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In goed gezelschap
• spelletjesspelers
• krakers
• singelvergroeners
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1,5-meter-samen-leving
De laatste weken kon het ‘samen’ niet op. ‘Wij doen het 
samen’, ‘Alleen samen kunnen wij…’. 

Er werd opeens een balletje op straat getrapt in de Wolvenbuurt 
en een stoepkoffie gedronken in Wijk C met de nieuwe buren. 
In het Zocherplantsoen zaten mensen te praten op bankjes. De 
positieve energie herschikte de sociale cohesie in de stad. Toch 
willen wij in deze krant de coronacrisis niet laten domineren. Van-
daar de afwijkende vormgeving. De coronagerelateerde artikelen 

staan onderaan. Erboven aandacht voor goed gezelschap, 
groepen en mechanismen die ook buiten coronatijd de stad 
mooier en socialer maken. Het inclusieve samen van de laatste 
maanden vervormt zich immers langzaam weer tot vele exclu-
sieve gezelschappen. De 20.000 bewoners van de Binnenstad, 
voornamelijk vermogende ouderen en studenten, trekken zich 
weer terug met gelijkgestemden. In dit nummer beschrijven 
wij enkele gezelschappen die de Binnenstad maken tot wat ze 
is. Levend, dynamisch, verrassend. •

Elaine Vis

Nu is Berghuizen zelf aan zet, minder management en meer 
inhoud. ‘In de Binnenstad heb je met betrokken en enthousiaste 
mensen te maken die nadenken over hoe het beter kan. Dat is 
inspirerend. Ik vind het goed dat bewoners bij de gemeente aan de 
bel trekken als ze vinden dat het almaar drukker wordt. 
Als wijkregisseur moest ik zorgen dat partijen met elkaar in gesprek 
gaan. En kijken wie er nog meer bij konden aanhaken. Verbinding 
is belangrijk.’ Het wijkbureau, de basis van een wijkregisseur, heeft 
in de Binnenstad met ruim 50 groepen contact. Beheergroepen, 
straatcomités, Verenigingen van Eigenaren, ondernemers; meer dan 
in elke andere wijk. De discussie over leefbaarheid en levendigheid 
is de essentie. ‘Bewoners, ambtenaren, bestuurders; iedereen heeft 
een eigen beeld. Maar wij moeten vooral niet sectoraal insteken. 
Niet dat elk clubje een eigen onderzoek doet, maar dat samen 
oppakken. En niet alleen in eigen verband vergaderen, maar het 
gesprek aangaan. Mijn overtuiging is dat je meer gemeenschappe-
lijk hebt dan je denkt.’ Op diverse fronten werkt de gemeente zelf 
ook nog sectoraal. ‘Dat moet anders, het is belangrijk om vanaf het 
begin alle verschillende geluiden bij elkaar te brengen.’ Sinds het 
Wijkbureau in het stadhuis zit, start iedereen die betrokken is bij de 
Binnenstad donderdag op het stadhuis. 

Erno Eekelschot en Ron Huising 
van spelletjesspeciaalzaak The 

Joker © Saar Rypkema en Patrick 
van der Sande

Netwerkplek
‘Je kunt elkaar zo goed vinden binnen de grote organisatie. 
Zo zijn wij zichtbaarder voor bewoners, maar ook voor collega’s. 
Diverse professionals als het Buurtteam, de vegers, de sociaal 
makelaars van DOCK ontmoeten elkaar dan. En zelfs bij het 
koffie halen sta je al informatie uit te wisselen’.

In deze coronatijd loopt Berghuizen regelmatig een rondje langs 
de singel. Dan komt ze langs initiatieven waarbij ze betrokken 
was: de kano-opstapplaats, het kunstwerk Vanishing Stairs bij 
het Centraal Museum, de vergroening van de singels, activitei-
ten op het Wolvenplein, de fontein op het Paardenveld. 
Allemaal bewonersinitiatieven. ‘Zo goed om te zien. Mensen 
willen iets verbeteren en veranderen aan de stad en de gemeen-
te faciliteert dat via het Initiatievenfonds’.
Maar er is nog veel te winnen. ‘Op de werf staat bijvoorbeeld 
een picknickbank met opschrift Hier niet zitten, privé. Terwijl het 
openbare ruimte is. In andere wijken vechten ze om elke vier-
kante meter, maar hier om elke vierkante centimeter. Daarom is 
het gesprek over hoe wij samenleven en elkaar aanspreken zelfs 
essentieel.’ •

Andrea Berghuizen: ‘Verbinding is belangrijk. © Patrick van der Sande & Saar Rypkema

Met zoveel mogelijk clubs 
nadenken over elke cm2

Wachten op klinkers 
uit België
Ook de Binnenstad viel stil onder de 
banvloek van het corona-virus. 
Thuiswerken, dat kunnen bouwvak-
kers natuurlijk niet. Voor hen gelden 

speciale richtlijnen - naast de bekende 
RIVM-regels. Ze moeten werken in 
vaste teams, schaften in groepen, 
zoveel mogelijk met eigen vervoer 
reizen, zoeken naar alternatieven als 
1,5 meter afstand niet mogelijk is 
(zoals bij laden/lossen/tillen) en 

contacten met leveranciers tot een 
minimum beperken. 

De herinrichting van de Voorstraat/
Wittevrouwenstraat is van november 
verschoven naar mei. Dat komt door 
vragen over de afsluiting tijdens de 

werkzaamheden. Alleen de levering 
van natuursteen voor de bestrating 
van de noordpunt van de Neude is 
vertraagd, maar daar is de planning 
op aangepast. Na zes maanden moet 
het werk klaar zijn. Aansluitend 
wordt de Wijde Begijnestraat in twee 

Andrea Berghuizen stapte in april na zeven jaar op als wijkregisseur Binnenstad. Geen live afscheid, maar online. 
Ze wordt programmamanager bij het Projectmanagementbureau. Ze blijft betrokken bij de Omgevingsvisie Binnen-
stad 2040. En werkt aan het verbeteren van de participatie, via actieprogramma Samen stad maken.

