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Bin nenstads
• Ontzie het riool
• Viezigheid inspecteren
• Meer tappunten gewenst
• Croeselaan hoopt
• Stationsgebied geslaagd?
• Vaag Marktmozaïek
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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 e.o.
2367315

Bewonersgroep 
Vrouw Jutten 
[Warendorffterrein] 
06 51604659

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
ronald-kampman@ziggo.nl

Bewonersoverleg 
Nieuwstraat [BON]
www.langenieuwstraatutrecht.nl

Buurtcomité Twijnstraat 
en omstreken 
www.twijnsite.nl

Buurtgroep Wijk C West
2312300 facebook: Buurtgroep-
Wijk-C-West-Utrecht

Comité Behoud Lucas Bolwerk 
www.lucasbolwerk.nl

Klankbordgroep Werven

Pandhof van de Dom
www.pandhofvandedom.nl, 
siesjonkman@hotmail.com

Pandhof Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl 

Stichting Behoud Lepelenburg 
lepelenburg@planet.nl 

Stichting Leefbare 
Breedstraatbuurt
www.leefbarebreedstraatbuurt.nl 

Klankborgroep werven
robinvanessen@outlook.com

Vereniging Grachtstegen
www.burodesteeg.nl 

WijkC -komitee
www.wijkc.nlOverig

Bartholomeus Gasthuis
www.bartholomeusgasthuis.nl

Buurthuis in de 3 Krone
www.inde3krone.nl

Buurtteam Binnenstad
www.buurtteamsutrecht.nl/
buurtteam-Binnenstad 
Doenja Dienstverlening
www.doenjadienstverlening.nl/
Binnenstad 

Wijkagenten Binnenstad
Tel. 0900-8844 
[Politie spoed: 112] 

Wijkbureau Binnenstad 
[gemeente Utrecht]
www.utrecht.nl/Binnenstad 
2869860, Binnenstad@utrecht.nl 

Wijkraad Binnenstad
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]

Interessante websites

Voorpagina © Sjaak Ramakers

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

Coördinator
Dick Franssen

Redactie

 
Fotografie coördinator
Sjaak Ramakers

Fotografie

Website
Website: Binnenstadskrantutrecht.nl 
Pippi Kragtwijk en Elaine Vis

Facebook
Binnenstadskrant-Utrecht

Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte

Druk: Badoux
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.000
Deadline volgend nummer: 22 oktober, 
verspreiding vanaf 9 november

Adres redactie:
Achter Sint Pieter 84, 3512 HT
tel. [030] 23 14 555
redactie@Binnenstadskrant.nl

Abonnement:
Abonnement: € 15 per jaar.
Naam en adres opgeven bij de redactie en 
het geld overmaken op ING-bankrekening 
NL71INGB0000245122 ten name van 
Binnenstadskrant, Utrecht onder vermel-
ding van ‘abonnement’
 
De Binnenstadskrant wordt financieel 
mogelijk gemaakt door: 
• gemeente Utrecht
• wijkraad Binnenstad
• Bartholomeus Gasthuis
• Doenja Dienstverlening
• particuliere giften

Waar blijft het?
‘Je gaat je gang maar ouwe’, zei de corpsstudent. Dat was 
in 1981. Ik had hem op het Janskerkhof gevraagd of ik 
wat vierkante meters grastapijt mocht meenemen dat was 
gebruikt voor een paardensportevenement.
Het gras rolde ik uit op het dakterras van het appartement 
dat wij sinds kort huurden van Mitros. Het stond prachtig. 
Maar na een poosje begonnen katten uit de omgeving het 
als bak te gebruiken. Hopeloos. 
Mitros betegelde later het terras van plint tot plint. Keurig, 
dat zeker, maar met heet weer slaan de vlammen eruit. 
Katten zie je bij ons niet meer. Tijd om het experiment van 
37 jaar geleden te herhalen, dit keer niet met gras, maar met 
mos. Op blote voeten loopt dat zo lekker.
Een groen dak, in deze krant valt te lezen hoe goed dat is 
om hitte en wateroverlast te beteugelen. Wat kun je nog 
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Saar Rypkema,
Sjaak Ramakers,
Patrick van der Sande,
Peter Selie,
Ton Verweij.

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.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

© Sjaak Ramakers

‘Op de Nieuwegracht stoort niets mijn gedachten’, zei Arthur 
Japin in het vorige nummer. Kennelijk is hij dan zozeer in 
gepeins verzonken dat hem ontgaat dat één van de meest 
iconische plekje van de stad, de brug bij Pausdam, een officiële 
verzamelplaats van vuilniszakken is. Niet bij mensen voor de 
deur, dat is waar, maar misschien is er toch iets beters te vinden. 
Je zult maar toerist zijn, en in de lengterichting de gracht willen 
fotograferen. Hieronder: de Nieuwegracht verderop. Horen die 
fietsen er ook bij? •

Op de Nieuwegracht stoort niets zijn gedachten

meer doen voor het milieu? Oud papier en plastic apart 
inleveren doe ik al. Gemiddeld om de week zet ik op 
dinsdagavond het papier buiten, netjes met touw erom. 
Op woensdag kijk ik ’s morgens vroeg, voordat de ophalers 
komen, of het er nog is. Meestal niet; een morgenster 
heeft het dan al meegenomen. 
Dit nummer heeft een dubbel thema: regen en afval. 
Regen hebben we soms te weinig, dan weer te veel. 
Er zijn nog altijd mensen die rommel zo van zich afsmijten. 
De op het Domplein weggegooide AAA batterijen op de 
voorpagina van deze krant vormen de oogst van twee 
keer het plein oversteken van fotograaf Sjaak Ramakers. 
Hij komt dagelijks op het Domplein (zijn studio is er pal bij) 
en vindt dan gemiddeld drie batterijen van allerlei soorten. 
Soms moet hij ze tussen de stenen uitwrikken. Om de 
zoveel tijd brengt hij ze naar het afvalscheidingsstation. 
Het is water naar de zee dragen, maar toch beter dan niets 
doen. •

Dick Franssen
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Net als in een aantal andere wijken verdwijnt in 
de Binnenstad het schone regenwater samen met 
het afvalwater van wc, douche, wasmachine en 
vaatwasser in het riool. Het wordt dan gezuiverd 
in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zo wordt het 
regenwater – in vakkringen heet het onverwacht 
poëtisch ‘hemelwater’ – zoveel en zo vlug mogelijk 
de stad uitgewerkt. Van de daken in de regenpij-
pen, van de straten in de regenputten, en verder 
stroomt het, het riool in. Hoe harder het regent, 
hoe meer het riool en de zuiveringsinstallatie te 
verwerken krijgen. Dat kan misgaan.
Joram van der Schans is adviseur stedelijk water 
van de gemeente. Hij legt uit: ‘De riolering kan 
een plotselinge grote bulk regenwater niet meteen 
verwerken. Dan stromen regenputten over. De 
rioolwaterzuiveringsinstallatie kan de grote hoe-
veelheden rioolwater minder goed zuiveren. Het 
verdunde afvalwater wordt dan op het buitenwater 
geloosd – in Utrecht is dat onder meer de Vecht. 
Dit is slecht voor de volksgezondheid en vissen 
kunnen er van doodgaan. Om dit te voorkomen 
moet het riool worden ontzien. Als het even kan, 

Droogte, hitte, hoosbuien, storm – het weer vertoont steeds meer grillen. Langzamerhand 
hebben de deskundigen ook weinig twijfel meer: we moeten er rekening mee houden dat dit 
vaker zal gaan gebeuren, dit is de klimaatverandering. Utrecht heeft al een plan, met in de 
hoofdrol het regenwater. Dat moet bij voorkeur direct de grond in en niet meer in het riool. 

moet regenwater zoveel mogelijk direct de grond 
in. Of tijdelijk worden opgeslagen en later pas 
worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daar 
mikt het gemeentelijke plan ‘Waterproof030’ op.’

Minder bestrating
In Leidsche Rijn zijn er al speciale stroken groen 
aangelegd waar regenwater in de bodem zakt 
(wadi’s) en ook gescheiden rioleringen voor 
regenwater en huishoudelijk afvalwater. In de 
Binnenstad kan dat niet overal. Van der Schans: 
‘Daar is gewoon niet altijd de ruimte voor. Er 
liggen ondergronds te veel leidingen en kabels en 
de straten zijn te smal. Wel komen er twee grote 
bergbezinkbassins van elk 1600 kubieke meter 
onder de Rijnkade. In deze ondergrondse opslag-
bakken wordt een teveel aan rioolwater tijdelijk 
opgevangen, licht gezuiverd en later naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie gepompt. En wat we 
overal in de stad kunnen doen, is minder bestrating 
en meer groen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen voorzien van een open bestrating 
die regen doorlaat, en geveltuintjes stimuleren.’ 

Marijke Brunt 

Hij is jaloers op Antwerpen. Daar zijn groene daken 
of zonnepanelen al verplicht bij (ver)nieuwbouw bij 
daken groter dan twintig vierkante meter. 
Van der Schans is blij met de groene plannen van 
het nieuwe college van B&W. Er is inderdaad nog 
veel te doen. Als je vanuit het hoge stadskantoor 
naar beneden kijkt, dan zie je louter steen. Alleen 
op het Stadsplateau voor de ingang ligt een mieze-
rig perk verdord groen.

Tegel eruit, plant erin
Bewoners verplichten om bij eigen huis en tuin 
maatregelen te nemen voor meer groen en minder 
steen, dat doet een gemeente niet. Toch is ook 
hier een wereld te winnen. Tuinen zijn steeds vaker 
‘versteend’. In het kader van de Operatie Steen-
breek, een actie van allerlei groene organisaties, 
vervangen bewoners tuintegels door planten. Zij 
worden daarbij gestimuleerd door de gemeente. 
Elke tegel eruit telt. En groen voor steen heeft veel 
meer voordelen dan alleen regen in de bodem. 
Groen vermindert het zomerse hitte-eilandeffect 
van de stad (stenen en asfalt houden warmte 
vast), geeft vogels, vlinders en bijen de kans, vangt 
fijnstof uit de lucht en heeft een positief effect op 
de gezondheid. 

Gratis plantjes
Steden die meedoen aan de Operatie Steenbreek 
boeken al flinke resultaten. Neem Den Haag: 
bewoners kunnen al een paar jaar tegels omruilen 
tegen gratis planten (gemikt wordt op 20.000 
tegels in 2018) en op een speciale aantrekkelijke 
website krijgen de Hagenaren allerlei praktische 
informatie en nieuwtjes.
En wat doet de gemeente Utrecht, behalve zelf 
meer groen aanleggen? Onder de noemer ‘Water-
proof, geef regen de ruimte’ laat de gemeente be-
woners zien wat zij kunnen doen aan regenopvang 
in eigen tuin, zoals tegels weghalen en een regen-
ton plaatsen. En ook zijn er subsidies beschikbaar 
voor bewoners, bijvoorbeeld voor de aanleg van 
een geveltuin, het vergroenen van de straat en 
voor groene daken. (Nadere informatie: 
www.utrecht.nl/waterproof030) • 

Regenwater de grond in

  De grond in, graag © Humphrey Daniëls

Waar is Kees?

Uit het toespraakje van Bert van den Hoed 
bij zijn afscheid als redacteur van AD/UN: 
‘Ik fietste zaterdag vanaf de Westerkade naar 
de markt. Op de Oudegracht stroomde het 
nieuwe Utrecht me tegemoet, in de vorm van 
duizenden mensen die ik allemaal niet kende. 
Dat was anders nooit zo. Kwam je op de 
Vismarkt, dan wist je zeker dat je Jos tegen-
kwam met wie je een verkwikkend praatje 
hield. Je maakte je nog net op tijd uit de voe-
ten als je in de verte Kees zag aankomen die 
altijd opende met: weet je waar jullie eens over 
moeten schrijven… Maar ja, daar schrijven 
jullie niet over, hè. 
Nu mag je in het weekend niet meer over 
de Vismarkt fietsen, en kun je doordeweeks 
vaak ook buiten het centrum je kont niet 
keren. Gesteld dat ik Kees dolgraag zou willen 
ontmoeten, ik zou hem niet eens meer kunnen 
vinden.’ •



Er zijn mensen die hun vuilnis niet alleen op de 
verkeerde dag buitenzetten, maar ook nog eens 
bij iemand anders voor de deur of op een wat 
anonieme plek.
Michel van Aalst is teamleider Toezicht & Hand-
having Openbare Ruimte (THOR) en Mostapha el 
Kahlaoui is daar de afvalspecialist. Bij hun afdeling 
komen per telefoon (14030), via de website of via 
de app ‘Slim Melden Utrecht’ de meldingen binnen 
van burgers die een misstand constateren. Mel-
dingen via het wijkbureau Binnenstad worden ook 
naar hen doorgesluisd. Van Aalst: ‘Wij hebben een 
nieuw elektrisch voertuig dat speciaal is ingericht 
voor het onderzoeken en afvoeren van afval. We 
openen de vuilniszak en kijken of er bewijzen zijn 
te vinden van de overtreder. Bepaald geen leuk 
klusje, want je komt van alles tegen in die zak. 

