat het ‘gedoe’ is of omdat men 
alleen moet eten en dan de gezel-
ligheid mist die samen eten met zich 
mee brengt. Alleen uit eten gaan is 
voor velen echter net een stapje te ver. 
Om die drempel te verlagen heeft het 

Bartholomeus Gasthuis in de maand 
februari 2016 een bijzondere actie in 
Brasserie Zunte; als u iemand mee-
neemt – bijvoorbeeld uw buurman 
of buurvrouw - voor een overheerlijk 
‘huysmenu’, dan betaalt u maar voor 
één persoon. Een driegangenmenu 
voor twee personen kost slechts 
€ 14,50 (exclusief een drankje bij het 
eten). Op vertoon van de U-pas wordt 
dat zelfs € 8,50 voor twee personen!     

De bon bij dit artikel geldt op alle 
maandag- en vrijdagavonden in de 
maand februari 2016. Bel van tevoren 
even naar 030- 2310254 om er zeker 
van te zijn dat er plaats is, vul de bon 
in en neem die mee. Uw contact-
gegevens worden gebruikt om u te 
informeren over nieuwe acties of 
leuke bijeenkomsten in het Bartho-
lomeus Gasthuis. Zeker gaan dus, u 
bent van harte welkom! • 

Het Bartholomeus Gasthuis, al bijna 650 jaar gehuisvest in een monumentaal pand 
aan de Lange Smeestraat, is een modern kleinschalig verzorgings- en verpleeghuis 
en tevens Huis in de Wijk in het hart van Utrecht. Gastvrijheid, warmte, aandacht, 
respect en professionaliteit zijn er de leidende principes. In een open sfeer, met res-
pect voor ieders levensovertuiging, bepalen ouder wordende (binnenstad)bewoners 
hoe invulling wordt gegeven aan haar of zijn leven. Brasserie Zunte is voor eenieder 
vrij toegankelijk en serveert haar menu’s tegen een lage prijs voor mensen die minder 
te besteden hebben, waardoor ook zij uit kunnen gaan en mensen ontmoeten. Dit 
concept heet UvoorU; Utrechters voor Utrechters!  

Samen In de Binnenstad

✁

wonen en kunnen minder gemak-
kelijk een beroep doen op profes-
sionele hulp en ondersteuning. Het 
samen gezellig hebben en elkaar 
helpen wordt daarom steeds belang-
rijker. Kijk voor meer informatie over 
Samen in de Stad op: https://www.
facebook.com/SamenindeStad/ of 
neem contact op met onze sociaal 
makelaars via Binnenstad@doenja-
dienstverlening.nl •

Het speelplaatsje komt op stoep links van de oversteekplaats © Rijk Versluijs
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www.wijkraadbinnenstad.nl

Wijkraadpleging over participatie 

De wijkraden zijn in 2002 opgericht door het 
gemeentebestuur. De opdracht aan de wijkraad  
Binnenstad is om het college van burgemeester 
en wethouders, gevraagd en ongevraagd, te advi-
seren over alle zaken die de Binnenstad betreffen.
De wijkraad is samengesteld uit bewoners. De 
leden zijn een afspiegeling van de bevolking van 
de Binnenstad. Een belangrijk criterium voor de 
selectie van kandidaten is de bereidheid om het 
belang van de wijk als geheel te behartigen en 
bij voorkeur niet een specifiek deelbelang. Kan-
didaten kunnen ook geselecteerd worden op 
hun kennis, netwerk en verbondenheid met de 
Binnenstad. Ook (horeca)ondernemers kunnen lid 
zijn. Wijkraden zijn een bijzonder instrument van 
burgerparticipatie naast bijvoorbeeld actiecomi-
tés, klankbordgroepen en burgerpanels.

Contacten
De wijkraad wordt bij voorkeur in een vroeg 
stadium betrokken bij de beleids- en planontwik-
keling. Op die manier kan de wijkraad invloed 
uitoefenen op die ontwikkelingen voordat het 
college en de gemeenteraad een besluit nemen.