Elaine Vis



’Ik mis mijn vrijwilligerswerk en de sociale 
contacten’

Als het gasthuis vier kippen en een haan koopt, 
biedt De Blok aan deze te verzorgen. ‘Ik schafte 
het boekje aan Hoe verzorg ik kippen? en volgde 
een cursus. De haan kreeg de naam van de direc-
trice, die dit wel kon waarderen. Maar de bewo-
ners op de gesloten afdeling werden onrustig van 
het gekraai; de haan moest vertrekken. De kippen 
zijn uit logeren vanwege de coronamaatregelen.’
Toen de nieuwbouw aan de binnentuin af was, 
kwam een licht, zonnig appartement beschik-
baar met balkon en een prachtige keuken. Hij 
krijgt het. De buren, een gezin met twee kinde-
ren, zwaaien naar hem vanaf hun balkon als hij 
kokkerelt.
 
Jezelf zijn
Zijn jeugd was niet gemakkelijk: hij was zocht 
gezelschap waar hij in paste. De katholieke kerk 

‘Ik mis mijn vrijwilligerswerk bij het COC en de 
Aloysiuskerk, mijn wekelijkse sauna’s, de gebeds-
dienst hier en mijn klaverjasclub, maar vooral de 
andere bewoners. Het stoort me, dat ik niet met 
een mondkapje naar binnen mag. Communiceren 
is nu beperkt tot bellen voor de ramen vanuit de 
binnentuin.’
Eerder bezocht De Blok activiteiten in het gasthuis: 
lezingen en concerten. Voor zijn conditie ging hij 
naar Fysio-fit op de Springweg en volgde hij een 
cursus valpreventie.
Pre corona genoot hij van bezoek, bijvoorbeeld van 
de arts die hij kent van zijn werk in het Antonius en 
van de jongere bewoner met wie hij het goed kon 
vinden. ‘Op zaterdag naar de markt, een visje eten. 
Hij is overleden. Op paaszaterdag heb ik alleen 
afscheid kunnen nemen tijdens de crematie, dat 
vond ik heel erg.’

Te jong!
Als De Blok op 69-jarige leeftijd een appartement 
betrekt in het Bartholomeus Gasthuis krijgt hij 
alom de reactie: jij daar? Daar ben je toch veel te 
jong en actief voor!
 ‘Op Open Monumentendag bezocht ik met mijn 
vriend Ko het BGH en die zei: hier wil ik oud 
worden. Dat lukte niet. Ik had eindelijk de liefde 
van mijn leven gevonden, maar Ko werd ernstig 
ziek en ik werd zijn fulltime verzorger. Samen naar 
concerten, fietsen, grote reizen maken, dat was 
niet meer mogelijk. Vier weken voor zijn dood zijn 
we op aanraden van de notaris getrouwd.’
Als een zelfstandige woning vrijkomt op de 
Springweg, neemt hij contact op en krijgt hij die. 
‘Met het geld dat ik van Ko erfde kan ik me dit 
appartement veroorloven. In het begin was het 
erg wennen. Je moet je plaats in een gezelschap 
veroveren.’

Peter de Blok: ‘Wachten tot ik weer iets voor anderen kan doen.’ © Jesse Pouw

Peter de Blok, voormalig kok bij de zusters 
Augustinessen, wil graag iets voor anderen 
betekenen. Zijn leven is gevuld met vrijwil-
ligerswerk. Door de coronamaatregelen lukt 
dit niet. Hij woont in een zelfstandig apparte-
ment van het Bartholomeus Gasthuis en doet 
met liefde een boodschapje voor medebewo-
ners. Dat kan gelukkig nog wel. ‘Maar samen 
koffie drinken, lunchen en de derde fase van 
mijn leven in goed gezelschap doorbrengen is 
nu lastig.’ 

Anna Sterk
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bood hem een luisterend oor. Maar het advies 
van de pastoor van de Majellakerk om via een 
huwelijksbureau een goede partner te vinden, 
werkte niet. Na een moeilijke scheiding vond hij 
zijn eigen weg. 
De afgelopen tijd las hij Confettiregen van Splin-
ter Chabot, ‘een ontroerend verhaal over een 
gevoelige jongen en de durf om jezelf te worden. 
Een prachtig boek, maar ik werd er verdrietig 
van. Er kwamen zoveel herinneringen terug. Het 
heeft heel lang geduurd voordat ook ik mezelf 
vond en mocht zijn wie ik ben.’

De Blok hoopt als de coronamaatregelen zijn 
versoepeld weer meer voor mensen te kunnen 
betekenen. ‘Ik zou alleen nog graag een reis-
vriend vinden voor reisjes dichterbij, maar hoe 
ontmoet je die?’ •

maanden opgeknapt - ook zonder 
dat vertraging is voorzien.
De restauratie van de grote muur van 
het bolwerk Zonnenburg verloopt 
zonder problemen. De hakkers en 
metselaars vervangen de slechte 
stukken en vernieuwen voegen. Zij 
kunnen op de steigers gemakkelijk de 
vereiste onderlinge afstand 1,5 meter 
afstand bewaren, en ‘de jongens 
schaften buiten’. Het werk moet eind 
juni klaar zijn. Begin juli zal de steiger 

worden afgebroken. 
Het uitgebrande pizzapand in de 
Nobelstraat wordt eindelijk opgeknapt. 
Dat loopt volgens plan. 
Na de ontploffing in mei 2019 was het 
pand een rotte kies in de straat. Er wa-
ren problemen met het restauratieplan 
voor het beschadigde monumentale 
plafond. In maart is begonnen met 
herstel. Door de coronamaatregelen 
wordt nu noodgedwongen met 
minder dan twaalf mensen gewerkt. 