We gaan ook weleens rondvragen in de buurt of 
iemand weet wie de boosdoener is.’
El Kahlaoui: ‘De dader krijgt een bekeuring van 
€ 90. Bij grofvuil-overtredingen is het zelfs € 370. 
Voor bedrijfsafval gelden weer andere boetebedra-
gen.’
Het eerste half jaar van 2018 zijn er in de stad in 
totaal ongeveer 500 overtreders bekeurd.

De juiste manier
Grofvuil is een apart hoofdstuk. Wordt het op de 
juiste manier aangeboden en is het niet meer dan 
anderhalve kuub? Die hoeveelheid kan bijvoor-
beeld overschreden worden als buren er ook nog 
hun rommel op gooien. 
De gemeente laat ook weleens een steekje vallen: 
het komt nogal eens voor dat het grofvuil abusie-
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Ton Verweij 

Vijfhonderd bekeuringen in zes maanden

Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag. Alsof het gewone werkdagen zijn, wor-
den hier en daar de vuilniszakken op de stoep gezet. Om te blijven staan tot de eerstvolgende 
ophaaldag. Tegen die tijd zijn ze aangevreten en opengescheurd. Het vuil verspreidt zich over de 
straat. 

  Michel van Aalst en Mostapha el Kahlaoui © Ton Verweij

velijk blijft staan. Het wordt dan pas na een nieu-
we afspraak opgehaald. 
‘Handhaving’ wil de zaken graag adequaat 
aanpakken, maar kan niet zonder de hulp van de 
bewoners. Van Aalst: ‘Als handhavende orga-
nisatie willen wij graag de Binnenstad veilig en 
schoon houden. Dus bied het huisvuil op de juiste 
manier aan, zodat wij meer tijd overhouden voor 
de veiligheid in de wijk en onze andere taken. Als 
je huisvuil of bedrijfsafval ziet dat niet volgens de 
regels is neergezet, meld dat dan bij de gemeen-
te, met een goede omschrijving van de plek. Dan 
ondernemen wij actie.’

Wonderapp
Volgens de Binnenstadskrant kan veel ellende wor-
den voorkomen als de gemeente meer bekendheid 
geeft aan afwijkingen van het normale huisvuilop-
haalschema. Nu staat het wel op de website, maar 
die raadpleegt natuurlijk niemand voor dit soort 
zaken. Vroeger kwam er weleens een wijkbericht 
over wijzigingen in de ophaaldagen, maar die zien 
wij al een tijd niet meer. Je kunt natuurlijk wel de 
afvalwijzer downloaden. Die is tegenwoordig ook 
gekoppeld aan een app die automatisch een sein-
tje geeft wanneer je je huisvuil buiten kunt zetten 
én wanneer er wijzigingen zijn in het afvalschema; 
een erg handige app met inmiddels veel gebrui-
kers. Meer info staat op https://www.utrecht.nl/
wonen-en-leven/afval/ophaaldag-afval/#c340953. •

Nico van Laar

Plastic uit restafval vissen

Eugene Litamahuputty, communicatie-adviseur van 
wethouder Verschuure: ‘In de Binnenstad wordt 
relatief minder plastic gescheiden ingezameld. Dit 
is ook een van redenen waarom we erg benieuwd 
zijn de resultaten van een proef. Hiermee kijken we 
of dit een kwalitatief alternatief is voor gescheiden 
inzameling.’

De gemeente start dit najaar met een proef in de Binnenstad om het afval dat de reinigings-
dienst twee keer per week ophaalt -het zogenaamde restafval- te laten nascheiden. Geprobeerd 
wordt plastic, blik en pakken (PBP) die er ondanks de gescheiden inzameling in terechtgekomen 
zijn er uit te halen. De huidige verwerker van het restafval, AVR afvalverwerking in Botlek Rot-
terdam, zal de proef uitvoeren. Intussen hoopt de gemeente dat de bewoners hun PBP naar de 
containers blijven brengen. Want gescheiden inzamelen (bronscheiding) geeft hoe dan ook het 
beste resultaat. 

AVR in de Botlek is nog bezig met het installeren 
van de machines die PBP uit het restafval kunnen 
vissen. Bij afvalverwerker AEB in Amsterdam is een 
dergelijke installatie al wel in gebruik. Ze dient ook 
daar voor nascheiding. In heel Amsterdam wordt 
het afval gescheiden ingezameld, maar niet iedere 
bewoner doet daaraan mee. 

Niemand mag het zien
Volgens de voorlichtster werkt de machine naar 
behoren. De Binnenstadskrant wilde de installatie 
graag in bedrijf zien, maar volgens de voorlichtster 
wordt om veiligheidsredenen niemand toegelaten. 
Het plastic uit Utrecht gaat naar het bedrijf Suez 
in Rotterdam. Na verwerking wordt het zoveel 
mogelijk afgezet richting producenten van plastic 
producten. Hiervoor komen steeds meer toepas-
singen. Litamahuputty: ‘Wanneer de vervuiling te 
groot is, wordt een lading geweigerd aan de poort 
van SUEZ. Tot op heden hebben wij hier maar 
heel sporadisch mee te maken gehad. Daarom is 
het ook zo belangrijk dat plastic afval goed wordt 
gescheiden.’ •

Restauratie 
Domtoren
De restauratie van de Domtoren begint medio 
volgend jaar (na steigerbouw) en gaat, volgens 
de schatting van de architect, vijf jaar duren. 
Op dit moment loopt een aanbestedingsproce-
dure. De gemeente trekt ruim 33 miljoen euro 
uit voor de restauratie. De afschrijvingstermijn 
is veertig jaar. •
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Geen definitie 
‘leefbaarheid’
Omdat de gemeente vaak de begrippen 
‘leefbaar’ en ‘leefbaarheid’ gebruikt zonder 
te omschrijven wat ze daaronder verstaat, 
is de wijkraad Binnenstad op zoek gegaan 
naar een bruikbare definitie. De weten-
schapper van de Universiteit Utrecht, die 
werd ingeschakeld, komt er niet uit. 
Het contact tussen wijkraad en weten-
schapper staat inmiddels op een laag pitje.•

Ton Verweij 

Het beste drinkwater van 
de wereld

Anders dan de Utrechtse ondernemer van de dure 
flessen leidingwater het doet, zou het nog beter voor 
het milieu zijn om overal in de openbare binnen- en 
buitenruimtes van de Binnenstad gratis leidingwater 
aan te bieden en te promoten. Vitens heeft, deels 
gesponsord door particulieren en onderhouden door 
de gemeente, vijf drinkwatertappunten aangelegd in 
de Binnenstad: bij het stadhuis, Janskerkhof, Lepelen-
burgpark, Nijntjeplein en de oude waterpomp op de 
Mariaplaats. Die in Hoog-Catharijne en op de Neude 
zijn helaas verdwenen.

Voor de hand liggende nieuwe plaatsen voor 
watertappunten zijn binnenruimtes zoals 
Hoog-Catharijne, Stadskantoor, Tivoli en in de 
bibliotheken, mede omdat bij vorst de buitenkra-
nen dicht gaan. Stadspompen bij Pieterskerkhof, 
Geertekerkhof en Jacobikerk kunnen weer in 
bedrijf gesteld worden. Op drukke plekken, zoals 
op het Domplein en op de Oudegracht, moeten 
passanten overal tappunten kunnen vinden om 
hun flesje te vullen. 
Veel toeristen komen uit gebieden waar leiding-
water niet lekker en soms zelfs ongezond is. Bij 
meer tappunten is het handig om die te vermel-
den in alle bezoekersinformatie en meertalig toe 
te lichten hoe lekker, gezond en milieuvriendelijk 
het Binnenstadswater is, en wat de achtergrond 
is, bijvoorbeeld dat voor de aanleg van waterlei-
ding in 1883 veel, ook jonge, Utrechters dagelijks 
bier moesten drinken omdat ze van het drinken 
van vervuild grachtenwater cholera en andere 
enge ziektes konden krijgen. Geen betere promo-
tie voor milieu dan gratis ‘Soestse Pracht’.•

Het waterleidingbedrijf Vitens noemt het aan 
de Binnenstad geleverde leidingwater ook wel 
‘Soestse Pracht’ en ‘Beerschoten’. Sinds de aanleg 
van de waterleiding in de Binnenstad, 135 jaar 
geleden, wordt het gewonnen in de natuurge-
bieden Soesterduinen en Beerschoten. Het water 
komt diep – tussen 7 en 57 meter onder NAP – uit 
de zandgronden en is tussen de 100 en 1500 jaar 
oud. Qua smaak en kwaliteit behoort het tot de 
absolute top: het is zacht (hardheidsgraad 7,1 - 
6,2 ºdH) en neutraal (pH7,9). Dat laatste is ook 
belangrijk voor aquariumvissen, om in te zwem-
men dan. In Nederland is alle leidingwater goed. 
Er worden hogere eisen aan gesteld dan aan bron- 
en mineraalwater. Kraanwater kan niet zoals een 
‘Spaatje’ licht zout smaken. Dat het water voor 
de Binnenstad uit natuurgebieden komt, heeft 
als voordeel boven waterwinning uit boerenzand-
gronden in Oost-Nederland dat er geen risico is 
van vervuiling met meststoffen en landbouwgif. 
En de dieptewaterwinning is weer beter dan de 
oppervlaktewaterwinning in delen van West-
Nederland, waar extra gezuiverd moet worden en 
het water harder is en minder goed smaakt. 

De stadspomp terug
Leidingwater is doorgaans duizend keer zo goed-
koop als bron- en mineraalwater en – belangrij-
ker – het is vierhonderd keer zo milieuvriendelijk. 
Verpakking en transport van flessenwater geeft 
een hoge CO2-uitstoot. Leidingwater is in principe 
geen ‘eindige’ grondstof. Het is geheel recycle-
baar. Milieubelasting door leidingwater gebeurt 
meestal indirect, door verwarming bij douchen en 
koken.

Tap leidingwater in je eigen keuken en verkoop dat in een mooie halfliterfles voor 9,50 euro. 
Een Utrechtse ondernemer kwam op dit idee. Een hele prijs, maar dan heb je ook wat: 
‘s werelds beste water, beter ook dan elders uit Nederland en uit sommige delen van Utrecht. 

 Meer tappunten welkom © Saar Rypkema

Richard den Hartog 

Natte werfkelders

Bij café Bodytalk op de Oudegracht wordt ook 
uitbundig gerookt. Meestal is de stoep een peuken-
dump, ondanks asbakken. Net als we op een maan-
dagmiddag de schade taxeren, gaat de deur van het 
café open en verschijnt er een meneer met een grote 
baard die met een stofzuiger de stoep begint schoon 
te zuigen. Heeft Bodytalk zo weinig invloed op haar 
klanten dat ze zich zo misdragen? ‘Wij hebben geen 
klanten, wij hebben gasten.’ Het zuigen gebeurt nu 
een keer per week. Zou dat niet dagelijks moeten? 
‘Eigenlijk wel, ja.’ De gemeentereiniging blijft hier in 
gebreke, meent de schoonmaker. Maar heeft een 
kroeg niet enige verplichting om haar eigen rommel 
op te ruimen? ‘Ja hoor, en dat doen we.’ En welge-
moed zuigt hij verder. • Bert D.