Vanaf het begin heeft de wijkraad contacten 
opgebouwd met de verschillende afdelingen van 
het ambtelijk apparaat, met de gemeenteraad en 
natuurlijk met het college van burgemeester en 
wethouders.
De wijkraad werkt regelmatig samen met belan-
gengroepen, met name bewoners van de Binnen-
stad. De ene keer zoeken bewonersgroepen de 
wijkraad op om samen een bepaald belang onder 
de aandacht te brengen van het college. Ander-
zijds neemt de wijkraad het initiatief en biedt een 
groep bewoners zijn steun en/of expertise aan. 
De wijkraad neemt zoveel mogelijk deel aan de 
stadsgesprekken, vooral als het gaat om het be-
lang van de bewoners en de ondernemers van de 
Binnenstad.

Wijkparticipatie
 Op 12 november 2015 nam de gemeenteraad 
de motie ‘Vernieuw de wijkparticipatie’ aan. Kort 
samengevat staat in de motie dat het college de 
participatie in de wijk wil vergroten en het han-
delen van de gemeente transparanter wil maken. 
Dat het college hierover primair met de wijkra-
den in gesprek wil. Dat bij wijkraden, college en 

gemeenteraad de ambitie bestaat om een meer 
gemêleerde groep mensen bij het gesprek over 
de wijk te betrekken. Dat er vele andere manie-
ren zijn om in de wijk invloed uit te oefenen dan 
alleen via de wijkraad.
De gemeenteraad is van mening dat de wijkraden 
bestaan uit zeer actieve en betrokken Utrechters. 
Dat er ook anderen zijn die graag willen partici-
peren, maar dat niet doen, of niet via het systeem 
van wijkraden. Dat de rol van de wijkraden ver-
andert en zij al eerder in de processen worden 
gevraagd mee te denken.
De gemeenteraad draagt het college op om 
uiterlijk eind 2016 te komen met een voorstel 
voor een vernieuwde vorm van wijkparticipatie.
Dit voorstel dient ontwikkeld te worden met 
bewoners, organisaties in de wijken en de 
gemeenteraad.
Deze motie is voor de wijkraad aanleiding om 
als onderwerp voor de wijkraadpleging 2016 te 
kiezen voor ‘Vernieuw de wijkparticipatie’. 
Op deze manier willen wij zoveel mogelijk bewo-
ners en ondernemers betrekken bij de vernieu-
wing van de wijkparticipatie. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad. 

Afval ondergronds in Wijk C en Hooch Boulandt
Kirsty Westra en Ben Nijssen

Sinds eind 2015 zetten de bewoners van 
Wijk C en Hooch Boulandt geen vuilnis-
zakken meer aan de straat. Zij brengen die 
voortaan naar de nieuwe ondergrondse af-
valcontainers, die de afgelopen maanden op 
verscheidene plaatsen zijn neergezet.

De gemeentelijke dienst IMH (Inzamelen, Mark-
ten, Haven) besloot met ‘het nieuwe inzamelen’ 
aan te haken bij de herinrichting van de St. Ja-
cobsstraat in Wijk C. Begin november was het 

zover. De bewoners hadden van te voren een 
pasje ontvangen om ‘hun’ container te openen. 
Het pasje werkt uitsluitend op de container die bij 
het huisadres hoort. 
Niet alle bewoners zijn even blij met deze nieuwe 
manier van vuilinzameling. De gang naar de con-
tainer wordt vooral door ouderen als belastend 
ervaren. Anderen zien de voordelen er wel van 
in. Minder troep op straat door open gescheurde 
zakken. Geen hopen vuil meer op de verzamel-
plekken (hoeken) op straat. Wegbrengen van je 

vuil wanneer je het zelf het beste uitkomt en niet 
meer persé in huisvuilzakken, maar in plastic tas-
jes die je anders weggooit. 

Meeliften
Voorlopig blijven Wijk C en Hooch Boulandt de 
enige buurten in de Binnenstad met ondergrondse 
huisvuilcontainers. Andere buurten komen in de 
toekomst misschien aan de beurt. Projectmamager 
Glenn Veira: ‘We kijken waar van containers kun-
nen plaatsen kan zonder overlast te veroorzaken. 
We liften mee met andere projecten, bijvoorbeeld 
als de riolering wordt aangepast.’ 
Eén klein deel van Wijk C blijft buiten de nieuwe 
vuilophaalmethode vallen. Dit is het deel van de 
Oudegracht tussen Jacobs- en Viebrug. Op de 
gracht is geen plaats voor ondergrondse con-
tainers, en evenmin in de directe nabijheid. De 
gemeente durft het (nog) niet aan bewoners te 
vragen om hun huisvuil aan de werf te zetten.
In de toekomst krijgen Utrechtenaren in wijken 
waar veel mensen een tuin of een achterom heb-
ben kleine kliko’s voor gft-afval, plastic en papier. 
Vuilniswagens komen ze legen. Het restafval moet 
naar de containers. Een tip voor de gemeente: ver-
spreid ook in het Engels gestelde brieven met aan-
kondigingen van maatregelen. Veel buitenlandse 
tijdelijke bewoners hadden niet begrepen dat het 
pasje voor een vuilcontainer was bedoeld. •