Streven is dat alles klaar is voor de 
bouwvak, 1 augustus. Dan kunnen de 
studenten weer in de bovenwoning. 
Door corona start de herinrichting van 
de Lange Nieuwstraat later dan mei. 
Voor de bestrating is gekozen voor 
fietsvriendelijke straatstenen van een 
Belgische fabriek. Sinds de lockdown 
draaien daar de steenovens op halve 
toeren en zijn Oost-Europese werk-
nemers naar huis vertrokken.  
De productie ligt vrijwel stil. Pas als de 

klinkers worden geleverd kan de herin-
richting beginnen. Die zal ongeveer 
een half jaar duren. (MB)

Om het toenemend aantal voet-
gangers virusvrij door de Binnen-
stad te loodsen, heeft de gemeente 
eenrichtingverkeer ingevoerd in de 
stegen en op de Oudegracht. 

Welkom-mat en rotonde 
voor voetgangers



Het oudste voorbeeld daarvan is de Buurkerk 
waarin sinds 1984 het museum Speelklok is 
gevestigd. Andere voorbeelden: de Sint Martinus-
kerk (Oudegracht) waar sinds eind jaren 80 wordt 
gewoond, de Westerkerk (Catharijnekade) waar 
horeca zit. Of Maria Minor, de voormalige schuilkerk 
aan Achter Clarenburg: nu café Olivier met delen van 
het oorspronkelijke interieur inclusief orgel.

Kerkenkruis
De kerkgebouwen zijn belangrijke oriëntatiepunten 
in het fijnmazig weefsel van de binnenstad. De Dom-
kerk in het hart van het zogenaamde kerkenkruis, 
al of niet bewust gecreëerd in de elfde eeuw. De 
vier punten van het kruis: de Sint Pieterskerk in het 
oosten, de Sint Paulus in het zuiden, de Sinte Marie 
in het westen en de Sint Jan in het noorden. 
De Domkerk – toen nog kathedraal, zetel van de 
bisschop – was toen nog in romaanse stijl. Van de 
Paulusabdij rest een poort en enkele muurfrag-
menten op de plek van het Utrechts Archief. Van 
de Mariakerk zijn er overblijfselen van de kruisgang 
(pandhof) bij het conservatorium. 
Later volgden de parochiekerken voor het volk: Nico-
laikerk, Jacobikerk, Buurkerk en daarna Geertekerk. 
Uiteindelijk telde de Utrechtse binnenstad eind zes-
tiende eeuw wel 50 kerken en kloosters: belangrijke 
ontmoetingspunten voor de lokale gemeenschap. 
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Kerkgebouw al eeuwen goede buur

Betrokkenheid van buurtbewoners met een kerkgebouw: het buurtdiner in 2015 in de Geertekerk (archiefoto) © Ton Verweij

Gilden en broederschappen waren er vertegenwoor-
digd en de armenzorg gebeurde van daaruit. 

Vee tussen de kerkbanken
In tijden van gevaar diende het gebouw als schuil-
plaats, ook voor vee. Nadat in 1580 de katholieke 
godsdienst werd verboden, werden tijdens de 
beeldenstorm veel beelden en altaren verwijderd. 
Veel kerkgebouwen kregen een andere functie. In 
het koor van de Janskerk kwam een bibliotheek en 
in sommige gevallen sliepen soldaten waar eerst de 
eredienst werd gehouden. Andere kerken werden 
overgenomen door Calvinistische protestanten.
Eind achttiende eeuw konden de katholieken dankzij 
de Franse overheersers hun schuilkerken verlaten en 
bouwden ze prominente kerken. Slechts in bijzonde-
re gevallen kreeg een kerkgebouw een andere be-
stemming, zoals de Geertekerk die in 1855 noodop-
vang bood aan vluchtelingen van een overstroming. 
In de loop van de twintigste eeuw liepen de kerken 
in de Binnenstad leeg. Gebouwen kwamen leeg 
te staan en raakten in verval. Sommige werden 
gesloopt.
Veel van de huidige kerkgebouwen worden nog 
steeds gebruikt voor erediensten en zijn een prima 
plek voor reflectie, stilte, troost en onthaasting. 

Ton Verweij

Daarnaast stellen steeds meer kerkgebouwen zich 
open voor het grote publiek. Sinds 1983 kunnen 
geïnteresseerden in architectuur, bouwgeschiedenis 
en kunstschatten dankzij Kerken kijken regelmatig 
naar binnen. 
Verder spelen kerkgebouwen een rol als cultuur-
podium. Er worden concerten en muziekfestivals 
georganiseerd, maar bijvoorbeeld ook exposities, 
symposia, workshops en dergelijke. De verhuur-
opbrengsten zijn een belangrijke bijdrage in de 
aanzienlijke onderhoudskosten van dit soort oude 
gebouwen. 
Veel kerken hebben een exploitatieovereenkomst 
met een uitbater, die het gebruik en de verhuur van 
het gebouw kan optimaliseren. Nadeel is dat die een 
commerciële huurprijs voor deze ruimten vraagt; dat 
beperkt sommige initiatieven. 
Van de andere kant zouden 
de Binnenstadsbewoners de 
kerkgebouwen niet graag 
willen missen. Wel kunnen 
de kerken meer mogelijkhe-
den voor de buurtbewoners 
bieden en zo – net als vroeger 
- weer de maatschappelijke 
functie oppakken. •
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Daarnaast moet een voetgangers-
rotonde op de Steenweg ervoor 
zorgen dat mensen elkaar niet voor 
de voeten lopen of aanniezen/aan-
hoesten. 
Verkeersregelaars en matrixborden 
helpen de verbaasde koopjesjagers, 
net als de welkommatten voor de 
drempel die nog eens wijzen op de 
verplichte afstand, in dit bijzondere 
geval tussen man en vrouw. (II)

Het graafwerk in de Catharijnesingel 
tussen Tivoli/Vredenburg en hotel 
Karel V ondervindt geen vertraging of 
problemen door COVID-19. 
In de grote zandbak is ruimte genoeg 
om bij de verplaatsing van de enorme 
zandbergen de 1,5 meter afstand te 
houden. De terugkeer van het water 
blijft gepland op 12 september. 

