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Geluksvogels
Bospaadje. 
‘Weet je wie dat was?’
‘Geen idee.’
‘Jan Dijkgraaf van Geen Peil.’ 
Jammer dat ik de lijsttrekker van deze nieuwe partij niet 
herkende. Dat kon ook niet, want ik ken alleen zijn stem, 
van het radioprogramma Echte Jannen op zondagavond 
laat. Hij presenteerde dat samen met Jan Roos, en een 
onderdeel was ‘Jan of Johan?’ Ze beoordeelden iemand 
die in het nieuws was. Deugde hij, dan was het een Jan. 
Fout werd Johan. Van dik hout ging het, en na een 
kwartiertje kon de radio wel uit. 
Van de tien BN-ers die meedoen aan een televisiespelletje 
komen me er meestal slechts een paar bekend voor. 
En zo kon dus ook Dijkgraaf in het bos langs mij heen 
lopen zonder die bijzondere sensatie oog in oog te staan 
met een BN-er, en daardoor zelf ook even een beetje 
beroemd te zijn. Op Wikipedia lees ik dat hij in Eesterga 
woont, een dorp in Friesland bij het Tjeukemeer. 
Vandaar moet hij dus straks, mocht hij in de Tweede 
Kamer komen, vrijwel dagelijks op en neer naar Den 
Haag. Er is geen trein in de buurt van Eesterga; hij moet 
dus met de auto. Hij liever dan ik. Ik had het er in deze 
krant al eerder over: rond 1965 ging ik in op een woning-
ruiladvertentie Gorkum – Utrecht. Wij woonden toen op 
de Oudenoord, in die tijd een zeer drukke en lawaaiige 
verkeersweg. Ik wilde zo snel mogelijk verhuizen, des-
noods dan maar naar Gorkum. De mevrouw van de ad-
vertentie vroeg of het heen en weer rijden geen bezwaar 
was. En ik antwoordde: ‘Nee, helemaal niet’. 
Soms weet je niet wat je zegt. Horrorscenario’s voorspel-
len dat het nog veel erger wordt met het verkeer, vooral 
in de grote steden, maar zelfs ook in een plaatsje als 
Kampen. Er zijn forensen die het niet vervelend vinden 
elke dag lang onderweg te zijn. Ze draaien een muziekje 
naar eigen keuze, ze hoeven van niemand gezeur aan te 
horen. Maar wat mij betreft zijn de absolute geluksvogels 
de mensen die wonen en werken op hetzelfde adres, 
of althans in één en dezelfde wijk. •

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 Reinder Smit

Facebook
Binnenstadskrant-Utrecht

Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte

Druk: Badoux
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.000
Deadline volgend nummer  6 maart
Verspreiding 23 maart 

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 

De huisschilders
Ons huizenblok is als een vesting omsloten door steigers. 
Als ik op een ochtend de luxaflex omhoog trek kijk ik 
recht tegen de kuiten van een schilder aan. Om de zoveel 
jaar krijgt het houtwerk een nieuw kleurtje. 
Maar het hele project duurt langer dan gepland en 
iedereen moppert. De communicatie tussen alle betrok-
ken partijen verloopt alsof het woord communicatie nog 
moet worden uitgevonden.
Het begon maanden geleden met het verzoek ruimte te 
maken voor de steigers en schilders. Nu is een kastan-
jeboom op je balkon aardig, maar middenin de keuken 
tezamen met al je andere balkonplanten en struiken is 
het toch een stuk minder leuk. 
Niet alleen in huis daalt de stemming. In een omtrek van 
vijf meter rond het huizenblok stijgt overal gemopper op. 
De kleur deugt niet, de schilders doen hun werk niet goed, 
het blauwe doek rond de steigers belemmert ons uitzicht, 
en we kunnen onze vogeltjes niet voeren.
De schilders op hun beurt mopperen op het weer en over 
de bewoners die niet meewerken omdat ze hun deuren en 
ramen niet open doen. Dat laatste begrijp ik, nadat ik een 
papiertje in de brievenbus vond met het verzoek deuren 
en ramen open te houden vanwege het schilderwerk, wat 
vervolgens almaar niet plaatsvond. Na een dag met m’n jas 
aan in de kamer op wacht te hebben gezeten, vond ik het 
ook welletjes en sloot ramen en deuren weer.
Drie seizoenswisselingen gingen voorbij. Ook in onze 
levens vergleden de seizoenen. Eén bewoner overleed (al 
had dat niks met het schilderwerk te maken) en enkele 
deuren verder werd een baby geboren (wat zover ik weet 
ook niks met de schilders te maken had).
Ook aan de hand van de voorbijgaande kleuren op de 
deuren zie je de tijd verglijden. Van rood in de jaren tach-
tig, naar vaal mintgroen, toen donkerblauw, en nu grijs. 
De overledene was van zeker vijf kleuren terug en de 
nieuw geborene zal later nostalgisch terugkijken op dit 
grijs.
Terwijl de verfklus gestaag vordert, en de temperaturen 
dalen, ontdooien de gemoederen eindelijk wat. Hier en 
daar ontstaat een praatje, en langzamerhand maakt het 
oorspronkelijke wantrouwen plaats voor interesse en be-
grip. We raken gewend aan de bedrijvigheid rond het huis, 
en mopperen heeft toch ook wel iets gezelligs.
Dan worden we op een ochtend wakker door hard geklop, 
alsof er dringend iemand bij ons naar binnen wil. Het 
blijken de steigerbouwers, die de stalen bouten los slaan. 
Een vreselijk kabaal, maar het licht in huis neemt weer 
toe, het wordt weer dag na een lange schemering, nu de 
blauwe doeken één voor één verdwijnen. Nog even is er 
het geroep en gefluit van de werklui. Dan zijn ze weg. Ons 
huizenblok staat er stil en leeg maar stralend grijs bij.
En we zijn gelukkig nog net op tijd om bij de eerste 
vrieskou de vogelpindakaaspot weer op het balkon te 
hangen. •

Jacqueline van EimerenDick Franssen
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Explosie van hotelkamers 

In de Binnenstad komen er onder meer drie hotels 
bij in het Stationsgebied en één in de Westerkerk op 
de Catharijnekade. Net buiten de singel verandert de 
voormalige Citroëngarage Bol (nu kringloopwinkel, 
Rotsoord) in een hotel met 250 kamers. 
De afgelopen vijf jaar nam in Utrecht het aantal 
hotelkamers al fors toe. Aan de bezettingsgraad 
heeft dat niets veranderd, die bleef 68 procent. 
Op jaarbasis is er dus 32 procent overcapaciteit 
(ter vergelijking: Amsterdam heeft een bezettings-
graad van 90 procent). Utrecht moet snel een plan 
maken om ervoor te zorgen dat straks, als die 
duizend nieuwe kamers beschikbaar komen, de 
bezettingsgraad in elk geval op peil blijft. Dat vindt 
Leo Hollman, onderdirecteur van hotel Karel V en 
tevens voorzitter van het HOST. Dat plan is er dus 
nog niet. Er is ook geen organisatie die voldoende 
is opgetuigd om het te maken en uit te voeren. 
Weliswaar is er een Utrecht Convention Bureau, 

onderdeel van Toerisme Utrecht, maar dat is klein 
en heeft weinig geld.

Succesvol
Anders dan bijvoorbeeld Amsterdam moet Utrecht 
het vooral hebben van zakelijk bezoek. Hollman: 
‘Utrecht is de reisbestemming van zakenlui. Die 
kunnen vrijwel altijd ook hier in de stad overnach-
ten. Het komt niet vaak voor dat alle hotels vol 
zitten. We hebben het geluk dat de stad zeer suc-
cesvol is. De universiteit groeit als kool. De bedrij-
vigheid neemt toe. Daarom stijgt het totale aantal 
overnachtingen.’ Maar straks is er meer nodig, ook 
om de stille perioden waarin de bezettingsgraad 
ver onder de 68 procent is, te overbruggen. In 
de hotels is het stil in de schoolvakanties en (van 
oudsher) in de maand januari. In haar hotelnota 
‘A room with a view’ moedigde de gemeente 
hotelondernemers aan om in Utrecht een bedrijf 

te beginnen. Een prima vestigingsplaats, zo werd 
gezegd, centraal in Nederland, van alle kanten met 
alle vormen van vervoer goed bereikbaar. 
Hollman: ‘Utrecht is inderdaad de stad bij uitstek 
om af te spreken.’ Maar de hotelbranche moet 
het vooral hebben van meerdaagse congressen 
(‘wereldwijd een miljardenmarkt’) en die zijn er 
onvoldoende. Grote congressen kon Utrecht vroe-
ger niet aan wegens de vrij beperkte hotelkamer-
capaciteit, en sommige kleinere congressen die de 
stad wel had kunnen herbergen kozen toch voor 
een andere plaats. 
Met alle nieuwe hotelbedden erbij kan Utrecht 
straks bijna alle congressen aan. Hollman vindt 
Tivoli/Vredenburg de ideale plaats om die congres-
sen te houden. 

Sterren
De hotels die binnenkort openen hebben allemaal 
vier sterren, zijn van alle gemakken voorzien. Grote 
hotels voor de zakelijke bezoeker zijn er dan meer 
dan genoeg. Mocht de werving van congressen in 
Utrecht niet voorspoedig verlopen dan wordt de 
spoeling dun. 

Ook Karel V, het enige vijf sterrenhotel van de 
stad, krijgt het dan lastiger. Onderdirecteur Holl-
man: ‘Al die vier sterrenhotels zijn duidelijk con-
currenten’. Volgens hem is er nog wél ruimte voor 
kleinere, bijzondere hotels, voor zorghotels en voor 
een paar hotels in het goedkopere segment, zoals 
Stayokay. Dat de gemeente airbnb’s aan regels 
bindt vindt hij trouwens een goede ontwikkeling. 
‘Ik heb zelf niets tegen airbnb’s, mits ze zich aan 
dezelfde veiligheidsregels moeten houden als wij 
en net als wij toeristenbelasting betalen. ‘Ik wil de 
concurrentie wél in de ogen kunnen kijken’. •

Niet met angst en beven, maar wèl met licht gefronste wenkbrauwen kijkt Hotel Overleg 
Stad Utrecht (HOST) naar de razendsnelle toename van het aantal hotelkamers in de stad 
en naaste omgeving. Bij de huidige 1600 kamers komen er in de zeer nabije toekomst ze-
ker duizend bij. Die projecten zijn al in uitvoering of beginnen binnenkort.

Dick Franssen

Tarief parkeergarage 
schrikt af 

De gemeente én de bewoners willen het aantal 
parkeerplaatsen op de kaden verminderen. Dit 
biedt dan mogelijkheden om de waterkant aan-
trekkelijker te maken. De gemeente stelt voor dat 
de bewoners hun auto’s in de nieuwe parkeergara-
ge onder station Vaartsche Rijn zetten, tegen een 
gereduceerd tarief van 86 euro per maand Maar 
daar is weinig belangstelling voor. Een vergun-
ning voor parkeren op straat kost een tientje per 
maand. En bewoners van de Pelikaanstraat betalen 
maar 109,97 euro per jaar(!) voor een plaats in de 
parkeergarage omdat zij hun parkeerplaatsen op 
straat zijn kwijtgeraakt. 
Voor bezoekers zijn de kaden nu aantrekkelijk om 
er te parkeren omdat het tarief er een stuk goed-
koper is dan binnen de singels. Op zondagen en 
na 23 uur mag je er zelfs gratis staan. In geval van 
opheffing van het bezoekers-parkeren, wat moge-
lijk is omdat er een garage dichtbij is, zouden er al 
heel wat parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. •

Net als in de Binnenstad moeten de Ooster- 
en de Westerkade het domein van voetgan-
gers en fietsers worden. Op drie avonden is 
de herinrichting met de bewoners besproken.

 Leo Hollman: Ondanks veel nieuwe hotels bleef de bezetting gelijk op 68 procent © Sjaak Ramakers

Ben Nijssen



De uitdragerij
Mevrouw Van der Hoeff, zoals men haar in de buurt kent, woont sinds 1965 op de Spring-
weg nr. 68 alwaar zij haar uitdragerij bestiert. 

Richard den Hartog

eerst aangepakt en daarna pas het woongedeelte. 
De armoede op de Springweg was zo groot dat fa-
milieleden en kennissen niet eens op visite durfden 
te komen, omdat men zich schaamde daar gezien 
te worden. Mevrouw Van der Hoeff en haar man 
waren zelf zo arm dat ze geen voorraad voor de 
winkel konden kopen. Ze haalden hun handel uit 
de vuilcontainers en bij verbouwingen in de rijkere 
omliggende gemeenten als Bilthoven, Doorn en 
Zeist. Later gingen ze over tot het opkopen van in-
boedels na overlijden en dergelijke. Ze stonden er 
ook mee op de ‘ouwe markt’ op het Paardenveld.
Negen jaar geleden overleed Henk en sindsdien 
drijft mevrouw Van der Hoeff de zaak, vooral als 
hobby, samen met haar zoon Harold. 

Deur staat open
Veel handel is er niet meer. Tweedehands goede-
ren zijn niet meer in trek. ‘Enkel de gerookte knof-
lookstrengen haalt Harold zelf nog uit Frankrijk 
voor de vaste afnemers.’
In de winkel liggen ’s zomers nog wel wat twee-
dehands spullen, maar bij lange na niet zoveel als 
vroeger. ’s Winters wordt de zaak omgetoverd tot 
een uitbundige kerstetalage. Mevrouw Van der 
Hoeff: ‘Zo blijf je een beetje bezig. En het is mooi 
als je ziet hoe gelukkig de mensen worden als ze 
er naar staan te kijken.’ Want dat is iets dat ze al 
jaren als levensmotto heeft. Samen delen en een 
ander gelukkig maken. Iets wat ze als oud CPN’er 
en tegenwoordig actief SP’er zal blijven uitdragen.

