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ERFGOED
Monumenten, rijks of gemeentelijk, de Binnenstad staat er 

vol mee. We wonen of werken erin, lenen er een boek, doen 
er een drankje – we staan er nauwelijks bij stil. Anderen 

doen dat just wel en weten er interessante verhalen over te 
vertellen. En dan blijken die voor ons, Binnenstadsbewoners, 

gewone monumenten opeens (weer) heel bijzonder.

Tadaa!

Gemeente terug 
naar bewoners 
over Ledig Erf

‘Dorpsoudste’ Julian Hartman en bewoner Albert Gerrits hijsen de vlag voor de Sterrehof. Dit hofje tussen de rechtbank en de Inktpot bestaat dit jaar 150 jaar.
‘We droomden als bewoners al lang van een eigen hofvlag, naast de windvaan met sterren die we al hebben’, vertelt Julian Hartman. ‘Graficus Albert Gerrits heeft hem 
ontworpen’. De vlag heeft het rood en wit van de stad Utrecht, er staat Sterrehof 150 jaar op en de typisch herkenbare gevel.
Om precies te zijn: het is een banier. Onderaan de stof zit een metalen arm, waardoor het textiel mooi strak blijft. ‘Hij beweegt wel mee met de wind, maar de afbeelding is 
altijd zichtbaar. Een banier hoeft niet, zoals de Nederlandse vlag, bij zonsondergang worden gestreken. We willen de vele voorbijgangers attenderen op de geschiedenis 
van deze plek’. Voor zover bekend, is dit het enige Utrechtse hofje met een eigen vlag. ‘We vonden hem eigenlijk nog te klein, maar dit bleek de grootste maat. We hebben 
proefgehesen, alles ging goed. Hierna willen we als bewoners de gemeente nog om een informatiebord vragen’. Foto: Michael Kooren

Eigen vlag voor jubilerende Sterrehof 
erfgoed

nieuws

nieuws

ANDERS – Een nieuwe Binnen-
stadskrant, groter formaat en met 
nieuwe vormgeving. Even wennen, 
misschien, voor jullie – lezers. Maar 
na 27 jaar vonden wij, hoofdredac-
teuren, het tijd voor een meer ei-
gentijdse vormgeving. 

Het product moest als een krant ogen. 
En meer ruimte bieden aan fotografie: 
we hebben immers zeer goede foto-
grafen (vrijwillig) voor ons werken. 
De stukken, waar onze redacteuren 
en gastschrijvers met veel liefde aan 
werken, moesten goed leesbaar zijn 
en door de vormgeving extra uitno-
digen tot lezen.
Het uiterlijk is geïnspireerd op onze 
site. Daar komt ook het logo – de Dom-
toren als paperclip – vandaan. Zo 
wordt de eenheid van de verschillen-
de platforms van de Binnenstadskrant 
duidelijker. Want we hebben niet al-
leen een (thematische) papieren krant 
die vier keer per jaar verschijnt. Voor 
het belangrijkste Binnenstadsnieuws 
en achtergronden hebben we, straat- 
en bewonersportretten en blogs van 
actieve buurtgenoten. We zitten op 
Instagram voor mooi beeld en op Fa-
cebook voor nieuwtjes en leuke we-
tjes over de Binnenstad.
Een andere opmaak, dezelfde inhoud. 
Inspirerende, verrassende en kriti-
sche verhalen waarbij de mening en 
ervaringen van bewoners centraal 
staan. De bewonerskrant van en voor 
de Binnenstad.
Veel kijk- en leesplezier.

Elaine Vis en Ineke Inklaar

BLOKKADE – Er komt in maart een 
nieuwe ronde bijeenkomsten voor 
Binnenstadsbewoners over de voor-
genomen knip op het Ledig Erf. Ook 
laat de gemeente straatinterviews 
houden en praat ze met de Fietsers-
bond en ondernemersvereniging 
CMU over de verkeersplannen.

Bij de buurtbijeenkomsten kunnen be-
zoekers zien wat er met hun inbreng 
van eind vorig jaar is gedaan. 
Utrecht wil een blokkade aanbren-
gen zodat auto’s niet langer tussen de 
Tolsteegsingel en de Catharijnesingel 
(of omgekeerd) kunnen rijden. De be-
doeling is van het Ledig Erf een plein 
te maken en de leefbaarheid daar te 
vergroten. Fietsen, wandelaars en het 
ov krijgen een grotere rol.
Nu rijden er dagelijks 7000-9000 au-
to’s over het Ledig Erf. De gemeente 
onderzoekt of automobilisten na de 
afsluiting gaan fietsen of de bus pak-
ken. Ook gaat ze na welk deel van de 
duizenden auto’s anders door de stad 
zal rijden. 
De verwachting is dat het Ledig Erf in 
2025 geblokkeerd wordt. 

Vervolg op pagina 8 >Vervolg op pagina 8 >
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Verdwenen zijn 
de overalls en 
de stofjassen

INDUSTRIE – Zijn er in de Binnenstad nog 
werkers met een overall of een stofjas? 
Tot zo’n vijftig jaar geleden was dat een 
herkenbaar beeld. De Binnenstad kende 
veel bedrijvigheid: niet alleen kleine 
zaken, maar ook fabrieken. 

GASTSCHRIJVER
BERT POORTMAN

Overal in de Binnenstad 
was industrie te vinden. 
Stoomaandrijving had 
bijvoorbeeld weduwe Ver-

kerk in haar stoomkaarsenmakerij 
achter Lange Nieuwstraat 41, die 
bereikbaar was vanuit de Regulier-
steeg. 

Op het Vredenburg stond van 
W.H. de Heus sinds 1832 een met 
stoom aangedreven koperpletterij 
en daar kwam in 1842 een gasfa-
briek bij. Een nog bestaand bastion 
van het oude kasteel bleek geschikt 
voor de gasstokerij. 

In de werkplaatsen van bedrijven 
kwam naast verlichting ook aandrij-
ving met gasmotoren. De gasmotor 
was kleiner, vroeg niet voortdu-
rende aandacht van machinisten 
in blauwe overall of stokers en had 
geen hoge schoorsteen nodig. De 
stoom- en gasaandrijving in be-
drijven werden na 1910 geleidelijk 
aan vervangen door elektrische 
motoren. 

Ook het stukje Binnenstad rond 
de Haverstraat kende industrie. 
Schuurman had een machine met 
stoomaandrijving staan in zijn zeep-
fabriek achter het pand Oudegracht 
213, tussen de Zwaansteeg en het 
Donkere Gat, een andere naam voor 
de Jacobsgasthuissteeg. 

Op datzelfde terrein tussen deze 

stegen was ruimte voor een tweede 
fabriek. In 1864 begon de familie 
Hamburger er een stoom aangedre-
ven loodpletterij, tot de verhuizing 
in 1871.

Visschersplein
Productiebedrijven bleven tot onge-
veer 1970 sterk aanwezig in de Bin-
nenstad. Nu herinneren maar wei-
nig panden of locaties daaraan: de 
panden zijn gerestaureerd naar de 
oorspronkelijke functie of gesloopt. 

Aan het Visschersplein liepen tot 
1995 de overalls nog regelmatig bin-
nen bij ijzerhandel Lekkerkerker, 
nu een kledingwinkel op Lijnmarkt 
25. Ook stonden daar de magazij-
nen van Het Nederlandse Wolhuis 
met een machinale breierij. Net 
als het magazijn met kantoor van 
de Coöperatieve Inkoopvereniging 
Eendracht maakt Macht met koffie-
branderij, tapperij, spoelplaats en 
kantoor. 

Ruim zeventig jaar geleden 
zagen we in de Boterstraat het 
fabriekspand van de Utrechtsche 
Kinderwagenfabriek, de Stichtse 
Houthandel met zagerij, de zuivel-
fabriek van de N.V. Verenigde Melk-
bedrijven. Nieuwbouw vervangt al 
deze oude industriepanden.

Abels
Er is echter een uitzondering op 
dat slopen/herbestemmen: in het 
gebied rond parkeergarage Stro-

de Binnenstad, net als vroeger doen 
velen dat vanuit hun huis. Alleen 
zijn deze werkers niet meer te her-
kennen aan een overall of stofjas 
maar aan minder zichtbare digitale 
bereikbaarheid.

Binnenstadsbewoner Bert Poortman 
is lid van USINE (Utrechtse Stichting 
voor INdustrieel Erfgoed)

Links: Vanaf het dak van de 
parkeergarage Strosteeg is nog de 
bedrijfshal van drukkerij Abels te zien. 
Foto: Luuk Huiskes

Rechts: Ooit stond de gasfabriek van 
De Heus aan het Vredenburg.  
Foto: Het Utrechts Archief

erfgoed

steeg. Aan de Oudegrachtkant van 
de garage staan de bedrijfshallen 
van drukkerij van Abels. Nog wel. 
Abels had zijn kantoorboekhandel 
op Oudegracht 193, nu het pand van 
Beadies, waar de kralen in de oude 
letterkasten liggen. 

Sinds 1908 werd het drukwerk 
gedaan in die bedrijfshallen aan 
de Strosteeg met een drukkerij, 

zetterij en binderij. Haverstraat 29 
had een doorgang voor de aan- en 
afvoer van drukwerk. Daarvan is 
nu niets meer te zien. Ook van de 
bedrijfshallen zal aan het einde 
van dit jaar niets meer te zien zijn, 
zij worden binnenkort gesloopt om 
de bouw van 38 appartementen 
mogelijk te maken. 

Gewerkt wordt er nog steeds in 

Aan het Visschersplein/hoek Boterstraat zat een melkfabriek. Verdwenen. Foto: Het Utrechts Archief
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Arjan den Boer in de steeg naast zijn huis. Hij weet er een mooi verhaal over. Foto: Luuk Huiskes

Arjan den Boer:  
erfgoedliefhebber en -kenner

HISTORICUS – Erfgoed en nog eens erfgoed, daarmee vult publicist Arjan den Boer zijn leven. Utrechters 
verrast hij keer op keer in de DUIC, in tijdschrift Oud-Utrecht of tijdens rondleidingen met interessante 

verhalen. Over een mooi verborgen gebouw, een verdwenen winkel, een kroeg of een fabriek.

De periode na 1970 
is nog ontgonnen 
terrein. Dat is een 
blinde vlek waar 
weinig waardering 
voor is.

ANNA STERK 

En dan is er zijn website, waar we 
niet alleen over Utrechts erfgoed 
lezen, maar ook over buitenlandse 
onderwerpen en spoorwegaffiches. 
We zijn nieuwsgierig en vuren me-
teen de prangende vraag op hem 
af: ‘Hoe is het zo gekomen? ‘En wat 
blijkt: ‘De appel valt niet ver van 
de stam’. 