Bij de aanpak van het probleem stuiten eigenaren 
bij de gemeente vaak op weerstand. 
Het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 
(PGWU) biedt veel duidelijkheid over de gemeente-
lijke verantwoordelijkheid in deze situaties.
Wanneer eigenaren het regenwater niet op hun 
terrein kunnen verwerken treedt de wettelijke zorg-
plicht van de gemeente in werking. 
Dit betekent dat de gemeente verplicht is het water 
‘in te zamelen, te vervoeren en te verwerken’ zon-
der dat er wateroverlast ontstaat. Aanleg van

 
drainage volstaat doorgaans. Blijft er toch water-
overlast dan verwacht (geen eis) de gemeente dat 
de eigenaren ervoor zorgen dat hun kelders water-
dicht worden. Per situatie wordt daarbij bekeken of 
de gemeente een bijdrage levert. Een verdeling van 
de kosten zou een uitkomst kunnen bieden. •

Opeens is het binnenplein van de Universiteits-
bibliotheek brandschoon. Eerder schreven wij al 
over het peukentapijt dat hier gewoonlijk ligt. 

Deze keer, in juli, is er geen spoor van vervuiling 
te bekennen. Bewaker Paul van der Lugt kon het 
niet meer aanzien en is samen met een collega 
tekeergegaan. Een schroevendraaier en bladblazer 
verbouwde hen tot peukenpulker, want dat spul 
gaat tussen de stenen zitten. Het karwei vergde 
vijftien mensuren. 

Eigenaren van werfkelders ondervinden veel 
last van vochtigheid door regenwater dat op 
straat en dus op hun dak wordt afgevoerd. 
Oorzaak is dat op vele plaatsen de drainage 
boven de werfkelders is dichtgeslibt, is ver-
ouderd of zelfs ontbreekt. Het water dringt 
daardoor door de muren van de kelders.

Eigen stoepje 1
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Utrecht zegt op de gemeentelijke website onder 
meer dat her en der gestraat wordt met klinkers 
die water makkelijk in de bodem laten zakken. 
‘Straatstenen alleen gaan niet helpen’, zegt 
Tiemersma. ‘Wat is de hoogte van drempels, wat 
kan de riolering aan? Stukken grond moeten 
anders worden ingericht. Rotterdam is hét voor-
beeld, die stad doet dat met waterpleinen.’ 
Ook burgers moeten aan het werk. Weg met de 
betegelde tuin, die geen water vasthoudt. ‘Maar’, 
zegt Tiemersma, ‘stel dat iemand zijn tuin op-
hoogt en er gras in legt, dan moet hij dat ook bij 

Anne Pols en Marianne Coopmans

Wateroverlastkaart in de maak
Extreme droogte en hevige slagregens zijn twee kanten van dezelfde medaille, weten meteoro-
logen: het veranderende klimaat kent sterkere schommelingen. Bluelabel, waarin Achmea, Royal 
Haskoning DHV en Nelen & Schuurmans samenwerken, publiceerde eind juli aan de hand van 
openbare data waar waterschade op de loer ligt. ‘In de Binnenstad loopt ruim een derde van de 
huizen risico: zoek het kaartje via bluelabel.net’, vertelt woordvoerder Bertwin Tiemersma van 
Bluelabel. ‘Daarbij houden we een slag om de arm. Misschien heeft een gemeente wel preventieve 
maatregelen getroffen, maar weten wij daar niet van.’ 

de gemeente kunnen gaan vastleggen. Tegelijker-
tijd heeft zo’n actie weinig zin als die tuin nu net 
het laagste punt van de straat is waar alle water 
sowieso naartoe loopt. Al hoeft de gemeente dan 
ook weer niet de hele straat aan te pakken. Het is 
dus echt een gezamenlijk probleem van overheid, 
inwoners en bedrijven.’ 

Stresstest
Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet 
voor eind 2019 elke gemeente een stresstest heb-
ben uitgevoerd welke gebieden het meest risico 

Domplein 6 wordt een Wok all you can eat, maar 
voor het zover kan komen moet eerst de ver-
gunning rond zijn. Mannenmodezaak Van Dal is 
direct na de sluiting van binnen gesloopt, maar 
nu is het even wachten geblazen. Tafel en stoel 
zijn daarvoor beschikbaar. Veel aan de hand bij de 
middenstand. In C&A Vredenburg komt volgend 
jaar na een grondige opknapbeurt (de oorspronke-

Nieuw voor oud

lopen op wateroverlast. In reactie hierop zegt een 
woordvoerder van de gemeente Utrecht dat men 
werkt aan een uitgebreider model van de landelij-
ke stresstest. ‘Als onderdeel van de stresstest komt 
er een wateroverlastkaart. Deze geeft nauwkeurig 
aan welke gebouwen gevaar lopen bij (toekomsti-
ge) wateroverlast en welke maatregelen nodig zijn 
om wateroverlast te voorkomen.’ De waterover-
lastkaart verschijnt rond de herfst. 

Minibosjes
Een andere maatregel om wateroverlast tegen te 
gaan, is het aanplanten van minibossen. Utrecht 
is een van de twaalf gemeentes die dit gaat 
doen, samen met IVN en Utrecht Natuurlijk. Deze 
minibosjes zorgen voor vergroening van verstede-
lijkte gebieden én kunnen extra water opnemen 
bij extreme regenbuien. In Utrecht komen vier 
minibosjes. Vanaf oktober gaat de gemeente 
op zoek naar initiatiefnemers. Bewoners van de 
Binnenstad kunnen hiervoor contact opnemen met 
het Wijkbureau. •

lijke gevel van baksteen met verticale ramen komt 
terug) de Franse sportketen Decathlon, Randstad 
in de Lange Viestraat wordt ‘ING-house’, blaas-
instrumentenwinkel Jan Slot in de Nobelstraat is 
verdwenen, het Rijwielparadijs in de Twijnstraat 
sluit, evenals RadioCentrum Electronica en recht 
daartegenover in de Vinkenburgstraat Kunst-
handel Schoonheim. Erich de Gilde van de gelijk-

namige leer- en suedezaak in de Zadelstraat stopte 
wegens gezondheidsproblemen, Van Haren op het 
Vredenburg verandert in een Wok to go, parkeer-
garage Paardenveld maakt ruimte vrij voor een 
jeu-de-boulesbaan en een zaak van Broodnodig. 
Bever Buitensport, Ahold Foodmarkt en de Deense 
meubelzaak Søstyrene Grene gaan inwonen bij de 
bieb op de Neude. •

© Sjaak Ramakers



Heel Nederland wordt getest of het waterproof is.
‘Het voordeel van de Binnenstad is dat ze redelijk 
hoog ligt. Het grondwater zit hier tamelijk diep’, 
relativeert Rebergen. Maar Breedstraat en omgeving 
moeten rekenen op ingrepen. Het meest waar-
schijnlijk, want het goedkoopst, is stoepverhoging. 
Als het riool dan volloopt, kan het overtollige water 
op straat worden opgevangen, zonder dat de stoep 
en dus de huizen onderlopen. Het alternatief is 
verlaging van het straatniveau, maar dat is duurder.
Rebergen weet dat niet louter de laagste delen van 
de stad risico lopen. Het heeft ook te maken met 
de stroomruggen van de takken van de prehistori-
sche Rijn. Op die kleilagen wil het regenwater niet 
weg. Als je huis op zo’n stroomrug ligt, is het zaak 
de kleilaag te doorboren om het regenwater in 
de grond te kunnen lozen. Maar waar die ruggen 
allemaal liggen, is onvoldoende bekend. 
‘We moeten toe naar een meer flexibel systeem’, 
zegt Rebergen. Want Nederland kent ook steeds 

vaker droge tijden. ‘Het water moet in de grond 
kunnen infiltreren en je moet het versneld kunnen 
afvoeren.’

Brede voeg
De stad heeft dankzij haar grachten (en de Vecht) 
veel waterbergend vermogen. Daarop kan veel 
geloosd worden. Met het doortrekken van de 
Catharijnesingel zal dat waterbergend vermogen 
zelfs toenemen, dus dat is een geruststelling. Daar 
staat weer tegenover dat langs de grachten het 
water niet in de grond kan zakken vanwege de daar 
aanwezig werfkelders.
Momenteel wordt het straatprofiel langs de singels 
opnieuw ingericht. Dat biedt de gelegenheid 
om klinkers met een brede voeg aan te leggen, 
zodat het water gemakkelijk wegzakt. ‘Maar met 
zwaar verkeer gaan ze sneller loszitten en gaan ze 
klapperen. We denken dat we dat met een andere 
ondergrond kunnen oplossen.’

Bert Determeijer

De straat wordt waterbuffer
Erwin Rebergen heeft al een vermoeden wat de natste plekken worden. Als het stortregent, 
zullen de Voorstraat, Breedstraat en Wijk C als eerste onderlopen. De beleidsadviseur stede-
lijk water bij de gemeente Utrecht zit lang genoeg in het water om al enkele knelpuntjes te 
kunnen nomineren in de stadswaterstresstest die na deze zomer moet verschijnen. 
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Erik van Wijk en Charles Crombach

Zwerfvuil
Het Ledig Erf, vrijdagochtend 10.00 uur. De 
drie terrassen gaan nu pas open, ondanks 
een uitnodigend zonnetje. Utrecht wereld-
stad??? Charles moet zelf om een doekje 
vragen om tafel en stoelen droog te wrijven. 
Erik ontwaart een paar druk pratende man-
nen rond een auto met open laadruimte.

Nol Hageman: ‘We zijn van UW van de afdeling 
Groen en ruimen het zwerfvuil op. Ik ben in vaste 
dienst, mijn collega’s werken vanuit de Participatie-
wet, die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De gemeentereiniging haalt met een grote grijper 
de afvalcontainers uit de grond, wij ruimen het afval 
dat eromheen ligt op. Nee, die fiets lag daar niet bij, 
die hebben we net van het Lepelenburg meegeno-
men. Wij moeten namelijk ook een aantal parken 
schoonhouden. De organisatoren van de feesten en 

festivals moeten hun eigen troep opruimen, maar er 
blijft daaromheen natuurlijk veel rotzooi achter. Daar 
zijn wij voor.’ Zijn collega valt Hageman bij: ‘Ze moeten 
echt wat doen aan dat Lepelenburg. Kleuters kruipen 
op het gras tussen de naalden van de junks. Ik geef 
de buurtbewoners groot gelijk dat ze de overlast niet 
meer pikken. Het is zonde van dat park. Bij het oprui-
men vinden we nogal wat aan spullen. Portemonnees 
en gsm’s die dronken studenten de vorige avond heb-
ben verloren. Geven we natuurlijk af bij de politie.’•

Zonder vergunning, terwijl die er wel moest 
zijn, plaatste Vodafone in augustus een grote 
antenne-zendmast op De Gesloten Steen, het 
gebouw met een steen aan een ketting Oude-
gracht 364. Heel prominent steekt het staaltje 
moderne communicatietechniek boven het dak 
van het rijksmonument uit. Je ziet het al van 
ver, van welke kant je ook nadert. 

De eigenaar van het gebouw, ontwikkelingsmaat-
schappij Invictus, dacht dat er geen vergunning 
nodig was. Dat is in het algemeen ook zo, maar 
voor monumenten ligt het anders. Toen dat 
eenmaal duidelijk werd is alsnog een vergunning 
aangevraagd. Invictus kocht het pand van Altrecht 
en verbouwde het tot 27 appartementen met een 
huur van 1150 tot 1500 euro en twee winkels. 
Een deel van de tuin werd verkocht aan de ach-
terburen. Om zoveel mogelijk appartementen te 
realiseren kwam er een woonlaag op en werd ook 
de werfkelder benut (twee appartementen). Extra 
inkomsten meent Invictus zich te kunnen ver-
schaffen met de Vodafone zendmast. De Gesloten 
Steen begon als sigarenfabriek. Altrecht (Willem 
Arntsz) breidde het naar achteren uit met een wit, 
modern ogend gebouw. De architect, Abel Cahen, 
won er in 1992 de Gerrit Rietveldprijs van de stad 
Utrecht mee. •

Over Hoog Catharijne hoeven we ons geen zorgen 
te maken. Reeds bij de bouw in de jaren zeventig is 
er voor gezorgd dat al het hemelwater daar recht-
streeks naar het oppervlaktewater gaat.