Door haar werkzame leven en haar vrijwilligers-
werk bij het buurthuis en bij Cumulus deed 
mevrouw Van der Hoeff vele contacten op in de 
buurt, zowel bij de oude als bij de nieuwe bewo-
ners. Reden waarom het vaak bij haar een komen 
en gaan is. 
De deur staat letterlijk altijd open. •

Voor die tijd verkocht ze samen met haar man 
Henk nabij de Rooie Brug vanuit huis tweedehands 
spullen. De te kleine woning daar stond zo vol met 
handel dat ze gedwongen waren iets te zoeken 
met meer mogelijkheden. Dat vonden ze toen op 
de Springweg in een pand van de gemeente, dat 
nauwelijks tot niet was onderhouden. Er waren 

zelfs plannen de huizen op de Springweg te slopen.
Dat hier meerdere handelaren woonden met 
bedrijf aan huis (ook het huidige SpringHaver-the-
ater was een uitdragerij) deed hen besluiten de 
overstap te wagen. Alles werd met eigen geld en 
handen opgeknapt. Onder het motto zaken gaan 
voor werd het winkelgedeelte aan de voorkant het 

 Mevrouw Van der Hoeff:’ Veel handel is er niet meer’ 

© Kateleine Passchier

Jaap van der Laan werkt iets minder nu 

hij 67 is. © Gerard Arninkhof

Dokter Jaap: alles op de fiets 

Van der Laan opende in 1984 samen met een 
collega een artsenpraktijk op het Predikheren-
kerkhof. In 1993 verhuisde de praktijk naar de 
Breedstraat. De sfeer van de omgeving was bij de 
keuze doorslaggevend. ‘Ik woonde toen boven de 
praktijk en voelde mij net een oude dorpsdokter’, 
vertelt de arts. ‘’s Avonds keek ik naar beneden, in 
de straat zag ik mensen passeren, onder wie mijn 
patiënten’.
In 2013 ging de praktijk op in het tegenwoordige 
Gezondheidscentrum Binnenstad op de Asch van 
Wijckskade. Nu zijn er zeven dokters, die geza-
menlijk tienduizend patiënten hebben. Het is de 
grootste artsenpraktijk in de Binnenstad. 
Jaap van der Laan: ‘Als ik op straat loop kom ik 
altijd mensen tegen die ik ken; in de winkel, het 
theater, op de markt’. 
Hoe is dat dan met zijn privacy? ‘Ik heb maar 
een of twee keer gehad dat iemand bij mij thuis 
aanbelde, iemand met een psychiatrisch verleden 
die de sociale codes niet kent. Maar dat is ook niet 
zo erg. De meeste mensen zijn heel netjes wat dat 

Jaap van der Laan weet veel van de Binnenstad en ook van de bewoners, niet alleen ernstige 
zaken, maar ook leuke en positieve dingen. De dokter woont en werkt in hartje Utrecht. 

betreft, die scheiden werk en privé’. Ik ken artsen 
die er wel last van hebben. Als zij in de supermarkt 
een krat pils kopen, staan patiënten bij de kassa 
mee te kijken. Die collega’s gaan dan voortaan 
elders hun boodschappen doen’.
Voor Van der Laan is het prettig in de stad te 
wonen. Het is redelijk anoniem vergeleken bij een 
dorp, er is vrijheid omdat er heel veel mensen 
wonen.

Visites op de fiets
De praktijk ligt in de noordelijke Binnenstad en hij 
woont in de zuidelijke Binnenstad. ‘Ik stap de deur 
uit en zie de Dom, altijd weer in verschillend licht. 
Het is een genot om in deze mooie historische stad 
visites te doen op de fiets. Bovendien heb ik allerlei 
herinneringen aan patiënten die er woonden en 
aan mijn studietijd’. 

Van der Laan, die opgroeide in Barneveld, kwam in 
1968 naar Utrecht om aanvankelijk farmacie en la-
ter geneeskunde te studeren. Hij had een studen-
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tenkamer in de Hamburgerstraat. 
In het Academisch Ziekenhuis, toen 
nog op de Catherijnesingel, liep hij 
veel van zijn co-schappen. 

‘Toen ik kwam studeren was er 
niets in 
deze stad te doen. Op zondag 
was er één restaurant open en een 
enkele chinees. 
Nu lijkt de Binnenstad bijna een 
soort 
pretpark. Soms zou je willen dat 
die ontwikkeling wat minder door-
zet. Ik denk dat er in de Binnenstad 
een bijzonder patiëntenbestand 
is. Veel oudere mensen, die eerst 
buiten woonden en nu terugkeren. 
Veel studenten. Zelfstandigen, die 
nooit in de praktijk komen omdat 
ze zo hard werken. Maar ze beho-
ren wel tot de praktijk. Er is meer 
psychiatrie, de anonimiteit van de 
stad trekt dat aan. En er zijn relatief 
veel baby’s en jong volwassenen. 
Jonge kinderen vind je meer in de 
randgemeenten.’ •

Elaine Vis
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Als je met Leon praat over zijn vak dan is hij wer-
kelijk niet meer te stuiten. We kennen het al van 
zijn bijna wekelijks optreden in het tv-programma 
‘BinnensteBuiten’, maar ook aan de koffietafel 
in Podium onder de Dom vertelt hij geestdriftig 
over zijn werk. Daarbij gaat het niet alleen over 
eten, maar ook hoe je het mensen naar de zin 
kan maken en een sfeer en ambiance schept waar 
men zich thuis voelt. Leon bemoeit zich dan ook 
niet alleen met de keuken en de gerechten, maar 
ook met de inrichting, gevelbelichting, organisatie, 
personeel etc. Dat betekent vijf lange dagen per 
week druk in de weer zijn. 
De keuken start om 9:00 uur en om ca 10:00 
uur komt Leon aan. Eerst koffie met z’n allen en 
de gastenlijst doornemen. Dan meehelpen met 
koken, nieuwe receptuur ontwikkelen, telefoon-
tjes plegen, leveranciers instrueren etc. Leon: ‘Om 
17:00 uur gaan we met z’n allen eten en nog-
maals uitgebreid de gasten bespreken en ze soms 
zelfs googelen. Om 18:00 uur staat iedereen in vol 
ornaat klaar om de eerste gasten te ontvangen. 
De laatste gasten vertrekken rond middernacht, en 
daarna is het opruimen en nog even gezellig met 
het team na-kletsen’.

Naar Galgenwaard
Voordat hij thuis is, is het al gauw half twee en 
soms zelf half drie in de ochtend. ‘Dat is de harde 

realiteit, maar gelukkig werkt mijn vriendin ook 
in de horeca, dus we weten van elkaar de conse-
quenties…..’ Zondag en maandag is er gelegen-
heid om andere dingen te doen en van de stad te 
genieten (als Leon tenminste niet aan een TV-pro-
ductie meewerkt). De zondag is ook uitstekend ge-
schikt om als trouwe FC Utrecht-aanhanger samen 
met vrienden naar het stadion te fietsen. Leon: ‘De 
omstandigheden en resultaten in de Galgenwaard 
zijn helaas niet altijd om vrolijk van te worden, 
maar de sfeer is altijd perfect!’
Mazairac (1978) is geboren en getogen in Utrecht 
en vindt het een aantrekkelijke en gezellige stad, 
die de laatste jaren in positieve zin is veranderd. 
Hij vindt het een feest om bijvoorbeeld over de 
nieuwe Moreelsebrug te lopen. Hij merkt dat veel - 
ook jonge - Utrechters de stad zijn gaan omarmen. 
Zijn huis in de Geertestraat vindt hij een heerlijke 
onderkomen in een leuke straat. Parijs ziet hij als 
enig alternatief voor zijn woon- en werkplaats.

Kookboek
Een aantal jaren gelden verhuisde Mazairac met 
zijn zaak van de Lange Nieuwstraat naar de Dom-
straat, waar meer ruimte was en hij tevens een 
hotel kon exploiteren. Hij werkt er met een team 
jonge mensen. Zo af en toe trekt hij zich een paar 
dagen terug op de bovenverdieping om inspiratie 
op te doen en nieuwe concepten te ontwikkelen. 

Hij heeft het zelfs over ‘ontwerpen’; hij maakt 
daadwerkelijk schetsen en ontwerpt een ‘collectie’. 
Iedere drie maanden bedenkt hij een nieuw menu 
gebaseerd op een bepaald thema. Ook is hij bezig 
met een kookboek, dat dit jaar gaat verschijnen. 
Leon: ‘Ik vind het jammer dat er in Utrecht weinig 
restaurants in ons segment zijn, maar er wordt 
over het algemeen wat neerbuigend gedaan over 
de Utrechtse gastronomie. De diversiteit en het ge-
middelde hier zijn juist hartstikke leuk; al die kleine 
concepten en koffietentjes waar je goed kan eten; 
ik denk dat Utrecht daarin heel sterk is. De toe-
komst voor de restaurants is vooral: laagdrempelig, 
maar wel van niveau en met lokaal en eerlijk eten. 
En af en toe een beetje uitstraling en grandeur 
zoals wij doen, dat lijkt ons op z’n plaats’ •

Chef-kok Leon Mazairac niet te stuiten
De wereld van Leon Mazairac speelt zich 
hoofdzakelijk af tussen de Geertestraat, waar 
hij samen met zijn vriendin woont, en de 
Domstraat. Daar is hij eigenaar/chef-kok van 
restaurant Podium onder de Dom.

Ton Verweij

© Sjaak Ramakers

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

www.facebook.com/Binnenstadskrant.nl

♥ Facebook
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Tikkertje en verstoppertje 

Eric woont met zijn zusje Melinda (9 jaar) op de 
Springweg, boven het koetshuis waar hun moeder 
een kapsalon heeft. Doordeweeks fietsen ze dage-
lijks op en neer naar de Agatha Snellenschool. Altijd 
begeleid door papa of mama: alleen door de stad 
fietsen is nog te gevaarlijk.

Dagboek van een muts
De kinderen blijken intensief gebruik te maken van 
het culturele aanbod in de Binnenstad: Melinda 
kent het Centraal Museum. Ze herinnert zich 
‘donkere schilderijen’ en ‘een enge pop met een 
zwaan bovenop haar hoofd’. Met school heeft ze 
de Domtoren beklommen: ‘heel hoog, maar wel 
heel leuk’. Eric heeft laatst een verjaardagsfeestje 
van een vriendje gevierd in het Speelklok Museum. 
In het weekend gaan ze regelmatig met hun ouders 
naar de Rembrandt bioscoop; pas nog hebben ze 
daar ‘Snoepie’ en ‘Huisdiergeheimen’ gezien. 
Melinda gaat ook weleens naar de bibliotheek. 
Laatst gelezen boek: ‘Dagboek van een muts’.

Melinda zit op tekenles bij kunstenares Trea Mekel 
thuis in de Ambachtsstraat: ‘ik leer daar heel precies 
tekenen wat je ziet’. Ze laat een tekening van de 
Rabobank zien: ‘net een verrekijker als je hem 
omdraait’, en een stadssilhouet met de Neudeflat 
en de Domtoren. Melinda speelt ook liedjes van de 
radio op een prachtige vleugel in de voorkamer van 
muziekschool Ceres op de Oudegracht, begeleid 
door juf Anne, die nu zwanger is. Beiden zitten ze 

Eric (7 jaar) hoopt dat dit interview hem een beetje beroemd maakt. Net als zijn vriendje 
Marius uit de Groenestraat, die – zegt hij heel trots – bij Zapp een televisieprogramma 
heeft, waar hij kleinere kinderen uitlegt hoe dingen werken. 

Onno Reichwein 

ook op voetbal. Melinda tegen Eric: ‘Je gaat toch op 
gitaar, misschien?’.

Uitsmijter
Op de vraag wat leuker is, Hoog Catharijne of de 
oude Binnenstad, roepen ze eensluidend ‘Hoog 
Catharijne, daar zit de Intertoys!’. Ook zit er tegen-
over de Action een favoriet restaurantje waar ze in 
de weekenden met hun ouders een uitsmijter - hun 
lievelingseten - verorberen. Maar dat laatste kan 
ook in de Zakkendrager, waar ze volgens Melinda 
bovendien lekkere cheesecake hebben, en een bin-
nentuintje met een klein doolhofje waar ze tikkertje 
en verstoppertje kunnen spelen. Hun dichtstbij-
zijnde speeltuintje is overigens ‘het Egeltje’ op de 
binnenplaats tussen de Springweg en de Oude-
gracht in of, wat groter, ‘de Kleine Dom’, achter de 
Lange Nieuwstraat. Daar mogen ze zelf heen lopen 
en ontmoeten ze hun vriendjes.

Olifant
Melinda en Eric vinden het heel leuk om in de 
binnenstad te wonen. Op de vraag of er voor het 
nieuwe jaar nog een wens in vervulling kan gaan, 
zegt Eric dat hij graag een glijbaan wil tussen 
koetshuis en Agatha Snellenschool. Of beter nog: 
een ‘jetpack’: ‘dan kan ik als superheld door de stad 
vliegen’’. Melinda zou graag een dierentuin in de 
straat hebben met poezen - ‘mijn lievelingsdieren’ - , 
honden en vogels. Eric tegen zijn zusje: ‘Misschien 
ook een olifant?’. •

 Spelen in de tuin achter het NV-huis © Sjaak Ramakers

Onder de Dom bots ik bijna tegen een jonge vrouw 
op. Ze heeft me nauwelijks in de gaten, want ze is 
druk aan het bellen en kijkt daarbij ongedurig om 
zich heen. Ze praat Engels en draagt een witte wollen 
muts, een geruite lange jas met daaronder lange 
bruine laarzen. Ik schat haar begin twintig en ze oogt 
niet als een toerist, maar meer als een student. Ze is 
wat mollig en het gesprek dat ze voert gaat op flink 
volume, daarbij danst het bolletje van haar witte muts 
vrolijk heen en weer. 

Ik stop even om te kijken wat er te gebeuren staat. 
Voor de tweede keer maakt ze vanaf de Dom de 
oversteek richting Domkerk. Een fietser moet haar 
ontwijken, maar ze bereikt veilig de overkant. Dan in-
eens heeft ze visueel contact. Haar arm gaat omhoog 
en ze zwaait. Uit de poort van de pandhof komt een 
tweede jonge vrouw, slank en zonder wollen muts, 
met halflang krullend haar. Ze zwaait terug. Vanaf de 
overkant van de straat hoor ik de mollige jonge vrouw 
nog zeggen: ‘I can see you’, terwijl ze in elkaars rich-
ting lopen. Ze blijven beiden nog even doorpraten in 
de telefoon. Dan zie ik dat de vrouw die uit de pand-
hof kwam resoluut haar telefoon in haar zak stopt. De 
andere vrouw praat nog even door, totdat ze ontdekt 
dat het geen zin heeft. Ik voel iets van medelijden. 
Maar dat gevoel is snel weer weg als ik hun hartelijke 
begroeting zie. Even later komen ze gearmd en druk 
pratend voorbij. •

Mobieltjes
Eddy Stolk 



Van der Zwan stond er niet bij stil toen hij vijf jaar 
geleden een appartement kocht in het Andreas-
klooster op de Springweg. Maar de historische 
waarde van het pand, een voormalig klooster dat 
in 2001 werd verbouwd tot appartementencom-
plex, kan hij waarderen. ‘Er zit een ziel in. Mijn 
buurvrouw, liefhebber van geschiedenis, gaf toen 
ik er kwam wonen een rondleiding. Haar verhalen 
kan ik weer navertellen als ik bezoek krijg’. De 
mooie voorgevel, het glas-in-lood en de prachtige 
kloostertuin zijn de belangrijkste kenmerken van 
het door Alfred Tepe gebouwd klooster. ‘Als ik 
mensen van buiten de stad weer wat van Utrecht 
laat zien besef je pas hoe bijzonder het is om hier 
te wonen.’ 
Vanuit zijn appartement kan Jeroen de UFO op 
het dak van de Inktpot zien. Sinds een jaar is hij 
geograaf informatie systemen (GIS) bij Prorail. In 
ook weer zo’n gebouw met geheimen. De isolatie 
en de fundering zijn van rails. ‘En er zitten duizen-
den vleermuizen in het pand, met name boven-
in’, weet van der Zwan. ProRail heeft een heuse 
vleermuiswacht, speciaal getrainde medewerkers 
die verdwaalde vleermuizen redden. Andere 
wetenswaardigheid: de Inktpot is via een tunnel 
verbonden met het nabij gelegen Tulpenburgh-ge-
bouw, de nieuwe naam voor HGB 2, waar diverse 
spoorwegondernemingen kantoor houden.