Geschiedenis was het credo 
Den Boer is opgegroeid in Nieu-
werkerk aan den IJssel en licht toe: 
‘Thuis waren we erg gericht op 
historie. Niet zo vreemd, want mijn 
vader was de lokale historicus. Ik 
trad in zijn voetsporen en ging in 
1990 Algemene Letteren met veel 
(kunst)geschiedenis studeren in 
Utrecht. Daarna heb ik met ande-
ren een bureau gehad, dat cd-roms 
en websites ontwikkelde voor ar-
chieven en musea. De inhoudelijke 
kant boeide mij hoe langer hoe 
meer en in 2012 ben ik voor mezelf 
begonnen, als publicist en rondlei-
der’.

Coornhuys
Hij woont in het voormalig Coorn-
huys, Oudegracht 5. Dat was de 
hop-opslag van de familie van Trijn 
van Leemput, die het buurhuis De 
Vergulde Craen een brouwerij had. 

Later was het een klompenfabriek, 
daarna een meubelzaak.

‘Tussen die twee panden loopt een 
steeg. Het grappige is: de naaste bu-
ren wonen op nummer 17. Aan het 
eind van de steeg stonden eerst oude 
woninkjes, die werden doorgenum-
merd. Nu is dat de Oranjehof’.

Zijn appartement hangt vol met 
spoorwegaffiches. Hoe is die liefde 
begonnen? Den Boer: ‘We hadden 
thuis geen auto en reisden altijd per 
trein, ook in de vakanties. Een keer 
per jaar bezochten we het Spoor-
wegmuseum, waar ik al jarenlang 

rondleider ben. Er staat een rijtuig 
van de Oriënt Express – de beroem-
de trein die tussen Parijs en Constan-
tinopel reed – ooit aangekocht door 
Marie-Anne vrouw Asselberghs. Zij 
was directrice in Hongarije, het rij-
tuig deed daar dienst als snackbar. 
Toen ik in 2005 een affiche van deze 
trein kon kopen, was ik verloren en 
werd verwoed verzamelaar. Ik heb 
er een lijvig boek overgeschreven. 
Iedere vondst leidt weer naar een 
andere. Werk en hobby zijn niet van 
elkaar gescheiden in mijn leven’.

Minder succesvolle restauraties
De stad Utrecht koestert haar erf-
goed, zegt Den Boer: ‘Het postkan-
toor is als bibliotheek een prachtige 
druk bezochte locatie geworden. 
Ik heb wel vertrouwen in de toe-
komstige bestemming van de oude 
bibliotheek. Het krijgt in ieder geval 
deels een maatschappelijke functie. 
Ik vind het ook te prijzen dat de 
gemeente probeert magazijn De Zon, 
de oude V&D respectievelijk oude 
bieb, een culturele bestemming te 
geven. Zij het dat de huurprijs hoog 
is. Ik hoop dat de oude vide weer 
opengaat’.

Toekomstige projecten
Momenteel is Den Boer bezig met 
een publicatie over het brutalisme 
(1950-80) in Nederland. Een bouw-

Arjan den Boer vertelt veel en vaak  
over de stad Utrecht. Een greep: 

–  Verdwenen horeca in Utrecht, 
2022, met Ton van den Berg

–  Vergeten gebouwen in Utrecht 
1850-1940, 2020

–  Utrecht bouwt 1945-1975, 2019, 
met Bettina van Santen en 
Ronald Willemsen

–  serie Vergeten winkels in Utrecht, 
2022, op www.duic.nl

–  serie Nieuwe monumenten  
1970-2000 in Utrecht, 2020,  
www.duic.nl

–  serie Verdwenen musea in 

Utrecht, 2019,  
www.duic.nl

–  artikel De dynamiek van het 
hedendaagsche, Utrechtse 
architectuur rond 1919, 2019, 
jaarboek Oud-Utrecht

–  artikel Van stationskoffiehuis tot 
horecaconcept. De Utrechtse 
stationsrestauratie 1855-2011, 
2017, tijdschrift Oud-Utrecht

–  iPad-app Tijdreis 2000 jaar 
Domplein in Utrecht, 2015, met 
DeroDe3D voor DOMunder. 

stijl gekenmerkt door grote dikwijls 
openbare imponerende gebouwen 
van beton en ruw afgewerkt, zo-
als rechtbanken en stadhuizen. In 
Utrecht tref je deze architectuur aan 
op de Uithof; onder andere Trans I, 
II en III en de Sterretoren, het ob-
servatorium van de campus, dat de 
status van monument heeft. Aan de 
Lange Nieuwstraat stond een voor-
beeld: het oude Krisiscentrum van 
het Riagg. Hij is ook liefhebber van 
de Neudeflat. ‘Op mijn website heb 
ik een ode eraan geplaatst’. 

En verder is de periode na 1970 
nog een ontgonnen terrein. ‘Dat is 

een blinde vlek waar weinig waar-
dering voor is’. Den Boer noemt 
als voorbeeld de Vrouwjuttenhof, 
maar ook het spiegelende Raboge-
bouw aan de Croeselaan. Net als de 
HAT-eenheden, bijvoorbeeld in de 
Breedstraatbuurt. 

Een boek over het verdwenen 
industrieel erfgoed in Utrecht? Den 
Boer: ‘Dat weet ik nog niet, liever 
weer over een ander onderwerp’. 
En op de valreep: ‘Weet je dat voor 
het boek over de vergeten gebouwen 
we binnen drie dagen het benodigde 
bedrag via crowdfunding binnen 
hadden? Dat heeft me verrast’. 

erfgoed
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erfgoed

Zocherpark verdient beter beleid en beheer

SINGELHERSTEL – In de Actieagenda 
Erfgoed staat als vierde actiepunt: Erfgoed 
koesteren en benutten bij de klimaatopgaven 
van de stad. Volgens Ben Nijssen – sinds 
1990 betrokken bij het Zocherpark – zouden 
een integrale visie, verbeteren van de 
waterkwaliteit en het aanstellen van een 
parkcoördinator daar goed bij passen. Maar 
helaas geeft Utrecht juist ten onrechte aan 
deze punten geen prioriteit.

opinie
BEN NIJSSEN

Het Zocherpark is een rijksmonument. 
En dat is heel bijzonder, want Ne-
derland kent slechts vijf parken die 
als zodanig zijn erkend. Verder zijn 

dat het Utrechtse Wilhelminapark, het Amster-
damse Vondelpark, Sonsbeek in Arnhem en 
het Noorderpark in Groningen. Hoe gaan we 
in Utrecht om met dit mooie bezit? Hoe onder-
houd je eigenlijk een monumentaal park? Hoe 
bewaak je de visie van het ontwerp? Het be-
schermde gebied van het monument loopt van 
gevel tot gevel aan weerszijden van de singel.

Zochers uitgangspunt voor een 5 kilometer 
lang park langs de stadsbuitengracht was 
het openen van de stad – die toen alleen nog 
binnen de singels bestond – naar de omge-
ving. Door het afbreken van de middeleeuwse 
stadswallen moest een frisse wind door de stad 
waaien. 

De landschapsarchitect ontwierp in 1830 een 
park volgens de Engelse parkstijl en een wan-
delroute rond de stad. Het ontwerp van Zocher 
is nooit helemaal gerealiseerd en nadien voort-
durend aan veranderingen onderhevig ge-
weest. De laatste keer dat het ontwerp integraal 
is geëvalueerd was in 2003 met een nieuwe 
Beheervisie. Daarna zijn op basis van deze visie 
eerst beheerplannen voor delen van het park 
opgesteld en in 2010 een integraal beheerplan. 

Kwaliteit aangetast
In de Beheervisie van 2003 werd vastgesteld 
dat de kwaliteit van het park was aangetast 

Ben Nijssen: ‘Het belang 
van het water en het 
groen erlangs in het 
monumentale Zocherpark 
zal in de toekomst alleen 
maar toenemen’.

Links: Nadat de noordwestelijke singel was gedempt, 
ontstond een kort stukje elfbaans snelweg.  
Foto: Het Utrechts Archief

Onder: Gelukkig is de singel weer hersteld, maar 
daarmee is de gemeente er nog niet.  
Foto: Gert-Jan Peddemors 
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door de aanleg van bredere wegen langs de 
singels, zelfs leidend tot gedeeltelijke dem-
ping van het Noordelijke van de singels, de 
aanleg van parkeerplaatsen op verschillende 
plaatsen en kabels en leidingen in het park. 

De typische Zocherbomenstructuur was 
aangetast omdat het park was (mis)bruikt 
om bomenkap elders op te vangen. Volgens 
de visie van 2003 mogen de eenheid van het 
park, de beleving en de primaire functie als 
park niet langer worden aangetast. De finan-
ciën, die tegelijkertijd waren begroot, werden 
echter grotendeels opgeslokt door de halfver-
harding van de wandelpaden. 

Tegelijkertijd werd als nieuw beleid inge-
voerd dat menselijk ingrijpen om tot gewens-
te vegetaties te komen mogelijk moest zijn. 
Een voorbeeld hiervan was de begroeiing 
van kademuren met muurvegetatie zoals bij 
de Nieuwekade. Een strakke oeverlijn moest 
volgens afdeling erfgoed behouden blijven. 

Op de drijvende eilanden, die de stichting 
Vergroening Singel030 heeft aangelegd, zou-
den de planten om die reden niet hoger dan 
circa 30 cm mogen worden. In de tijd van 
Zocher waren er echter nog geen stalen dam-
wanden die zorgen voor een harde scheiding 
tussen water en oever.

Hooilandbeheer
Inmiddels zijn er enkele belangrijke aanpas-
singen geweest. Het belangrijkst is dat de 
singel weer helemaal is hersteld en dat langs 
de zuid- en oostzijde de wegen zijn versmald 
wat heel gunstig is voor de wortels van de 
bomen. Aan de noordzijde speelt nu de vraag 

of er wel asfalt moet worden gebruikt voor 
de weg. 

Bij het beheer van de taluds wordt nu hooi-
landbeheer toegepast. Een grote verbetering 
voor de biodiversiteit, maar niet echt typisch 

Zocher. Het park is nu de singel weer rond 
is, populairder als wandelgebied geworden. 
Daardoor is de druk op het park, mede door 
de coronacrisis, erg groot geworden. 

Dit uit zich bijvoorbeeld in het uitwaaieren 
van de wandelpaden doordat wandelaars 
bochten afsnijden en olifantenpaadjes ver-
breden tot brede paden. De vele honden, die 
meelopen, zorgen met hun drollen voor on-
gewenste bemesting van de bodem waardoor 
het groen verruigt met bijvoorbeeld brandne-
tels en distels. Behalve op de paden is het ook 
op het water drukker geworden.