 

Vooral donderdag ’s nachts schijnt het raak te zijn. 
Oververhit danspubliek verlaat TivoliVredenburg, 
krijgt opeens frisse lucht en gaat dus over de nek. 
Dat gebeurt vooral op die mooie trappen langs de 
Catharijnesingel, want het water bereiken ze meest-
al niet. Het resultaat is nog lang te zien, want kots 
is venijnig spul. Die trappen worden er niet mooier 
op, vooral als het niet regent. In de horeca is het ge-
bruikelijk dat men zijn eigen stoepje schoonhoudt, 
maar zo werkt dat hier niet. Een woordvoerder van 
de gemeente bevestigt dat dit gebied tot de open-
bare ruimte behoort en dus een gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid is. Dat wordt dus een nachtelijke 
spuitploeg, zoals in veel grote steden gebruikelijk is. 
De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actie 
onderneemt tegen de voortdurende rotzooi op de 
Tivoli-trappen. De fractie vraagt om afvalbakken te 
plaatsen en bovendien afvalbakken vaker te legen. 
Veel dieren zullen dit betreuren •  Bert D.

Stoorzender op de Oudegracht

© Gerard Arninkhof
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Het rondje Universiteitskwartier start bij het mid-
deleeuwse huis Achter Clarenburg 2 in het atelier 
van Otto Hamer. Via de tijdelijke ruimten in de 
Hardebollenstraat en de ateliers in de Wolvenbuurt 
buig je af naar de Pauwstraat waar vijf kunste-
naars, onder wie Robbie Cornelissen, hun atelier 
openstellen.
De route Singel en Kade komt langs de randen van 
de Binnenstad maar ook in de atelierpanden aan 
het Geertekerkhof.
Het rondje Museumkwartier komt zowel in ateliers 
in steegjes en hofjes als in het verzamelpand aan 

Elaine Vis

Kunstenaars openen hun ateliers

Op twee zondagen, 7 en 14 oktober, openen 250 kunstenaars uit Utrecht ’s middags hun atelier 
voor publiek. In de Binnenstad zijn drie routes uitgestippeld. Te voet is een rondje prima te doen. 

de Lange Nieuwstraat waar zeven kunstenaars 
werken.

Je komt in opgeruimde kale witte ateliers en in 
overvolle werkplaatsen. Soms sta je opeens in een 
huiskamer. En overal ben je de gast. 

Bij elk atelier kun je een gratis magazine krijgen 
met plattegronden en korte interviews. 
Alle informatie over de kunstenaars, inclusief uit-
gebreide beschrijvingen van de routes, is te vinden 
op www.atelierrouteutrecht.nl. •

Binnenstadbewoner An Dammerman, inmiddels 
hoogbejaard, die samen met An Braat jarenlang 
ijverde voor het wijkakkoord, vindt het ‘vreselijk’ 
en ‘schandelijk’ dat het zo’n flop werd. Energie 
om er opnieuw tegenaan te gaan heeft ze niet 
meer. 
De gemeenteambtenaar die het akkoord zou trek-
ken kreeg in 2010 ander werk. Er werd niemand 
anders aangewezen voor het project. 
Enzo Grijseels, communicatiestrateeg bij Mitros, 
antwoordt op de vraag hoe er in zijn organisatie 
is omgegaan met het akkoord: ‘Inmiddels heb ik 
meerdere collega’s gesproken, maar helaas nog 
geen direct antwoord op uw vragen gevonden. 
Ik weet dus helaas niet wat de huidige stand van 
zaken is en wat voor acties er specifiek op basis 
van dit convenant zijn ondernomen.’
Mocht hij van een andere collega nog iets horen, 
dan zou hij dat doorgeven. Het is stil gebleven. 

Vierhonderd huishoudens
Van de 2200 huishoudens van vijftigplussers in de 
Binnenstad vulde een kwart destijds een enquête 
in die de wijkraad organiseerde over hun ver-
wachtingen rond het wonen. Op grond daarvan 
berekende het onderzoeksbureau Labyrinth dat 
vierhonderd huishoudens er zeker van zijn dat ze 
binnen tien jaar op zoek zullen moeten naar een 
andere woning. Voor achthonderd anderen is dat 
waarschijnlijk. Voor alle duidelijkheid: ook een 
alleenstaande is een ‘huishouden’. •

De gemeente, Mitros, Woonzorg Nederland 
en alle andere ondertekenaars hebben een 
‘wijkakkoord’ dat ze in 2009 sloten om geza-
menlijk de schouders te zetten onder oude-
renhuisvesting voor minder draagkrachtigen 
in de Binnenstad eendrachtig onder het tapijt 
geveegd. Er is de afgelopen negen jaar vrijwel 
niets gerealiseerd voor deze groep bewoners, 
niet tijdens de economische crisis en ook niet 
daarna. Weliswaar stijgt het aantal woningen 
in de Binnenstad de laatste jaren snel, maar 
geen enkele partij bouwt voor ouderen met een 
bescheiden beurs. De markt is volledig gericht 
op starters en yuppen. 

Boven van links naar rechts: Salman Ezzammoury, Uli Kurner, Robbie Cornelissen
Beneden: Karin Vlugter, Abderrahim Chawki @ Sjaak Ramakers

‘Wijkakkoord’ 
verdampt

Dick Franssen

Amsterdam 
verlaagt 
geluidsnormen 

Sinds dit jaar is in Amsterdam een nieuwe 
beleidsregel van kracht met grenswaarden 
voor het geluid van evenementen die 10 tot 
20 dB lager zijn dan in Utrecht. 

Als Utrecht dit beleid zou volgen wordt 
de geluidsoverlast van diverse evenementen 
(Lepeltje, Bo(c)k/Streekbierfestival etc.) 
een stuk minder. •
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Architect Peter van der Wart ontwierp de huizen 
vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Hij gebruikte 
‘Utrechts plat’, een ranke baksteen die kenmer-
kend is voor de hele Croeselaan.
Pet van de Luijtgaarden woont al dertien jaar 
op de Croeselaan. Hij is huurder van een van de 
huizen die misschien verdwijnen. Hij zegt: ‘Hoezo 
een duurzaam Beurskwartier als je er deze degelijk 
gebouwde huizen voor afbreekt? Ik ben voor 

Hoezo duurzaam als je goede huizen sloopt?

Het grote parkeerterrein van de Jaarbeurs bij de Croeselaan wordt ‘Beurskwartier’, een parkachtig, 
‘duurzaam’ gebied met woontorentjes. Vanaf de Moreelsebrug moet er volgens de plannen ruim 
zicht op zijn. Om dat te bereiken zou op de Croeselaan een heel blok etagewoningen, die tien jaar 
geleden nog grondig zijn gerenoveerd, weg moeten. In opdracht van de gemeenteraad heeft het 
college van B&W vier partijen gevraagd daarvoor een creatief alternatief te bedenken. Eerdaags 
zijn de plannen klaar.

spaarzame duurzaamheid, restjes opeten. Dat 
wij weg moeten voor wat gras vind ik geen goed 
argument.
De gemeente stopt er veel geld in om deze plek 
hip te maken. Dat kan omdat ze eindelijk op het 
terrein van de Jaarbeurs mag bouwen. Die wens 
lag er al heel lang. De Jaarbeurs krijgt als wissel-
geld parkeergelegenheid aan de andere kant van 
het Merwedekanaal.’

De buurtbewoners leveren een van de vier alterna-
tieven. Croeselaanbewoner Paul Overvoorde 
kwam met de suggestie voor een hoog poort-
gebouw met appartementen erop. Het vormt op 
de plek van restaurant De Korenbeurs een door-
kijkje naar het toekomstige Croesepark met de 
woontorentjes. De andere huizen hoeven dan niet 
gesloopt te worden. Bovendien blijft de sociale 
veiligheid intact, doordat de fietsers dicht langs 
ramen van bewoners fietsen. En daarbij past het 
mooi in de wijk als pendant van de Verrekijker (het 
hoofdkantoor van de Rabobank). 
Uit alle vier voorstellen kan het beste gehaald 
worden. Wethouder Victor Everhardt (onder an-
dere Vastgoed en Stationsgebied) zet er wel vaart 
achter en wil het eind van het jaar rond hebben. •

We besluiten het kastje in de auto te laden om te 
kijken hoe het toegaat op een zaterdagochtend bij 
het afvalscheidingsstation Lunetten. ‘Het gaat daar 
snel en gemakkelijk, en nog gratis ook! ‘Welkom’ 
staat er bij de ingang. Maar de steile oprit oogt 
minder welkom. Een flinke opstopping door auto’s 
(deels met aanhangwagen) die op het platform hun 

Charles Crombach en Erik van Wijk 

Afvalscheidingsstation
Er moest een kastje worden weggedaan. Ziet er nog redelijk goed uit. Vrienden of buren bellen? 
Even naar De Arm? Op het trottoir zetten met een briefje ‘Mag worden meegenomen’? De vuilnis-
ophaaldienst bellen voor hun woensdagochtendronde?

weg zoeken. We moeten kiezen tussen de afdelin-
genzacht plastic, vlakglas, snoeiafval, bielzen, gips, 
schoon puin, dakleer, autobanden zonder velg en 
nog wat categorieën. Drie innameplekken springen 
eruit. Bij ‘elektronica’ en ‘kringloop’ worden de 
afdankertjes zorgvuldig neergezet en gestapeld. En 
bij ‘KCA-asbest’ staat er personeel om het gevaar in 

goede banen te leiden.We smaken het genoegen 
ons kastje over de rand te kieperen en in de diepte te 
zien verdwijnen. Aan de overkant is een grote grijper 
bezig ‘restafval’ enigszins te ordenen.
Personeel is herkenbaar en behulpzaam. Ze wijzen 
de weg of drukken op een knop om kartonnen 
dozen machinaal plat te pletten. Charles krijgt 
zelfs een pleister opgeplakt toen hij zijn vinger had 
opengehaald aan een splinter. Maar een gesprek met 
leidinggevende of medewerker blijkt niet mogelijk. 
Men is zeer goed geïnstrueerd. ‘We mogen niets 
vertellen, u had eerst een verzoek moeten indienen 
op het Stadskantoor.’ Na herhaaldelijk vergeefs 
aandringen druipen we toch maar af. We zijn onder 
de indruk van de discipline die hier overal voelbaar is. 
Het gaat hier professioneel aan toe. •

Buurtbewoners van links naar rechts Yasemin, Jelte, Lola, Pet en Lily @ Saar Rypkema

Elaine Vis
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Anti-roesthoes

Voor gehaaste vrijzinnige bewoners van krap-
pe binnensteden zijn motoren een uitkomst. Ze 
zijn wendbaar, snel en kosten geen parkeergeld. 
Althans, als ze op de stoep worden geparkeerd. 
Geen wonder dus dat de motor oprukt. Maar er 
zijn uiteraard ook nadelen. Ze zijn vervuilender dan 
auto’s, ze maken meer herrie dan auto’s, nemen 
stoepruimte in beslag en roesten snel. Dus is er de 
anti-roesthoes. Een nieuwe vorm van visuele ver-
vuiling in de stad. •  (Bert. D.)

Fotografie Luuk Huiskes
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De hoofdrolspelers bezingen vooral de voormalige 
baas van de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) 
Albert Hutschemaekers in alle toonaarden. Dat 
begint al voor in het boek met een bij zijn afscheid 
geschreven gedicht waar Ingmar Heytze eindigt met: 
‘operatie openhart geslaagd’. Geïnterviewde politici, 
actievoerders, journalisten en bewoners zijn door-
gaans kritischer.
Bijna iedereen is onder de indruk van wat er allemaal 
verrijst en met elkaar verbonden wordt terwijl de 
dagelijkse routine van wonen, werken, winkelen 
en verplaatsen gewoon doorgaat. De lezer raakt 
onder de indruk van de ingewikkelde opgave om dit 
‘grootste stadsvernieuwingsproces van Nederland’ 
aan te sturen: talloze verschillende en vaak tegen-
strijdige belangen, eisen, wensen en ingewikkelde 
juridische en eigendomsconstructies. Door de lange 
looptermijn zijn er tijden van wisselende economi-
sche voor- en tegenspoed en veranderende opvattin-
gen en toekomstverwachtingen – onder andere over 
duurzaamheid en fiets- en automobiliteit – waarop 
ingespeeld moet worden. 