Dat zal worden gevierd met een 
coronabestendig digitaal feestje. 

De restauratie van de Dom die half 
februari is begonnen gaat gestaag 
verder zonder belemmeringen. 
Het grote werk bestaat uit het - waar 
nodig - behoedzaam vervangen van 
natuursteen en baksteen en het 
herstellen van de voegen aan de bui-
tenkant van de toren. Ook hout, lood, 
leien, uurwerk en klokken zullen waar 

nodig worden gerestaureerd. Alles bij 
elkaar zal het vijf jaar duren voordat 
de steigers worden afgebroken. (MB)

Nog vóór premier Rutte de horeca 
letterlijk en figuurlijk ruimte bood, 
deed D66-raadslid Maarten Koning 
dit al voor de cafés en restaurants in 
de Binnenstad. Creativiteit is geboden, 

Graven en bikken 
gaat gewoon door 

’Horeca op alle pleinen 
in Binnenstad’

Het is een vertrouwd dage-
lijks gegeven: de binnenstad 
ontwaakt bij het gebeier van 
een kerkklok. Tussen de be-
bouwing verheffen zich statig 
de eeuwenoude kerkgebou-
wen, sommige met een toren 
met carillon. Overdag klingelt 
klokkenspel en om 21.55 uur 
waarschuwt de luidklok van 
de Buurkerk: over vijf minuten 
gaan de stadspoorten dicht.

De binnenstad telt nog 21 kerk-
gebouwen, waarvan zestien een 
rijksmonument en vijf een ge-
meentelijk monument. Met hun 
indrukwekkende silhouet waken 
ze over hun omgeving. Het voelt 
als goed gezelschap; een goede 
buur. Niet alle kerkgebouwen 
hebben nog een religieuze 
functie. Sommige zijn aan de 
eredienst onttrokken omdat er te 
weinig kerkgangers waren.

© Cor Knaap
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Gevangenis Wolvenplein: 
broeinest van activiteiten

Plastic prikken
Gekozen is voor een verenigingsvorm, met een 
bestuur en een jaarvergadering. Rietveld: ‘Maar we 
leggen niets op. Iedereen - zowel buurtgenoten als 
andere belangstellenden uit de stad - kan ideeën, 
initiatieven en activiteiten aandragen. In de afgelo-
pen jaren ging het vooral om kennis vergaren over 
wat er allemaal zou kunnen op het bolwerk.’ Dat 
resulteerde in een enquête, brainstormavonden en 
tal van activiteiten. Bekend zijn de rondleidingen op 
aanvraag. 
Verder is er een Nieuwsbrief, met zo’n 600 lezers en 
wordt er in een klankbordgroep over de plannen met 

Bert Poortman en Susan Rietveld zijn twee van de drie 
mensen die aan de wieg hebben gestaan van Stads-
dorp Wolvenburg, nu bijna zeven jaar geleden. Het 
begon met de bekendmaking in juni 2013 dat de ge-
vangenis ging sluiten en een nieuwe bestemming zou 
krijgen. Bert: ‘Dat betekent een enorme verandering, 
met grote gevolgen voor ons als buurt. We zien het als 
een grote kans om de verbondenheid met de buurt, 
maar ook met de stad te versterken. Een positieve 
insteek dus.’ Rietveld vult aan: ‘In één avond hadden 
we een naam, een emailadres en binnen een week 
een website voor elkaar. De naam Stadsdorp komt van 
het concept ‘stadsdorp’ in Amsterdam.’

De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein staat te koop. Voor actieve groepen als Stads-
dorp Wolvenburg en De Witte Wolf is het spannend wie koper van het monumentale gebouw 
wordt. Ze zijn al jaren bezig de gevangenis aan de omwonenden en de buurt terug te geven 
met velerlei activiteiten en een wooninitiatief. 

Bert Poortman en Susan Rietveld: ‘Stadsdorp geeft de gevangenis aan bewoners terug.’ © Jesse Pouw

de gemeente gepraat. Enthousiast vertelt Poortman 
over de nieuwste activiteit: met een groep buurt-
genoten wandelen en meteen rondzwervend plastic 
opruimen. 
In het algemeen werken ze op een positieve en con-
structieve manier samen. Rietveld: ‘In het verleden 
hebben we ook wel spannende discussies gehad. 
Enkele jaren geleden was er veel gedoe met de 
horeca en cateraar op het terrein van de gevangenis. 
Dat is uiteindelijk goed gekomen. Het is een proces, 
dat je met elkaar doormaakt, met verschillen van 
mening en emoties. Door open te zijn en door met 
elkaar in gesprek te gaan, kom je uiteindelijk verder.’
Poortman en Rietveld zijn trots op wat ze met het 
Stadsdorp tot nu toe bereikt hebben. 
Bert geniet vooral van de mooie activiteiten en de 
contacten met de buurt. Susan: ‘Ik vind de kwaliteit 
van het samenleven heel belangrijk, en die wordt 
steeds beter.’ •