Het belang van het water en het groen 
erlangs zal in de toekomst alleen maar toene-
men. Door de klimaatverandering zal de sin-
gel gaan dienen als een bron van verkoeling 
en als gebied waar biodiversiteit een plek in 
de Binnenstad krijgt. Dit zou in een nieuwe 
beleidsvisie moeten worden vastgelegd, 
evenals maatregelen ter verbetering van de 
waterkwaliteit. 

Dat deze kwaliteit nu slecht is blijkt uit het 
weinige doorzicht en het veelal ontbreken 
van de typische macrofauna en onderwa-
terflora. Het beheer dat nu onder vier ver-
schillende wijken valt, zou weer, zoals tot 
voor enige jaren terug, in handen van een 
parkcoördinator moeten komen. Het park 
krijgt zo de aandacht en de eenheid die het 
verdient en zal er alleen maar mooier op 
worden

Ben Nijssen is lid van de stichting Vergroening 
Singel 030 en was het gezicht van Utrecht 
Weer Omsingeld.
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Genieten 
in Utrechts 
‘lelijkste 
gebouw’

ELAINE VIS

‘Zie je die gouden windvaan op 
de Domtoren, Sint Maarten op het 
paard? Door mijn verrekijker kon de 
plaatsing ervan allemaal volgen. Ik 
kan hier net op de derde verdieping 
tussen de daken heen kijken, maar 
zie ook een deel van de straat en de 
Neude’. 

Kerktorens kijken
Jos Cozijnsen woont in een apparte-
ment van 66 m2 met een inpandig 
balkon. De blik vanuit de slaap- en 
woonruimten en balkon is volledig 
gericht naar de Vinkenburgstraat. 
Hij kijkt uit, deels tussen de daken 
door, over de zuidelijke Binnenstad. 

‘Ik woonde eerst op de Jacobij-
nenstraat. De kinderen gingen uit 

huis en ik wilde kleiner en goedko-
per wonen, lekker nieuwbouw, zon-
der muizen en lekker schoon’. 
Hier kan hij genieten van alle kerk-
torens die boven de daken uitsteken: 
de Pieterskerk, de Minrebroeder-
kerk, de Dom, de Buurkerk. ‘In 
coronatijd was het stil en toen in 
een keer zat de hele Neude vol. Elk 
weekend neemt het geroezemoes 
toe. Ik vind het heel gezellig. Het is 
net een Frans pleintje’. Vanuit het 
raam zie je relatief veel bomen: ‘Ik 
denk om te zorgen dat hier geen 
windgang ontstaat tussen Neude en 
Oudegracht’.

Slim gebouwd
‘Ik vind dit zo mooi, het oude post-
kantoor en dan dit gebouw ernaast’. 
Lelijk? ‘Ja, dat zegt de rondleider 
van de VVV ook altijd tegen de toe-

NEUDEFLAT – Jos Cozijnsen woont 
in het meest verguisde gebouw in 
de Binnenstad; de Neudeflat. Het is 
een iconisch gebouw uit jaren 60. 
De architectuur is kenmerkend voor 
de Nieuwe Zakelijkheid en voor de 
periode van cityvorming in de jaren 
toen men het liefst de oude binnenstad 
helemaal wilde afbreken. Sinds 2017 is 
de Neudeflat gemeentelijk monument 
en woont Cozijnsen er met plezier. 

erfgoed

Architect Maaskant ontwierp in 1961 de toren rondom een vliegervormig betonskelet. De zeshoekige vorm en het gebruik 
van witte emaillen en aluminium platen om het beton weg te werken kenmerken die periode. Met de verbouwing uit 2017 is 
het oorspronkelijke slanke karakter deels verloren gegaan doordat er balkons aan de zijgevel gehangen zijn.In 2017 werd de 
Neudeflat gemeentelijk monument en werd er gewoond. Voordien was het een kantoorgebouw van de gemeente.  
Foto: Luuk Huiskes

risten, hoor ik als ik op het balkon 
zit: ‘the most ugly building in town’. 
En dan wordt er verteld dat er men-
sen zijn die dit het liefst afbreken. 
Maar het is mooier dan HC en slim 
gebouwd. Je ziet het gebouw bijna 
niet als je in de historische stad 
loopt, pas als je om de bocht komt 
staat hij er. Ik vind het perfect om 
hier te wonen’.

In de 66 huurappartementen ver-
deeld over 16 verdiepingen wonen 
veel stellen en alleenstaanden. Als 
er kinderen komen verhuist men 
doorgaans.

De meeste bewoners werken 
thuis. Jos deels. Hij is carbonspeci-
alist en houdt zich mondiaal bezig 
om simpele, flexibele manieren te 
bedenken waarmee het klimaat-
probleem te verhelpen is. ‘Niet al te 
streng, de een kan sneller, de ander 
langzamer gaan. Geen doemverha-
len, maar samenwerking. En zorgen 
dat de burger het niet moet doen, 
maar dat de overheid toestaat dat 
er bijvoorbeeld net zoveel vlees of 
elektrische voertuigen geproduceerd 
kunnen worden dat het past binnen 
de klimaatdoelstellingen’. 

Fijnstof
Jos zat lange tijd in het bestuur van 
het Milieucentrum. In de Binnenstad 
ben ik wel met groene daken bezig 
geweest. Op zijn balkon staat een 
meetkastje om de luchtkwaliteit 
te meten. Een burgerinitiatief om 
vochtigheid en fijnstof in kaart te 
brengen. 

‘Het gaat aardig in Utrecht, 
verkeer is schoner en er is tegen-
woordig minder verkeer in de bin-
nenstad. Het gaat aardig. Zie je die 
piek in december, extra fijnstof door 
vuurwerk’.

Als hij thuiswerkt drinkt hij regel-
matig koffie of zit in de straat en eet 
een broodje. ‘Nee, zitten op het dak 
is er niet bij, de buurman wilde dat 
niet. En er kon bij de verbouwing 
in 2017 geen horeca komen omdat 
er dan een aparte lift gebouwd zou 
moeten worden. 

Maar ik loop de deur uit en ge-
bruik de Binnenstad volop, het is 
een deel van mijn leven’. Bewoner Jos Cozijnsen: ‘De Neudeflat is mooier dan HC’. Foto: Luuk Huiskes

Ik vind dit zo mooi, 
het oude postkantoor 
en dan dit gebouw 
ernaast. 
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De do’s en don’ts volgens 
de afdeling Erfgoed
MONUMENT – Als je in Utrecht een beschermd monument* gaat verbouwen of 
schilderen, krijg je te maken met de afdeling Erfgoed (voorheen: Monumenten). 
Wat doet deze gemeentelijke afdeling en hoe betrek je ze bij jouw plannen?

TON VERWEIJ

Je ziet het helaas regelmatig: een 
mooie historische gevelwand aan 
een van onze grachten of straten 
met een pandje dat opvalt door fout 
kleurgebruik. Bijvoorbeeld bij de ko-
zijnen of de gestucte gevel van een 
beschermd monument. Eigenaren 
denken vaak te makkelijk over het 
schilderen van hun gevel. Terwijl 
die juist beeldbepalend kan zijn in 
het stadsgezicht. 

Een eigenaar kan fouten voorko-
men door de kennis bij de afdeling 
Erfgoed te gebruiken. Daar zitten 
vakspecialisten die kunnen advise-
ren bij bijvoorbeeld de kleurkeuze 
en over wat wel en niet mag bij de 
verbouw van monumenten. Richard 
Rodenburg is zo’n vakspecialist die 
graag met eigenaren praat. Samen 
met het hoofd van de afdeling, 
 Heleen Zijlstra, vertelt hij wat Erf-
goed allemaal doet. 

Restaureren?
Een dilemma bij restaureren is vaak: 
ga je reconstrueren, dus terugrestau-
reren naar hoe het vroeger was, of 
ga je het conserveren, zodat het in de 
huidige staat goed bewaard blijft? 
Richard: ‘Dat eerste vergt erg veel 
onderzoek en het is maar de vraag 
of je het vroegere tijdsbeeld kunt 

Het oude stadhuis laat zien dat bij renovatie best veel veranderd kan worden. Foto’s: Ton Verweij

Adviseur Richard Rodenburg (l) en 
afdelingshoofd Heleen Zijlstra.

Behouden, beschermen, koesteren
De afdeling telt zo’n veertig medewerkers. Ze werken op het 
Stadhuis, Stadskantoor en in Leidsche Rijn (Castellum Hoge 
Woerd). Naast monumentenzorg doen ze archeologisch 
en bouwhistorisch onderzoek, maar besteden ze ook aandacht aan 
geschiedenis van de wegen, grachten en parken. In Museum Hoge Woerd 
doen ze aan publiekseducatie. Het werkterrein van de afdeling is breed: 
vandaar ook de naamswijziging in Erfgoed. 
Volgens monumentenadviseur Richard Rodenburg gaat het niet 
alleen om de panden, maar ook om de omgeving van die panden 
zoals bijvoorbeeld de Maliebaan, maar ook om parken en de singel. 
Afdelingshoofd Heleen Zijlstra noemt de belangrijkste taak het behouden, 
beschermen, koesteren en (doen) gebruiken van het erfgoed, in de 
breedste zin van het woord.
Sommige medewerkers van Erfgoed wroeten graag in de grond: de 
afdeling Archeologie. Is er in de Binnenstad een bouwput, dan komt die 
afdeling al gauw in actie om sporen uit de middeleeuwen of zelfs uit de 
Romeinse periode te zoeken. Soms gaat dat snel, soms gaan er maanden 
overheen.
De afdeling Erfgoed bemoeit zich slechts zijdelings met de werfkelders, 
omdat dit zo’n omvangrijk en ingewikkeld project is, dat daar een aparte 
organisatie voor is ingericht die groter is dan de hele dienst Erfgoed.

achterhalen. De consequentie is ook 
dat latere toevoegingen worden 
verwijderd waarmee een deel van 
het verhaal van een gebouw wordt 
weggepoetst. Wij kijken wat van be-
lang is en hoe kan je het aanpassen 
zodat het echt kan worden gebruikt, 
want dat laatste vinden we zeker 

ook belangrijk. Als dat wat aanpas-
singen van monumentale zaken met 
zich meebrengt, dan is dat zo. Een 
monument is niet statisch en door 
de eeuwen heen al vaak veranderd. 
Je kan het ook positief benaderen 
en het beschouwen als een extra 
tijdslaag zoals wij dat noemen. Hier-

mee laat je de ontwikkeling van een 
gebouw zien’.