Licht in de ogen
Nadat eind jaren tachtig bleek dat het Stationsge-
bied aan vernieuwing toe was, werd onder de naam 
Utrechts Centrum Project (UCP) een publiek-privaat 
partnerschap opgericht dat eind jaren negentig uit 
elkaar spatte omdat de Jaarbeurs en HC elkaar het 
licht in de ogen – lees: elkanders winkelnering – niet 
gunden. In mei 2002 wordt na een initiatief van 
Leefbaar Utrecht in een referendum met zeventig 
procent van de stemmen gekozen voor Visie A 
‘Stadshart Verruimd’ (veel groen, minder hoogbouw) 

Openhartoperatie geslaagd?

De hoofdrolspelers van het Project Stationsgebied, dat wil zeggen de projectambtenaren on-
der leiding van B&W en de bazen van Winkelcentrum HC, Jaarbeurs en Spoorwegen (de drie 
hoofdeigenaren van grond en gebouwen), zijn buitengewoon tevreden over het verloop van 
het Project tot nu toe. Dat blijkt uit ‘Twintig jaar bouwen aan het Stationsgebied Utrecht’, 
een tussenbalans, in opdracht van de gemeente geschreven door Ed van Eeden. 

en gaat het Project Stationsgebied van start. Volgens 
de voormalige baas van HC, Gerard Groener, kon het 
Project Stationsgebied een succes worden omdat de 
gemeente met de eenduidige en bindende referen-
dumuitslag een mandaat in handen kreeg om een 
strakke regie te voeren. Anders dan zoals bij het 
UCP, waar alle partners om de tafel zaten, kon de 
gemeente nu één op één met private partners in zee 
gaan, en werd het Project in delen en stappen uitge-
zet. Zo kon er op veranderende en actuele omstan-
digheden worden ingespeeld.

Successen
Via het nieuwe Stationsplein (met het bollendak) 
kreeg Utrecht direct toegang tot het station. HC 
mocht de winkelruimte verdubbelen (van 35.000 
naar 70.000 m2) als compensatie voor het contract 
uit 1964 waarin de gedwongen hoofdtoegang tot 
het station via het winkelcentrum vastgelegd was. De 
voorheen zo weerbarstige Jaarbeurs kreeg parkeer-
ruimte aan de overzijde van het Merwedekanaal 
waardoor de gemeente vanaf 2019, als de pacht 
afloopt, op de voormalige parkeerterreinen P1 en P3 
de ongeveer 3000 woningen van het Beurskwartier 
kan bouwen.
Van Eeden schrijft dat zijn boek bedoeld is om me-
ningen en niet om feiten weer te geven. Daardoor 
geeft hij niet alleen een platform aan de hoofd-
rolspelers om hun eigen succes te bezingen, maar 
ontbreekt er ook een feitelijk kader waaruit duidelijk 
wordt dat Visie I (compact, veel hoogbouw) verwe-
zenlijkt is waar in het referendum Visie A gekozen 
werd, en ontbreekt kritisch doorvragen naar het 
waarom van het verschil en naar de mogelijkheden 

alsnog delen uit Visie A te verwezenlijken.
De feiten van het referendumblad – niet in de bundel 
vermeld – staan op internet: onder Visie A wordt een 
stadshart beschreven dat ‘op sommige plekken [zou 
doen] denken aan de bestaande stad’, en dat daar 
beter mee verbonden is, onder meer door een extra 
stadscorridor na ondertunneling van het Westplein. 

Verkeerde gedachte
Wat nu gebouwd wordt, is Visie I: meer hoogbouw 
(alleen al acht torens van ongeveer negentig meter 
aan de Jaarbeurskant van het station), 250.000 m2 
kantoren en verdubbeling van de winkelruimte. De 
‘groene singel’ uit Visie A is onderbroken door een 
120 meter brede betonplaat. Wel vindt met meer 
dan 3000 te bouwen woningen na 2019 in het 
Beurskwartier een verdubbeling plaats van het aantal 
uit Visie A, alhoewel het de vraag is hoe betaalbaar 
ze zullen zijn.
Geïnterviewde stedenbouwkundigen beweren dat 
Utrechters er ten onrechte van uitgegaan zijn dat 
ze met Visie A voor een groene variant kozen. Zij 
geven aan dat alleen bij compacte hoogbouw er veel 
groene openbare ruimte gecreëerd kan worden. Op 
een paar ijzerboompjes en wat miezerige plantjes na 
is er nu nog amper groen te zien. Hopelijk worden 
de nog te verwezenlijken gebieden van het Stations-
gebied (Beurskwartier, Westplein, Smakkelaarsveld 
en hun verbinding, en de stationstoegang vanaf de 
Mariaplaats) vergroend op een manier die tegemoet-
komt aan de door Utrechters gekozen visie. •

Onno Reichwein

 120 Meter singel overkluisd © Kateleine Passchier
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 De Tuin van Anatole France © Job de Jong

Ga voor het dagelijkse nieuws over de Binnen-
stad naar www.facebook.com/Binnenstadskrant
Elke dag nieuwe berichten, foto’s en zo nu 
en dan een filmpje. Steeds meer bezoekers. •

♥ Facebook
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De nieuwe eigenaars tuigden de bijbehorende 
verwaarloosde panden op tot prijzige appartementen 
(1200 euro per maand voor 55 vierkante meter) en 
verwijderden wild woekerend groen. Zij proberen 
lucratieve investeringen in de tuin te realiseren, zoals 
een theehuis, een vergadercentrum en ‘enkele blok-
jes’ met appartementen. Tijdens de Open Tuinendag 
in juni legde Robert-Paul Caron het uit. ‘Er moet 
een verdienmodel voor het onderhoud van die tuin 
komen. De omwonenden zijn overal tegen. Dus 
dan kunnen we alleen nog hier en daar wat blokjes 
bouwen.’
Maar dan is het niet meer de grootste stadstuin van 
Utrecht?
‘Dat klopt’, beaamde Caron.
De bewoners houden vast aan het bestemmingsplan. 
‘Het is tuin en het moet tuin blijven’, zegt Aag Jenne-
kens namens de Bewonersgroep Anatole France. De 
stad snakt naar groene longen, onderstreept zij. ‘Het 
is een unieke tuin. Daar moet je niet aan komen.’
Waarom hebben de twee ondernemers het complex 
eigenlijk aangekocht, als ze wisten dat er een tuin-
bestemming op zat? ‘Dat hadden we destijds niet zo 
uitgezocht’, zegt Caron. ‘We vonden het een mooie 
locatie. Het is een unieke plek.’

Geen onderzoek
Een maand na de aankoop verklaarde Caron aan de 
omwonenden dat op het terrein de bestemming ‘erf’ 
rust. Hij zegt nu niet te weten wanneer hem duidelijk 

Eierdans in lusthof
Bert Determeijer

Eeuwenlang was het een hof voor begijnen. Ruim anderhalve eeuw was het een lustoord. 
Een halve eeuw was het een rimboe. En sinds enige tijd is het weer een tuin. Maar de 
grootste particuliere binnenstadstuin, ontworpen door de onvolprezen tuinarchitect Zocher, 
beleeft onzekere tijden. 
Sinds 2016 is het terrein tussen de Plompetorengracht, Van Asch van Wijckskade en Wijde 
Begijnestraat, bijna 4000 vierkante meter groot, eigendom van de vastgoedondernemers 
Marijn Snijders en Robert-Paul Caron. Voor twee miljoen euro troefden ze een andere gega-
digde af en namen met hun Collective Pensionfund BV dit legendarische gebied over van de 
oude eigenzinnige eigenaar Anatole France. Sinds deze er vijftig jaar geleden geen parkeer-
garage mocht bouwen, is er niets meer gebeurd. In 1992 beschreef de Utrechtse bomenpro-
fessor Bert Maes het als een ‘Doornroosjesachtige plek’. Vroeger huisden er nachtegalen, 
maar spreeuwen vonden er ook een uitvalsbasis.  

werd dat dat niet klopte. Snijders zegt daarentegen 
dat de tuinbestemming al bij de aankoop bekend 
was.
Volgens Caron pakte het opknappen van de panden 
veel duurder uit, waardoor het behoud van de 
tuin niet verzekerd kon worden. ‘Daar kun je je in 
vergissen. Of het een miskoop was? Dat weet ik 
niet.’ Maar bij zo’n investering doe je toch eerst een 
bouwkundig onderzoek? ‘Op het moment van de 
aankoop was het pand nog in gebruik. Dus dan kun 
je geen onderzoek doen’, meent Caron, die al enige 
jaren actief is in de Utrechtse vastgoedwereld.
‘Dat is kul’, reageert buurman Udo Braehler. ‘En dat 
weet ik honderd procent zeker. Toen hij het kocht, 
stond het leeg. De vorige bewoner was al een jaar 
daarvoor overleden.’ 

Eeuwigheidswaarde
Meer dan een jaar geleden kondigden de slagvaardige 
ondernemers aan dat de definitieve plannen voor de 
tuin snel zouden volgen. Maar dat duurt toch nog 
even, bevestigt de financier Marijn Snijders. ‘Het is 
heel complex en we willen dit heel zorgvuldig doen.’ 
Hij onderstreept dat hij er echt iets moois van wil 
maken. Opnieuw een tuin met eeuwigheidswaarde? 
‘Absoluut.’
Ook Snijders denkt dat enige nieuwbouw in de tuin 
noodzakelijk is. ‘Blokjes vind ik een misplaatste term.’ 
Ook hij heeft ruimschoots ervaring met vastgoed, 
want in 2011 werd hij als commercieel directeur van 

Short stay, de lucratiefste vorm van woning-
verhuur, rukt in en rond de Binnenstad fors op. 
De laatste twee jaar was er een groei van 250 
naar 350 officieel bekende adressen. Dat er ook 
niet-geregistreerde short stays zijn is zonneklaar. 
In augustus nog werd er een procedure gestart 
voor legalisering van acht appartementen Vreden-
burg/Lange Koestraat. 
De verwachting is dat de komende tijd nog 
verscheidene vastgoedeigenaars short stays willen 
realiseren. Behalve de Binnenstad en omgeving is 
ook De Uithof gewild. Liggen de gewone huren 
voor nieuwe appartementen van zeg maar zeven-
tig vierkante meter tussen de 1000 en 1400 euro, 
bij short stay is dat zeker zes- tot achthonderd 
euro meer. De appartementen zijn dan wel ge-
meubileerd. De kans is groot dat de verdere groei 
van het short stay-aanbod voornamelijk gebeurt 
in de nu al populaire gebieden en dat daarmee de 
leefbaarheid in deze buurten te veel belast wordt, 
vindt de gemeente. Regulering is daarom van 
belang. •

Short stay 
groeit snel

 De Tuin van Anatole France © Job de Jong

De nieuwe eigenaars van de tuin willen dat 
deze een semi-openbaar karakter krijgt. Het 
moet een cadeautje voor de stad worden, zo 
betogen zij. De omwonenden zijn niet tegen, 
maar hebben reserves. Wie haalt het vuilnis 
op? Hoe zit het met de inbraakpreventie? Wie 
doet ’s avonds de tuin op slot? 
Misschien kan Johan Blom, directeur van de 
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV, in 
deze gordiaanse knoop uitkomst bieden? ‘Wij 
zouden die tuin nog steeds willen kopen’, be-
vestigt Blom. ‘De huidige eigenaar bood zo’n 
fors bedrag, daar konden wij niet tegenop. Als 
die bouwplannen beperkt blijven, kan ik me 
voorstellen dat de tuin behouden kan blijven. 
Wij hebben al ervaring in tuinbeheer samen 
met bewoners.’
En misschien is dit ook een mooi kluifje voor 
het K.F. Hein Fonds? Vorig jaar constateerde 
een medewerker van dit toonaangevende 
Utrechtse fonds dat er weinig aanvragen voor 
natuurbehoud binnenkomen. •

het makelaarskantoor Jones Lang LaSalle uitge-
roepen tot Nederlands vastgoedman van het jaar. 
Daarna begon hij Capital Value BV, dat gespeciali-
seerd is in de verkoop van grote partijen huurwo-
ningen. Woningcorporaties, zoals het gefnuikte 
Vestia, moeten veel van hun bezit afstoten en in het 
buitenland is veel belangstelling voor de Nederlandse 
markt. Snijders is al jaren onbetwist marktleider in 
deze branche. Jaarlijks passeert op zijn kantoor op de 
Maliebaan ruim 1,3 miljard euro aan vastgoed. Num-
mer twee doet slechts 446 miljoen euro. Dat levert 
snel geld op, dat moet worden belegd, bijvoorbeeld 
in het complex van Anatole France. •

Open tuin
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De eerste hoek van het plein is klaar. De komende 
maanden, voor het eind van het jaar, wordt het 
plein opgeleverd. Een rode bakstenen rand zal om 
het 3700 vierkante meter grote Markt Mozaïek ge-
legd worden, zoals bij een tapijt. Het Vredenburg 
moet immers een ‘huiskamergevoel’ krijgen. 
De teleurstelling is groot. Waar menigeen al bang 
voor was, is gebeurd. De afbeelding van de lip-

Raadsel Vredenburg

De Schele Maagd, de verzekeringsengel van ‘De Utrecht’ die fier boven op TivoliVredenburg 
staat, kijkt op het plein uit. Zij is waarschijnlijk de enige die de voorstelling van het Markt 
Mozaïek op het Vredenburg kan herkennen. 

penstift, het kaasje, de croissant, de vis en de haan 
komt niet over. De tinten van het graniet zijn te 
vaag. Het perspectief als je op het plein loopt is niet 
toereikend om de voorstelling goed waar te nemen. 
De maquettes en artist impressions waren (te) 
kleurig, niet overeenkomstig de werkelijkheid. 
De previews zijn alleen vanuit vogelperspectief 
gepresenteerd. 