Marianne Coopmans

Bewonersvereniging De Witte Wolf is ongeveer een 
jaar na Stadsdorp Wolvenburg gestart, als reactie 
op de woonwens die uit een enquête van Stads-
dorp Wolvenburg naar voren kwam. Maartje Brand 
en Martijn Leusink behoren tot de initiatiefnemers. 
De Witte Wolf streeft naar een nieuwe bestem-
ming van de gevangenis met een maatschappelijke 
meerwaarde voor zowel buurt als stad. 
‘We hebben de eerste jaren vooral kennis verza-
meld om ons initiatief voor een collectieve woon-
vorm in de oude gevangenis kansrijk te maken’, 
vertellen ze. De groep bestaat intussen uit gemid-
deld 20 mensen: de meesten uit Utrecht, die samen 
een woning in de oude gevangenis willen kopen of 
huren. Daarnaast is het de bedoeling om voorzie-
ningen als auto, logeerruimte en de tuin met elkaar 
en de buurt te delen. 
Na de oriëntatiefase legde de bewonersvereniging 
contact met partijen uit de stad, die nodig zijn om 
het woonproject van de grond te krijgen. Dit leidde 
tot een consortium, bestaande uit onder meer De 
Witte Wolf, corporatie Mitros, Star Lodge Hotels 
(voor een stadshotel voor alle inkomens), de Stads-
tuin (voor kleine startende bedrijven en werkplekken) 
én projectontwikkelaar AM.
De bewonersvereniging kan zelf niet bieden, daar-
om biedt AM bij de aankoop van de gevangenis. 
Namens het consortium. Dat is belangrijk, omdat 
een belangrijke eis in het bidbook participatie van 
de buurt is. Ze hebben voor elkaar gekregen dat 
een deel van de circa 30 te bouwen woningen 
sociale huur wordt. 
Naar verwachting is in juni volgend jaar de koper 
van de gevangenis bekend. •

De Witte Wolf 
‘gezellig en zakelijk’

vindt hij. Zijn voorstel: maak van de 
Binnenstad in de zomer één terras. 
Niet een beetje tafeltjes en stoelen, 
zoals nu op de Neude, het Janskerkhof 
en het Domplein. Maar bezet het hele 
plein, dan kunnen mensen prettig en 
veilig een pintje pakken. Met de VVD 
vindt hij dat de gemeente soepel moet 
zijn met ontheffingen voor buitenbars, 
waar klanten zelf hun consumptie 
kunnen halen. 
Het Museumkwartier liet al meteen 

weten dat het Nicolaaskerkhof geen 
terras moet worden en roept op dat 
standpunt te mailen naar m.koning
@raad.utrecht.nl. Tot november mo-
gen cafés van Utrecht hetzelfde aantal 
tafels en stoelen ruimer neerzetten.

In tijden van crisis komen de ratten 
uit hun holen. Dus ook nu. Ratten en 

muizen kuieren de laatste tijd onge-
geneerd door de Utrechtse straten 
op zoek naar iets eetbaars. Deze 
vuilnisophalers zijn onlangs bij de 
Wittevrouwensingel en de Kromme 
Nieuwegracht gesignaleerd. 
Omdat de restaurants zijn gesloten, 
zijn er op de vertrouwde plekken 
nauwelijks etensresten. Vanouds 
kampt de horeca in de Binnenstad 
met knaagplagen. ‘De combinatie 
van restaurants en water is een 

goede voor ratten’, verklaart Richard 
Piké, directeur-eigenaar van Van der 
Velden Ongediertebestrijding. Hij 
krijgt de laatste tijd meer meldingen 
van overlast. ‘Normaal staan bij de 
horeca containers en vuilniszakken 
die uitpuilen van etensresten.’ De 
stegen met hun afvalopslag zijn een 
ideaal jachtterrein voor het knagende 
gedierte. 
‘Bovendien zijn er nu minder mensen 
in de binnenstad, geen toeristen. Dus 

Knaagplaag groter 
door coronaregels
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De groep wil die de ruimte bieden zich te vermeerde-
ren in de singels. Ze kunnen namelijk water zuiveren 
van algen en andere zwevende deeltjes.
De initiatiefgroep Vergroening Singels - een water-
ambassadeur, twee ecologen en de secretaris van de 
stichting Singelgebied - is in 2013 gevormd. Aanlei-
ding was de aangelegde steile rand van de stads-
buitengracht. Die betonnen overgangszone draagt 
minder bij aan de natuur en de waterkwaliteit. De 
rand past volgens hen ook niet bij het 19e eeuwse 
landschapspark van Zocher. 
Door het wijkwaterplan Binnenstad kan de groep 
groene ideeën aandragen; de gemeente en het wa-
terschap steunen en financieren die mits de bewo-
ners beheren en onderhouden. Na een pilot voor drie 
jaar hoopt de groep op bredere navolging. Nu met 
matten voor mosselen die (ook) in zoet water kun-
nen leven. Een paar jaar geleden is al geprobeerd ze 
in de singel te kweken. Bureau Waardenburg plaats-
te speciale kratten waar mosselen zich op moesten 
vestigen. Hun broed zweeft namelijk in het singelwa-
ter. Als dit een geschikte ondergrond vindt, kan het 
daaraan hechten en uitgroeien tot een mossel. 

Quagga
Meestal gaat het dan om de driehoeksmossel en de 
quagga-mossel. Deze uitheemse soorten mogen niet 
uitgezet worden maar wel opgekweekt uit broed als 
dit al in het water aanwezig is. De proef met de krat-
ten is mislukt. Voordat mosselen zich erop vestigden, 
waren de kratten verdwenen.