Heleen: ‘Dit vraagt altijd om een 
serieuze afweging per geval waar-
bij je de monumentwaarde moet 
afzetten tegen zaken als bewoon-
baarheid, kosten, duurzaamheid en 
behoefte aan bijvoorbeeld woon-
ruimte. Het is dan ook zaak voor de 
initiatiefnemers om van te voren 
contact te zoeken met een Erfgoe-
dadviseur om samen te bekijken wat 
wel en niet kan’.

Energiemaatregelen
Een moeilijk punt bij monumen-
ten zijn de maatregelen om het 
energieverbruik te verminderen. 
Veel panden lenen zich niet voor 
standaardoplossingen zoals spouw-
muurvulling en isolatieglas. Voor het 
isoleren van ramen gelden strenge 
eisen. De ramen bij monumenten 
zijn over het algemeen voorzien van 
roeden; deze zijn heel bepalend voor 
het historisch gevelbeeld en moeten 
gehandhaafd blijven. Toepassing 
van het speciale isolerende monu-
mentenglas is dan een optie. Dit glas 
isoleert goed en kan vaak in de be-
staande roeden worden geplaatst. 

Het veel duurdere, maar beter 
isolerende vacuümglas wordt nog 
niet veel toegepast. Een andere 
mogelijkheid is het gebruiken van 
achterzetramen. Dit heeft wel het 
nadeel dat het vaak de ventilatiemo-
gelijkheden beperkt en extra ramen-
lapwerk oplevert. Ook is het opletten 
geblazen dat er geen inwendige 

condensvorming plaatsvindt. Voor-
zetramen aan de buitenkant zijn bij 
monumenten niet toegestaan. Net 
zomin als een grote glasruit met 
opgeplakte nep-roeden. 

Bij zonnepanelen is de benadering 
soepeler. Richard: ‘Vanaf 2010 was 
‘niet zichtbaar vanaf de openbare 
weg’ een vereiste. Sinds 2021 wordt 
hier wat genuanceerder naar ge-
keken en is vooral de plek waar de 
panelen zichtbaar zijn, van belang. 
Er is tegenwoordig dus meer moge-
lijk. Ook de Commissie Welstand en 
Monumenten kijkt naar de situatie 
en beoordeelt vooral of de zonnepa-
nelen het historisch straatbeeld niet 
te veel verstoren. Het moet er wel 
netjes uit zien’.

Heleen: ‘Het is een onderwerp 
waar in heel Nederland vele com-
missies zich druk om maken. Ook de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
wordt vaak om een standpunt ge-
vraagd, maar die stoeit er ook nog 
mee. Wij zijn daar nog niet helemaal 
uit, maar in Utrecht mag over het 
algemeen meer dan in heel veel 
andere steden’.

Wie met vragen zit over mogelijke 
aanpassingen van een beschermd 
monument, kan contact opnemen 
met Erfgoed via monumenten@
utrecht.nl . Ook op de website www.
utrecht.nl/erfgoed is veel informatie 
te vinden, bijvoorbeeld over subsidies. 
Op de www.erfgoed.utrecht.nl staan 
verhalen over de geschiedenis en het 
erfgoed in de stad.

erfgoed

De minister wijst de  
beschermde rijksmonumenten 
aan; Utrecht doet dat bij de 
gemeentelijke monumenten. 
Daarbij weegt het algemene 
belang om erfgoed te 
beschermen mee.



NUMMER 1 | FEBRUARI 2023 | BINNENSTADSKRANT UTRECHT  7

Een blauwwit schildje siert 
panden die het rijk als be-
langrijk cultureel erfgoed 
beschouwt. Vooral in de 
jaren 60 en 70 zijn ze vaak 
geplaatst naar aanleiding van 
het UNESCO-Verdrag 1954; 
dat werd gesloten naar aan-
leiding van de verwoestingen 
tijdens WO II. Het is een in-
ternationaal symbool, dat het 
culturele erfgoed tijdens ge-
wapende conflicten moet be-
schermen tegen beschadiging, 
plundering en inbeslagname. 
Sinds 2021 wordt deze groep 
rijksmonumenten niet meer 
uitgebreid of geactualiseerd.

Stadsherstel Utrecht is bijna 
klaar met het vervangen van 
oude schildjes. Het was een 
vierkantje met links rood, 
rechts wit, de letter M en de 
tekst Stadsherstel. De nieu-
we komen overeen met het 
nieuwe logo: een U in drie 
kleuren. De club bezit 280 
woningen (waaronder 125 
in de Zeven Steegjes) en 44 
bedrijfsruimten. Daarnaast 
beheert de organisatie 27 
hofjeswoningen en zes monu-
menten van KF Hein Fonds. 
Stadsherstel Utrecht is in1985 
opgericht.

Mega veel markeringen  
voor monumenten

Het schildje van Stadsherstel 
Midden-Nederland is een 
anachronisme. De organisa-
tie bestaat niet meer; haar 
152 monumentale panden 
in Utrecht (en Amersfoort) 
zijn door aandeelhouder/wo-
ningcorporatie Mitros in 2018 
voor 100 miljoen verkocht 
aan belegger MHM. Vanaf 
1991 kocht SHMN panden in 
stadsvernieuwingsgebieden 
en de Binnenstad op om sloop 
en verkeersdoorbraken tegen 
te gaan. 

Rijksmonumenten worden 
aangeduid met een soort 
crèmekleurige paperclip 
met rechtsonder een oranje 
punt. Een rijksmonument is 
van nationaal belang zijn. De 
overheid bepaalt dat en houdt 
een monumentenregister bij. 

Onze gemeentemonumenten 
dragen een schildje met het 
rood-witte stadswapen en een 
hoofdletter M. Wat belangrij-
ke gemeentelijke monumen-
ten zijn, beslist Utrecht. Eigen-
lijk is er een huisstijl voor alle 
Nederlandse monumenten. 
Voor stedelijke zou dat het 
schildje van het rijksmonu-
ment zijn, alleen dan met een 
groen puntje. Maar steden 
mogen een eigen vormgeving 
kiezen.

Kost dat?
De ANWB maakt en verkoopt de emaillen  
monumentenschildjes. Dat doet de vereniging 
in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Eigenaren kúnnen zo’n bordje plaatsen; het hoeft niet. 
De bordjes zijn er in drie maten: de kleinste is 5 x 7 cm 
en kost 34,50 euro. De middelgrote meet 10 x 15 cm kost 
46,50 euro. De grootste – 14 x 21 cm – kost 75 euro. 

Het Utrecht Monumenten-
fonds bezit 149 monumentale 
huurpanden. UMF’s doel-
stelling is het voor iedereen 
mogelijk te maken in een 
monument te wonen. Het 
fonds werd 1943 opgericht 
omdat Utrecht veel verval-
len monumenten telde - de 
eigenaren hadden geen geld 
voor renovatie en restaura-
tie. Sloop dreigde. Er is geen 
winstoogmerk. Niet alleen 
betaalde krachten, maar ook 
vrijwilligers zetten in.

Slechts twee panden in de 
Binnenstad dragen een 
schildje met de letters HdK: 
Janskerkhof 16 en Boothstraat 
2. Deze monumenten zijn 
eigendom van Hendrick de 
Keyser Monumenten. Deze 
vereniging zet zich sinds 
1918 in voor behoud van 
architectonisch of historisch 
belangrijke gebouwen en hun 
interieur. 

Dit blauwwitte schildje geeft 
aan dat het pand eigendom is 
van en bewoond wordt door 
een lid van de vereniging Be-
woondBewaard. Het eerste 
teken van leven van die orga-
nisatie dateert van 1998. De 
club behartigt de belangen van 
monumentbezitters en maakt 
leden wegwijs in het ‘labyrint’ 
van overheidsregelingen.

Waar nu het Domplein is, was 
rond het begin van onze jaar-
telling een Romeins fort. De 
cortenstalen goten waaruit bij 
mooi weer stoom ontsnapt, 
markeren sinds 2007 de om-
trek daarvan. In 2014 opende 
DOMunder: een ondergrond-
se attractie waarin resten 
van het castellum te zien zijn. 
Architect Theo van Wijk was 
initiatiefnemer van deze pro-
jecten.

30 stoeptegels met QR-codes 
vertellen na scanning van 
de code via foto’s, filmpjes 
en verhalen over de (Bin-
nen)stad, de universiteit 
en belangrijke personen. 
De Utrecht Time Machine 
is van 2021, het jaar dat de 
Universiteit Utrecht 385 jaar 
bestond. Het is bedacht door 
de UU, Het Utrechts Archief, 
de gemeente en historische 
vereniging.

De ANWB-borden op gevels 
bieden informatie over de 
historie van een gebouw of 
plek. De vereniging plaatst 
ze al ruim 35 jaar. De meeste 
zijn bruin, maar ze zijn er 
ook in andere kleuren en 
met QR-code. In het hele land 
hangen er tienduizenden. De 
ANWB is het zicht kwijt en 
vraagt mensen info erover in 
te zenden zodat de database 
compleet wordt en ze even-
tueel vervaagde borden kan 
vervangen. 

Ook het informatiebord op palen, de zogeheten lessenaarvariant, 
wordt door de ANWB gemaakt en gedistribueerd. Hier bestaat een 
chique versie van – gegraveerd – of een goedkopere: het geprinte. 
Daarnaast zijn ze er met een houten onderstel en met eentje van rvs. 
Meestal gekocht door gemeenten.

2900
Het gebied  

binnen de singels 
telt bijna 2900 

Rijksmonumenten. 
Dat is de stand 

van 2019.  
Landelijk zijn er 
62.000. Alleen 
Noord-Holland  

en Drenthe  
kennen  

provinciale 
 monumenten.

1700
Het gebied  
tussen de  

singels telt net 
iets meer dan 

1700 gemeente-
monumenten, 

volgens de meest 
recente telling 

(2019). Nederland 
telt er in totaal 

56.000.

TEKST EN RESEARCH: INEKE INKLAAR
FOTO’S: GERT-JAN PEDDEMORS EN MARIJKE REER

erfgoed
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Sterrehof: bijna gesloopt, 
gelukkig behouden

‘Monumenten lijden 
onder sluipverkeer
na knip Ledig Erf’

In de jaren 90 dreigden de hofjeswoningen te worden afgebroken; nu zijn het gewilde koopappartementen. 
Foto: Gert-Jan Peddemors

Infographic: Anton van Tetering

> Vervolg van voorpagina

ANNA STERK

RESTAURATIE – Verborgen 
achter de Inktpot en omgeven 
door woonflats en kantoren, 
ligt een parel van een hofje. 
De Sterrehof. Het heeft een 
bewogen geschiedenis en viert 
dit jaar zijn 150-jarig bestaan. 
Julian Hartman, klassiek zan-
ger van beroep, door sommige 
medebewoners ‘dorpsoudste’ 
genoemd, is voorzitter en 
woont in de hof sinds 1983. 
Hij vertelt: ‘We zitten niet op 
elkaars lip, maar wonen hier 
met plezier. Het groen doen 
we in zelfbeheer en ieder jaar 
zetten we samen een grote 
kerstboom op’.