Bierbrouwerij
Het leven in de Binnenstad kent, aldus van der 
Zwan, uitsluitend voordelen. ‘Het is een stad met 
een dorps karakter. Ik zie de stad eigenlijk als mijn 
achtertuin’. Samen met twee vrienden heeft hij 
een kleine bierbrouwerij: Stapzwan. Vijf keer per 
jaar gaat hij naar Uitgeest om het bier dat daar 
wordt gebrouwen te bottelen en vervolgens te 
verspreiden over kroegen in de Binnenstad. ‘Het 
moeten café s zijn waar ik zelf ook graag een 
pilsje drink. Het is leuk om te zien dat iemand daar 
jouw biertje bestelt. Het zijn de kleinere kroegen, 
zoals de Zaak of Van Velzen. Je moet niet te veel 

spreiden’. Veel recensies krijgt hij niet. ‘Vrienden 
zijn het beste klankbord. En we staan regelmatig 
op festivals’. 
De brouwerij gaat misschien in de toekomst naar 
het buitenland exporteren. ‘Wellicht ooit naar 

‘De Binnenstad voelt als mijn achtertuin’
Henk Oldenziel

Jeroen van der Zwan woont en werkt in 
historische monumenten. Hij woont in het 
laat negentiende eeuwse Andreasklooster 
en werkt in de Inktpot, het vroegere derde 
Hoofdgebouw van de Spoorwegen (HGB 3), 
nu het onderkomen van spoorwegbeheerder 
ProRail.

Er zijn verscheidene discussiebijeenkom-
sten geweest over een structuurvisie 
voor wat nu het Jaarbeurskwartier 
wordt genoemd. Het weren van auto’s 
kon op grote steun rekenen. Bezoekers 
moeten hun auto in de transferia aan 

Jeroen van der Zwan kijkt vanaf de Inktpot in de richting 

van zijn huis © Sjaak Ramakers

Auto Jaarbeursgebied gaat ondergronds
Ben Nijssen

de rand van de stad parkeren of in de 
garages of op de parkeerterreinen van 
de Jaarbeurs aan de overkant van het 
Merwedekanaal. De bewoners moeten 
ondergrondse parkeervoorzieningen 
krijgen; op straat komen alleen parkeer-

plaatsen voor deelauto’s en laad- en 
losplaatsen.
Dit alles betekent niet dat er weinig 
auto’s zullen rijden. Op dit moment is 
de bouw van een ondergrondse garage 
onder het Jaarbeursplein in volle gang 
en komen er vele parkeerplaatsen 
onder het ‘Forum’, de wandelpassage 
op stationsplein-niveau langs het spoor. 
Eén van de grootste auto-trekkers is de 
Rabobank. De prikkel voor de bankem-

ployees om op een andere manier naar 
hun werk te gaan is kennelijk (nog) 
klein. 
Of de toekomstige bewoners van het 
Jaarbeurskwartier het weren van de 
auto’s zullen waarderen, moet nog 
worden afgewacht. Overigens wil ook 
het college van B&W van Amsterdam 
het op straat parkeren in nieuwbouw-
gebieden sterk beperken. •

Aan de Jaarbeurszijde van het station komt veel nieuwbouw, voorname-
lijk woningen. De straten hier worden zo goed als parkeervrij. Zo dicht bij 
trein, bus en tram is dit een ideaal gebied om auto’s zoveel mogelijk te 
weren en fietsers en voetgangers de ruimte te geven. 

Singapore, waar ik gewoond heb, of Curaçao’. 
Maar vooralsnog heeft Utrecht het alleenrecht. •
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Hierover moet nagedacht zijn
Marijke Brunt 

Eerst had zo ongeveer elke winkelstraat zijn eigen 
feestverlichting, georganiseerd door de winkeliers-
verenigingen. Langzamerhand waren die verlich-
tingen technisch aan hun eindje. Vervanging was 
nodig. Daar is het Centrum Management inge-
sprongen. Deze stichting van en voor ondernemers 
heeft als doel de economische ontwikkeling, de 
promotie en ‘de marketing’ van de Binnenstad. 
Het beschikt over geld uit het Ondernemersfonds, 
dat wordt gespekt door een verplichte opslag op 
de gemeentelijke Onroerend Zaak Belasting die de 
bedrijven en de instellingen moeten betalen. 
Het Centrum Management besloot dat overal de-
zelfde echt Utrechtse feestverlichting moest komen, 
want het was eerst maar een rommeltje, al die ver-
schillende verlichtingen. De nieuwe verlichting moet 
Utrecht herkenbaar maken voor de bezoekers. De 
bewoners kennen de stad natuurlijk al. 

Het viel begin november meteen op: er hing nieuwe feestverlichting in de Binnenstad. 
Overal dezelfde, met in de hoofdrol een golvend lint en een schijf van fel-lichtblauw blik-
kerende ledlampjes, daaronder een dunne gele slinger en opzij nog een wapenschild. Ook 
was hier en daar de naam van een ‘kwartier’ in licht over een straat gespannen. Bomen 
hadden als vanouds de minilichtjes in hun takken, maar sommige bomen waren nu ver-
sierd met grote gele en lichtblauwe bollen. Hierover moet nagedacht zijn.

Modern met oog voor Historisch 
De opdracht voor de nieuwe feestverlichting moest 
Europees worden aanbesteed wegens het grote be-
drag dat was gemoeid, € 450.000 all-in (installeren, 
onderhoud, opbergen) voor vier jaar. Een commissie 
van winkeliers uit alle delen (‘kwartieren’) van de 
Binnenstad beoordeelde de aanbesteding en de 
keuze viel op het bedrijf Homan uit Mijdrecht. 

En dan het uitgangspunt voor het uiteindelijke ont-
werp. Daar is uitgebreid over gediscussieerd, met de 
ondernemers en met Homan. Moest het nostal-
gisch zijn? Historisch? Of jong? Modern? Het werd 
Modern met oog voor Historisch. Het Historische 
dat zijn de golvende linten van de verlichting die 
verwijzen naar de grachten. Het Moderne zit hem 
denkelijk in het bijna letterlijk in het oog springende 
felle lichtblauw. Maar er speelde meer. Waarom is 

het bekende Utrechtse wapen op de overigens niet 
erg opvallende wapenschilden van kleur verschoten 
van rood-wit naar geel-, blauw- of groen-wit? Hier 
zit een bedoeling achter. 

Kleuren om de weg te wijzen
Al weer een tijd geleden verdeelde het Centrum 
Management de Binnenstad in zogeheten kwar-
tieren. Zo noemden ze vroeger de tijdelijke huis-
vesting van soldaten, maar kwartier is ook een 
wat ongebruikelijke naam voor stadswijk. De toch 
niet zo grote Binnenstad werd opgedeeld in vijf 
kwartieren: Vredenburg-, Stadhuis-, Dom-, en Mu-
seum- en Universiteitskwartier (is het geen idee om 
het laatste knipogend om te dopen tot ‘Academisch 
kwartiertje’?). De opdeling heeft voor bewoners 
weinig betekenis en is bedoeld voor dagjesmensen 
en toeristen. Een eigen, aparte ‘identiteit’ van de 
verschillende kwartieren zou hen moeten lokken en 
spreiden. Er werd over die identiteiten heel wat ge-
brainstormd, met woordenwolken over kenmerken 
en over wat een kwartier ademt. Bij de identiteiten 
werden ook nog bijpassende kleuren gezocht. Die 
staan nu op de wapenschilden van de feestverlich-
ting. Elk kwartier met zijn eigen kleur wapenschild 
als wegwijzer voor de bezoekers van de Binnenstad. 
Tot in januari, want dan gaat de feestverlichting in 
de berging. •

© Kateleine Passchier
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De twee belanghebbenden garages 
in de Binnenstad, die onder de Jan 
Meijenstraat en onder het Boeckho-
vencomplex, hebben dat tarief nu al. 
In andere garages kost het minstens 
het dubbele en van deze garages 
wordt dan ook nauwelijks gebruik 
gemaakt. Het tarief voor een straat 
parkeervergunning is voor bewoners 
in de Binnenstad (zone A1) 22,66 
euro per maand. 
De Binnenstad moet op de eerste 
plaats het domein worden van voet-

gangers en op de tweede plaats van 
fietsers. Dat wil het college van B & 
W. Dat maakte al voorstellen om het 
voetgangersgebied uit te breiden en 
stelt nu voor om parkeren op straat te 
beperken. 
De hoge tarieven van de parkeer-
garages zijn tot nu toe de grootste 
belemmering voor bewoners om hun 
daar te zetten. Daarom de tarieven 
van de garages bij het Wolvenplein, 
de ABC-straat, de Grifthoek, de Kop 
van Lombok en station Vaartsche Rijn 
verlaagd tot 86,29 euro per maand. 

Bloembakken
Voor elke omzetting van een parkeer-
vergunning voor straatplaats naar 
garageplaats wordt een parkeerplaats 
op straat opgeheven. Voorwaarden 
zijn dat bewoners met elkaar bepalen 

welke gedeelten van een buurt ze 
het liefst parkeervrij willen hebben 
en dat er voldoende parkeermoge-
lijkheden voor bezoekers zijn. Het zal 
een tijdje duren voordat er voldoende 
vergunningen zijn omgezet om de 
buurt helemaal opnieuw in te richten. 
Daarom komen er eerst bloembakken 
of fietsenrekken op voormalige straat-
parkeerplaatsen. Op dit moment leven 
er in de volgende buurten concrete 
wensen om parkeerplaatsen op straat 
aan te passen: Twijnstraat, Lange 
Nieuwstraat, Wolvenbuurt, Wijk C, 
Ooster- en Westerkade.
De regeling roept na enig nadenken 
heel veel vragen op. Is de prijsverla-
ging van de parkeergarages genoeg 
om bewoners over te halen? Het zal 
eerder zo zijn dat bewoners, die op 
een wachtlijst staan voor een vergun-
ning, besluiten om dan maar voor een 
vergunning in een garage te kiezen. 
Geldt dan het opheffen van een 
parkeerplaats ook? Maakt het niet uit 

er of er plaatsen voor vergunninghou-
ders worden opgeheven of parkeer-
meterplaatsen? Kunnen bezoekers 
meer dan nu gedwongen worden in 
garages te parkeren? Enz....

Grachten
De wijkraad, die wist dat er veran-
deringen op komst waren, had al 
in een advies aangedrongen om dit 
keer bewoners te laten beslissen waar 
parkeerplaatsen worden opgeheven. 
In het verleden was de stem van de 
ondernemers overheersend. In de 
nieuwe procedure, die afhankelijk is 
van het handelen van de bewoners, is 
het duidelijk dat zij ook een beslissen-
de stem moeten hebben. Overigens 
bleek uit een wijkraadpleging van een 
paar jaar geleden dat de bewoners 
van de Binnenstad in meerderheid 
zouden kiezen voor het parkeervrij 
maken van de grachten. Met de nu 
voorgestelde procedure lijkt dit minder 
kans te maken. •

De auto van de straat
 Ben Nijssen

De gemeente wil vergunning-
houders van parkeerplaatsen op 
straat verleiden om hun auto’s 
in een parkeergarage te zetten. 
Er is geld voor vrijgemaakt. Voor 
86,29 euro per maand kan je kie-
zen uit verschillende garages. 

’Dag boom, we 
zullen je missen’

De kinderen van de Agatha Snellenschool in de 
Nicolaasdwarsstraat hebben allemaal tekeningen 
en briefjes op de boom gehangen voordat zij 
met kerstvakantie gingen. Het zijn afscheidsbrief-
jes. De majestueuze honderdjarige kastanjeboom 
op het speelplein, dat grenst aan de Wijde Doe-
len, was ziek en moest worden gekapt. Toen de 
school op 8 januari weer begon, was de boom 
weg, het speelplein kaal. Net als de kinderen 
hielden de buurtbewoners van hem, van zijn in-
drukwekkende bladerkroon, zijn duizenden witte 
kaarsjes waarop hij in het voorjaar zo royaal trak-
teerde (hij was de kastanjeboom die het vroegste 
bloeide), en van de kastanjes die hij in de herfst 
over het speelplein en de straat liet rollen. 
De kinderen maakten mooie tekeningen voor de 
boom en schreven er hartroerend bij hoe erg ze 
hem zullen missen. Ze hopen dat er een nieuwe 
boom komt. • 

© Job de Jong

Marijke Brunt

De procedure rond de verbetering van de Witte-
vrouwenstraat en de Voorstraat is onjuist, vindt de 
Wijkraad Binnenstad. De gemeente vat de herinrich-
ting op als een geïsoleerd project, terwijl het volgens 
de Wijkraad moet worden bekeken in het veel grotere 
geheel van de verkeersafwikkeling in het hele oostelij-
ke deel van de oude Binnenstad. 
23 januari is de startbijeenkomst met bewoners en 
ondernemers uit beide, in elkaars verlengde liggende 
straten. •

‘Aanpak Voorstraat 
niet goed’
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Futuristisch landschap
Foto’s Jesse Pauw en Rop van der Lingen

De Moreelsebrug groeit in razend tempo uit tot lokale attractie. Zoals ooit mensen 
naar Bommel gingen om de brug te zien, zo bewegen de liefhebbers van het moderne 
Utrecht zich nu richting Moreelsepark. Ze wandelen heen en weer op de brug en kijken 
vol ontzag naar het enorme nieuwe station met zijn prachtige, gestroomlijnde perron-
overkappingen. Een bijna futuristisch landschap is het. Intussen rijden de treinen onder 
hen door. Wie waagt het nog om Utrecht een stad met een dorps karakter te noemen? • 

Moreelsebrug
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Verbouwing Woudagebouw wacht op 
uitspraak rechter 
De voormalige, uit de jaren vijftig daterende, grijze 
betonnen Altrecht-kolos in de Lange Nieuw-
straat tegenover het Universiteitsmuseum gaat 
zeer waarschijnlijk binnenkort op de schop. De 
aannemer staat in de startblokken om te beginnen 
met de asbestsanering en aansluitend de sloop 
van de gevel en de binnenwanden van het al jaren 
leegstaande Wouda-gebouw (genoemd naar de 
architect Sjoerd Wouda), ook wel bekend als het 
rebus-gebouw. Daarna wordt het in ongeveer 
negen maanden getransformeerd tot een appar-
tementencomplex met 58 woningen. De parkeer-
kelder, die doorloopt tot onder de nieuwbouw van 
Altrecht, blijft, evenals het grootste deel van het 
betonskelet, inclusief liftschacht en trappenhuis. 