Wennen aan de afvalcontainers © Saar Rypkema



Binnenstadskrant pagina 20

Wijkbureau Binnenstad

Gemeente Utrecht en de wijkbewo-
ners wilden de laanstructuur langs 
het Lucasbolwerk versterken en 
een mooie zichtlijn creëren. In de 
afgelopen jaren zijn daarvoor linden 
geplant. Onder andere de linden die in 
de Croeselaan hebben gestaan. Begin 
december zijn, dankzij de inspannin-
gen van Vereniging Comité Behoud 
Lucasbolwerk, twee nieuwe Hollandse 
linden langs de straatkant geplant. 
Hierdoor wordt het idee van een laan 
versterkt en is het gat in het bladerdak 
opgevuld. Ook de stinsencultuur op 
het Lucasbolwerk is verder aangevuld 

door het poten van het zogenaamde 
Zocher stinsenmengsel rond de mooie 
rode beuk. Stinsenplanten is een 
verzamelnaam voor een bijzondere 
groep verwilderende voorjaarsbloemen. 
Onder de linden worden sneeuwklok-
jes, boerenkrokussen, gele krokussen 
en kleinbloemige narcissen gepoot. 
Dit geeft in het voorjaar een mooie 
bloemenpracht.

Door de aanplant van de bollen is een 
nieuw maaischema voor het Zocher-
plantsoen nodig. Zodra de stinsen zijn 
uitgebloeid en afgestorven (eind mei/
begin juni) wordt er gemaaid. Hierdoor 
kunnen we in de winter maandenlang 
genieten van bloeiende bollen en in 
de zomer van gras. In augustus en in 
oktober wordt het gras nog een keer 
gemaaid. •

Linden en stinsen op Lucasbolwerk

Wijkbureau Binnenstad heeft, net 
als de andere wijken in Utrecht, 
ieder jaar een Wijkactieprogramma 
(WAP). U leest in dit programma 
welke projecten de gemeente 
Utrecht samen met bewoners, on-
dernemers en andere partijen het 
komend jaar uitvoert om te werken 
aan de belangrijke vraagstukken in 
de wijk. 

Kijk voor het Wijkactieprogramma 
2016 en wijkambities op www.
utrecht.nl/wijken-en-participatie/
wijkambities-en-wijkactieprogram-
mas/
Let op: De wijkactieprogramma’s 
bevatten een aantal projecten, 
gericht op de ambities van de wijk. 
Het is geen compleet overzicht. 

Wilt u meedenken over onderwer-
pen die in uw wijk spelen? Geef u 
dan op voor het onderzoekspanel 
van de gemeente Utrecht: 
www.utrecht.nl/utrechts-onder-
zoek-en-cijfers/meedoen-aan-on-
derzoek/bewonerspanel. •

Het Lucasbolwerk wordt groener. 
In 2014 is het wijkgroenplan 
samengesteld. In dat jaar zijn 17 
plannen toegekend voor verdere 
uitwerking. 

Wijkactie-
programma 
en wijkambities 

Samen maken wij de binnenstad van Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar

Eind januari starten de werkzaam-
heden voor de herinrichting van de 
Twijnstraat en Nicolaasstraat. De 
gemeente verwacht dat de werk-
zaamheden ongeveer 12 weken 
duren en eind april klaar zijn. Door 
de Twijnstraat en de Nicolaasstraat 
opnieuw in te richten wil de ge-
meente de straten aantrekkelijker, 

Herinrichting Twijnstraat en Nicolaasstraat 
toegankelijker en veiliger maken.
Het straatbeeld wordt rustiger. 
Obstakels worden zoveel mogelijk 
verwijderd of bij elkaar gezet. Parkeer-
vakken voor zowel de fiets als de auto 
komen meer bij elkaar te staan. Ook 
wordt de straatverlichting dichter bij 
de gevels geplaatst en worden paaltjes 
verwijderd. 