De initiatiegroep Vergroening Singels ontdekte bij het 
verwijderen van worteldoek vanonder de drijvende 
eilanden bij de Van Asch van Wijckbrug, dat zich hele 
kolonies mosselen daarop hadden gevestigd. 
Dit was aanleiding om met gemeentesubsidie een 
proef op te zetten om te onderzoeken op welke ma-
terialen en op welke diepte de weekdieren zich het 
liefst settelen. Die proeven worden uitgevoerd met 
worteldoek, jute, touw, wilgentenen, steen en lege 
schelpen. Deze zijn eventueel verzwaard met stenen 
opgehangen langs de kademuur bij de Van Asch van 
Wijckbrug. De leden van de Initiatiefgroep monitoren 
of er al mosselen zijn. 
Overigens hopen ze dat er niet ook torren, slakken, 
aaltjes, sponzen op af komen. Met de materialen die 

de beste resultaten opleveren, worden later op meer 
plaatsen broedplaatsen opgezet.

Verdwijnende trap
De initiatiefgroep beheert in de singels achttien fau-
na-uittreedplaatsen (planken met trappetjes), waterle-
lies op een vijftiental plaatsen en drijvende eilanden op 
vier locaties (bij Tolsteeg komt dit jaar nog een aantal 
meters eiland bij). Ze herstellen wat door de bewe-
gingen losraakt, houden de planten op de eilanden in 
toom. De club houdt ook de Verdwijnende Trap bij. 
Dat is een kunstwerk met treden die vanaf het Centraal 
Museum naar de singel lopen. In de voegen zitten 
1000 plantjes. Ook is er zaad van nog eens 44 soorten 
planten gestrooid. Hier moeten ongewenste zaailingen 
verwijderd worden en in heel droge tijden moet de trap 
water krijgen. De Initiatiefgroep kan hulp gebruiken. 
Ecologen helpen de nieuwelingen op weg. Een van de 
leden vertelt: ‘Het aardige is dat je op een andere ma-
nier naar je omgeving gaat kijken. Plotseling zie je dat 
er libellen bij de eilanden vliegen en dat eendenkuikens 
ook even willen uitrusten op de trappetjes.’

Zodra de omgangsregels versoepelen, organiseert de 

Initiatiefgroep een bijeenkomst voor vrijwilligers. Contact-

persoon is Harmke van Dam: vergroening@singel030.nl •

Aan het werk met een mosselkrat © Saar Rypkema

Singelvergroeners storten zich op mosselen
Ben Nijssen

dan komt er minder voedsel op straat 
terecht.’ 
Piké denkt ook dat hij meer meldin-
gen krijgt als gevolg van de lock-
down. ‘Iedereen zit de hele dag thuis 
en in de tuin. Dan zie je ze eerder 
lopen.’
De situatie is niet geheel zonder risico. 
Ratten gedijen waar de mens leeft en 
vooral eet. Ze zoeken het gezelschap 
niet op en het zijn geen dankbare 
gasten. Als ze gestoord worden, kie-

zen ze meestal het hazenpad. Maar 
als ze door honger gedreven worden, 
kunnen ze brutaler en zelfs agressief 
worden. 
De bruine rat, ook wel stadsrat, 
nestelt bij voorkeur in vochtige 
ruimtes, zoals kelders, kruipruimtes 
en riolen. Maar hij graaft ook holen, 
zoals langs de singels. De bruine rat 
draagt een bacterie bij zich die de 
ziekte van Weil kan veroorzaken. 
De zwarte rat, die iets kleiner is en 

minder in stedelijk gebied voorkomt, 
heeft een grotere klimvaardigheid en 
zoekt het daarom vaak hogerop, op 
zolders en in goten. 
De bestrijding is vakwerk, want het 
gaat om zeer gewiekste beestjes. Be-
strijding met gif door particulieren is 
verboden. Ratten worden er resistent 
van en het gif heeft ook grote risico’s 
voor andere dieren. Niet alleen voor 
honden en katten, maar ook voor 
buizerds, torenvalken en uilen, die 

graag een rat lusten. 
Overigens is de overlast in de Binnen-
stad al fors afgenomen, sinds de hui-
zen langs de Oudegracht niet meer 
rechtstreeks op de gracht lozen. Die 
rioleringsbuizen waren een geliefde 
entree. En sinds de werven versterkt 
zijn met stalen damwanden is er zelfs 
voor ratten geen doorkomen meer 
aan. Nu zoeken ze hun uitvalsbasis 
elders. Zoals de Kromme Nieuwe-
gracht, de Drift en de singels, want 

Na de drijvende eilanden, de natuurvriendelijke oevers, de bollen met waterlelies en de trap-
petjes voor dieren, stort de initiatiefgroep Vergroening Singels zich nu op mosselen. 



Eekelschot en Huising, die elkaar hebben ontmoet 
bij een toernooi van het bordspel Diplomacy, 
wilden de grote diversiteit van bordspellen bekend 
maken bij het grote publiek. Hierin waren ze pio-
niers. Samen met de WirWar in Groningen (ook uit 
1993) zijn ze de oudsten in het vak in Nederland. 
Het is niet eenvoudig het hoofd boven water te 
houden, zeker sinds de concurrentie online aan-
trekt. Maar er zijn genoeg liefhebbers die trouw 
zijn aan spellenspeciaalzaken. 