Het hofje heeft een U-vorm 
rond een plantsoen en bestaat 
uit eengezinswoningen, maar 
de kophuizen van de beide 
vleugels hebben ieder twee 
appartementen. De trappen 
zijn steil en de vertrekken 
niet groot. Er wonen twee 
gezinnen, elf 2-persoons huis-
houdens en alleenstaanden.

Wandelpark
In het verleden lag hier een 
wandelpark met paden in 

De Liefdadige 
Vereniging van 
de Heilige Joseph 
bouwde in 1973 
woningen ten 
behoeve van arme 
parochianen van de 
Walsteegkerk.

erfgoed

de vorm van een ster, dat in de 18e 
eeuw het oefenterrein van het 

genootschap van patriot-
tische schutters werd. De 
Sterrehof werd In 1873 
gesticht door de Liefdadige 
Vereniging van de Heilige 
Joseph ten behoeve van 
arme parochianen van de 
Walsteegkerk (ook wel: 
Sint-Dominicuskerk) aan 
de Mariaplaats.

Een plaquette herinnert 
hieraan. Later werden er 

ook huizen betrokken door 
bewoners van de Willem Arntz 
Stichting Beschermd Wonen. De 
linkervleugel was tegen belendende 
woonhuizen aangebouwd en 1 me-
ter minder diep dan de rechter. Om 
het hofje lagen een tramremise van 
de GEVU, een elektriciteitscentrale, 
een kleuter- en een huishoudschool, 
een laboratorium van het RIVM en 
een steenhouwerij. 

Onzekere tijden 
Hartman: ‘In 1976 werd de Ster-
rehof verkocht aan de gemeente 
Utrecht en in de jaren 90 brak er 

een onzekere tijd aan. Het hofje, 
slecht onderhouden, bleek niet 
te passen in de plannen voor het 
Stationsgebied en het gebied dat 
nu Hoogh Boulandt heet. Het moest 
afgebroken worden. In de film ‘Van 
Liefdadigheid naar Winstobject’ uit 
1992 zijn de bewoners in saamho-
righeid te zien, zij willen niet weg 
en vrezen de toekomst’.

De gemeente schakelt een ar-
chitect in, die vindt dat de hof 
behouden moet worden gezien de 
eclectische bouwstijl. Het behoud 
wordt gedragen door met name 
Paulus Jansen van de SP. Dan komt 
Mitros in beeld, die zegt de huur 
op. Vervolgens wordt het complex 
gekraakt, maar niet voor lang. De 
krakers worden via het dak door 
de ME ontzet. De restauratie door 
Bouwbedrijf Middelkoop kan 
beginnen. Voormalige bewoners 
hebben het eerste recht van koop. 
Hartman laat deze kans niet voor-
bijgaan.

Een meesterlijke zet
Hartman: ‘Een element dat bijge-
dragen heeft om onze toekomst 
mede zeker te stellen, is het verkrij-
gen van de status van Rijksmonu-
ment in 2001. Het hofje is degelijk 
gerestaureerd met behoud van de 
windvaan. Maar we zijn als eigena-
ren wel aan regels gebonden zoals: 
geen dubbelglas alleen isolerend 
enkelglas (Van Ruysdaelglas), dat 
helaas niet goed genoeg isoleert, 
uniforme kleuren, alleen natuur-
lijke schuttingen en kranen niet 
op de muur, maar op een houten 
front. Er is geen VvE, maar we be-
waken de eenheid van het complex 
en zijn ook lid van de Monumen-
tenwacht die bepaalt of onderhoud 
noodzakelijk is.’

En dan is het tijd om de verga-
dering voor te bereiden, die in het 
Karel V hotel wordt gehouden en 
waar het 150- jarig jubileum op de 
agenda staat.

> Vervolg van voorpagina

INEKE INKLAAR

Binnenstadsbewoners vrezen 
dat de mo numenten in de Bin-
nenstad door een knip op het 
Ledig Erf zullen lijden onder 
sluip verkeer. ‘Mensen die de stad 
kennen, omzeilen de knip’. De be-
woners verwachten, dat auto’s via 
de Oudegracht of Lange Nieuw-
straat zuidwaarts zullen rijden. 
En omgekeerd via de 11e eeuwse 
Twijnstraat, nu al druk met veel 
vrachtauto’s, noordwaarts.

Zo komt er meer verkeer over de 
kwetsbare werfkelders, waarvan 
vele nog hersteld moeten wor-
den. Terwijl de gemeente juist ge-
parkeerde auto’s daar weert om  
het erfgoed te beschermen: er ver-
dwijnen nog ruim 100 plaatsen. 
Bewoners vrezen ook dat je het 
monumentale karakter van het 
centrum slechter ervaart als het 
sluipverkeer toeneemt. Als auto-
mobilisten via de Tolsteegbrug van 
de ene singel naar de andere rijden, 
mislukt volgens de buurt ook het 

plan om het plein vóór het Louis 
Hartloopercomplex leefbaarder te 
maken. 

Beweegbare paal
De blokkade, die op de Vaartsche-
rijnbrug komt, weert auto’s op het 
Ledig Erf. Nu rijden er dagelijks 
7000 tot 9000. De gemeente wil hier 
een ‘slim toegangspunt’ maken: een 
beweegbare paal in het wegdek of 
een kentekencamera. Mogelijk is dat 
een oplossing voor een probleem 
dat buurtbewoners signaleerde. Bij 
een permanente blokkade kunnen 
de hulpdiensten en buslijn 2 – die 
nu vanaf de Tolsteegbrug de Catha-
rijnesingel opdraait richting station 
– er niet langs.
De afsluiting maakt deel uit van het 
plan Zuidpoort. Dat betreft ook Tol-
steeg en Dichterswijk omdat het ver-
keer straks daardoor moet. Overi-
gens liever niet over de Jutfaseweg, 
want dat wordt een fietstraat. Voor 
de Bleekstraat is die aanpassing 
ingrijpend. Immers, verkeer van 
en naar de  Catharijnesingel moet 
straks door deze straat. 
Rond de zomer neemt de gemeen-
teraad een besluit over de Ledig 
Erfknip. Bij een ‘ja’ laat de gemeen-
te een ontwerp maken voor de 
 omgeving daarvan. Ook dan komen 
 er weer participatiebijeenkomsten. 
Vermoedelijk ligt de blokkade er in 
2025.
De afsluiting onder de overkapping 
van HC, een andere knip in de Ca-
tharijnesingel, komt dit derde kwar-
taal. Bezoekers vanuit het zuiden 
kunnen zo nog een parkeergarage 
bereiken. Ze rijden dan weer zuid-
waarts weg. De mensen die vanaf 
het noorden komen, duiken P3 aan 
de Stationsstraat in en moeten bij 
terugkeer omdraaien.

Met name over de 
Oudegracht, door 
de Twijnstraat en de 
Bleekstraat zullen veel 
meer auto’s rijden.

nieuws
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Harrie Thewessem

Monument’ klinkt stug en oud. Het blijft zoals 
het altijd al was.
Maar het monument waarin ik woon, is gevuld 
met erfgoed. Uit elke fase van mijn leven is 
wel iets aanwezig, niet als aandenken, maar 
voor dagelijks gebruik. Verschillende zaken 
zijn ouder dan ik, zoals de ligstoel die een 
huwelijkscadeau voor mijn ouders was, of het 
achtdelige boerenbontservies dat ik dertig 
jaar geleden kreeg van mijn grootouders toen 
ze kleiner gingen wonen. 

Er zijn mensen die hun verleden liever 
loslaten en hun inventaris steeds vernieuwen 
parallel aan hun ambities. Anderen zitten 

opgesloten in hun verleden. Toekomst is 
onaantrekkelijk.
Voor mij biedt het verleden juist een stevige 
en vertrouwde ondergrond 
om nieuwsgierig te 
kunnen blijven naar de 
mooie en minder mooie 
verrassingen.

Toerist onder de indruk van centrum
Met open mond van verbazing door de Binnenstad

Willemijn Bánki toont plekjes die zelfs Utrechters niet kennen.  
Foto: Michael Kooren

Hun herkomst bepaalt mede wat toeristen bijzonder vinden. Foto: Michael Kooren

Monument vol erfgoed

INEKE INKLAAR

De Romeinen struinden in de Binnen-
stad rond, de (vroege) middeleeuwers 
bouwden kerken en stadskastelen 
binnen de singels en legden de grach-
ten met hun werfkelders aan. Het stikt 
in Utrecht van de monumenten. Wíj 
vinden dat gewoon, komen er dage-
lijks langs. Maar wat vinden toeristen 
van al dat erfgoed?
Stadsgids Willemijn Bánki leidt weke-
lijks zo’n tien groepen rond. Mensen 
uit de VS, Duitsland of België, maar 
ook (oud-)Utrechters. ‘Die laatsten 
kijken me soms aan met een blik ‘Jij 
denkt dat je me iets nieuws kunt ver-
tellen ...’. Vaak zeggen ze na afloop dat 
ze bepaalde plekken toch niet kenden’.

Amerikanen slaan bij elk pand dat 
ouder is dan 100 jaar, steil achterover. 
‘Als ze een kerk uit de 15e eeuw al 
bijzonder vinden, zeg ik soms flauw: 
zo meteen gaan we naar een kerk uit 
de 11e eeuw’.

Duitsers vinden de stad schoon en 
mooi opgeknapt. ‘Dat is ook zo: heel 
veel panden zijn gerestaureerd en 
staan te shinen. Alleen vind ik zelf de 
stad minder representatief geworden 
met graffiti, zoals bij de tunnel van de 
Ganzenmarkt, en met pies, zoals on-
der de Bezembrug’. 

Wat onze oosterburen steevast 
vragen: hoe zit het met de verdeling 
van de godsdiensten onder de bevol-
king? ‘Ze vragen ook wat er in Utrecht 
tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
vernield. Onze stad kent geen Duits 
bombardement. Toen de Duitsers dat 
na de aanval op Rotterdam aankon-
digden, gaf Nederland zich over. De 
Binnenstad heeft alleen een RAF-bom-
bardement meegemaakt, in 1944, op 
het station’.