Tijdens de werkzaamheden zijn beide 
straten slecht of niet bereikbaar voor 
auto en fietsverkeer. Fietsers kunnen 
parkeren op het Nicolaaskerkhof. Er 
staan omleidingsborden voor de au-
to’s. De winkels zijn goed bereikbaar 
voor voetgangers. Het werk kan niet 
zonder overlast gedaan worden. De 
aannemer plant zijn werkzaamheden 

zo dat de overlast beperkt blijft.
De herinrichting van de Twijnstraat en 
de Nicolaasstraat is een van de uitwer-
kingen van het stedelijke ‘Ambitie-
document Utrecht Aantrekkelijk en 
Bereikbaar’ voor het centrum. Hierin 
bevestigt Utrecht het centrum als 
domein van voetgangers en fietsers.•

Samen werken aan 
een leefbare, levendige 
en veilige wijk

Wijkbureau Binnenstad wenst u 
een gezond en initiatiefrijk 2016!
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Stadsschouwburg Utrecht 
open voor publiek 

Wijkbureau Binnenstad

In beide zalen van de schouwburg 
zijn de zichtlijnen verbeterd en is er 
meer beenruimte gecreëerd. Ook is 
het gebouw energiezuiniger gemaakt. 
Waar mogelijk werd de monumentale 
waarde hersteld van het moderne 
ontwerp van architect Dudok. De 
vernieuwde Blauwe Zaal en stadsres-
taurant Zindering zijn in september 
al in gebruik genomen. De nieuwe 
zaal trok de afgelopen maanden al 
ongeveer 17.000 bezoekers. Het door 
Dudok ontworpen gouden beeldje 

- ‘de muze’ - dat een tijd ontbrak 
aan de gevel van de schouwburg, is 
teruggeplaatst. Langzaam maar zeker 
krijgt het Lucasbolwerk zijn ‘oude’ 
gezicht terug. 
Bij de opening van het gebouw kan 
heel Utrecht kennismaken met Mevr. 

Op het Lucasbolwerk is hard 
gewerkt aan de renovatie van de 
Stadsschouwburg. Op maandag 
4 januari opent de schouwburg 
weer zijn deuren voor het pu-
bliek met een voorstelling van 
Theater Utrecht: ‘Een soort Ha-
des’. Tijdens de Nieuwjaarsduik 
op zondag 10 januari is het hele 
gebouw open voor iedereen 
(van 13.00 tot 17.30 uur).  

    Voorkom vervuiling door oud papier 

In de Binnenstad (binnen de singels) 
worden papier en karton iedere 
woensdag huis-aan-huis opgehaald. 
Van pizzadozen, tot oude kranten. 
Van toiletrolletjes tot eierdozen. Het 
komt regelmatig voor dat het papier 
of karton weg waait en voor vervui-
ling zorgt in de straat of wijk. 

Foto is gemaakt door Jesse Nortier

In deze volksgezondheidsmonitor staan alle onderzoeksresultaten op 
gezondheidsgebied. De afdeling Volksgezondheid van gemeente Utrecht 
doet voortdurend onderzoek naar onder andere voeding, bewegen, alcohol, 
pesten, werk en gezin en de invloed daarvan op de gezondheidssituatie, vaak 
uitgesplitst naar wijk. Interessant voor iedereen die het belangrijk vindt om 
mee te bouwen aan een gezonde toekomst. 

De VMU is meer dan een rapport. Epidemiologen van de gemeente Utrecht 
verzamelen en analyseren lokale en algemene databronnen. Zij vragen 
Utrechtse professionals en (wijk-) adviesraden daarna of deze gegevens aan-
sluiten bij wat zij waarnemen en ervaren in de wijken. 

Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente onderzoeksresultaten? Volg 
ons op Twitter: @Utrecht_gezond. Wilt u weten hoe gezond de bewoners van 
Utrecht zijn? Kijk dan op http://www.volksgezondheidsmonitor.nl. • 

Hoe gezond zijn wij in Utrecht?

Gemeente Utrecht vindt gezondheid een belangrijke voorwaarde voor 
individueel levensgeluk. Bovendien geldt dat wie gezond is, mee kan 
doen in de samenleving en wie meedoet, zijn eigen gezondheid weer 
versterkt. Maar hoe gezond zijn de inwoners van Utrecht? Om dat in 
beeld te brengen wordt één keer in de vier jaar onderzoek gedaan 
onder de inwoners. Onlangs is de Volksgezondheidsmonitor Utrecht 
(VMU) 2014 uitgebracht. 