Extra bouwlaag
Op de begane grond, die een meter boven de 
straat ligt, en de eerste verdieping komen elk veer-
tien appartementen, en op de deels vernieuwde 
tweede verdieping en op een extra bouwlaag elk 
vijftien. Uiteindelijk wordt het pand tien centime-
ter hoger zijn dan het huidige hoogste punt. De 
hoeken worden wel een paar meter hoger dan in 
de huidige situatie. 
De appartementen zijn bijna allemaal twee-kamer-
woningen, de meeste ongeveer 65 vierkante meter 
groot. Belegger Syntus Achmea Real Estate & 
Finance (SAREF) moet de huur nog vaststellen. Hij 
wil er nog niets over kwijt. Ooit was er de wens 
van de gemeente dat de begane grond publieks-
functies kreeg, maar dat gaat niet door – de vloer 
ligt te hoog boven het straatniveau.

Nieuwe jas
De plannen hebben een lange geschiedenis. Toen 
Altrecht, de instelling voor geestelijke gezond-
heidszorg, het gebouw vijf jaar geleden verliet, 
is er een wedstrijd uitgeschreven voor het meest 
aantrekkelijke bouwplan. VORM Ontwikkeling 
won. Jeroen van Lier is gebiedsontwikkelaar bij 
dit bedrijf en al sinds 2013 bij de plannen betrok-
ken. Hij was bij de vele discussies over de plannen 
en bij het uitgebreide overleg met de buurt en 
de gemeente. Hierbij speelde natuurlijk ook de 
vormgeving een grote rol. Het gebouw is groot-
schalig en zou grotendeels worden hergebruikt, 
wat uit oogpunt van duurzaamheid natuurlijk een 
goed uitgangspunt is. Dit betekent dat het moest 
worden voorzien van een nieuwe ‘jas’. Van Lier: 
‘Voor de nieuwe vormgeving is gekeken naar 
grootschalige negentiende eeuwse gebouwen, 
de aanpalende gebouwen van Altrecht en het 
Nijntjemuseum. Dit heeft geleid tot de keuze voor 
een bakstenen gevel met grote ramen en kozijnen 
en een drie-geleding. 

Via de hoofdingang in de zuidelijke kopgevel 
zullen de bewoners straks nieuwe galerijen aan 
de achterkant bereiken. Aan die kant liggen de 
slaapkamers; de woonkamers komen aan de 
straatzijde. Van Lier: ‘Helaas zal het kenmerken-
de meterslange rebus-lichtkunstwerk van Korrie 
Besems, in 1991 gemaakt in opdracht van het 
Centraal Museum voor de beroemde buiten-

tentoonstelling Nightlines, niet terugkeren. 
Men zag daar geen goede mogelijkheid voor.’

Voor de bewoners worden maar twintig parkeer-
plaatsen in de parkeerkelder gereserveerd. Jeroen 
van Lier; ‘Lang niet iedereen zal een auto hebben 
en er zijn in de Binnenstad op diverse locaties nog 
parkeerplaatsen te huur, dus dat gaat wel goed 
komen’. 

Kleine ploegen
De aannemer zal het bouwmateriaal in kleine 
voertuigen aanvoeren en in afgepaste hoeveelhe-
den op het juiste moment, zodat overlast voor de 
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook het 
bouwen zelf gebeurt op een kleinschalige manier, 
in kleine ploegen die elk een klein bouwdeel aan-
pakken. De praktijk leert dat dit de betrokkenheid 
van de bouwvakkers vergroot, de doorlooptijd 
verkort en verspilling voorkomt. 
Afgezien van het hergebruik en de organisatie van 
de bouw, zijn er bij dit project geen bijzondere 
duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Dat is een 
gemiste kans. Het grote dak bijvoorbeeld is bij 
uitstek geschikt voor zonnepanelen. 
Als met de grijze kolos de laatste ‘rotte appel’ uit 
de aanblik van de Lange Nieuwstraat is verdwe-
nen, wordt het tijd om werk te maken van de 
herinrichting van de Lange Nieuwstraat. De plan-
nen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium. •

 ©  Ton Verweij

Ton Verweij

Alle vergunningen liggen er, de aannemer is druk bezig met de voorbereiding, 
van binnen is al wat sloopwerk verricht. Het wachten is nog op de uitspraak 
van de rechter over het beroep van twee omwonenden. De neon-rebus op de 
gevel ‘DAAR WAAR JE NIET BENT, DAAR IS HET GELUK’ verdwijnt. 
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De ‘6’ vist duizenden fietsen per jaar op 
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Alle fietsen worden, samen met ander metaal-afval, gelost in een grote container op de gemeentewerf aan de Vaartscherijnstraat. 
Een schroothandelaar haalt het daar op, maalt het fijn en verkoopt het door aan staalbedrijven. Zodat het weer kan dienen voor 
nieuwe producten, zoals fietsframes. •

De ‘6’ aan het werk op de Oudegracht, vlakbij de Stadhuisbrug. Het werk trekt vaak veel bekijks en het publiek heeft 
ook waardevolle ‘tips’ over waar een kluis met kostbare inhoud in het water zou liggen. •

Zo’n tweeduizend fietsen. Elk jaar! 
Soms wel meer. Het record staat op driedui-
zend. Dat is de forse oogst die de haven-
dienst opvist uit de grachten.
Het zijn niet alleen fietsen. Ook huisraad, 
afgewaaide takken, gezonken bootjes, resten 
van steigers, bouwmateriaal. De havendienst 
heeft er een speciale boot voor die het met 
een grijper oppikt vanaf de bodem van de 
grachten: de ‘6‘. En dan is er nog het vuil dat 
aan de oppervlakte drijft. Bladeren, plastic 
zakken. Daar zijn weer andere boten voor, 
die het met een grote schep opvissen: de ‘2‘ 
en de ‘8’ .
Onze fotograaf Gerard Arninkhof voer 
een paar dagen mee met de ‘6’, met als 
bemanning Jean Limbourg (56) en Daniël 
Jansen (27).



Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Met een enorme zeef worden de bladeren opgeschept. Het water druipt eruit en de bladeren 
verdwijnen in het ruim. •

Alle fietsen worden, samen met ander metaal-afval, gelost in een grote container op de gemeentewerf aan de Vaartscherijnstraat. 
Een schroothandelaar haalt het daar op, maalt het fijn en verkoopt het door aan staalbedrijven. Zodat het weer kan dienen voor 
nieuwe producten, zoals fietsframes. •

Bijna alle bladeren die in het najaar in het water terecht komen, drijven door de wind en de 
stroming naar de Weerdsluis. Het wordt daar een dik pak waar je bijna overheen kunt lopen. 
Alle drie de boten van de havendienst zijn dagenlang bezig om alles op te ruimen. •

Wie denkt dat er nog wel eens een behoorlijke fiets naar boven komt, die na een opknap-
beurt weer zó de weg op kan, moeten we teleurstellen. Al na een paar dagen in de gracht 
zijn vitale onderdelen zó verroest dat de fiets totaal onbruikbaar is. •
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Na een uurtje vissen ligt er al een aardige vangst in het ruim. •
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Toen de gemeente in 1999 de 
zuidelijke binnenstad tot Museum-
kwartier bestempelde, dacht men 
aan de bezienswaardigheden, niet 
aan de bewoners. Tineke van der 
Wal, bewoonster, en Heins Willem-
sen, wijkmanager, deden dat wel en 
lanceerden datzelfde jaar Gastheer-

schap & Cultuur. Doel: bewoners en 
ondernemers in het Museumkwartier 
samen brengen en ze het verhaal 
achter de vele bezienswaardigheden 
daar vertellen.
Jorik van Herik, die, na het overlijden 
van zijn moeder Tineke in 2004, de 
leiding heeft overgenomen: ‘We zijn 

sindsdien snel gegroeid en nu al 17 
jaar een bloeiende vriendenclub. Ons 
succes zit hem in het heldere concept 
van de maandelijkse ‘verrassings-
excursie’. Door de combinatie van 
het ruime aanbod aan bezienswaar-
digheden in de Binnenstad en de 
nieuwsgierigheid en brede culturele 
achtergrond van onze vrienden, zijn 
we er tot nu toe iedere keer in ge-
slaagd een goede ‘match’ te maken.’ 

Achter de voordeur
Jorik: ‘In de Binnenstad wordt 
constant ontmanteld, verbouwd en 

vernieuwd. Wij gaan er bijtijds heen. 
Vooral waar je anders niet snel achter 
de voordeur komt. Een grachtenpand 
met zwembad in de werfkelder; een 
‘preview’ in het nieuwe Stayokay 
hostel op de Neude en daarna bij 
het postkantoor de zolder op. Onze 
laatste excursie van 2016 was in Ster-
renburg bij jonkheer Six thuis.’
‘Als initiatieven buurtoverstijgend 
zijn, gaan we soms de Binnenstad 
uit. Afgelopen jaar hebben we de 
nieuwe Ulu moskee bezocht - onze 
eerste alcoholvrije borrel inbegrepen. 
Ook hebben we demonstraties gehad 
in de bedrijfsverzamelgebouwen 
Hooghiemstra en Vechtclub XL Boei-
end hoe jonge ondernemers daar 
vernieuwend bezig zijn met sociale 
media en 3-D printers.’ 

Gastvrije bewoners
Jorik: ‘Onze jaarlijkse traditie is de 
zogenaamde ‘grabbelton’: willekeu-
rig samengestelde groepjes gaan in 
wisselende samenstelling op huisbe-
zoek bij een viertal stellen die hun 
huis voor de gelegenheid hebben 
opengesteld. Afgelopen jaar hebben 
we de formule vernieuwd door een 
‘walking diner’ te organiseren: voor-, 
hoofd- en nagerecht werden op drie 
achtereenvolgende adressen opge-
diend. Heel dynamisch: iedere gang 
nuttig je in en ander gezelschap, en 
de vrienden die een gerecht verzorg-
den, genoten de resterende gangen 
bij andere vrienden thuis.
We zitten nu al jarenlang op een con-
stante van 400 vrienden. Gemêleerd 
gezelschap, alleen weinig mensen 
met kinderen – die hebben weinig 
tijd. Uitbreiding is niet ons doel, maar 
gastvrije bewoners en ondernemers 
uit het Museumkwartier zijn altijd 
welkom. Buurten die iets gelijk-
soortigs willen beginnen, kunnen 
uiteraard advies krijgen.’ 
Informatie: www.gastheerschap-
encultuur.nl/ •

Blind dates in Museumkwartier
Onno Reichwein

15.00 uur. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ze weten tot op 
het laatste moment niet waar ze heen gaan. Iedere tweede zondag-
middag van de maand verzamelen gemiddeld 120 Museumkwartier-
bewoners zich op een plek die ze de maandag ervoor via e-mail heb-
ben doorgekregen. Wat ze wél weten is dat ze iets verrassends gaan 
zien, ze daar een bijzonder verhaal bij krijgen en dat de middag om 
vijf uur met een borrel wordt afgesloten.

Gastheerschap verzameld op de Neude. © Jorik van Herik

Vele woningen in de Binnenstad 
zijn belast met erfpacht. De ge-
meente heeft de grond in eigen-
dom en de huiseigenaren betalen 
de gemeente voor het gebruiks-
recht jaarlijks een bedrag, een 
‘erfpachtcanon’. 

De gemeente wil nu de erfpachters 
tegemoet komen met een regeling 
voor het afkopen van eeuwigdurende 
erfpacht. De huiseigenaar betaalt 
dan de waarde van de grond in een 
keer af en dat zou een voordeel van 

Erfpacht in één keer afkopen
ongeveer 25 procent kunnen ople-
veren. Het betreft hier voornamelijk 
woningen die in het verleden in het 
bezit waren van de gemeente of 
woningbouwcorporaties. 
Het berekenen en afrekenen van 
de erfpacht is een complexe aan-
gelegenheid. Raadzaam is dat men 
zich laat bijstaan door een erkent 
adviseur op dit gebied. 

Veel mensen denken dat ze bij 
afkoop van eeuwigdurende erfpacht-
rechten ook eigenaar worden van de 

grond. Niets is minder waar. Je hoeft 
enkel geen erfpachtcanon meer te 
betalen als de bestemming van de 
woning niet wijzigt. Wie bijvoorbeeld 
in de toekomst (een deel van) de 
woning wil omzetten naar winkel of 
horeca - iets wat vrij makkelijk kan 
met het huidige beleid - is dan weer 
een afbetaling van de erfpachtrech-
ten verschuldigd. Dit bedrag kan 
oplopen tot tienduizenden euro’s 
omdat de waarde van de grond door 
de bestemmingswijziging zal stijgen. 