Maîtresse
Bij Vlamingen is het oppassen met de 
woordkeuze. Want de stadswandeling 

erfgoed

De meest gestelde vragen:
1)  Hoe diep is de Oudegracht? 

Een boot met 1.30 meter diepgang kan er varen
2)  Waarom doen Nederlanders de gordijnen niet 

dicht? 
Die gewoonte stamt uit de Calvinistische tijd: toen wilden 
mensen aantonen dat ze niets verbodens deden en zich 
hielden aan de godsdienstvoorschriften. 
Het stigma van volksbuurten was: ze zijn arm en vies. De 
bewoners wilden zo tonen dat ze netjes waren

3)  Waarom is het beeldje Anna te drieën in de Domkerk na 
de Beeldenstorm niet gerestaureerd?  
(vaak maken ze dan een vergelijking met de vernielingen 
door IS of de Taliban) 
Omdat zo dit tijdvak van de geschiedenis zichtbaar blijft.

pakt geregeld hofjes en kameren 
mee. ‘In het Vlaams betekent kame-
ren ‘bij een maîtresse langsgaan’.

Nederlanders tonen zich vaak 
verbaasd, dat de stad zoveel meer 
bezienswaardigheden telt dan Hoog 
Catharijne, de grachten en het Dom-
plein. 

‘Als ik ze door de Pandhof mee-
neem naar de Nieuwegracht, zijn 
ze verwonderd over de stilte en de 
leegte daar. ‘Utrecht is toch mooier 
dan Amsterdam’, hoor ik dan’.
Ten onrechte denken Utrechters dat 
ze de stad op hun duimpje kennen. 

Bánki: ‘De meeste hofjes of bin-
nentuinen hebben ze nog nooit 
bezocht. Ze weten bijvoorbeeld 
niet dat je bij Karel V gewoon door 
de binnentuin kunt lopen’.

Kroontje
Vaak gaat ze met hen naar de Vis-
markt. ‘Ik wijs op het poortje met 
het hek waar een kroontje opzit. 
Ze zijn er 100 keer langsgelopen, 
maar hebben zich nooit gerea-
liseerd dat hier keizerlijk paleis 
Lofen zat’.

In de kelder van cafe Walden 

aan het Domplein brengt Wille-
mijn ze – letterlijk – in contact 
daarmee. ‘Dan zeg ik: met je voet 
sta je op 2000 jaar geschiedenis, 
uit de tijd van de Romeinen. En 
met je hand kun je 1000 jaar ge-
schiedenis aanraken: de resten 
van het paleis van keizer Hendrik 
uit 1040’.

Nog zo’n instinker: de Neudeflat. 
‘Als ik op de Neude sta, en vraag 
de monumenten aan te wijzen, ko-
men ze met het postkantoor aan. 
Maar dat die flat uit 1961 ook een 
gemeentelijk monument is?!’

Met je voet sta 
je op 2000 jaar 
geschiedenis, 
uit de tijd van de 
Romeinen. En met 
je hand kun je 1000 
jaar geschiedenis 
aanraken.
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GEWIJZIGD GEBRUIK – Een deel van de Utrechtse monumenten is 
grondig verbouwd en heeft een andere bestemming gekregen. Soms 
wonen er daarna mensen in. Ook wordt zo’n ook pand geregeld 
getransformeerd tot horeca. Maar er zijn genoeg voorbeelden van nog 
een andere invulling. Fotografen Gert-Jan Peddemors en Luuk Huiskes 
laten dat zien.

Oude gebouwen,  
nieuwe invulling

erfgoed

Lauwerecht: watertoren  verzamelgebouw

Catharijnesingel: ziekenhuis  appartementen

Oudegracht: winkelmagazijn  horeca

Waterstraat: school  buurthuis  museum

Tolsteegbrug: politiebureau  filmhuis/horeca

Neude: postkantoor  winkels en bibliotheek
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Catharijnekade: kerk  horeca

Achter de Dom: postkantoor  museum  architectuurcentrum  appartementen

Catharijnekade: modezaak  audiozaak  kantoor gemeente  horeca

Nieuwegracht: sociëteit  appartementen

Ridderschapstraat: koetshuis  kinderdagverblijf Oudegracht: hotel  kantoor gemeente  omroep  appartementen

Nieuwekamp: huishoudschool  appartementen



Toename geluidoverlast
46% ervaart de laatste 5 jaar een 
behoorlijke toename van de overlast 

42% denkt dat dit in de toekomst 
alleen maar verder zal toenemen 

Overlast horecapubliek

61% ervaart geluidhinder van 
horecapubliek, 

35% omschrijft dit als erg 
veel of onverdraagzaam veel

24 uur per dag geluidhinder?
66% ervaart geluidoverlast 
vooral ’s nachts 

43% ervaart verstoring in hun 
slaaprust en voor 

22% dit een ernstige verstoring 

Herrie overdag

37% ervaart ook herrie door afvalvervoer, 
bevoorrading en installaties 

20% vindt dit onaanvaardbaar 

49% heeft de slaapkamer aan de 
straatkant en 

41% ook nog de huiskamer aan die kant

44% ervaart dit ook in de ochtend

Locatie slaap- en woonkamer

Verstoring nachtrust
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BEN NIJSSEN

Gemeente, erken dat herrie maakt dat Bin-
nenstadsbewoners wakker liggen. En dat dit 
ongezond is. Dat is de oproep van Binnen-
stad030 na een politiek café over geluids-
overlast. Daarnaast vraagt de actiegroep om 
bij vergunningverlening de gevolgen voor de 
gezondheid mee te wegen in de beslissing. En 
boa’s te laten controleren op geluidhinder 
door horeca.

De avond in januari werd bijgewoond door een 
honderdtal Binnenstadbewoners. 
Het publiek ervoer geluidsoverlast door twee 
filmpjes van een studente journalistiek. En ge-
luidexpert Ted Zorn van de Utrechtse Stichting 
tegen Geluidshinder liet het publiek een opname 
horen van de bijna dagelijkse geluidhinder voor 
bewoners in de Nobelstraat: de geluidsterkte 
van het lawaai om 03.00 uur op de gevel, maar 
ook die binnenshuis. Resultaten van een week 
continue geluidmetingen.

Schiphol
’s Nachts was de geluidsterkte hoger dan in de 
omgeving van Schiphol. Ter vergelijking: de ge-
middelde geluidsterkte na 12 uur ’s nachts is 
in de Nobelstraat op uitgaansavonden 69dB en 
op de andere avonden 67dB; nabij Schiphol is 
dat 65 dB. 
In de Nobelstraat neemt de geluidsterkte na 12 
uur toe met uitschieters naar 100dB.
485 personen hadden een enquête van Binnen-
stad030 over geluidhinder ingevuld – een grote 
respons. Het publiek reageerde vaak emotioneel: 
de uitkomsten werden herkend. Op klachten 
wordt te weinig actie ondernomen, hand having 
schiet schromelijk te kort. Niet iedereen wil de 
confrontatie met uitgaanspubliek en onder-

‘Bewoners hebben recht op nachtrust’

Infographic: Gert-Jan Peddemors

Het publiek herkende de klachten uit de enquête van Binnenstad030 over geluidoverlast. Foto: Luuk Huiskes

nemers aangaan. Tot nu toe verschuilt de gemeente zich achter 
het argument dat er voor stemgeluid op straat geen geluidnormen 
bestaan. De gemeente is echter wel verplicht actie te nemen tegen 
dit extreme lawaai midden in de nacht omdat dit de gezondheid 
van omwonenden zal schaden. Hiervoor kan de gemeente wel 
verantwoordelijk worden gesteld.

Kots en pies
Er is een opstapeling van overlast: verkeerd gestalde fietsen, 
kots, pies. Niet alleen vlak bij horeca, maar ook in aanliggende 
straten. Opvallend veel klachten waren er over bevoorrading die 
soms ’s ochtends vroeg begint met langdurig lawaai makende 
koelaggregaten. Positief was het bericht van een bewoner van 
de Mariaplaats: door het verdwijnen van de coronaterrassen is 
de overlast tot wat normalere proporties teruggebracht. 
GroenLinks, CDA, PvdD, Volt,  Een Utrecht, Stadsbelang en Utrecht 
 Solidair toonden zich gevoelig voor de bewonersklachten. 
EenUtrecht diende ooit een motie in over betere handhaving, 
het stellen van strengere eisen en het laten meestemmen van 
bewoners bij het verlenen van horecavergunningen. Die motie 
haalde het niet: alleen de oppositie stemde voor.

Hoon
D66 kreeg de hoon van de zaal over zich heen: ze vindt dat de 
horeca juist moet uitbreiden. Minder horeca zou bij meer bewo-
ners tot meer overlast leiden. Volgens D66 hadden de jongeren 
die zwaar hadden geleden onder de coronamaatregelen een 
uitlaatklep nodig.
De ondernemers twijfelden aan de representativiteit van de 
enquête, maar willen wel goede contacten met omwonenden 
onderhouden. Een ondernemer van de Nobelstraat vond het 
gedrag buiten ook vervelend, maar heeft geen bevoegdheid dat 
aan te pakken. Die ligt bij handhavers. 
De wijkwethouder was geïmponeerd door reacties van de zaal, 
maar wilde niet toezeggen of ze beleid en handhaving zou aan-
passen. 
Eerder zei burgemeester Sharon Dijksma dat de situatie in de 
Nobelstraat een serieuze aanpak vraagt. Dit heeft nog geen con-
crete maatregelen opgeleverd.

Onderzoek wijst uit:

de gemiddelde 

geluidsterkte  

na 12 uur ’s nachts 

is in de Nobelstraat 

op uitgaansavonden 

69 decibel en op 

de andere avonden 

67dB; nabij Schiphol 

is dat 65 dB. In de 

Nobelstraat neemt 

de geluidsterkte 

na 12 uur toe met 

uitschieters naar  

100 decibel.

nieuws
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Wijk C-kids  
dromen van  
een tijdelijke  
speeltuin
ELAINE VIS

Sammy (8) en Rover Zonnevijle 
(10) uit Wijk C willen spelen in 
hun buurt. Zij hebben een tijdelij-
ke 2D-speeltuin bedacht voor Park 
Paardenveld. Hun plan is opge-
stuurd naar het Initiatievenfonds. 
De gemeente wil het park uiteinde-
lijk opnieuw inrichten, in november 
maar dat kan zomaar uitlopen.