U kunt dit voorkomen door het 
oud papier op een van de volgende 
manieren aan te bieden:

• Samengebonden met een touw
• In een doos
• In de papierkliko (mits deze 
 toegestaan is op het huisadres).

Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl voor meer informatie over de 
ophaaldagen en wat wel of niet bij het oud papier mag. •

Nieuwe wethouder geïnstalleerd 

Kees Diepeveen (GroenLinks) is op 10 december in de gemeenteraad van 
Utrecht geïnstalleerd als wethouder. Hij volgt Margriet Jongerius op. 
De portefeuille van Kees Diepeveen is: Zorg en Maatschappelijke Ondersteu-
ning, Welzijn, Cultuur, Wijkgericht werken en participatie en Wijk Noordwest. •

Dudok, de nieuwe horecagelegenheid 
in de entreehal van de schouwburg. 
Hier kunt u de hele dag terecht voor 
allerlei lekkers, gratis wifi, kunstboe-
ken, tijdschriften en kranten. Het is 

een ideale ontmoetingsplek met uit-
zicht op het plantsoen. Mevr. Dudok 
is dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur, behalve op zondag. Loop 
gerust eens binnen! •
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Wijkbureau Binnenstad

Aardige boodschappen 
op de werf

Vredenburgplein in een 
nieuw jasje

De afgelopen jaren is er veel 
gebouwd rond het Vredenburg-
plein. Dit jaar krijgt ook het plein 
zelf een metamorfose. Er lag al 
een voorlopig ontwerp van het 
Vredenburgplein uit 2007. Nu 
wordt het definitieve ontwerp 
van het plein gemaakt en dat 
wordt dit voorjaar aan het college 
voorgelegd. 

Het Vredenburgplein: ontmoetings-
plek, marktplein, huiskamer, 
evenementenplein. Het is aan land-
schapsarchitect Carien ten Cate om 

al deze functies mogelijk te maken. 
“Ik heb geprobeerd een ontwerp te 
maken dat recht doet aan de historie 
van de plek, door bijvoorbeeld de 
straatnaamaanduidingen van de 
steegjes in de bestrating te behou-
den. En we zoeken naar een fraaie 
manier om de contouren van kasteel 
Vredenburg zichtbaar te maken. Het 
plein moet gezellig aanvoelen, aan de 
andere kant wil je ook zo min moge-
lijk obstakels zodat je er makkelijk de 
markt of evenementen kunt organise-
ren. Dat is wel een uitdaging”, lacht 
Carien ten Cate. 

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, 

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 19 januari, 16 
februari, 22 maart en 19 april van 
17.00 – 18.00 uur. Het wijkspreek-
uur wordt gehouden bij het wijkbu-
reau 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 

Een goed idee?
Het Initiatievenfonds 
helpt mee!

De walmuren tussen de 
Viebrug en de Jansbrug zijn 
sinds kort voorzien van op-
vallende informatieborden 
over de werkzaamheden 
aan de werven. Deze borden 
zijn ontworpen door Bureau 
178 Aardige Ontwerpers.
 
Op de borden staat duidelijk 
vermeld hoe horeca en winkels 
aan de werf bereikt kunnen 
worden. Bij de toegang naar 
Club Basis wijzen doeken hoe 
u de trappen kunt bereiken. 
Behalve voor de vrolijke noot 
zorgen de banners en borden 
ook voor meer veiligheid op en 
rond het bouwterrein. • 

Tapijt van natuursteen
In het voorstel, zoals het er nu uitziet, 
krijgt het plein een antracietgrijs 
natuurstenen tapijt, met daarom-
heen een straatbreedte aan klinkers. 
Dezelfde klinkers die je nu vindt in de 
omliggende straten. Er komen in 
totaal dertien bomen op het plein. 
Om deze bomen meer ruimte te 
geven, worden ze voorzien van een 
verhoogde zitrand of een boom-
rooster rondom de wortels. Er komen 
hoge, houten masten met spots 
rondom het plein. Het gebruik van 

warm licht draagt bij aan het creëren 
van een sfeervol plein. 