Elaine Vis

© Patrick van der Sande

Decimering 
budget wijkraad 
dreigt 

Dick Franssen

De wijkraden vrezen voor hun bestaan als hun bud-
get met viervijfde wordt teruggebracht, zoals de co-
alitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie van plan 
is. De tien raden krijgen nu samen 250.000 euro; in 
de plannen wordt dat € 50.000, of wel € 5.000 per 
raad. Dat is voldoende om vergaderruimte te huren, 
maar te weinig om verder nog iets te doen.
De positie van de raden staat al ter discussie sinds 
een motie, afkomstig van D66, werd aangenomen 
waarin het college van B&W werd gevraagd op zoek 
te gaan naar betere vormen van participatie van bur-
gers bij het besturen van de stad. De kritiek van D66 
op de wijkraden is vooral dat ze niet representatief 
zijn. Oudere bewoners zijn inderdaad in de meerder-
heid. Sommigen draaien al jaren mee. Zij weten alles 
van hun wijk. 
De wijkraad is de afgelopen jaren voortdurend op 
zoek geweest naar jongeren, en dan vooral naar 
studenten. Veel leverde dat niet op. Wil je het werk 
in de wijkraad goed doen dan kost dat veel tijd, waar 
financieel niets tegenover staat. Maatschappelijke 
waardering is er evenmin.
B&W zijn er nog niet uit wat betere vormen van 
participatie zijn. Intussen gaat het college door met 
de zogeheten stadsgesprekken. Voor deze openbare 
bijeenkomsten stelt de gemeente het thema vast, 
treedt zij op als gespreksleider en stuurt zij soms ook 
op een bepaalde uitkomst. Dat gebeurde bijvoor-
beeld op de bijeenkomsten over de horeca (soepeler 
beleid) en het voetgangersgebied (uitbreiding). 
Verder zijn er inspraaksessies over plannen zoals de 
verbetering van een straat. In het algemeen zijn daar-
over de ervaringen van de deelnemers positief. •

Glurend publiek
Het kunstwerk Markt Mozaïek van Jennifer Tee 
kwam in 2017 na een publieke stemming voor 
kunst op het Vredenburgplein als winnend ont-
werp uit de bus. Een deskundige kunstcommissie 
had de stemming voorbereid en tal van ontwer-
pen getoetst aan een aantal randvoorwaarden. 
Vijf ontwerpen bleven er over om aan de bewo-
ners van Utrecht voor te leggen, waaronder Markt 
Mozaïek. 

Deze zomer was er gelegenheid om vanaf Tivoli-
Vredenburg in het afgeschermde werkgebied 
te kijken. De voorstellingen bleken niet duidelijk 
herkenbaar, maar door de afstand wel te interpre-
teren.
Beneden zag je het publiek, nieuwsgierig glurend 
door de gaten in de schutting. 
In de loop van de weken zwol de kritiek van voor-
bijgangers aan.
De speciaal door de firma Van der Steen inge-
vlogen Portugese mozaïekleggers werkten hard 
door in de brandende zon. Zij klaren de klus en 
leggen bijna een half miljoen granieten steentjes. 
Misschien maar goed dat ze geen Nederlands 
verstaan. •
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Zonnenburg krijgt weer een prachtmuur 

Overal tussen de bakstenen van de indrukwekkend 
hoge bastionmuur groeien planten, ook bijzondere. 
Heel veel muurleeuwenbekjes met hun piepkleine 
bloempjes, gele helmbloem, franjekelk, en wel dui-
zend exemplaren donderkruid. Hier en daar steken 
grote varens uit de muur en in de bocht, net boven 
de gevelsteen met de gouden zon, prijken een paar 
enorme plukken van de zeldzame geitenbaard, hun 
bloempluimen – die op lange geitensikken lijken – 
inmiddels uitgebloeid en bruin.
‘Kijk,’ zegt architect Gijsbert van Hoogevest, ‘de 
planten groeien in de kalkmortel van de voegen 
tussen de bakstenen. Ze eten om zo te zeggen de 
mortel weg. Stenen gaan loszitten. De muur is trou-
wens niet de oorspronkelijke muur van het bolwerk. 
Die metersdikke, eeuwenoude muur zit erachter. 
Wat je ziet is een muur die daar in de negentiende 
eeuw als een schil tegenaan is gezet en die toen 

waarschijnlijk niet overal goed aan de oude muur is 
vastgemaakt (‘verankerd’). Als je goed kijkt, kun je 
zien dat de muur hier en daar zo’n twintig tot dertig 
centimeter uitbuikt. Daar is hij losgeraakt van de 
oude muur erachter en dat kan gevaarlijk worden.’ 
Van Hoogevest is bestuurslid van het K.F. Hein Fonds 
Monumenten dat sinds achttien jaar eigenaar is van 
het hele zestiende-eeuwse bolwerk Zonnenburg, een 
rijksmonument, en ook van de sterrenwacht die er in 
de negentiende eeuw bovenop werd gebouwd.

Boor liep vast
Het restauratiebedrijf Van Milt onderzocht hoe de 
muur in elkaar zit. Hugo van Milt: ‘We boorden in 
de muur, maar we kwamen niet diep. Achter de 
schil van bakstenen zijn de stenen van de oude muur 
verweekt tot een soort kleiklont waar de boor in 
vastliep. De muur is drijfnat.’ 

Door de droogte en de brandende zon van de afgelopen zomer verdorde het gras langs de singel 
en legden rododendronstruiken het af. Maar de planten op de hoge muur van het bolwerk Zon-
nenburg stonden er onveranderd fris en groen bij. Aan vocht kennelijk geen gebrek. Een mooi 
gezicht, maar ook een teken aan de wand: de muur heeft een slechte conditie en moet worden 
vernieuwd. Het is het zorgenkindje van eigenaar K.F. Hein Fonds Monumenten.

Het K.F. Hein Fonds Monumenten

Het K.F. Hein Fonds Monumenten werd in 1996 
opgericht door het K.F. Hein Fonds om monumenten 
en beeldbepalende panden in de regio Utrecht 
aan te kopen, te restaureren en bij voorkeur te 
verhuren aan instellingen die werkzaam zijn binnen 
de aandachtsgebieden van het K.F. Hein Fonds. 
Die aandachtsgebieden zijn: cultuur, volksontwik-
keling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, 
natuurbehoud, podiumkunsten en volksgezond-
heid. Het K.F. Hein Fonds Monumenten is inmid-
dels eigenaar van acht ‘huisnummers’, waaronder 
de Paardenkathedraal, het oude postkantoor in 
Achter de Dom, de Maartenshof, een Rietveldpand 
in de Erasmuslaan en het hele bolwerk Zonnen-
burg inclusief de sterrenwacht Sonnenborgh. •

De regenpijpen van de sterrenwacht kwamen 
gewoon op de grond uit. Het hemelwater sijpelde 
rechtstreeks in de bodem achter de muur. De maatre-
gel die verleden jaar daarom als eerste al is genomen 
is een goede afvoer van al het regenwater naar de 
singel en het riool. 
De negentiende-eeuwse buitenste muur is vroeger 
al een keer of wat opgeknapt. Dat is bijvoorbeeld te 
zien aan de stukken van de muur zonder planten-
groei. Daar is de oorspronkelijke zachte kalkmortel 
van de voegen in het verleden vervangen door harde 
cement waar plantenwortels niet in kunnen door-
dringen. De harde cementvoeg drukt echter bij vorst 
de zachtere bakstenen kapot. En doordat het vocht 
door de harde voeg er niet uit kan, zijn juist in dit 
gedeelte de uitbuikingen ontstaan, waar de muur los 
is gekomen van de originele bastionmuur. Nu moet 
die hele buitenste muur worden vernieuwd. Van 
Hoogevest: ‘Dat gaan we heel zorgvuldig doen. Het 
is ingewikkeld en moet goed gebeuren. We moeten 
rekening houden met én de historische waarde van 
het bolwerk én de botanische waarde van de muur-
planten. En de nieuwe muur moet er weer tientallen 
jaren tegen kunnen en veilig zijn.’ 

Glasfiberstaafjes
Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
de oude bakstenen, die worden afgebikt. Nieuwe 
bijpassende bakstenen worden op bestelling in een 
gespecialiseerde steenbakkerij gebakken. Verder zal 
de muur helemaal met kalkmortel worden gevoegd. 
Delen van de muurplantbegroeiing worden gespaard 
of herplaatst in de nieuwe muur, maar het wordt 
geen verticale tuin. De uitbuiking van de muur 
wordt uiteraard hersteld. Voor het vastzetten van de 
vernieuwde muur aan de oude muur erachter denkt 
restauratiespecialist Van Milt aan verankering met 
glasfiberstaafjes.
De kosten van de restauratie worden geschat op 
anderhalf tot tweehonderdduizend euro. Het K.F. 
Hein Fonds Monumenten draagt zelf een deel van 
de kosten en hoopt op subsidies van provincie en 
gemeente. In het voorjaar van 2019 wordt met het 
werk gestart. In 2020 houdt het Centraal Museum 
een tentoonstelling over de stadsmuren en dan 
moet de bolwerkmuur er weer mooi bij staan. Om 
te beginnen komen er nog voor de komende winter 
netten over de muur tegen vallende stenen. •

Gijsbert van Hoogevest en Hugo van Milt © Peter Selie

Marijke Brunt



16

De Initiatiefgroep bestaat uit een vierkoppige 
kern van deskundigen en honderd vrijwilligers en 
sympathisanten. In 2017 is gestart met een aantal 
proefprojecten. Met de opgedane ervaringen zijn 
dit jaar de activiteiten uitgebreid. Dat betekent 
echter niet, dat de fase van ontwikkeling voorbij 
is. Het aanbrengen van ecologische voorzieningen 
in water, zeker in dit drukbevaren niet zo heldere 
stedelijke water, stelt veel eisen aan de construc-
ties van de voorzieningen: de FUP’s, de drijvende 
eilanden, de kokosrollen met oeverplanten, de 
onderwaterplanten, de taludplanten, en een 
kunstwerk.

Fauna uittreedplaatsen (FUP’s)
Vanuit een bootje heb je het beste zicht op de vier 
meter lange planken in het water langs de kant, 
met trappetjes naar de oever. Eenden en meerkoeten 
en hun jongen, die door de betonnen oeverranden 
maar moeilijk uit het water op de kant kunnen 
komen, kunnen hier uitrusten. Ook andere dieren 
die per ongeluk in het water zijn beland, zoals egels 
of poezen, kunnen hier op het droge komen. Dit 
jaar worden er twintig FUP’s geïnstalleerd, goed 
bevestigd om schade door aanvaringen en, niet te 
geloven, vandalisme te voorkomen.