Voor het voorstel van de kinderen 
zijn eigenlijk alleen wat tegels en verf 
nodig. De meeste tegels en betonnen 
platen liggen er nog na het verdwijnen 
van Roost en de skate pipe. Op de tegels 
worden dan spellen geschilderd. Ro-
ver: ‘In onze buurt is eigenlijk weinig 
plek voor kinderen van onze leeftijd 
om buiten te spelen, zonder dat we 
onze buren storen en waar we de 
ruimte hebben. De speeltuintjes zijn 
voor kleinere kinderen. Daarom gaan 
we vaak met vriendjes naar Paarden-
veld, in de zomer zwemmen we er. We 
missen alleen een plekje om spelletjes 
te doen. We vonden het bijvoorbeeld 
heel jammer toen de skatebaan weg-
ging’.

Moeilijke sommen
Zij bedachten een rekenhinkelbaan 
‘met écht moeilijke sommen’, zegt 
Sammy. Er komt ook een tijdelijk 
skeelerparcours waar je je ook ren-
nend in de jungle waant, gebaseerd 
op een Marioparcours (genoemd naar 
het computerspelletje), een dambord 
en een ‘gigakleurplaat’ met afbeel-
dingen van planten en bloemen die 
je met krijt in kan kleuren. Na iedere 
regenbui is de kleurplaat weer op-
nieuw te gebruiken. Rover: ‘Je kunt 
in de tekening springen en er met 
meerdere kinderen apenkooi in spe-
len’. Sammy: ‘De spelregels hebben 
wij nog niet gemaakt’.
Het gemeentebeleid koerst op een 
speelplek op 200 meter van elke wo-
ning; kleinere plekken voor de jong-
sten en grotere voor de hele buurt. Dat 
geldt ook voor de sportvoorzieningen 
voor de jeugd zoals voetbalkooien en 
skatebanen.
Sammy: ‘Gelukkig hebben we gehoord 
dat er nieuwe plannen komen voor 
het park, de gemeente is nu ook een 
kleurplaat aan het maken voor het 
Paardenveld, geloof ik’. Rover: ‘Maar 
onze moeder vertelde dat het best lang 
kan duren voordat er wat gebeurt en 
wij willen nu al buiten spelen in Park 
Paardenveld. Voor onze 2D-speeltuin 
hoeft niks gebouwd te worden, er is 
alleen verf en een ontwerp nodig’.

Sammy en Rover missen een leuke plek 
in Park Paardenveld. Foto: Luuk Huiskes

Foto’s: Luuk Huiskes

Strosteeg

Schalkwijkstraat

opinie
JETTA ERNST

Als Binnenstadsbewoner 
schaam ik me als ik zie 
hoe onze mooie stad 
aan het vervuilen is. Op 

ooit gewitte muren en prachtige 
gemetselde monumentale muren 
verschijnen steeds meer poezen, 
leuzen en vreemde uitbundige 
en kleurige tekeningen. 

Dat is het resultaat van het 
raadsbesluit van november 2020 
om niet langer te betalen voor 
het verwijderen van graffiti op 
particuliere panden. Dat leverde 
een bezuiniging van 40.000 euro 
op. 

November 2021 steunden 
PvdD en PvdA nog een motie van 
CDA, VVD en Stadsbelang om de 
graffitiverwijdering toch weer te 
betalen omdat de tags leiden tot 
verloedering en verrommeling 
volgens hen. De rest wilde dat 
niet. Wethouder Kees Diepeveen 

‘Ik erger me wild 
aan al die graffiti’

wilde het effect van de bezuiniging 
nog even aanzien. 

Ook een verzoek van CDA-raadslid 
Jantine Zwinkels september 2022 
om graffiti te verwijderen van twee 
rijksmonumenten aan de Oude-
gracht werd afgewezen. Dit maal 
door de nieuwe wethouder Open-
bare Ruimte, Susanne Schilderman 
(D66),

Sindsdien neemt de verrommeling 
en verloedering toe. Voor Binnen-
stadsbewoners is de graffiti een 
steen des aanstoots.

Ondergekliederde monumenten
Burgemeester Sharon Dijksma riep 
in haar nieuwjaarstoespraak ons 
Utrechters op ieder bij drie mensen 
de stad aan te prijzen. We moeten 
volgens haar trotser zijn op de stad. 
Op de ondergekliederde monumen-
ten?!

Eerder stuurde ik al en pro-
testbrief, maar helaas haalde dat 
niets uit. Ik vraag me af: zien de 
gemeenteraadsleden die toen voor 

de bezuiniging stemden, nooit het 
effect daarvan? Wonen die gemeen-
teraadsleden niet in de Binnenstad 
of komen ze er nooit? Ze willen toch 
meer bezoekers en buitenlanders? 
Van die gemeenteraadsleden en hun 
mentaliteit begrijp ik niks. Waarom 
wordt er bezuinigd op het schoon-
maken van onze stad?

Zijn zíj misschien niet trots op 
onze stad, was Dijksma’s oproep 
voor hen bedoeld?

Toen ik 53 jaar geleden op de Ou-
degracht kwam wonen was het een 

armoedig zooitje. Er is ondertussen 
zo hard gewerkt om de oude Bin-
nenstad weer op te knappen, huizen 
te renoveren en restaureren, wer-
ven en kelders aan te pakken, con-
soles aan te brengen en er weer een 
leefbare binnenstad van te maken.

Het is triest dat graffitispuiters, 
onverlaten, de stad ontsieren. Voor 
een klein bedrag op de begroting 
kan de gemeente dat ongedaan 
maken.

Gemeenteraadsleden doe er wat 
aan, doe er wat tegen! 

nieuws

Molenstraat

Buurkerkhof
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Een januarimorgen in de Lange Smeestraat. Twee kleur explosies 
op een schildersezel kleuren de brasserie van het Bartholomeus 
Gasthuis. Het resultaat van noeste, creatieve en gezamenlijke 
arbeid. Blije, trotse en dankbare gezichten. Bron: een idee van de 
Utrechtse creatieve (kunst)verbinder Joost Gijzel voor Utrecht900. 

Het idee lag al langer op de plank. Door het thema van Utrecht 
900 jaar ‘stad zonder muren’ kwam het weer bovendrijven. Joost: 
‘Ooit zag ik een verbluffend mooi schilderij. De maakster– Han-
na Schut – gebruikte een overzichtsfoto vanaf de Domtoren als 
inspiratie. 
Het liet me niet los. Als vormgever en creatief initiatiefnemer zoek 
ik manieren om Utrechters een nog trotser gevoel te geven over 
de enorme schat aan erfgoed waar ze middenin wonen. Hierbij 
zag ik voor me dat mensen gezamenlijk werken aan een groot 
schilderij van Utrecht om het daarna aan een sociale instelling te 
doneren. Daar zijn vaak veel witte muren te vullen’. 

Slimme samenwerkingen
Joost fotografeerde een hoek van Utrecht vanaf de Dom en 
schakelde de tekentalenten van mbo Nimeto en uitgever WIJCK 
in. Opbrengst: prachtige kleurplaten op gespannen doek van 1 x 1 
meter om (liefst samen) in te kleuren. 
Astrid Westerbeek, wijkgenote van Joost en beginnend schilder, 
liet zich verleiden om zo’n doek met olieverf een eigen gezicht te 
geven. Als voorbeeldexemplaar én als oefening. Na drie maan-
den waren ieder raampje, dak, geveltje en de glas-in-lood-ramen 
van de Willibrordkerk ingekleurd. ‘Heerlijk rustgevend. Ik had al 
snel het idee om mijn eindwerk aan het Bartholomeus te geven. 
Tijdens de coronalockdowns was ik hier vrijwilliger, dineronder-

De dames Kappenberg en Eurelings, bestuurder Loes de Vries, schenkster Astrid Westerbeek, mevrouw Pinto en Joost Gijzel. Foto: Luuk Huiskes

steuner op een groepswoning van het gasthuis’.
In het gasthuis zelf werd ook met verve geverfd, gekleurd, 
weggehaald en opnieuw ingekleurd. Sinds november is de 
dondermiddag schildermiddag. Een groep bewoners en 
wijkbewoners, schilderend of vooral aanmoedigend, stortte zich 
op het inkleuren. 
Loes de Vries, bestuurder van het gasthuis, kreeg van Astrid 

Erfgoed kleur  
je samen

DOCK stelt zich voor

Westerbeek én een delegatie van de donderdagclub hun eind-
resultaat overhandigd. Dat komt uiteraard op een maagdelijk 
witte muur in het gasthuis. Om nog jarenlang – we sluiten eeuwen 
niet uit – van te genieten. 

Meer weten over de Utrecht900-kleurplaten?  
Mail naar info@studiojoostgijzel.nl. 

Mijn naam is Bauke Spijkerman (links 
op de foto) en ik vervang Rhea Wilhelm 
tot september vanwege verlof in de 
rol van Sociaal Makelaar Binnenstad. 
Ik heb zelf 24 jaar met veel plezier in 
Utrecht gewoond. Inmiddels woon ik 
in Stichtse Vecht, maar mijn werkplek 
voelt weer als thuis! Naast het werk 
speel ik graag padel en is Spanje mijn 
favoriete cultuur en bestemming! 

Ik ben Dewi Gerrietsen, geboren en 
getogen Utrechter. Mocht je iets kleur-
rijks en al dan niet zingends voorbij zien 
fietsen, heb je een grote kans dat ik dat 
ben. Als Allround Sociaal Cultureel wer-
ker / troubadour op ‘n stadsfiets ben ik 
op meerdere locaties te vinden: in de 
buurthuizen, op speeltuin De Bloesem 
of De Kleine Dom.
Rechts op de foto: Milena Luteijn, ik 
woon sinds mijn studententijd, nu bijna 
tien jaar, in Utrecht met veel plezier. 
Sinds december ben ik gestart bij 
DOCK als Sociaal Makelaar Binnen-
stad, Oost en Noordoost. Ik mag onder 
andere onderzoeken wat we kunnen 
betekenen voor studenten, hierdoor 
ben ik ook vaak op het  Science Park 
Utrecht. Buiten mijn werk om ben ik 
ook graag buiten, om bijvoorbeeld te 
surfen of te kamperen. Of lekker warm 
binnen spelletjes spelen of schilderen. 

Vanuit onze rol als sociaal makelaar ho-
pen wij een mooie bijdrage te leveren 
aan het netwerk en de verbinding van 
de bewoners van Utrecht. Tot gauw!