Pauze gymnasium
De spelletjesgemeenschap in Utrecht bestaat al 
generaties. Ron: ‘Vroeger zat hier aan de gracht 
het Christelijk Gymnasium. In de pauze kwamen 
leerlingen vaak een kopje thee drinken en een 
spelletje spelen. 
Nu zijn de meesten verhuisd, maar als ze een dagje 
Utrecht doen met hun gezin komen ze wel eens 
langs. Ze lopen met van die kleine drommels naar 
binnen en zeggen ‘Kom maar eens kijken waar ik 
vroeger mijn pauzes doorbracht!’ Dan voel ik me 
opeens oud, maar toch ook trots.’ 
Inmiddels is er een groot publiek dat weet, dat er 
meer is dan Monopoly en Mens-erger-je-niet. Deze 
mensen vinden elkaar in plekken als de werfkelder 
van The Joker. Onder de winkel bevindt zich een 
spelletjesruimte en met mooi weer worden tafels 
en stoelen buiten gezet op de werf. Tot diep in de 
nacht worden hier spellen gespeeld. 
De spelletjes-scene is een hechte gemeenschap. 
Bijna alle eigenaren van de speciaalzaken in 
Nederland kennen elkaar van verenigingen en 
toernooien. Ook bij The Joker zijn veel vaste 
gasten. Sommigen komen zeker twee of drie keer 
per week langs en hebben ook hun eigen spellen 
in de kelder staan.
 
Romeinse tijd
Ontwerpers van spellen komen hier hun nieuwe 
ideeën testen bij de experts. Onlangs is een ont-
werper voor de vijfde keer langs geweest om zijn 
spel over Utrecht in de Romeinse Tijd te testen. 
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Spelletje spelen op de werf: 
voor fans en voorbijgangers

The Joker en zijn vaste klanten helpen met het 
optimaliseren en het uitbrengen van het spel. 
Ondanks de grote groep ingewijden is het een 
open gemeenschap. Het komt vaak genoeg voor 
dat iemand ’s avonds langsloopt, licht ziet branden 
en besluit om aan te schuiven. ‘Dat maakt het juist 
zo leuk’, legt Ron uit. ‘Mensen hebben zin om 
gezellig met elkaar om tafel te zitten en een spel 

Ron Huising en Erno Eekelschot: ‘The Joker is meer dan een winkel.’ © PS fotografie

Roos Barends

Aan de Oudegracht zit sinds 1993 spelletjesspe-
ciaalzaak The Joker. Na een campertour door 
Amerika besloten vrienden en spelletjesfanaten 
Erno Eekelschot en Ron Huising van hun hobby 
hun werk te maken. Het idee was van meet af 
aan om méér dan een winkel te zijn, een soort 
clubhuis.

 

Goed gezelschap is als mooi weer. 
Het begrip ‘goed gezelschap’ kwam onverwacht langs, en bleef tollen in mijn hoofd.

Wat is het eigenlijk? Het drong niet meteen tot me door.
Associaties zoals beste vrienden, lieve buren, grote liefde ... boden zich aan 
en haakten weer af, want die zijn toch méér dan goed gezelschap.
Langzaam diende zich helderheid aan.

Goed gezelschap voelt veilig en overzichtelijk.
Het geeft ruimte voor een ontdekkingstocht naar dieper contact.
Mooi weer kan zomer of winter, herfst of lente worden. •

In goed gezelschap
Harrie Thewessem

die hebben (nog) geen stalen wanden. 
Vooral de singels zijn populair, want 
daar kunnen ze nog naar hartenlust 
holen graven en passeren af en toe 
malse kuikentjes. 
Niettemin is het centrum nog aller-
minst ratproof. Ze kunnen immers in 
een nacht wel 4 kilometer afleggen 
om ergens een patatje te scoren. Ze 
leven vooral ’s nachts en foerageren 
bij voorkeur na zonsondergang en 
voor zonsopgang. Maar de minder 

assertieve gasten, de losers van het 
rattendom, trekken er noodgedwon-
gen ook overdag op uit. (BD)

Hoe help je als galeriehouder je 
kunstenaars door de crisis? 
Henk Logman en Lydia van Oosten 
vroegen van 50 kunstenaars elk twee 
of drie werken en vulden daarmee 
een hele wand van de galerie. En ze 
zetten vier fraaie banken neer - alles 
in één ruimte. 

Via zijn galerie-website nodigt Henk 
klanten uit op vrijdag- en zaterdag-
middag. 
Per tijdslot van een half uur kunnen 
twee bezoekers rustig rondkijken. En 
ze kunnen testen of een werk boven 
een van de vier banken past. Boven 
die vette Chesterfield of boven die 
sobere oranje bank van Martin Visser? 
Of boven een van de twee banken 
die Logman voor de gelegenheid liet 
ontwerpen? 

Met afstand 
kunst kiezen 
voor bij de bank

te spelen. We brengen al zo veel tijd door achter 
beeldschermen.’ Helaas is het in verband met 
corona niet mogelijk om gebruikelijke spelletjes-
avonden te laten doorgaan. 

Ondanks de piek in het verkoop van de puzzels, 
vinden Eekelschot en Huising het maar niets, ze 
missen de gezelligheid in hun winkel. •



 
 8

Grijs en leeg. Zo zag de binnenstad er uit kort nadat de oproep ‘thuis blijven’ vanwege de 
corona was afgekondigd. De schrik zat er toen nog goed in. Want COVID-19 was gevaarlijk, zou wel eens 

veel mensen kunnen treffen als we ons niet aan de regels hielden. 

Winkels, eettentjes. Er is genoeg te 
beleven in de Lange Jansstraat. En het 

is ook nog eens een drukke door-
gaande route voor toeristen op weg 
naar de Dom. Hier is niks te beleven 
aan het begin van de lockdown. Geen 

klanten in de winkels, geen toeristen. •

De leegte is minder leeg 

Zelfde verhaal: ook in de Zadelstraat 
kun je half maart het spreekwoordelij-
ke kanon afschieten. Zeker om 09.00 

uur ’s ochtends. •

Kun je voldoen aan de RIVM-regels en 
toch aantrekkelijk zijn? Deze galerie 
lijkt er geschikt voor. 
Een hoge ruimte met aan een lange 
zwarte wand al die kunstwerken van 
middelgroot tot heel klein - strak 
naast en boven elkaar - als in een 
antieke salon. 
Samen lijken de objecten een su-
perkunstwerk: schilderijen, grafiek, 
foto’s, collages - al die stijlen, materi-
alen en formaten. 