Drijvende eilanden
Vorig jaar zijn er drijvende eilandjes met moeras-
planten langs de oever gelegd: bij de Tolsteegbrug 

Er gebeurt van alles in de singel
Wandelaars en mensen op bootjes valt het op: in de singel - officieel de Stadsbuitengracht - komen 
steeds meer voorzieningen voor dieren en (onderwater)planten. Dat is het werk van de Initiatief-
groep Vergroening Singels. Het doel is tweeledig: meer biodiversiteit en een betere waterkwa-
liteit, en daarnaast meer kijkplezier voor de voorbijgangers. De gemeente Utrecht en het hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijn zorgen voor morele en financiële ondersteuning.

(twintig meter), bij de Maliebrug (vijf meter), 
bij de Wittevrouwenbrug (twee keer vijf meter) en 
bij de Van Asch van Wijckbrug (twintig meter). 
De planten groeien er uitstekend. Alleen is het 
eiland bij de Tolsteegbrug eind vorig jaar gezon-
ken. Nu ligt daar een kleiner proefeiland. 
Het eiland bij de Van Asch van Wijckbrug is ge-
kaapt door twee groepjes van in totaal 25 ganzen. 
Ze hebben inmiddels alle planten opgegeten of 
platgewalst, ondanks hekjes van gaas. Over enige 
tijd zal hier de houten kademuur worden ver-
vangen en dan zal ook besloten worden wat er 
met het eiland en de ganzen moet gebeuren. De 
dieren zijn een toeristische trekpleister, ook in de 
Oudegracht en bij de terrassen, maar kunnen ook 
overlast veroorzaken en zijn erg dominant aan-
wezig. Voor de verjaagde eenden en meerkoeten 
is er een FUP naast de eilanden gelegd. 

Kokosrollen met oeverplanten
Het best zichtbaar zijn de kokosrollen met oever-
planten tussen de bocht in de singel bij het 
Paardenveld en de bruggen bij het Vredenburg. 
Ook hier doen de planten het erg goed en als je 
er langs loopt kun je ook zien dat scholen jonge 
vissen hier een goed verblijf hebben gevonden. 
Minder goed zichtbaar zijn de kokosrollen langs de 
Maliesingel. Maar ook hier floreren de oeverplan-
ten. Dit jaar moest wel een gedeelte opnieuw aan-
gelegd worden omdat de kokosrollen niet goed 

op hoogte lagen. Te hoog of te laag in het water 
betekent dat de planten niet willen groeien.

Onderwaterplanten
De wilgentenen bollen met onderwaterplanten 
die op diverse plaatsen in het water zijn gehangen 
hebben maar gedeeltelijk succes gehad. Met name 
de waterlelies deden het niet. Eind dit jaar komen 
er nieuwe bollen en wel zo dat hun diepte in het 
water beter gereguleerd kan worden. Zwevende 
deeltjes in het water belemmeren het zonlicht dat 
ook onderwaterplanten nodig hebben. Duikers 
zullen op proef onderwater-constructies voor wa-
terplanten maken rond een FUP en bij een wand 
van de Wittevrouwenbrug.

Planten op taluds
Er worden bijzondere planten en bollen gepoot op 
de taluds. Een aangepast maaibeheer bevordert 
de plantengroei. Een speciaal stukje groen komt 
achter de schouwburg. Het is niet publiekelijk 
toegankelijk en kan daardoor ook een bijzondere 
behandeling krijgen. 

Kunstwerk achter het Centraal Museum
Kunstenares Birthe Leemeijer kreegde opdracht 
voor een kunstwerk achter het Centraal Museum. 
Het wordt een ‘ecologische trap’ die de overgang 
van water naar land symboliseert. In september 
begint de aanleg en de opening is gepland op 
1 november. Nog dit jaar komt er waarschijnlijk 
een audiotour zodat passanten al wandelend of 
varend meer over deze trap kunnen leren en ook 
weten waar te kijken. (nadere informatie over de 
initiatiefgroep: www.singel030.nl/vergroening-
singel; contact:vergroening@singel030.nl) •

 Wat te doen met de ganzen? © Sjaak Ramakers

Ben Nijssen
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B&W op zoek naar ‘de juiste balans
Dick Franssen

Het nieuwe college van B&W (GroenLinks, 
D66 en ChristenUnie) wil ‘stapsgewijs’ het 
aantal parkeerplaatsen op de Oudegracht 
en het Janskerkhof terugbrengen tot nul. De 
tarieven voor de parkeerplaatsen die over-
blijven in de Binnenstad gaan omhoog, ook 
die voor vergunninghouders, zo valt te lezen 
in het Coalitieakkoord 2018-2022, getiteld 
‘Utrecht ruimte voor iedereen’. Inmiddels is 
duidelijk wat precies de bedoeling is: ruim 
vijf euro voor een uur parkeren, twintig 
procent verhoging voor vergunninghouders. 
Het college biedt de vergunninghouders als 
alternatief abonnementen ‘tegen een sterk 
verlaagd tarief’ aan in de P&R.

P&R’s zijn er op het ogenblik alleen bij de randen 
van de stad en bij Leidsche Rijn Centrum. Erg aan-
trekkelijk is het aanbod dus niet. Op een andere 
pagina in het Akkoord wordt toch weer wat hoop 
geboden: het college gaat onderzoeken of vergun-
ninghouders terecht kunnen in de parkeergarages 
Springweg en Paardenveld. 
Over vier jaar moet Utrecht ‘de fietsstad van de 
wereld’ zijn. Meer fietspaden, meer stallingen. Ook 
de voetganger komt aan zijn trekken, met betere 
looproutes, bankjes en groen. 

Horeca
Het college constateert dat de Binnenstad ‘uniek’ 
is en ‘specifieke aandacht verdient als het gaat om 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit staat er in het 
Akkoord: ‘Het is een uitdaging om er de komende 
jaren de juiste balans te vinden tussen woon-
kwaliteit, kwaliteit voor bezoekers en ruimte voor 
bedrijvigheid, evenementen en ondernemers. 
Om de druk op de Binnenstad te verminderen 
spreiden we horeca over de wijken, zoals is vast-
gelegd in het nieuwe horecabeleid.’
In de laatste zin zit de suggestie dat het nieuwe 
horecabeleid betekent dat wat er nu aan horeca in 
de Binnenstad is, gespreid wordt over de hele stad, 
maar dat gaat absoluut niet gebeuren. Het beleid 
houdt in dat er in de Binnenstad op vrij beperkte 
schaal horeca mag bijkomen, en in de andere 
wijken ruimschoots. 

Buurtgesprekken
Verderop in het Akkoord komen B&W terug op ‘de 
juiste balans’: Met ‘betrokken partijen’ gaan ze de 
komende jaren praten ‘over de vraag wat er nodig 
is voor de juiste balans tussen wonen en werken in 
een levendige Binnenstad. Want in een groeiende 
stad met een diverse en relatief jonge bevolking 
is de Binnenstad aantrekkelijk voor bezoekers 
van binnen en buiten de stad. In samenhang met 
deze omgevingsvisie doen wij voorstellen op het 
gebied van horeca en evenementen, veiligheid en 
handhaving, toeristische verhuur (zoals AirBnB) 
en verkeer. Hierbij betrekken we ook een voorstel 
voor de vernieuwing ten behoeve van de precario 
voor terrassen.’ Tot de ‘betrokken partijen’ hoort 
ook de financieel gekortwiekte wijkraad, zo werd 
duidelijk uit de beantwoording van vragen tijdens 
de presentatie van het Akkoord. Het college heeft 
hoge verwachtingen van de buurtgesprekken die 
het wil organiseren. 

Jip en Janneke
Het college streeft ernaar dat evenementen in de 
openbare ruimte duurzaam zijn. Daarom komen 
in de legesverordening gedifferentieerde tarie-
ven. Evenementen die hoog scoren op punten als 
gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone 
generatoren betalen het minst.
‘Uitgangspunt bij grote evenementen is dat ze én 
economische en sociale waarde hebben voor de 
stad én mensen in buurten en wijken weten te 
verbinden.’

Het Akkoord houdt in dat de gemeente zoveel 
mogelijk op B1-niveau met ons wil communiceren. 
Wikipedia: ‘B1-teksten zijn voor 95% van de 
bevolking goed te begrijpen. Daarom noemen we 
B1-niveau Eenvoudig Nederlands. In de volksmond 
wordt B1-niveau ook vaak Jip-en-Janneke-taal 
genoemd.’ •

Meldpunt 
festivaloverlast
Volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) komt het 
te vaak voor dat inwoners bij de gemeente overlast 
melden van festivals en evenementen, maar dat er 
met die melding helemaal niets gebeurt. De partij 
is daarom nu een meldpunt begonnen. 
De procedure is dat bewoners is eerste instantie 
14030 bellen om bij de gemeente hun klacht in te 
dienen en dan vervolgens aan de PvdD laten weten 
hoe het is gegaan. • 

Stadhuis ingepakt

De Varrolaan in kantorengebied Rijnsweerd is voor-
lopig het epicentrum van de Utrechtse politiek. 
Nu het stadhuis helemaal achter steigerdoek is 
verdwenen behelpt de gemeenteraad zich in een 
regionaal vakbondsgebouw van de FNV. Niet alleen 
de vergaderingen van de gemeenteraad zijn daar, 
maar bijvoorbeeld ook de raadsinformatie-
bijeenkomsten. 
De bedoeling is dat het stadhuis in het voorjaar 
heropent, duurzaam gemaakt en opgeknapt voor 
(begroot) ruim tien miljoen euro. 
Varrolaan klinkt verder dan het is. Bus 28 van 
Janskerkhof naar halte Rijnsweerd Noord doet er 
zes minuten over. Vandaar is het volgens ‘OV reist 
met je mee’ twee minuten lopen. • 

Tweede passage 
HC gaat open

Met de opening van de Zuidpassage op 
9 november voltooit Hoog Catharijne de verbin-
dingen tussen het Vredenburg en het Stations-
plein. Op het ogenblik is nog alleen de Noord-
passage in gebruik. De twee passages zijn samen 
een stuk breder dan de Radboudtraverse. 
Op de Zuidpassage komen 27 winkels en drie 
restaurants. 

Het Hampton by Hiltonhotel opent dit najaar zijn 
deuren in het noordelijk deel van het Poort-
gebouw (het lange, slanke gebouw met de 
kleurtjes). Begin 2019 trekt Crowne Palace in het 
zuidelijke deel. • 

 Straks misschien niet meer parkeren op de Oudegracht  © Job de Jong

www.binnenstadskrantutrecht.nl
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Puzzel ’De Utrechtse Binnenstad’
Marije van Asselt

Marije van Asselt is puzzelmaker. Na haar studie Literatuurwetenschappen aan de UU werd ze professioneel denksport-bedenker. Ze maakt puzzels voor onder meer 
NRC en Vrij Nederland. Elke twee maanden valt bij haar thuis op de Oudegracht de Binnenstadskrant in de bus. Ze vindt dat zo’n aardig blad dat ze voorstelde gratis 
voor onze lezers een kruiswoordpuzzel te bedenken, toegesneden op hun woongebied. Dat aanbod is natuurlijk met beide handen aangepakt. 
info@depuzzelmaker.nl, Oudegracht 207C. 
Oplossing naar utrechtbinnenstadskrant@gmail.com Hoofdprijs: cadeaubon ter waarde van € 25 euro, bij meerdere goede inzendingen wordt geloot.

Het Zocherplantsoen had er afgelopen zomer 
minder erbarmelijk uitgezien als er op tijd was 
gemaaid. Eind juli waren er nog steeds grote 
stukken met uitgebloeid, uitgedroogd fluiten-
kruid en andere gewassen. Doorgaans komt 
begin juni de maaimachine om van de meeste 
grasperken weer een glad gazon te maken. Dat 
hoort ook bij de stijl van landschapsarchitect 
David Jan Zocher die in 1928 de opdracht kreeg 
voor de aanleg van het wandelpark.
Het Beheerplan 2010 sluit daarbij aan. 