Vaststellen ontwerp
Begin december hebben bewoners 
gereageerd op het ontwerp. Het 
ontwerp wordt ook besproken met 
de Wijkraad Binnenstad. Projectleider 
Geerte van der Steen: “Het is aan ons 
de verschillende belangen en wensen 
voor het plein inzichtelijk te maken 
en deze voor te leggen aan het 
college.” Naar verwachting wordt het 
ontwerp dit voorjaar vastgesteld. •

Het Initiatievenfonds is tot stand gekomen in samenspraak met 
bewoners en ondernemers uit de stad. Het bouwt in zekere zin voort 
op het Leefbaarheidsbudget (LBB), dat 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 cofinanciering, het leveren van een eigen financiële 
bijdrage, eigen inzet als vrijwilliger of een deel van de materialen leveren. 
Uitsluitend initiatieven waarbij de aanvragers 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.

Op www.utrecht.nl/initiatievenfonds vindt u meer informatie over het 
aanvragen en over de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. •
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De pagina Politiek staat open voor alle fracties in de gemeenteraad. Dit keer maakte alleen de VVD gebruik van de mogelijkheid.•

Politiek

Een aantal jaren heb ik vanuit onze woning uit-
gekeken op de Vollersbrug (tussen Twijnstraat en 
Lange Rozendaal). Zeker als ik een keer ‘s nachts 
niet kon slapen bood de brug altijd de troost dat 
er meer mensen in de stad wakker waren.

Op mijn huidige plekje in de Binnenstad hoor ik 
in de nacht alleen af en toe ruziënde katten, maar 
dagelijks passeer ik meerdere bruggen zonder erbij 
stil te staan dat zonder die bruggen de Binnenstad 
een verzameling eilandjes zou zijn. 

Permanent 
onderhoud

De verleiding is groot op dit punt het bruggetje te 
slaan naar het beeld van de brug als verbinding . 
Oh zo belangrijk in de raad om collega-raadsleden 
mee te krijgen in een standpunt, net zoals het 
zoeken naar wat elkaar bindt een zoveel prettiger 
samenleving oplevert dan het uitvergroten van 
verschillen.

Aandacht voor de brug zelf mag ook een keer. 
Hoe natuurlijk en stoer onze bruggen de Bin-
nenstad bijeenhouden; dat gaat niet vanzelf. Er 
zijn bruggen die hun werk al eeuwen volhouden 
en dat kan niet zonder dat af en toe onderhoud 
plaatsvindt, variërend van een schoonmaakbeurt 
tot grotere renovaties. 

In juli ‘grote busklap’
Ben Nijssen

Buspassagiers die van de Binnenstad naar het 
station moeten, kunnen vanaf 2 juli het beste op 
het Vredenburg uitstappen. Hun bus rijdt dan 
namelijk niet meer naar de stadskant van het sta-
tion, maar naar de Jaarbeurskant. Alle bussen, op 
lijn 2, 3, 6, 28 en 128 na, verhuizen op die datum 
van de oostzijde van het station naar de westkant. 
Het is geen tijdelijke maatregel, maar een defini-
tieve.
In het weekend van 12 en 13 december is er een 
nieuwe belangrijke stap gezet in deze ontwikke-
ling. Aan de westkant van het station is toen het 
eerste deel van een nieuw busstation in gebruik 
genomen. Tot die tijd stonden de busreizigers 
daar op een kaal, nat en tochtig stuk grond. Nu 
staan ze droog onder het dak van het treinstation. 
Het leek op het laatst op een race tegen de klok. 
Tot een week voor de verplaatsing van de bussen, 
ook wel ‘de kleine omklap’ genoemd, moest er 
nog ontzettend veel gebeuren. Niet alleen aan de 
busperrons, maar ook aan het viaduct dat bussen 
- en in de toekomst ook trams - van de westkant 

van het station naar de oostzijde ( Binnenstadzij-
de) en andersom moet leiden.