Contactgegevens
bspijkerman@dock.nl /06-81318426
dgerrietsen@dock.nl / 06-59908882
mluteijn@dock.nl / 06-59919939
De foto is genomen voor de bibliotheek 
op de Neude, dit gebouw huisvestte 
vroeger een postkantoor, waar je zelfs 
je auto kon parkeren! Elke donder-
dagmiddag van 15:00–16:00 is het 
spreekuur van DOCK en Buurtteam in 
de bibliotheek.
Andere prachtige locaties in het cen-
trum zijn bijvoorbeeld het  
Bartholomeus Gasthuis op de Lange 
Smeestraat 40. In dit stukje cultureel 
erfgoed wordt al ruim 650 jaar voor het 
welzijn van mensen gezorgd. De moei-
te waard om eens een kijkje te nemen! 
Zie het activiteitenaanbod:  
www.bartholomeusindewijk.nl.
Het Pandhof Sinte Marie, achter het 
Utrechts Conservatorium, is een 11e 
eeuws overblijfsel van de Mariakerk. Dit 
erfgoed heeft een openbare binnen-
stadstuin met aangrenzend het ver-
nieuwde Maria Majorplein, een plekje 
om even tot rust te komen. Openings-
tijden zijn 08:00–18:00 uur.

Colofon

De Binnenstadskrant is een 
onafhankelijke uitgave op initiatief van 
bewonersgroepen. 

De krant wordt huis-aan-huis gratis 
verspreid in de Binnenstad.

Hoofdredactie/coördinatie
Elaine Vis en Ineke Inklaar

Beeldredactie (coördinatie)
Gert-Jan Peddemors, Luuk Huiskes

Teksten
Anna Sterk, Ben Nijssen, Charles 
Crombach, Elaine Vis, Erik van Wijk,  
Gerard Arninkhof, Harrie Thewessem,  
Ineke Inklaar, Marianne Coopmans,  
Ton Verweij. Gastschrijvers: Bert Poortman, 
Jetta Ernst.

Beeld
Anton van Tetering, Gerard Arninkhof,  
Gert-Jan Peddemors, Iris Tasseron,  
Luuk Huiskes, Michael Kooren, Ton Verweij

Correctie 
Monique Westendorp

Nieuwsbrief
Wie zich via www.binnenstads krant-
utrecht.nl abonneert op de nieuwsbrief, 
krijgt geregeld een selectie van artikelen 
toegestuurd.

Vormgeving
Marijke Reer

Drukker
Rodi, Diemen (oplage 12.500)

Verspreider
Guus Touker

Giften
Giften zijn altijd welkom. De bijdrage  
kan worden gestort op gironummer  
NL71 INGB 0000 2451 22 t.n.v. 
Binnenstadskrant o.v.v. gift.

Abonnement
Een jaarabonnement kost voor  
4 nummers 17 euro, incl. bezorging. 
Aanmelden via utrechtbinnenstadskrant@
gmail.com met daarbij het bezorgadres. 
Wie zich later in het jaar abonneert, krijgt 
eerdere nummers nagezonden. 

Deadline
Kopij voor nummer 2 moet vóór  
24 april 2023 ingestuurd zijn.

advertorial

advertorial
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ELAINE VIS

Hurkend, liggend, in bad, met of 
zonder vrienden of familie – het kan 
allemaal. Het zeven vrouw tellende 
team van Verloskundigenpraktijk 
Breedstraat draait er de hand niet 
voor om. Ze halen meer dan 300 
baby’s per jaar, ongeveer 60 ervan 
zijn nieuwe bewonertjes van de Bin-
nenstad. Dit jaar bestaat de praktijk 
40 jaar.

‘Nou, het zal je verbazen, er wor-
den best wel veel baby’s geboren in 
de Binnenstad’, zegt Tineke van Sol-
kema (34), een van de twee Tinekes 
waar ik het gesprek mee voer. ‘Wij 
komen op de Oudegracht, Nieuwe-
gracht, in steegjes en in leuke kleine 
straatjes waarvan je denkt ‘Ooh, 
daar wonen ook mensen’. Op kleine 
achterkamertjes en in luxe huizen 
en wij halen baby’s in de flats boven 
Hoog Catharijne en in de Syp’. 

De meesten bevallen in het zieken-
huis, maar er zijn ook tal van thuis-
geboorten. In de Binnenstad worden 
wel iets minder mensjes geboren 
dan in de omliggende buurten.

Tolkentelefoon
Er blijken relatief veel expats in de 
binnenstad te bevallen. Dan moet de 
verloskundige de bevalling in een 
andere taal leiden, veelal in het En-
gels. Als het nodig is wordt de tolken-
telefoon gebeld, maar dat komt heel 
weinig voor. Soms komt familie over. 
‘Laatst trokken beide moeders uit 
India voor drie maanden in huis’.
De verloskundigen begeleiden de 
hele zwangerschap na een positieve 
zwangerschapstest. Vier echo’s en 
tien controles om de ontwikkeling 
van het kindje in de gaten te houden, 
een cursus en yoga. Behalve cursus 
over het zwangerschapsproces in 
de roze gedecoreerde bunker in de 

Nieuwe bewonertjes 
van de Binnenstad

Tineke van den Akker controleert een zwangere Binnenstadsbewoner. Foto: Iris Tasseron

DOCK stelt zich voor
tuin heeft de praktijk zelf een app 
ontwikkeld om alles op tijd te rege-
len. Uniek. ‘Want je moet heel wat 
regelen als je zwanger wordt; van de 
klossen onder je bed tot en met de 
aangifte van de geboorte bij de ge-
meente’, legt Tineke van den Akker 
(31) uit.

In 2000 was er een enorm tekort 
aan verloskundigen dat betekende 
minder tijd voor de zwangeren. ‘Dat 
is nu anders, wij besteden veel tijd 
aan het proces. Soms gebruiken wij 
lachgas zodat de vrouw zich kan 
ontspannen tijdens de bevalling. 
De trend is in bad bevallen. Bij een 
krappe huisvesting kiezen mensen 
soms voor het geboortehuis of het 
ziekenhuis, waar ook een bad is. 
Wij reizen dan mee. Zolang er geen 
medische indicaties zijn begeleiden 
wij het hele proces’. 

Juiste partner
Van Solkema: ‘Je moet bij dit werk 
wel het juiste vriendje of de juiste 
partner hebben. Soms ben je opeens 
weg of duurt alles veel langer dan 
gepland. Je moet er gewoon zijn. Een 
geboorte laat zich niet keurig precies 
in de agenda zetten’.

De praktijk zit nu twee jaar op 
de Boothstraat. Ze komen van de 
Breedstraat. ‘Dat was ook een prima 
locatie. Wij hadden geen last van 
onze buren de coffeeshop, absoluut 
niet. Er was alleen weinig plek, nu 
hebben wij twee spreekkamers, 
toen een. En ja, soms stond het ver-
keer vast en werd er veel getoeterd. 
Hier is het rustiger’.

De naam – Verloskundigen-
praktijk Breedstraat – was al zo 
bekend, die namen ze mee naar de 
Boothstraat. ‘Wij horen hier regel-
matig: mijn moeder zat ook bij de 
Breedstraat’.

Het gele Jugendstilhuis op Boothstraat 5 waar de verloskundigenpraktijk is gehuisvest dateert uit 1903. In 1941 werd het huis 
gevorderd door de Duitsers. In de tuin staat een bunker van 40m2, die roze is geverfd en nu gebruikt wordt als cursusruimte voor 
praktische informatie, lichaamsoefeningen en mindfulness. Foto: Iris Tasseron



16  BINNENSTADSKRANT UTRECHT | NUMMER 1 | FEBRUARI 2023

Het zijn dingen waar je geen acht op slaat totdat er 
gestaakt wordt.
Je loopt er zomaar voorbij zonder ze eigenlijk te zien.
De afvalbakken. Alleen al in de Binnenstad zijn het 
er honderden. In verschillende soorten en maten.
Alleen wie wat moet weggooien, merkt ze op. En dat 
is niet moeilijk, want zeker op drukke locaties staan 
ze altijd vlak in de buurt.

En hoe drukker de plek waar ze staan – hoe vaker ze 
geleegd worden. Twee keer per dag is gemiddeld de 
norm.
Al dat afval gaat naar een plek waar het ook nog eens 
gesorteerd wordt: blikjes, plastic en papier worden 
er apart uitgehaald en gaan naar recyclebedrijven.
Een hele bedrijvigheid. Zo blijft de Binnenstad 
schoon, is de bedoeling. 

Wandeling langs afvalbakken

TEKST & FOTOGRAFIE GERARD ARNINKHOF

DOOR DE OGEN VAN GERARD

Wie het Centraal Station 
uitloopt, komt al gauw deze 

bak tegen. Mooi van vorm, twee 
fraaie openingen bovenin. Een 

ontwerp waar een creatieve 
geest aan gewerkt heeft. 

Italiaans design? Eigendom van 
de HC-uitbaters, die ook het 

leegmaken verzorgen.

Nog steeds het meest gangbare 
model: een stevige metalen buis 

met daaraan de (meestal groene) 
afvalbak. Een model dat al tientallen 

jaren meegaat. Staat vooral bij parken. 
Is er in drie verschillende formaten, 

afhankelijk van de drukte ter plekke.

Dat vandalisme ook 
zijn tol eist, toont deze 

afvalbak op de hoek van de 
Catharijnebaan en de Mariaplaats. Het 

is een groot geval dat bestaat uit meerdere 
afzonderlijke bakken. Maar één van de inwendige 

bakken is zó mishandeld dat de afsluitende deur niet 
meer dicht kan.

Vergelijkbare schade op de hoek van de 
Mariaplaats en Mariastraat. Vervangen door een 

nieuwe bak kost ruim 1500 euro.

De nieuwste trend in de verder niet zo modieuze 
wereld van de afvalbakken: de big belly ofwel 

de Hollebolle Gijs. Prijzige dingen: ca 2500 euro 
per stuk. Ze staan nog niet zo lang langs onder 

meer de Oudegracht. Door die forse omvang 
hoeft het winkelend publiek niet vaak gestoord 
te worden door vuilnisautootjes die ze komen 
leegmaken. En, zeer eigentijds, ze hebben een 

ingebouwde sensor die de vuilnisdienst via een 
app waarschuwt als hij vol gaat raken. Werkt op 

zonne-energie. 
Ze vervullen een nederige functie. Maar 

belichamen wel de meest eigentijdse visie op 
het ontvangen van ons vuil.

Richting Moreelsepark komen we bij de 
bakken van de gemeente. Hier staat een 
model waar je aan meerdere kanten afval 
in kwijt kunt. Met een speciaal luikje voor 
sigaretten-as. Bestemd voor de steeds 
schaarser wordende roker. Om brandgevaar te 
voorkomen.

Dat brandgevaar niet denkbeeldig 
is blijkt uit de afvalbak onderaan 
de roltrap naar HC. Onmiskenbaar 
sporen van brand. Vandalisme of 
toch een onachtzame roker?