Ton Verweij

Zocherplantsoen erg laat gemaaid

Het is, zo staat er, de ambitie van de gemeente 
om het park er verzorgd te laten uitzien. Dit 
vooral omdat het intensief wordt gebruikt en 
men er makkelijk rommel achterlaat. In een 
goed onderhouden omgeving gebeurt dit min-
der snel. 
Volgens Wim Horst, de gemeentelijke beheer-
der van het park, is er inderdaad veel te laat 
gemaaid en zal de aannemer daarop worden 
aangesproken. Volgend jaar moet hij maar goed 
opletten. •

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onder-
werpen over de Binnenstad? Dan bent u bij 
het wijkbureau Binnenstad aan het juiste 
adres. U kunt altijd langskomen. Maak bij 
voorkeur een afspraak.
e-mail:  Binnenstad@utrecht.nl
telefoon: 14 030
website:  www.utrecht.nl/Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping

Wijkbureau Binnenstad 

Wijkspreekuur wijkwethouder
Wilt u een onderwerp bespreken met de wijk-
wethouder? Het spreekuur is eens per maand op 
het Wijkbureau Binnenstad in het Stadskantoor, 
5e verdieping. 

Aanmelden kan tot uiterlijk tien dagen van tevoren, 
bij voorkeur per e-mail: Binnenstad@utrecht.nl of 
telefonisch op 14 030. •

Bewoners niet 
gerust na verkoop 
Stadshertel
De bewoners van de 152 door Stadsherstel 
Midden Nederland beheerde panden zijn er 
allerminst gerust op dat hun huizen bij de 
nieuwe eigenaar MHW Onroerend Goed uit 
Woerden in goede handen zijn. Ze vrezen 
dat HMN de woningen zodra het kan van de 
hand gaat doen. Dat mag over tien jaar. 

Stadsherstel Midden Nederland was door de 
rijksoverheid gedwongen de panden die het 
voor Mitros en een Amersfoortse woningbouw-
vereniging beheert te verkopen. Het rijk wil dat 
corporaties zich concentreren op hun kerntaak: 
sociale woningen bouwen en exploiteren. 

MHM, in 1964 opgericht door C.H. van Mourik, 
bezit in Nederland enkele duizenden objecten. 
De vermogenspositie van de onderneming 
maakte het mogelijk Stadsherstel op te slokken, 
een transactie van meer dan honderd miljoen 
euro. Het bedrijf zegt dat er voor de bewoners 
van de Utrechtse panden geen enkele reden is 
voor ongerustheid. Het belooft de woningen 
zorgvuldig te beheren. •
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Stel, je hebt als gasthuis een 
gerestaureerde historische 
ziekenzaal voor bijeenkomsten 
en optredens. Dan wil je dat zo-
veel mogelijk mensen hiervan 
kunnen genieten. Op het podium 
óf ervoor. Het Concert met de 
Hoed is hier geknipt voor. 
Karina de Winter, welzijns-
manager in het Bartholomeus 
Gasthuis, vertelt ons er meer over. 

‘De formule is eigenlijk heel een-
voudig: voor koren, orkesten en 
toneelgezelschappen is zaalhuur de 
bottleneck om vaker op te treden.
Daarom stellen wij op vaste zondag-
middagen de Smeezaal gratis 
beschikbaar aan Utrechtse 
muzikanten en gezelschappen. 
Bijvoorbeeld aan een ervaren koor 
of aan leerlingen van het 
Conservatorium. Na afloop is er een 
collecte. Er is een hoed waar 
iedereen in mag doneren. 

bewoners welkom 
Naast de achterban van de muzikanten 
zijn bewoners en buurtbewoners van 
het Bartholomeus Gasthuis welkom. 
Karina: ‘We hopen natuurlijk ook 
mensen te bereiken die alleen zijn. Voor sommigen 
van hen duurt de zondag vaak akelig lang. Voor ande-
ren is het een mooi uitje met een vriend of vriendin. 

Begin dit jaar hebben Carola en Lisanne, 2 studenten van de Hogeschool, hun afstudeer-
onderzoek gehouden in de Vaartsebuurt. Tijdens hun buurtonderzoek hebben zij in opdracht 
van DOENJA gekeken naar de verbanden tussen de bewoners, en uitgezocht wat er volgens 
de bewoners goed gaat en wat beter zou kunnen. 

Onderzoek in de Vaartsebuurt

© Sjaak Ramakers

Eerlijk is eerlijk, het idee komt van Heins 
Willemsen en Els Leicher, beiden zeer betrokken 
bij het gasthuis als vrijwilliger. Heins is daarnaast 
voorzitter van de Stichting Vrienden van het 
Bartholomeus Gasthuis. Hij werd geïnspireerd door 
een vergelijkbare formule in het Amsterdamse 
Bethaniënklooster. We willen hiervoor maandelijks 
een vaste zondagmiddag inruimen. Gasten kunnen 
vooraf koffiedrinken in het gasthuis en na afloop is 
er altijd een borrel. Een middagvullend programma 
dus. 

Ook op het podium? 
Koren, orkesten, muzikanten, dirigenten en 
toneelgezelschappen die een zondags optreden in 
de Smeezaal willen kunnen contact opnemen met 
Karina de Winter via info@bartholomeusgasthuis.nl.
 
Opbrengst collecte in de hoed naar UvoorU.
Van de opbrengst van de collecte worden de 
onkosten betaald. Geld dat overblijft gaat naar 
andere gratis activiteiten in het Huis in de 
Wijk van het Bartholomeus Gasthuis. Dus door te 
geven, kunnen meer anderen meedoen. 
En door te doen, geef je anderen meer dan je 
denkt. •

Benieuwd naar het Concert met de Hoed? 
Houd de website en de facebookpagina van het 
Bartholomeus Gasthuis in de gaten. 
Het eerstvolgende Concert met de Hoed is op 
zondag 28 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. •

 Welzijnsmanager Karina de Winter in de Smeezaal 
© Sjaak Ramakers

Beleven, geven en genieten 
bij ‘Concert met de Hoed’

De studentes zijn meerdere keren door de wijk gelopen om indrukken op te doen. Een aantal bewoners en organisaties uit de wijk is geïnterviewd en 
de feiten en cijfers zijn bestudeerd. Er een verslag van gemaakt, en Carola en Lisanne zijn geslaagd voor hun opleiding.
 
Wij, Saskia en Ivonne, zijn de sociaal makelaars die het onderzoek begeleid hebben. Wij willen verder gaan waar dit onderzoek is gestopt, en hebben 
daarom graag contact met meer bewoners. Om te bespreken of het nodig is dat er zaken verbeteren of veranderen in uw wijk, en hoe en met wie dat zou 
kunnen. Bent u geïnteresseerd in het onderzoek? Wilt u meedenken? Neemt u dan contact op met Saskia of Ivonne via @doenjadienstverlening.nl •
 

Vreedzame Wijk gestart 

Utrecht is een Vreedzame Stad. In zowel het coalitieakkoord als in diverse beleidsstukken, komt het vreedzame 
gedachtengoed naar voren. Vreedzaam is een manier om burgerschap op scholen vorm te geven, waarbij er 
aandacht is voor conflicthantering, diversiteit, gezamenlijke besluitvorming en verantwoordelijkheid voor de gemeen-
schap. Allemaal belangrijke thema’s, om de kinderen van de toekomst mee te geven in deze complexe samenleving. 
Om aan te sluiten bij wat kinderen leren op school werken wij vanuit DOENJA mee aan de Vreedzame Wijk.
 
We zijn gestart met een afvaardiging van drie basisscholen Puntenburg, Pieterskerkhof en Agatha Snellen-
school om samen thema’s te bespreken. Hoe wordt bij jullie pesten aangepakt? Wat doen andere scholen in de 
leerlingenraad? En wat maakt jullie school bijzonder? We bieden de kinderen door de uitwisseling een breder 
perspectief. Ze leren van elkaar en hebben de mogelijkheid om kritisch naar hun eigen school te kijken. 
Meer Info? wijkcoördinator Rhianne Lops, r.lops@doenjadienstverlening.nl of www.stichtingvreedzaam.nl
 
Meer weten over wat wij doen? Kijk dan op www.doenjadienstverlening.nl •
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Stamcafé

Aan elk tafeltje
roezemoest
een wereldje op zich
babbelt
discussieert
filosofeert
bevriendt zich
aan elkaar
daartussenin
jij en ik
ons wereldje
van woorden
diep en zo divers
het past daarin
om ons heen speelt
zachtjes de muziek
naast ons op een stoel
rekt de kat zich uit
jij en ik
in dit café
ons stamcafé

Oeke Kruythof

 
Diep verlangen 

Vrolijk stap ik uit bed.
De zon schijnt mijn slaapkamer in.
Helder licht geeft zicht op de lente 
en de positieve kant van het leven.

De zon schijnt aanhoudend en lente 
wordt zomer.
Het blijft warm en soms zelfs benauwd.
Ramen en deuren staan langer open,

Leven in het droge warme weer 
wordt langzaam vanzelfsprekend.
Het voelt als saaie routine.

Waar ik na verloop van tijd
weer vrolijk van wordt is ...

REGEN! • 

Harrie Thewessem
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Het hofje

Nu, een half jaar later, is de metamorfose een feit. 
Een tamelijk groezelig steegje is veranderd in een 
aardige openbare ruimte. De gemeente en de 
initiatiefnemers spreken zelfs van een hofje. Ze 
vernoemden het naar een vrouw uit de zeventien-
de eeuw: Anna Maria van Schurman, een zeer 
geleerde Utrechtse die meer dan tien talen sprak, 
tekende en schilderde en lange gedichten schreef. 
Ze was de eerste vrouw die in Utrecht een univer-
sitaire studie deed. 
In het hofje wordt ze geëerd met een groot tegel-
tableau met in het midden een zelfportret. Op de 
witte muur er schuin tegenover staat een gedicht 
van haar, over haar verlangen naar Utrecht. Toen 
ze het maakte verbleef ze in Keulen. Anna Maria 
woonde Achter de Dom. Of ze de doorgang 
tussen de Magdalenastraaat en de Keukenstraat 
kende weet niemand. Waarom op deze plek dan 
al die aandacht? Angrid Tilanus: ‘Wij wilden een 
gedicht dat wat zegt, het liefst van een vrouw. Ida 
Gerhardt is de dichter die in Nederland het meest 
op muren staat, dus die viel af. Ik ken Pieta van 
Beek, die promoveerde op Anna Maria. Ik wist dus 
ook wie zij is: in haar proefschrift pleit Anna Maria 

Dick Franssen

ervoor dat ook vrouwen zich wetenschappelijk 
kunnen ontwikkelen. We vonden dat zij nu aan 
de beurt was’. 

22 september
De aanpak van de doorgang is een gezamenlijke 
actie van de buurt, de gemeente, Mitros en enkele 
particuliere eigenaren. Eerst was het de bedoeling 
om slechts hier en daar wat te verbeteren. Maar 
André Plugge van Mitros zei: ‘Denk groot, pak het 
hele hofje aan.’ De buurt diende een subsidie-aan-
vraag in bij het gemeentelijk Initiatievenfonds. Een 
bedrag werd niet genoemd. Al snel werd duidelijk 
dat het tussen de veertig en de vijftig mille zou 
gaan kosten (verhoogde plantenbakken, nieuwe 
bestrating en verlichting, het tegeltableau, enz.), 
veel te veel om uit de pot van het Initiatieffonds te 
financieren. De oplossing was dat de gemeente de 
meeste werkzaamheden uit de gewone middelen 
betaalde. Volgens Catelijne de Koning is iedereen 
in de buurt trots op het resultaat, en is ook de 
gemeente er zeer mee ingenomen. Burgemeester 
Van Zanen zal daarover ongetwijfeld wat zeggen 
als hij 22 september om vier uur het hofje opent. •

 Angrid Tilanus en Catelijne de Koning in ‘hun’ hofje @ Sjaak Ramakers

Een rondedansje maakten ze, toen ze in februari hoorden dat in week 8 het mooi maken van 
de doorgang van Keukenstraat naar Magdalenastraat zou beginnen. Angrid Tilanus, Josephine 
Maarschalkerweerd en Catelijne de Koning, de drie vrouwen die in 2016 aan de wieg stonden 
van het initiatief, waren langzamerhand wat ongeduldig geworden. ‘We riepen: hè hè, het 
gaat beginnen. Je moet niet vergeten dat we al anderhalf jaar bezig waren.’