Niet in de Binnenstad 
Bijna overal in Utrecht is het de mo-
gelijk om eeuwigdurend afgekochte 
erfpachtrechten om te zetten naar 
eigendom, behalve in het centrum. 
Eigenaar worden van grond in 
erfpacht is in de Binnenstad dus niet 
mogelijk. De reden is dat daar de 
functie wonen niet de hoofdfunctie 
is, zoals dat wel het geval is in de 
buitenwijken. Zo blijft de gemeente 
een dikke vinger in de pap houden 
met betrekking tot de bestemmingen 
van panden.
Overigens blijft erfpacht volgens 
velen een oneerlijke manier van 
belasting heffen. •

Richard den Hartog
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Witte Wolf zet z’n territorium uit
Elaine Vis

Behalve woningen willen de Witte Wolven ook 
bedrijfsruimten, kleine horeca, cultuur, veel groen 
en een klein hotel.
De gemeente formuleert deze maanden de rand-
voorwaarden voor de invulling van Wolvenburg en 
bekijkt een gewijzigd bestemmingsplan. Daarna 
kunnen geïnteresseerde partijen bij de bieding hun 
plannen kenbaar maken. De Witte Wolf zal beslagen 
ten ijs komen.
De afgelopen maanden spraken twintig Wolven, van 
wie de helft woonachtig in de buurt, met potentiële 
partners, zoals ontwikkelaars en maatschappelijke 
organisaties. Maar ook waren er gesprekken met 
alle politieke partijen. Het enorme complex, 1,3 
hectare grond met daarop 8.800 m2 gebouw, 
wordt door de huidige eigenaar het Rijksvastgoed-
bedrijf in zijn geheel aan één partij verkocht. 

Mitros doet mee
De nieuwe woonwet van 2015 maakt een coöpera-
tie van kopers en huurders mogelijk. Woning-
corporatie Mitros onderzoekt samen met de Witte 
Wolf, in een pilot binnen Paltform31, de moge-
lijkheden. Platform31 is een landelijke kennis- en 
netwerkorganisatie voor stad en regio. 
Sociale woningbouw is moeilijk rendabel te exploite-
ren, dus geen enkele particuliere investeerder steekt 
daar zomaar geld in. Toch heeft de De Witte Wolf 
er uitdrukkelijk voor gekozen om niet alleen maar 
te wonen met mensen die zich duurdere huisvesting 
kunnen permitteren. Zij wil kopen, huren en sociale 
woningverhuur samen exploiteren binnen één initi-
atief. Mitros steekt tijd en energie in het onderzoek 
naar woonvormen waarbij zowel koop als huur in 
het middensegment en sociale huurwoningen zijn 
betrokken. De woningcorporatie zou dan mogelijk 
een deel van de exploitatie van de vereniging moe-
ten overnemen. 

Wonen en werken 
Voor het gewenste kleine hotel, achterin het gebouw, 
is er inmiddels ook een serieuze geïnteresseerde: Star 
Lodge Hotels. Deze succesvolle hotelketen heeft sinds 
2014 een vestiging op de Biltsestraatweg. 
Wilma Duitscher, bestuurslid van Vereniging De 
Witte Wolf: ‘Wij willen ook bedrijfsruimten. Wonen 
en werken bij elkaar in een pand. Daarvoor zijn wij 
in gesprek met organisaties zoals Hooghiemstra 
om een gedeelte van het gebouw eventueel in 
exploitatie te nemen. Maar ook andere partijen zijn 
geïnteresseerd.
Wij zijn bezig met het haalbaarheidsonderzoek. Een 
vastgoedeconoom denkt mee. Met de partijen die 
het bedrijfsverzamelgebouw en het hotel exploite-
ren willen wij samen kopen en ook verder ontwik-
kelen. De ene koper van het hele complex moet de 
onderdelen dan weer willen doorverkopen.’
De vereniging wil dertig tot veertig appartementen 
realiseren. 
De Witte Wolven denken erover om de wasmachi-
nes, klusruimtes, logeerkamers en een fietsen-

Vereniging De Witte Wolf heeft de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. Zij onderzocht een 
toekomst op Wolvenburg (de voormalige ge-
vangenis), om er te wonen in koop-, huur- en 
sociale huurwoningen. 

stalling met elkaar te delen. En er komt een 
gemeenschappelijke bibliotheek. De verbouw van 
het geheel moet zo energiezuinig als met een der-
gelijk monument mogelijk is.

Buffer
‘Er is gekeken naar de meest logische invulling 
van het gebouw’, zegt Wilma Duitscher. ‘Wonen 
aan de voorkant, naar de Wolvenstraat gericht. 
De bewoning vormt in ons plan daarmee een 
buffer, een geluidswal naar de buurt. Daarachter 
komt ruimte voor kleine bedrijven en organisaties 
en helemaal achteraan het hotel in de cellengang 
van vleugel B.’

Als er een hotel komt, hoe regel je dan de aan- 
en afvoer van goederen en hotelgasten? Met de 
boot en parkeren in de Griftgarage?
 
Dat onderzoeken wij, de uitkomst nemen wij 
mee in de uiteindelijke aanbesteding. Het moet 
een briljant plan zijn, een verrijking voor de stad 
en voor de buurt. Wij moeten het verhaal aan-
scherpen aan de eisen die straks in het stuk van 
de gemeente gesteld zijn. De Witte Wolf en haar 
partners komen met een doortimmerd plan.’
www.dewittewolf.org •

Wilma Duitscher: Wonen aan de voorkant © Saar Rypkema

Sinds 2 juli 2016 reed lijn 2 al niet meer langs de 
Catharijnesingel. Eind november begon de herbe-
strating van het Domplein en omgeving en werd 
de route over de singels verlegd. Daarmee waren 
Bartholomeus Gasthuis en huisartsenpraktijk Ma-
riahoek helemaal van OV verstoken. Het Wijkbu-
reau liet in december horen dat ‘over oplossingen 
wordt nagedacht‘, maar toen zat de Zuidelijke 
Binnenstad al ruim drie weken zonder OV. Eind 
december was er nog geen enkele verbetering te 
bespeuren. ‘Onbegrijpelijk dat een zorginstelling 
niet bereikbaar is met openbaar vervoer‘, schreef 
het Bartholomeus Gasthuis in een brandbrief aan 
de gemeente. Daar waren165 handtekeningen 
bijgesloten. Bij huisartsenpraktijk Mariahoek teken-
den 211 patiënten. 

Minder bezoek
Huisartsenpraktijk Mariahoek en Bartholomeus 
Gasthuis kregen in de zomer van de gemeente 
nog te horen dat er ‘binnen 500 meter‘ een alter-
natieve bushalte was. Dat is sowieso al ver voor 
mensen die niet goed ter been zijn. Maar door de 
sluiting van het Domplein werd de dichtstbijzijnde 
bushalte nu 900 meter. De huisartsen concludeer-
den dat patiënten hun bezoek aan de huisarts 
uitstellen, dat toch al overbelaste mantelzorgers 
een vrije dag moesten opnemen om hun fami-
lielid hier naartoe te brengen en dat de huisart-
sen meer huisbezoeken moesten afleggen. Het 
Bartholomeus Gasthuis zag dat cliënten nauwe-
lijks nog bezoek krijgen. •

Pendelbusje tijdens werk Domplein
Anne Pols

De zuidelijke Binnenstad krijgt, zolang bus 2 niet over het Domplein kan rijden, een pendel-
dienst gereden door een taxibusje. Provincie en Qbuzz werken op het ogenblik (10 januari) de 
route uit en stellen de snelst mogelijke startdatum vast. 
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De stratenmaker van de Binnenstad
Dick Franssen

De trein blijft dus rijden, maar het tempo gaat wel 
iets omlaag. Van Zeijl: ‘Wij komen uit het Stads-
kantoor, dat wij de Witte Kameel noemen, en 
gaan in de stad op zoek naar mensen met ideeën 
over het verbeteren van hun straat. Samen met 
hen maakt het team een plan, dat intern op het 
stadhuis wordt besproken met alle afdelingen die 
iets te maken hebben met de openbare ruimte. 

De opdracht was zes straten opknappen, maar de teller staat nu al op vijftien. Gemeen-
te-ambtenaar Jan-Willem van Zeijl en zijn team begonnen in 2012 met de pilot Verbetering 
openbare ruimte in de Binnenstad. Ze zijn er nu nog volop mee bezig. Na het Domplein en 
omgeving komen straks nog in elk geval Wittevrouwenstraat-Voorstraat, Boterstraat, 
Tolsteegbarrière, Trans, Oudekerkhof, Korte Nieuwstraat en Noorderstraat aan de beurt. 

Iedereen moet er achter kunnen staan. Belangrijk 
zijn natuurlijk ook de financiën. Er moet voldoende 
geld zijn om het in één keer goed te doen. ‘
Niet alleen onder collega-ambtenaren, maar 
vooral ook onder ondernemers moet het team 
zendingswerk verrichten. Zo kostte het Van Zeijl 
heel wat overredingskracht om de neuzen van alle 
horeca-ondernemers op de Mariaplaats dezelfde 

© Sjaak Ramakers

kant op te krijgen. ‘Soms moet je wachten, soms 
versnellen’.

Kwartje
Het resultaat vindt hij fantastisch. ‘Je ziet hier hoe 
je van een dubbeltje een kwartje kunt maken. Het 
is dezelfde Mariaplaats, maar het is een wereld van 
verschil’. (Van Zeijl had toen nog niet de klachten 
gehoord over de ‘verrommeling’ van het plein, 
dat is ingericht volgens het principe van ‘shared 
space’, het gezamenlijk gebruik van de ruimte. 
Er zou sprake zijn van ‘hinderlijk parkeren’. D’66 
vindt dat de verschillende functies (fietsen, lopen, 
laden en lossen) beter van elkaar gescheiden moe-
ten worden.)
In bijna alle aangepakte straten speelt de shared 
space-filosofie een belangrijke rol. Dat heeft te 
maken met Van Zeijls opvatting dat je ‘ruimte 
moet maken, moet opruimen’. Straten, pleinen 
moet je zo inrichten dat iederéén ze maximaal 
kan gebruiken. En wil je op een plein bijvoorbeeld 
een marktje houden dan moet dat kunnen zonder 
eerst allerlei obstakels te verwijderen. 
Van Zeijl: ‘Als je kijkt hoe lang we van tevoren al 
moeten beginnen met allerlei maatregelen voor de 
vrijmarkt …..En als het voorbij is dan zijn we weer 
dagen bezig om alles terug te zetten. Dat is toch 
eigenlijk gekkenwerk.’
Een Binnenstad met meer allure, dat is het ‘pro-
duct’ dat de pilot Verbetering Binnenstad moet 
opleveren. Wie kijkt naar de resultaten tot nu toe 
stelt vast dat er inderdaad grote vooruitgang is. De 
Domstraat en de Korte Jansstraat bijvoorbeeld zien 
er stukken beter uit.
Van Zeijl schrijft het succes vooral toe aan de goe-
de samenwerking met bewoners en ondernemers, 
en aan het enthousiasme van zijn team. ‘Collega’s 
zijn ’s avonds nog naar Kampen en naar Amster-
dam gegaan om te kijken of onze straatstenen wel 
de beste keuze waren. Zulke dingen doen ze.’ De 
veranderde houding van de ondernemers valt Van 
Zeijl op. ‘Vijftien jaar geleden zeiden ze nog dat 
het parkeren er absoluut in moest blijven. Tegen-
woordig ligt dat heel anders.’ Maar bij de gesprek-
ken nu over de herinrichting van het Oudkerkhof 
hielden de ondernemers eerst toch vast aan veel 
parkeerplaatsen’, voor hun klanten. Van Zeijl zei 
toen: ‘Laten we elkaar recht in de ogen kijken. De 
parkeermeters leveren hier vrijwel niets op. En hoe 
komt dat? Omdat er de hele dag vergunninghou-
ders staan. En wie zijn dat? Jullie!’Van Zeijl kan 
echt genieten als hij door een opgeknapte straat 
loopt. Maar aan één ding ergert hij zich behoorlijk: 
aan al die banieren van tegenwoordig. •

Fontein en bomen op Paardenveld

Het park Paardenveld wordt binnenkort toch verder “aangekleed”. Bewoners 
waren teleurgesteld dat na de opening van het nieuwe deel van de singel de 
tijdelijke fonteinen weer werden weggehaald. Ze lieten het er echter niet bij 
zitten en maakten zich sterk voor een permanente fontein in de bocht. Het 
lukte, begin april wordt de fontein naar verwachting in werking gesteld.
Er komen ook enkele volwassen cipressen en linden. In januari/februari zullen 
ze worden geplant. •

Nog plaats in Wandel- en fietsclub 

Er is nog plaats in de Wandel- en fietsclub Binnenstad. Voor beide activiteiten 
is enige conditie vereist. De wandelingen zijn 7 tot 10 kilometer, de fietsroutes 
zo’n 35 kilometer, in een tempo waarvoor een toerfiets met meerdere versnel-
lingen een aanbeveling is. De huidige deelnemers zijn vooral vijftigplussers, 
maar iedereen is welkom. Bij verdere groei overweegt de club ook op andere 
dagen dan de maandagmiddag te starten. 
Informatie: ina.keuper@kpnmail.nl •
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Goede doelen gedijen dankzij kolenboer Hein
Bert Determeijer

Op 1 april is het 150 jaar geleden dat maecenas 
Hein werd geboren. Hij werkte in een harde sector, 
de kolenhandel, maar zijn erfenis liet hij ten goede 
komen aan de zachte krachten: maatschappelijk 
werk, kunst, cultuur, volksontwikkeling, volksge-
zondheid, natuur en monumenten. 
Het K.F. Hein Fonds, gevestigd op de Maliesingel, 
is het grootste regionale fonds met de provincie 
als werkterrein. Ook de Utrechtse Binnenstad 
komt ruimschoots aan bod (zie kader). ‘We mogen 
jaarlijks 1,5 tot 1,8 miljoen euro uitgeven’, zegt 
Marlyne Stolker, projectadviseur bij het fonds. ‘Van 
de duizend aanvragen wordt zo’n zeventig procent 
gehonoreerd. Verder is ongeveer 400.000 euro 
bestemd voor individuele noden en studiebeurzen.
Dat gebeurt op voordracht van het maatschappelijk 
werk. Wij kunnen niet achter de voordeur van de 
mensen kijken.’
Cultuursubsidies en dergelijke worden verstrekt 
op projectbasis. ‘We zijn allergisch voor aanvragen 
ten behoeve van de overhead-kosten’, stelt Ronald 
Rommes, eveneens projectadviseur. Rommes heeft 
de geschiedenis van Hein en zijn fonds beschreven. 
Het is een glanzende carrière die ruw eindigt.