Nieuwe trams 
Op 2 juli 2016 krijgen we ‘de grote busklap’. Dan 
wordt het tweede gedeelte van het busstation 
aan de Jaarbeurskant in gebruik genomen. Ook 
de busbaan vanaf de Bleekstraat langs de Kruis-
vaart naar het nieuwe busstation is dan klaar. De 
brug over de Kruisvaart ligt er al. 
Vanaf 2 juli wordt gewerkt aan het tramstation 
aan de Binnenstadskant van het station. Daar 
stopt straks de tram naar de Uithof die in 2018 
moet gaan rijden. Doorrijden naar de tramhalte 
aan de Jaarbeurskant van het station gaat op zijn 
vroegst in 2020 gebeuren. Eerst moeten voor 
de lijn naar Nieuwegein/IJsselstein nieuwe laag-
vloer-trams worden besteld en moeten de haltes 
daaraan worden aangepast. De trams van de Uit-
hoflijn moet wel in 2018 naar de remise bij Nieu-
wegein kunnen rijden. De rails tussen de twee 
kanten van het station zijn reeds gelegd. • 

Tussenvonnis in 
tuinkwestie
In het conflict tussen sociëteit De Vereniging, 
Mariaplaats 24, en omwonenden (zie vorige 
Binnenstadskrant, bladzijde 11) over het gebruik 
van een tuin die ontstaat na afbraak van de ver-
vallen kegelbaan, heeft de Raad van State een 
tussenvonnis geveld. De gemeente, die akkoord 
was gegaan met de plannen van de sociëteit om 
de tuin alle avonden van de week open te stellen 
voor haar leden, zal het bestemmingsplan nader 
moeten uitwerken. •

Een indrukwekkende gedachte dat in de loop der 
eeuwen vele generaties vroedschappen, regenten 
en gemeenteraden dukaten, florijnen en euro’s 
opzij hebben gelegd en vele generaties stadsbe-
heerders er keer op keer voor gezorgd hebben dat 
bruggen in conditie bleven voor mens, dier, koets, 
hondenkar, tram, bus, auto en bakfiets.

Dus als u nog eens tuurt over een van de grachten 
of over de singels en u ziet bruggen hun verbin-
dende werk doen, bedenk dan dat verbinden een 
werkwoord is dat permanent onderhoud vraagt. •

Lex van Eijndhoven, raadslid

Broese blijft zitten

Boekhandel Broese blijft vooralsnog zitten in 
het oude V&D-pand op de Stadhuisbrug. De ge-
meente, die het gebouw leeg wil verkopen zodra 
de bibliotheek naar de Neude is verhuisd, heeft 
een rechtszaak over het huurcontract verloren en 
ziet af van hoger beroep. 
Makelaars voorspelden dat het gebouw, als het 
leeg zou worden aangeboden, enkele tientallen 
miljoenen euro’s zou opleveren. Met Broese op 
een groot deel van de begane grond wordt dat 
zeer aanzienlijk minder. Aan de ene kant van de 
boekhandel zit de weinig tot de verbeelding spre-
kende ingang van de bibliotheek en aan de ande-
re kant de fraaie, maar bescheiden ruimte waarin 
designzaak Mobach zat. Broese was met de 
gemeente overeengekomen dat het huurcontract 
automatisch met tien jaar werd verlengd als voor 
1 januari 2015 geen duidelijkheid bestond over 
het vertrek van de bibliotheek. Pas in de loop van 
het jaar kwam die duidelijkheid. • 

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Tegen het zuidgebouw aankijken
Boos was hij, erg boos. ‘Ik ben ziedend; ik ga 
wraak nemen’, zei een bewoner van de flats in 
het Moreelsepark (boven Albert Heijn) dinsdag 
5 januari op de stoep van het oude stadhuis. Hij 
was aanwezig geweest bij een raadsinforma-
tie-avond over het ‘zuidgebouw’ op het Stations-
plein. In overleg met de gemeente heeft ontwik-
kelaar ABC de vormgeving van het vijftig meter 
hoge kolos zodanig gewijzigd dat de bewoners 
op de kop van de flats er pal tegenaan kijken. 
Ook de naam van het gebouw, dat op het tram- 
en busstation komt, is veranderd; het heet nu Het 
Platvorm. Gemeente en ABC Vastgoed noemen 
het een ‘microcity’. Het bestaat voornamelijk uit 
huur- en koopappartementen, ‘met aanvullende 

voorzieningen zoals een sportschool, een res-
taurant en een lounge-bar.’ ‘Net afgestudeerde, 
hoogopgeleide jongeren en kenniswerkers vor-
men een belangrijke doelgroep’, zo delen zij mee. 
Het gebouw zou eerst trapsgewijs oplopen, met 
het hoogste deel aan de kant van het Stations-
plein. Nu wordt het één groot blok. 
Twee jaar mochten omwonenden meepraten 
over de vormgeving van het gebouw. In het uit-
eindelijke ontwerp zien ze niets van hun inbreng 
terug.
In het bestemmingsplan staat dat Het Platform 
gezien de hoge geluidsbelasting en de luchtver-
ontreiniging minder geschikt is voor kwetsbare 
groepen, zoals kinderen, zieken en ouderen. • 
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Grijs
Buiten is alles grijs
de wolken
de blikken in de ogen
grijs grijs alles dubbel grijs