Lucratief
Karl Friedrich Hein vormde zijn kapitaal zo’n 
honderd jaar geleden. Geboren in Duitsland kwam 
hij in 1893 als klerk in dienst van de grote Duitse 
kolenhandelaar J. Balthazar in Arnhem. Omdat de 
Duitse kolenmijnen een kartel hadden gevormd, 
besloten de kolenhandelaren hetzelfde te doen. Bal-
thazar stichtte in Utrecht met H. A. van Beuningen, 
de grootste Nederlandse ‘kolenboer’, F. H. Fentener 
van Vlissingen en enkele kleinere importeurs de 
Steenkolen Handels Vereeniging (SHV). Dat bleek 
een lucratieve stap te zijn. Hein verhuisde naar 
Utrecht en werd een van de SHV-directeuren. Rom-
mes: ‘Hij was een van de best verdienende inwoners 
van Utrecht.’ Het hoofdkantoor van de SHV staat 
nog steeds op dezelfde plaats op de Rijnkade.
Tien jaar later verhuisde Hein naar het bosrijke 
Bilthoven. Hij was ongetrouwd en kon dus al zijn 
tijd besteden aan steenkolen en goede doelen. 
Hij steunde de dierenbescherming, de harmonie, 
de fanfare, een voetbalclub, het Rode Kruis, het 
Centraal Museum, de minder bedeelden. Hij leidde 
een teruggetrokken leven, maar was een verwoed 
paardrijder en golfer. In 1934 liet hij zich tot Neder-
lander naturaliseren. Dat had vooral praktische re-
denen, ofschoon meespeelde dat hij een duidelijke 
afkeer had van het opgekomen nationaal-socialisme 
in Duitsland. In 1944 werd zijn huis in Bilthoven 
gevorderd door de Duitsers en belandde Hein in een 
pension. De bosrijke omgeving is dan inmiddels ver-
anderd in een maanlandschap, omdat alle bomen 
zijn gekapt ten behoeve van brandstof, zo schreef 
Hein. Het was zijn laatste brief. 
Begin 1945, vlak voor de bevrijding, kwam er een 

Armen worden uit het putje geholpen. 
Zangkoren kunnen blijven zingen. En monu-
menten blijven behouden. Karl Friedrich Hein 
( 1867 – 1945) heeft Utrecht een zeldzame 
nalatenschap geschonken. Nog steeds zijn tal-
loze sociale en culturele activiteiten mogelijk 
dankzij de steun van het K. F. Hein Fonds. 

bruusk einde aan het leven van de voormalige 
kolenmagnaat. Kort nadat hij zijn bezit had overge-
dragen aan de K.F. Hein Stichting, werd hij door een 
Duits legervoertuig aangereden. Een maand later, 
27 maart 1945, overleed Karl Friedrich Hein aan zijn 
verwondingen.
Zijn vrienden en hun nazaten beheren sindsdien zijn 
nalatenschap. Zo zit nog steeds een Van Beunin-
gen in het bestuur van de stichting. Het kapitaal is 
inmiddels uitgegroeid tot (afhankelijk van de beurs-
koersen) veertig à vijftig miljoen euro.

Noodhulp
Ongeveer vijftien jaar geleden werd het fonds ge-
professionaliseerd. Er kwamen projectadviseurs. ‘De 
tijd van grote fauteuils met dikke sigaren is achter 
de rug’, verzekert Marlyne Stolker. ‘We kunnen 
nu bewustere keuzes maken. Een groot deel van 
de subsidies gaat naar kunst en cultuur, terwijl we 
voor natuurbehoud nog weinig aanvragen ontvan-
gen. Het is zaak dat we in die sector meer bekend 
raken.’

Op monumentaal gebied zette de stichting in 2000 
een grote stap door voor honderd jaar de erfpacht 
van de Sterrenwacht Sonnenborgh van de gemeen-
te over te nemen en het bolwerk te restaureren. 
Ook het pand van de VVV op het Domplein is 
eigendom van de stichting. Stolker: ‘We geven er 
de voorkeur aan om maatschappelijke instellingen 
te huisvesten.’
Voor de hulp aan onbehuisden is altijd geld 
geweest. Maar ook hier is professionalisering aan 
de orde. Het Heinfonds voert nu het secretariaat 
voor de Stichting Noodhulp Utrecht, waarin wordt 
samengewerkt met het Evert Zoudenbalch Huis en 
het fonds van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht. Spoedeisende gevallen, zoals mensen 
die uit hun huis gezet worden, kunnen met deze 
noodhulp geholpen worden. Alles loopt via het 
maatschappelijk werk. Er is een verschuiving in de 
noodgevallen, constateert projectadviseur Daniëlle 
Sauren. ‘We zien nu dat niet alleen daklozen, maar 
ook mensen met een baan in financiële problemen 
komen.’•

© Saar Rypkema

Gilde, vrijwilligersclub voor rondleidingen 
taallessen, lezingen
Altrecht, geestelijke gezondheidszorg: 
kerstviering met cadeaus
Catharijnehuis dagopvang dak- en 
thuislozen
STIL, hulporganisatie voor vluchtelingen en 
migranten zonder verblijfsvergunning
Huize Agnes, opvang voor vrouwen zonder 
geldige verblijfspapieren
Theater Kikker

Het K.F. Hein Fonds steunt/steunde
Talentenjacht voor Utrechtse bandjes
Midzomergrachtfestival
Tweetakt, kunstfestival
Internationaal Literatuurfestival
St Maartensparade
Consoles onder de lantarenpalen langs de 
grachten
Tegeltableaus bij historische panden
Lumen: belichting van de Dom
Concerten in de Domkerk •
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Bartholomeus Gasthuis viert jubileumjaar

Een jaar lang feest! Dat staat de Domstad 
te wachten in verband met de viering van 
de 650ste verjaardag van het Bartholomeus 
Gasthuis in de Lange Smeestraat. Voor zowel 
het gasthuis zelf als voor de stad Utrecht is 
het een bijzonder jubileum. 

Het Bartholomeus Gasthuis werd opgericht in 
1367 en is het oudste, nog zelfstandig functio-
nerende gasthuis van Nederland. En, voor zover 
speurwerk tot nu toe heeft uitgewezen, tevens 
het oudste bedrijf van Nederland dat nog altijd 
op dezelfde locatie en in hetzelfde gebouw zijn 
functie uitoefent. Als belangrijk cultureel erfgoed 
en rijksmonument houdt het Bartholomeus Gast-
huis met een boeiende tentoonstelling in eigen 
huis zijn historie levend. 

Het evenementenprogramma voor 2017 is op 31 
december 2016 gestart met het uitdelen van 650 
oliebollen in de stad, op en rond de bruggen over 
het zuidelijk deel van de Oudegracht. Een mooie 
verwijzing naar de late middeleeuwen, toen op 
en rond diezelfde bruggen vanuit de Armen-
pot van het Bartholomeus Gasthuis voedsel en 
kleding werd uitgedeeld. Zo staan er nog meer 
bijzondere en ludieke evenementen gepland. 
Onder andere een poëzieavond op 27 januari, 
waarbij de winnaars van de dichtwedstrijd ‘In het 
gezicht van eeuwen’ worden bekendgemaakt. 

Gezocht: Bestuur voor speeltuin De Kleine Dom

Speeltuin De Kleine Dom is voor 
veel ouders en kleine kinderen in 
de Binnenstad (en van ver daarbui-
ten) een beschut paradijsje achter 
de Lange Nieuwstraat. De meeste 
achtertuinen zijn klein áls je er al 
eentje hebt. Speelruimte is schaars in 
de Binnenstad.
Afgelopen 30 jaar was de speeltuin 
telkens onder het beheer van een 
gesubsidieerde welzijnsorganisatie. 
In 2013 ontwikkelde de gemeente 
Utrecht een nieuwe visie op het 
speeltuinwerk. De bedoeling is tot 
steeds verdere verzelfstandiging van 
alle speeltuinen in Utrecht te komen. 
Het doel is uiteindelijk dat de buurt 
en de bezoekers de organisatie van 

de speeltuinen overnemen. In de 
meerdere speeltuinen in Utrecht 
ontstaan al beheervormen met 
bezoekers en bewoners. 
Ook in De Kleine Dom is er veel be-
trokkenheid; er zijn veel mensen die 
zich inzetten in en voor de speeltuin. 
Er zijn activiteiten die door ouders 
georganiseerd worden, er zijn gast-
heren en gastvrouwen, (financiële) 
donateurs, mensen die elkaar en 
elkaars kinderen aanspreken op ge-
drag, en bezoekers die gewoon even 
een bezem of een doekje pakken 
om het geheel netjes te houden.

Eigen keuzes maken

Met het oog op de toekomst zijn we 
op zoek naar een speeltuinbestuur 
voor De Kleine Dom. Samen met 
het bestuur gaan we de toekomst 
van de speeltuin in 2017 verder 
onderzoeken en vormgeven. Groot 
voordeel: als rechtspersoon kan de 
bestaande gemeentelijke speeltuin-

Maar ook een avond slow daten voor 65-plussers, 
een buurtfeest met barbecue én vanzelfsprekend 
de officiële viering van 650 jaar Bartholomeus 
Gasthuis tijdens St. Bartholomeusdag op 24 
augustus.

subsidie straks overgedragen worden 
aan de speeltuin en kunnen er wer-
kelijk eigen keuzes gemaakt worden.
Bent u die maatschappelijk betrok-
ken, ondernemende samenwerker, 
dan gaan we graag verder met u in 

gesprek. Stuurt u een mail naar bin-
nenstad@doenjadienstverlening.nl of 
spreek Lykele (dinsdag-woensdag) of 
Bart (donderdag-vrijdag) even aan in 
de speeltuin. •

Nieuwsgierig geworden naar het volledige pro-
gramma en zin om het jubileumjaar mee te vie-
ren? Kijk dan op www.bartholomeusindewijk.nl/
ontdek/650jaar of loop er eens binnen. Iedereen 
is van harte welkom! •

Bij slecht weer kunnen de kinderen zich vermaken in het paviljoen van de speeltuin
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Gastvrije buren in de Breedstraatbuurt

Ruim zestig bands uit de Neder-
landse underground muziekscene, 
ondernemers, de Breedstraatbuurt, 
bewoners, huiskamers en een zater-
dagmiddag. Wat hebben ze gemeen? 
Op zaterdag 12 november vond de 
vijfjarige jubileumeditie van het festival 
Le Mini Who? plaats, onderdeel van het 
internationale muziekfestival Le Guess 
Who? Dit jaar kregen ook de bewoners 
van de Breedstraatbuurt de kans om hun 
gastvrijheid te tonen aan het publiek. 
Meedoen kon op allerlei manieren: door 
als chef een feestmaal te koken in hun 
eigen ‘huiskamerrestaurant’, of door 
als gast bij een chef aan tafel te schui-
ven. Enkele bewoners stelden zelfs hun 
huiskamer of atelier open… wat is er nu 
leuker dan bij mensen binnen gluren en 
zien wat ze doen en/of maken? 

Binnen gluren 
Zo toonde bewoner Arnout op de 
Lange Lauwerstraat zijn monoprints 
op de bebloemde muren van zijn 
werkplek. Paul organiseerde in zijn 
huiskamer op de Plompetoren-
gracht een concert van een Ierse 
singer-songwriter. Daarnaast werd 
een ‘voorruitexpositie’ georganiseerd 
door Kapitaal, waarbij zes jonge 
printmakers een poster ontwierpen 
die getoond werd op de deur of in 
het raam van bewoners. 

Le mini Who? 2017
Eén ding is zeker: de Breedstraat-
buurt is hartstikke gastvrij. Op naar 
ruim vijftig deelnemende bewoners 
volgend jaar! Meer informatie: 
www.leminiwho.nl •

De buurtversie van Le guess who?, internationaal muziekfestival

Feestmaal op de Noorderstraat © Sabrina Baakman

Samen plan maken voor inrichting 
Voorstraat en Wittevrouwenstraat 
De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat vormen een belangrijke 
verbinding met het oosten van de stad. Elke dag rijden er duizenden fiet-
sers, maar ook veel auto’s, bussen en vrachtwagens. 

De straten zijn vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. Voetgangers 
hebben op de meeste plaatsen te weinig ruimte. Daarom gaat de gemeente samen 
met bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers uit deze straten een verbeter-
plan maken voor de inrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat. Doel 
is meer ruimte voor voetgangers en fietsers, een aantrekkelijker winkelgebied en 
verbetering van de leefbaarheid. Samen gaan we werken aan een ontwerp waarin 
zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn. In een aantal bijeenkom-
sten formuleren we gezamenlijke ambities en maken we keuzes voor de inrichting. 

Startbijeenkomst 
Deze maand organiseert de gemeente de eerste bijeenkomst over de Voorstraat en 
Wittevrouwenstraat. Doel van deze avond: duidelijkheid krijgen over de verschil-
lende wensen en ambities. In december was er een gebruikersonderzoek onder 
bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers. Dit onderzoek geeft de gemeente 
een beeld van de verschillende meningen en wensen. De resultaten worden op de 
startbijeenkomst gepresenteerd.

Planning
de startbijeenkomst volgen nog enkele bijeenkomsten om toe te werken naar 
een gedragen visie en de vertaling hiervan in een ontwerp. De planning is om het 
ontwerp rond de zomer 2017 klaar te hebben. Daarna kan het college van burge-
meester en wethouders er een besluit over nemen. 
De start van de uitvoering staat gepland in 2018. Meer informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat •

Ook in 2017 kunt u weer gebruik maken van het Initiatievenfonds. Het 
fonds is er voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Denk bijvoorbeeld 
aan het stimuleren van ontmoeting, planten van bomen of het opknappen 
van een pleintje. Het Initiatievenfonds is opgericht na overleg met bewoners 
en ondernemers uit de stad. De gemeente Utrecht wil zo meer mensen aan-
moedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, 
de wijk of stad Utrecht. Iedereen die een goed idee of plan 
heeft, kan een bijdrage leveren. Utrecht maken we samen! 
Meer informatie: www.utrecht.nl/initiatievenfonds •

Initiatievenfonds

Kwaliteit en leefomgeving voor verbetering vatbaar

Open huis Hardebollenstraat 

Kunstenaarscollectief A014 heeft 
samen met andere creatieve onder-
nemers de ‘nieuwe’ Hardebollen-
straat feestelijk geopend.

Het was open huis in de Hardebollen-
straat: alle nieuwe huurders openden 
hun deuren om zichzelf voor te stellen 
aan Utrecht. Zo rekenden zij af met de 
roemruchtige geschiedenis van de Harde-
bollenstraat en maakte de buurt kennis 
met de creatieve ondernemers die hier 
tijdelijk hun bestemming vonden. 

Er waren die dag verschillende activitei-
ten. De reggaeband Stontjie Crew zorg-
de voor een vrolijke sfeer en er was een 
performance van steltlopers te zien. Ook 
opende het kunstenaarscollectief A014 
die dag de expositie ‘Isolated Home’ 
van Dina Ziad en Lisanne Ruim. In deze 
tentoonstelling werd onderzocht hoe 
de kunstenaar wordt beïnvloed door 
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In het najaar 2016 werd de ‘nieuwe’ Hardebollenstraat officieel geopend

 Hardebollenstraat © Derek Zomer, Thrice Visual

zijn omgeving. Een muur verdeelde 
de ruimte in tweeën. De kunstena-
ressen werkten een maand lang in de 
ruimtes zonder elkaar te zien. Bij de 
opening verwijderden de kunstenaars 
de muur, waardoor een bijzonder 
eindresultaat te zien was. 