Waar vind ik het toverstokje om
met een zwierige zwaai 
kleurrijke flonkeringen rond te
strooien naar wolken en gezichten –

Waar ga ik zoeken –
in de buitenwereld 
of in mijzelf
de binnenwereld
of in beide –

De een kan niet buiten de ander
alleen zo wordt de cirkel rond
verdwijnt het grijs

Oeke Kruythof

Hij brak twee keer z’n linkerenkel en twee keer 
z’n rechter, plus nog enkele andere ledematen, 
maar toch vindt koorddanser Berl Both (31) zijn 
beroep prachtig. Eind december kwam hij uit 
zijn woonplaats Heerenveen naar Utrecht omdat 
de Binnenstadskrant op de voorpagina een foto 
wilde van een man (of vrouw) die koorddansend 
de Nieuwegracht overstak. Het nummer gaat over 
bruggen, maar het is wel erg gemakzuchtig om 
dan maar een foto van een brug op de cover te 

© Job de Jong

 
Nieuw huis
Ik was op weg naar het hofje waar ik 
misschien zou gaan wonen. Doordat het 
verborgen lag achter een hoge poort, 
kon ik de sfeer nog niet meteen voelen. 
Eenmaal binnen werd ik getroffen door 
de schoonheid van het hofje. Vanaf het 
wandelpad zag ik een goed verzorgde, 
bloemrijke tuin met daaromheen de huis-
jes. De voordeuren zagen er uitnodigend 
uit. Ik voelde zoveel schoonheid, intimiteit 
en veiligheid dat tranen van geluk me in 
de ogen sprongen ...
Ik hoopte van ganser harte dat ik hier mijn 
nieuwe huis zou vinden.

Harrie Thewessem
Koorddanser uit Heerenveen

zetten, zo luidde de redenering. Je moet toch iets 
aan de verbeelding van de lezer overlaten.
Berl Both vond het een mooie opdracht, had er 
zichtbaar lol in. Hij bleef lachen, ook al moest hij 
op last van fotograaf Sjaak Ramakers wel acht keer 
heen en weer, stilstaan in het midden, vooruit, 
achteruit. 
Tenslotte was het klaar. Daarna nog even lopen op 
de leuning van de Maliebrug. Een makkie. •

Tij keert voor D’ Coninck van Poortugael
Er is weer hoop voor D’ Coninck van Poortugael, 
Het eeuwenoude elegante rijksmonument in het 
begin van de Voorstraat verloedert al geruime tijd. 
Een deel van de glas-in-loodruitjes is zelfs al kapot. 
Bouwbedrijf Sleper heeft het pand nu gekocht en 
gaat in januari aan de slag met de restauratie.
D’Coninck van Poortugael, dat dateert uit 1619, 
heeft een treurige geschiedenis van mislukte horeca 
achter de rug en staat al ruim twee jaar leeg. Er 
was een reddingspoging inclusief verbouwing met 
behulp van TV-kok Herman den Blijker, de naam 
van het restaurant werd veranderd van De Omme-
keer in Oud Utreg (op een spuuglelijke lichtbak), 
er was crowdfunding bij klanten en een kortston-

Bert Determeijer

dige pop-up galerie tijdens de Tour de France. Dit 
alles kon het tij niet keren. Terwijl hier dertig jaar 
geleden in het culinair arme Utrecht een telg van 
de fameuze familie Fagel kookte.
Het is de bedoeling dat er weer een restaurant 
komt en daarboven woonruimte, vertelt Tim 
Jansen, medewerker van bouwbedrijf Sleper en 
mede-koper van het pand. Hij verwacht dat met 
de restauratie ruim 500.000 euro is gemoeid, 
terwijl de aankoop 555.000 euro bedroeg. ‘Het 
is een troosteloos verhaal’, bevestigt Jansen. ‘Er is 
veel met voorzetwandjes afgetimmerd. Maar wij 
hebben lol in het opknappen van oude panden. 
Het asbest is er al uit.’ •