Het doel van Kunstenaarscollectief 
A014 is verbinding leggen tussen 
kunst en maatschappij. Initiatiefnemer 
Dina Ziad vertelt: ‘Door dit evenement 
was te zien dat leegstand goed opge-
vuld kan worden 
met creatieve ondernemingen. Deze 
manier van invulling geven aan 
leegstand wekt nieuwsgierigheid op 
bij het publiek en 
draagt bij aan 
een positief 
imago van de 
Hardebollen-
straat.’ •
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De Moreelsebrug is open! 

Wijkbureau Binnenstad Energie besparen in de BIEB

Elke zaterdag zitten er twee energie-ambassadeurs klaar om 
mensen te helpen met energie besparen, gewoon in de Centrale 
Bibliotheek Utrecht. 

Wilt u aan de slag met energie be-
sparen of duurzame energie, maar 
weet u niet zo goed waar u moet 
beginnen? Zit u vol goede ideeën 
maar komt het er maar niet van? 
De energie-ambassadeurs van 
Energie U zitten elke zaterdag klaar 
in de centrale bibliotheek om u 
verder te helpen.

Energiecoöperatie Energie-U verte-
genwoordigt 500 Utrechtse bewo-
ners die duurzame energie thuis, in 
hun buurt en in onze stad aanjagen. 
De energie-ambassadeurs zijn be-
woners/vrijwilligers die graag samen 
met hun buren duurzaam aan de 
slag gaan. Vanuit hun enthousiasme, 
kennis en ervaring geven ze advies: 
gratis en onafhankelijk. De meesten 
hebben hun eigen huis al helemaal 
energiezuinig gemaakt en zijn dus 
ervaringsdeskundige doeners.

BespaarBibliotheek © Rianne Bakker-Mansvelder
Een nieuwe verbinding tussen de binnenstad en de westkant van de stad 

De brug is 295 meter lang en 10 meter breed en een belangrijke schakel 
in het netwerk van fietsroutes. De brug loopt vanaf de Croeselaan 
tussen de voormalige Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor 
richting het Moreelsepark. Kenmerkend voor de brug is de rij ijzerbo-
men op de brug. Er is gekozen voor de ijzerboom omdat deze kleine 
blaadjes heeft die de boom in de herfst geleidelijk verliest.

Avondopname Moreelsebrug © Luc Eerden

Op de toekomst gebouwd
In een vol gebied als het Stationsge-
bied is bouwen over het spoor inge-
wikkeld, het is passen en meten en er 
moet met vele factoren en aangren-
zende projecten rekening worden ge-
houden. De aanlanding van de brug 
is er één van. Aan de oostkant komt 
de brug uit bij het drukke Moreelse-
park. Aan de westkant moet rekening 
gehouden worden met de toekom-
stige ontwikkelingen op en rond het 
terrein van de Knoopkazerne. 

De brug op 
Aan beide kanten van de brug zijn 
liften en trappen met fietsgoten om 

naar boven en beneden te komen. 
Er is in het volle stationsgebied geen 
ruimte voor hellingbanen om hele-
maal naar boven te fietsen. 

Zo is de hoogte van de brug aan 
de Croeselaanzijde 6,5 meter. De 
maximale hellingshoek voor fietsers 
is 4%. Dat betekent dat per 100 
meter de hellingbaan maximaal 
4 meter mag stijgen. De te overbrug-
gen hoogte is 6,5 meter: de beno-
digde ruimte voor een hellingbaan 
is dus 162,5 meter. 
De beschikbare ruimte tot aan het 
trottoir van de Croeselaan is maar 
zo’n 135 meter. •

Een greep uit de vragen die de 
afgelopen weken zijn beant-
woord: 
‘Zijn zonnepanelen ook geschikt 
voor een dakkapel?’ 
‘Hoe werkt een zonneboiler?’ 
‘Mijn CV-ketel is toe aan vervanging, 
zijn er ook alternatieven?’ 

Verder is er de ‘bespaarbieb’: 
Daar kunt u een energiemeter, een 
radiatorventilator of een CV-inregel-
kit lenen. 

Waar en wanneer?
Bespaarbibliotheek: elke zaterdag 
van 14.00 tot 16.00 uur, Centrale 
Bibliotheek Utrecht, Oudegracht 
167. Inloopspreekuur: elke vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur, 
kantoor Energie-U, Oudegracht 60.
Meer informatie vindt u op 
www.energie-u.nl. •

Prijzen parkeervergunning 
garages binnenstad omlaag  
Er zijn veel goede ideeën om de 
binnenstad prettiger te maken voor 
bewoners en ondernemers. De ge-
meente maakt hiervoor graag ruimte 
in de binnenstad en moedigt bewo-
ners aan om hun auto in een parkeer-
garage te plaatsen en niet op straat. 

Veranderingen per 1 januari 2017
-  de bewonerstarieven voor alle 
 parkeergarages in de binnenstad
 worden € 86,29 per maand. 
 Ter vergelijking: de garages ABC-
 straat en Wolvenplein kostten voor-
 heen € 178,73 per maand
-  binnenstadsbewoners mogen ook  
 een vergunning aanvragen voor een

 parkeergarage in een ander parkeer-
 rayon (parkeergebied)
-  binnenstadsbewoners mogen 
 tegelijkertijd op de wachtlijst staan
 voor 2 parkeergarages.

Voordelen parkeren in garage
Een vergunning voor een parkeergarage 
is wel duurder dan een straatvergunning, 
maar er zijn ook voordelen: 
-  u bent verzekerd van een parkeerplek
-  uw auto staat droog
-  beter voor de motor (door te koud 
 of te heet weer)
-  veiliger.
Meer weten? 
Kijk op http://bit.ly/2hSwEly •
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U kunt direct behulpzaam zijn bij de 
opsporing van bijvoorbeeld dader(s), 
een voertuig of een vermist kind. 
Gewoon wanneer u iets hoort of ziet 
vanuit de eigen woning, op straat of 
vanaf de werkplek. Regelmatig wordt 
een vermist of verdacht persoon 
gevonden dankzij Burgernet. Speel 
ook een actieve rol bij de veiligheid 

Burgernet werkt! 

De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. 
In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving 
prettig te houden. Samen kunnen we het nog veiliger maken, daarom 
is er Burgernet. 

Wijkbureau Binnenstad 

Feestelijkheden tijdens de opening © cu2030

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen over de Binnenstad? 
Dan bent u bij het wijkbureau Binnenstad aan het juiste adres. U kunt altijd 
langskomen. Maak dan bij voorkeur een afspraak. 

De contactgegevens zijn:
E-mail: binnenstad@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/binnenstad
Twitter: @WBBinnenstad
Twitter Gemeente Utrecht: 
@GemeenteUtrecht

Kees Geldof © Rick Huisinga

Stationshal Utrecht Centraal open 

Het was de hele dag feest, met de stad, voor de stad en voor alle reizigers. 
Het station - het grootste openbaar vervoersknooppunt van Nederland - 
is klaar voor de toekomst.

Kees Geldof is wijkwethouder 
voor de wijk Binnenstad. Hij is 
graag op de hoogte van wat er 
speelt in de Binnenstad. 

Wilt u een belangrijk onderwerp 
bespreken met de wijkwethouder? 
Het spreekuur is 1 keer per maand. 
De eerstvolgende mogelijkheden 
zijn: 
•  dinsdag 14 februari 
 17.00 – 18.00 uur;
•  dinsdag 28 maart 
 17.00 – 18.00 uur.

Het spreekuur is bij het Wijkbureau 
Binnenstad in het Stadskantoor, 
5e verdieping. 
Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 
één week van tevoren, bij voorkeur 
per e-mail: binnenstad@utrecht.nl 
of telefonisch op 14030. •

Wijkbureau Binnenstad

van uw woon- en leefomgeving door 
deel te nemen aan Burgernet. U kunt 
zich aanmelden voor burgernet en 
de Burgernet app downloaden! 
Kijk op www.burgernet.nl voor 
meer informatie. •

Het Initiatievenfonds 
ontwikkelt door 

Met het fonds ondersteunt 
de gemeente mensen die zich 
vrijwillig inzetten voor elkaar, 
de buurt, de wijk of onze stad. 
Na anderhalf jaar ervaring met 
het Initiatievenfonds is in kaart 
gebracht wat goed gaat en waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 

Het indienen van een aanvraag 
wordt eenvoudiger, zo kan een voor-
beeld begroting gebruikt worden en 
de financiële verantwoording wordt 
eenvoudiger. Ook de regels zijn per 
begin dit jaar aangescherpt.

Veranderingen
Er zal geen financiële bijdrage meer 
verstrekt worden aan eten en drin-

ken bij straat- en buurtfeesten. Eigen 
inzet in de vorm van geld, natura of 
eigen capaciteit is een voorwaarde bij 
het fonds. Dat is bij de meeste aanvra-
gen vanzelfsprekend, tenzij het gaat 
om aanvragen van verkeersmaatrege-
len of aanpassingen in de openbare 
ruimte. Dan wordt voortaan het rege-
len van draagvlak van omwonenden 
gezien als voldoende eigen inzet. 
De raadsbrief met meer achtergrond-
informatie en de aangepaste regels 
treft u aan op http://bit.ly/2hQno4c.
Hebt u een goed idee voor uw buurt 
of straat en wilt u ondersteuning van 
de gemeente? 
Op www.utrecht.nl/initiatief staat 
alle informatie. •

Het Initiatievenfonds is veelbelovend gestart: sinds medio 2015 zijn 
meer dan duizend grote en kleine initiatieven ondersteundNa een verbouwing van bijna zes jaar was het op 7 december zover

Wijkspreekuur wijkwethouder Kees Geldof

De bezoekgegevens zijn:
Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht •

De nieuwe stationshal van Utrecht 
Centraal is ruimer en overzichtelijker dan 
voorheen. Perrons zijn verbreed zodat 
er meer ruimte is voor in- en uitstappen. 
Bovendien kunnen reizigers het perron 
sneller verlaten; met op elk perron op 
vaste plekken een lift, roltrap én vaste 
trap. Voorzieningen en winkels zijn aan 
de twee lange zijden van de stationshal. 
Op het balkon zijn cafés en restaurants. 
Aan de binnenstadskant van Utrecht 
Centraal wordt nog gebouwd aan een 
bus- en tramstation, volgens planning is 
dat in 2018 ook in bedrijf. 

Door met bouwen aan de stad
Wethouder Victor Everhardt (Stations-

gebied) bij de officiële opening: ‘We 
hebben het vernieuwde station vandaag 
teruggegeven aan de stad en aan de 
reizigers. Met deze oplevering is het 
werk nog niet af. We gaan door met het 
bouwen aan de stad! Utrecht is de snelst 
groeiende stad van Nederland en we zijn 
hier bezig met de grootste binnenstede-
lijke vernieuwing in het land. Ik ben trots 
op de manier waarop we dat doen: in 
gesprek met bewoners, belangengroe-
pen en andere betrokkenen. We blijven 
samen op zoek naar slimme en vernieu-
wende oplossingen voor nu en in de 
toekomst. Het is noodzakelijk om flink te 
blijven investeren in de stad.’ Meer info 
op cu2030.nl. •
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Nog meer én zwaardere horeca

Een aantal uitgangspunten is duidelijk. De gemeen-
te heeft geconstateerd dat er steeds meer nieuwe 
vormen van horeca komen en wil daar de mogelijk-
heden voor verruimen De gemeente wil het onder-
scheid tussen restaurants en cafés bijna helemaal 
opheffen, restaurants de gelegenheid geven om later 
op de avond ander vermaak (een band, dj’s, dan-
sen) aan te bieden, Dit gaat ook voor café’s gelden. 
Voor omwonenden die daar last van krijgen is een 
ingewikkelde klachtenregeling bedacht. Verder wil de 
gemeente de terrasvoorschriften wijzigen en horeca 
in de detailhandel toestaan. De wijkraad betreurt het 
dat de gemeente weer een uitbreiding van de horeca 
wil toestaan en het belang van de bewoners daarbij 
onvoldoende meeweegt.
Ook de wijkraad heeft vastgesteld dat er nieuwe 
vormen van horeca bijkomen, maar daar juist uit 
geconcludeerd dat dit vraagt om een evenwichtige 
en duidelijke regelgeving waarin het leef- en woonkli-
maat wel worden meegewogen. Een aanpassing van 
de indeling van de verschillende vormen van horeca 
waar nu naar toe wordt gewerkt, kan en mag niet 
met een enkele pennenstreek gebeuren.

Gevelzitjes
De gemeente vindt bovendien dat er in de Binnenstad 
ruimte is voor nog meer horeca, vooral voor ‘dagho-
reca’ (eetgelegenheden die sluiten na de winkelslui-
tingen). Bovendien zou in winkels ondersteunende 

De gemeente wil de horeca in de (Binnen)stad nog meer ruimte bieden en de regelgeving 
versoepelen. Vlak voor de Kerst heeft wethouder Kreijkamp (economie, D66) laten we-
ten dat de gemeente van plan is om de horecaregelgeving in 2017 aan te passen. Ook de 
wijkraad Binnenstad is door de gemeente op de hoogte gesteld. 

horeca (vooralsnog zonder alcohol) moeten worden 
toegestaan, Die winkels mogen hun klanten dan ook 
op gevelzitjes laten plaatsnemen. 
De wijkraad vreest dat het winkelaanbod verschraalt 
juist doordat er steeds meer horeca komt. Dat is al in 
een aantal straten het geval. Horeca verhoogt boven-
dien de huurprijs van panden, waardoor startende 
ondernemers worden ontmoedigd. En eigenaren van 
buurpanden zien de waarde van hun pand juist dalen.

Ook wil de gemeente het terrassenreglement veran-
deren, vooral met het oog op een betere doorstro-
ming voor voetgangers in de Binnenstad, met ruime 
looproutes en zichtlijnen, comfortabel en uitnodigend. 
De uitbreiding van het voetgangersgebied en de 
bredere trottoirs mogen volgens de gemeente niet 
leiden tot uitbreiding van terrassen. Op straat zouden 
de minimale looproutes vergroot moeten worden 
tot 2,5 meter. Hoewel dit in principe is bedoeld voor 
bezoekers van Utrecht, is dit natuurlijk ook prettig voor 
de bewoners.

Heikele positie
Op dit moment zijn discussies over de nieuwe hore-
caregels nog gaande. De wijkraad is daar zijdelings 
bij betrokken. Dat is een heikele positie is, want de 
wijkraad vindt in feite verdere uitbreiding van de ho-
reca ongewenst. De wijkraad wil dat vooral gebieden 
worden ontzien waar nog geen of weinige horeca is 

en/of waar wonen (nog) belangrijk is. De gemeente 
ziet echter juist bezwaren tegen horeca in het win-
kelkerngebied, omdat bij horeca terrassen horen en 
terrassen het winkelpubliek belemmeren in de loop 
langs etalages en die toekomstige gevelzitjes.

De gemeente richt in haar concept-notitie de aan-
dacht vrijwel uitsluitend op economische belangen. 
Er wordt niet gekeken naar wat op welke locatie 
aanvaardbaar is voor de omgeving. De belangen 
van bewoners komen niet aan bod. Slechts één keer 
wordt het begrip leefbaarheid genoemd. 

Leefbaarheid 
De wijkraad heeft tot nu toe weinig weerklank 
gevonden bij gemeenteraadsfracties voor zijn pleidooi 
voor beperking van horeca. ‘We wonen immers in 
de Binnenstad!’ Of zoals een wethouder een paar 
maanden geleden zei: ‘Het is hier toch nog lang geen 
Amsterdam.’ Op de vraag waar de grenzen van de 
groei liggen blijft het antwoord echter uit, al zijn er 
raadsleden die toegegeven dat er grenzen zijn en 
dat bewoners onmisbaar zijn voor een goed functi-
onerende Binnenstad. De wijkraad wil daarom het 
begrip leefbaarheid verder uitwerken; het liefst samen 
met bewoners die aan den lijve ondervinden dat de 
grenzen bereikt zijn. Leefbaarheid is meer dan alleen 
horeca. Belangrijke factoren zijn ook sociale samen-
hang, wonen, veiligheid, overlast in bredere betekenis 
dan alleen horeca, en een openbare ruimte die ook 
ingericht is voor bewoners. De wijkraad hoopt binnen 
niet al te lange tijd hierover met bewoners in gesprek 
te gaan. •

Ben Nijssen, lid wijkraad

www.wijkraadbinnenstad.nl

© Humphrey DaniëlsDeelnemen in zonne-energiecentrale

Bewoners van de Binnenstad kunnen binnen-
kort deelnemen in een zonne-energieproject in 
de Molenstraat. Op de daken van de Stichting 
Studenten Huisvesting (SSH) komt daar de eer-
ste zonne-energiecentrale van de Binnenstad. 

De deelname bestaat uit de koop van een zonnepa-
neel voor 362 euro. Volgens de huidige stand van 
zaken is dat bedrag in twaalf jaar terugverdiend. 
De centrale werkt 30.000 kWu op, genoeg voor 
vijftien tot twintig gezinnen. 
Samen met drie andere bewoners uit haar buurt 
is Mieka Vroom initiatiefneemster van het project.  
‘De nieuwbouw van de SSH in de Molenstraat was 
net opgeleverd. In een gesprek stelden zij vrijwel 
meteen hun daken ter beschikking, kosteloos. 
Perfect geschikt, goed voor vierhonderd vierkan-
te meter.’ De stroom die de panelen produceren 
wordt verkocht aan Duurzame Energie Utrecht. De 
deelnemers krijgen per investering voor hun paneel 
een certificaat. Dit overleggen zij aan hun energie-
leverancier, die de korting verrekent. Mieka Vroom 
‘Wij hebben gekozen voor hele mooie panelen, 
helemaal zwart zonder een aluminium randje.’
www.energie-u.nl/buurtstroom-molenstraat/ •

Elaine Vis
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Sjokken langs de 
Oudegracht 

Toen ik studeerde in Maastricht, kreeg ik een 
bijbaantje aan de universiteit. ’s Ochtends kwam 
het filenieuws voorbij op de radio, daarna ging 

Politiek 

Wonen en werken in 
Utrecht Centrum 

Het is een genot om te wonen en te werken in de 
Binnenstad. Iedere dag naar je werk kunnen lopen 
is een fantastisch goed. De stad geeft je zoveel 
energie met wat ze iedere dag te bieden heeft. 
Ik loop dagelijks langs de Hardebollenstraat, sinds 
de transformatie is dit een straat geworden waar 
kleine nieuwe ondernemers de kans kregen om 
iets moois op te bouwen. Vervolgens kom ik 
door de Voorstraat, wederom een bruisend stukje 
Utrecht. Daarna steek ik de Neude over, waar bij 
mooi weer de eerste mensen al genieten van hun 
kop koffie. 
Tegenwoordig is het in een stad als Utrecht een 
voorrecht als je oploopafstand van je werk woont. 

Feestje geweest… gras weg 

Omwonenden van het Lepelenburg, het Wil-
helminapark en het Griftpark stellen zich te 
weer tegen de in hun ogen meedogenloze ex-
ploitatie van de parken als evenemententerei-
nen. Noch de flora en fauna, noch de mensen 
rond de parken worden ontzien. In een Zwart-
boek Buitenevenementen Utrecht tonen ze in 
48 pagina’s aan dat de gemeentede belangen 
van de natuur en de omwonenden onvoldoen-
de behartigt.

Niet alleen omdat je dagelijks kunt genieten 
van alles wat de stad te bieden heeft, maar ook 
omdat het moeilijker is geworden om te wonen 
in de Binnenstad, maar erbuiten te werken, en 
omgekeerd. Het is verdraaid lastig om in en uit 
de stad te komen. Autorijden is nog maar een 
beperkt genoegen, ook omdat het erg moeilijk is 
om een parkeerplek te vinden of een vergunning 
te krijgen. De VVD begrijpt deze problematiek en 
wil deze dan ook graag aanpakken, zodat het voor 
iedereen mogelijk wordt om van de Binnenstad 
te kunnen genieten. Of je er nou woont, werkt 
of voor een dagje op bezoek bent, iedereen moet 
de mogelijkheid krijgen om op een gemakkelijke 
manier de Binnenstad met de auto te kunnen 
bereiken. • 

Juultje Verhaaren, fractiemedewerker 

ik lopend naar de faculteit. Fluitend. Toen ik ging 
werken, verhuisde ik naar Utrecht en ging ik uit-
eindelijk wonen in de Binnenstad. Jarenlang ging 
ik dagelijks met de trein naar mijn werk. Hoe fijn 
was het om via het Zocherpark naar het station te 
gaan. Groen, natuur, bomen, nog even genieten 
van de rust. Sinds een aantal jaren werk ik ook 
in de Binnenstad. Eerst nog op het Domplein, in-
middels in het oude stadhuis. En terwijl Nederland 
in de file staat, trek ik de deur achter me dicht 
en sjok ik langs de Oudegracht. Overal prachtige 
oude huizen. De geschiedenis is voelbaar. Adem 
in, adem uit. Overal prachtige, enorme bomen. 
Hoewel... vele hebben de vernieuwing van de ka-
des niet goed doorstaan en zijn teruggesnoeid tot 
aan de stam of zelfs gekapt tot aan de grond. Een 
winkelier opent zijn deuren - jammer trouwens dat 
veel winkeldeuren ook in de winter gewoon open 
blijven staan. Hoeveel energie gaat er op deze 
manier verloren? En leuk al die terrassen, maar 
jammer dat al die terrasverwarmers stoken voor de 
buitenlucht. 
Eenmaal op het werk krijg je niets meer mee van 
de stad. Maar straks mag ik terug naar huis. Langs 
dezelfde route. En hoe blij ben ik dan dat ik in de 
Binnenstad woon. En hoe mooi is het dat ik vanuit 
de Binnenstad heel Utrecht beter mag maken voor 
mens, dier, natuur en milieu. •

Maarten van Heuven (39), fractiemedewerker 
 

Fotografe Iris Tasseron brengt bewoners van de 
singel aan de kant van de Binnenstad in beeld.  
‘Ik ben nieuwsgierig naar hun verhalen en ook 
naar hun band met de Binnenstad.’ Op http://
www.utrechtaandesingel.nl is te zien hoe ver ze 
al is met haar project. Ze woont zelf ook aan de 
singel en ontmoette in het park de oude koster 
van de Martiinuskerk, die in 1970 sloot  en 
jaren later werd verbouwd tot appartementen. 
Paul van Bunnik (90) en zijn vrouw (88) wonen 
in de oude kosterswoning. Van Bunnik maakt 
elke dag een wandeling van een half uur door 
het park. Als hij thuiskomt is de koffie klaar. •

Bewoners singel 
in beeld

De samenstellers van het zwartboek zijn de 
Stichting Behoud Lepelenburg en de Stichting 
Bewonersbelang Castellum Hoge Woerd (Leidsche 
Rijn). Omwonenden van het Wilhelminapark en het 
Griftpark delen hun conclusies. Castellum Hoge 
Woerd is opgezet als museum, maar is steeds meer 
ook een evementenlocatie. Het Bewonersbelang 
vecht bij de Raad van State het bestemmingsplan 
aan, waarin toestemming wordt verleend voor 77 
evenementen per jaar.

De initiatiefnemers van het zwartboek hebben er 
niets op tegen dat Utrecht bruist, maar een groot 
deel van de champagne loopt de laatste tijd over 
de rand. Tineke Belder (Griftpark): ‘Het wordt snel 
erger. Geen wonder dat er al een woord voor is: 
festivalisering.’
Sietske Schokker (Castellum): ‘De problemen nemen 
gigantisch toe. Waar kun je eigenlijk nog wonen?’
De gemeenteraad en het college van B&W hebben 
het boek inmiddels in bezit. De hoop van de initia-
tiefnemers is dat het zal leiden tot een hoorzitting. 
‘Maar hoe dan ook, ze kunnen ons nu niet meer zo 
snel wegzetten.’ •

© Iris Tasseron
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Scherven brengen 
geluk
Gebroken ruiten
hoekige scherven in
koude kale plassen
daar liggen ze
uitgeteld

iemand komt langs
raapt ze op
neemt ze mee
verft ze in warme kleuren
lijmt ze aan elkaar
een zigzag in een 
wonderlijk patroon –
tegen het licht
in zon gevat:
een kunstwerk

“scherven brengen geluk”
zo hangt het op een expo
men vergaapt zich eraan:
een veelbelovend kunstenaar

en bovenal wellicht 
een levenskunstenaar –

Oeke Kruythof

 
Buurman en buurman
Ik scheer me, kijkend in de spiegel.

Mijn spiegelbeeld wordt minder scherp 
als ik even ben afgeleid.

Hierdoor ontstaat het beeld dat ik door 
een raam naar een ander kijk.

Het lijkt wel een overbuurman.

Het zicht op de spiegel wordt weer hel-
derder, maar de eerste indruk van een 
buurman blijft bestaan. Hij kijkt me door 
het raam met een heldere blik recht aan, 
nieuwsgierig en kritisch.

Het is een uitdaging om met hem con-
tact te hebben. Ideeën over de invulling 
daarvan zijn er niet, maar de krachtige 
uitstraling blijft bestaan.

Wat geweldig om zo’n buurman te 
hebben. • 

Harrie Thewessem

Zijn ‘kleine stukje’ op de achterpagina kost Harrie 
Thewessem (60) nogal wat tijd. Om preciezer te 
zijn: uren per dag, en dat soms veertien dagen lang. 
Schrijven valt niet mee, maar dit is ongewoon. 
Eind januari 2013 werd Harrie ziek. Een zware 
griep, dachten zijn vrouw Christine en hij. Op de 
derde dag bracht Christine, voordat ze naar haar 
werk ging, hem thee op bed. Toen ze aan het eind 
van de middag terugkwam was de thee onaange-
roerd, en lag Harrie nog in dezelfde houding. Een 
virus had in een paar uur een gat gegeten in zijn 
linker hersenhelft. De Harrie van voor 24 januari, 
de bedrijfsadviseur met een florerende eigen zaak, 
bestond niet meer. Van zijn korte termijn-geheugen 
bijvoorbeeld is vrijwel niets meer over. Bij het lezen 
of schrijven van de tweede zin van een tekst weet 
hij niet meer wat er in de eerste stond. 
Twee jaar geleden zag hij in de deze krant een 
oproep om nieuwe redacteuren: ‘Wij hebben je 
nodig’, stond er. Met veel moeite ontcijferde hij de 
tekst. Thewessem: ‘Ik voelde me aangemoedigd. 
Er werd niets gevraagd over schrijfkwaliteiten. Met 
m’n nieuwe hersens wilde ik mijn nieuwe leven 
ontdekken. Maar ik dacht: als ik meteen zeg wie ik 
ben dan denken ze: wat moeten we daarmee? Een 
enorme puzzel vond ik het.’ Hij besloot een sollici-
tatiebrief te schrijven, met daarin een voorbeeld van 
zijn kunnen: een observatie uit zijn raam van een 
optocht aan de overkant van de singel.
De brief arriveerde een maand na de oproep op de 
redactie. Al die tijd had hij er aan gewerkt.

Elk stukje een worsteling

© Sjaak Ramakers

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Rode kolom
Als iemand denkt dat hij een bijdrage kan leveren 
aan deze krant, dan is hij welkom. Dat is onze 
houding. Wij selecteren niet bij de ingang, maar 
we stellen wel eisen aan de artikelen en de foto’s 
die we publiceren. We willen nu eenmaal kwaliteit 
leveren. 
Elk nummer van de krant heeft een thema, en Harrie 
stelde voor dat hij zou proberen stukjes te schrijven 
die daarop betrekking hebben. Ruim op tijd leverde 
hij z’n eerste in en dat was zo aardig en apart dat we 
afspraken het op een bijzondere plek te zetten: in de 
rode kolom op de achterpagina, onder het gedicht 
van Oeke Kruythof. Sindsdien staan ze daar. 
Harrie bezoekt trouw de redactievergaderingen. 
Hij doet dat vooral om de sfeer te proeven en de 
mensen te zien, want de discussies kan hij niet 
volgen. Bijna elke keer zegt hij na afloop dat hij zo 
blij is dat hij kan meedoen met de krant. Het helpt 
hem enorm zijn weg te vinden in zijn nieuwe leven. 
Op de redactievergaderingen wordt altijd nagepraat 
over de laatstverschenen krant. Laatst zei iemand 
dat het beste stukje uit die krant dat van Harrie 
was. Wat een opsteker.

Alle stukjes van Thewessem op www.binnenstads-
krant.nl in Harrie’s Hoekje. •

Dick Franssen