Werkt het? Henk Logman en 
co-curator Lydia van Oosten constate-
ren dat de tijdvensters steeds sneller 
gereserveerd worden. Het proces 
moest even op gang komen via social 
media, maar daarna kreeg Boven de 
Bank de vaart erin.

De galerie voor hedendaagse kunst 
bestaat amper een jaar. Sindsdien 
heeft Logman al diverse exposities 
laten zien met een eigen gezicht. 

Hij is binnenhuisarchitect en wil kunst 
laten zien in een bijzondere opstel-
ling en kiest niet alleen werk dat hij 
artistiek relevant vindt, maar bedenkt 
ook een presentatie die iets toevoegt. 
‘De galerie is mijn broodwinning, 
maar ik ben er net zo goed voor de 
kunstenaar.’ 
Niet dat de galerie nu met al die 
kunstenaars tegelijk en de tijdvensters 
veel meer omzet heeft, maar Logman 
denkt met dit format iets goeds beet 

te hebben. Een aantal andere galeries 
heeft het idee al overgenomen. 
Cultuurinstellingen en kunstbeoefe-
naars dreigen de bodem onder hun 
bestaan te verliezen. 
‘Dat mag niet gebeuren! Want kunst 
en cultuur maken deel uit van de 
basis-infrastructuur onze samen-
leving.’ Op de website van de galerie 
staat scherp uitgelegd waarom dit 
soort exposities zo hard nodig is. 
(CC en EvW) 

Lange Jansstraat

Zadelstraat
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De leegte is minder leeg 
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

In de Lange Jansstraat treedt begin 
mei langzaam de dooi in, al zijn de 

winkeliers nog verre van tevreden. De 
omzet is een fractie van wat ie was. 

En wanneer is alles weer als vanouds, 
als vóór corona? •

Een week of zeven later laten steeds 
meer mensen zich zien op straat. Nog 

niet om rustig te flaneren of gezellig 
te winkelen. Wie hier rond de middag 
langskomt, loopt doelgericht. Met een 

beetje haast in de benen. Kwiek op 
stap naar een betere toekomst. •

‘U komt zeker katoen kopen voor 
een mondkapje?’. 
Dat is nu de standaardbegroeting van 
de verkoopster van Carol Cox aan de 
Oudegracht. Tot voor kort verkocht 
deze winkel vooral lapjes voor quilts 
of patchwork. Maar sinds reizigers 
vanaf 1 juni in het OV een mond-

masker moeten dragen loopt het 
storm. ‘Niet iedereen kan zelf naaien. 
Ik heb herhaaldelijk de vraag gekre-
gen of ik iemand weet die ze kan 
maken.’
Ook passementerie Baars (hij) en 
V.d. Kerkhof (zij) aan de Lijnmarkt 
heeft het nu drukker. ‘We verkopen 
naast onze gewone fournituren me-
ters en meters elastiek. 
Wij adviseren bikini-elastiek: lekker 
zacht en krult niet.’ 

De jonge garde in de winkel heeft 
diverse mondkapjes uitgeprobeerd: 
de rechthoekige vorm met plooien 
(‘Die sluit minder goed aan’) en het 
‘snaveltje’. 
De voorbeelden met kekke biesjes 
liggen ter inspiratie in de zaak.
 
‘Laatst hadden we een mevrouw 
in de zaak die er al meer dan 100 
had gemaakt.’ 
(II)

De Domkerk is 19 mei weer open-
gegaan, na ruim twee maanden. 
De bronzen deuren gingen wel alleen 
open voor het branden van een kaarsje 
of het zoeken van bezinning. 
Ook de bibliotheek is weer open: sinds 
11 mei. Alleen voor een functioneel 
bezoek: voor lenen of terugbrengen.

Domkerk en 
bibliotheek 
al weer open

Run op katoen 
en elastiek
voor na 1 juni

Lange Jansstraat

Zadelstraat

Maar inmiddels zijn er minder zieken, minder sterfgevallen. En dus komt er méér ongeduld: 
een toenemende drang om weer ‘gewoon’ te kunnen leven. 
We nemen weer meer ruimte. Dat is te zien op straat. •



Krakers maakten van monumenten blijvertjes 
Clubjes gelijkgestemden zwierven decennia door de stad. Ze werden opgejaagd door woningnood, zochten 
ruimte om samen te komen om hun politieke en culturele ideeën uit te wisselen. Zij vestigden zich voor meest-
al korte tijd in leegstaand vastgoed, waar er toen veel van was. Door hun kraakacties bleef veel behouden in 
de Binnenstad. Een beknopte selectie van kraakpanden vanaf de jaren 70 tot het kraakverbod in 2010. 

Elaine Vis, foto’s: Patrick van der Sande
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Wed 5-7
Gekraakt: eind jaren 60.
Resultaat: sloop van het monument 
is voorkomen. Restauratie volgt in 
de jaren 70. Nu appartementen en 
horeca. 

Achter Clarenburg 2 

Gekraakt: 1971 als protest tegen 
‘stadvernieling’ stationsgebied.
Resultaat: sloop voorkomen, omdat 
krakers aantoonden dat het een 
14e eeuws monument was, wat de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
bevestigde. Het Grondbedrijf gaf in 
1971 een gebruikerscontract af. 
In 1973 gekocht door bewoners. 
Nu aparte wooneenheden met geza-
menlijke ruimten.

Agnietenstraat/Lange Nieuw-
straat (Pallaeskameren)

Gekraakt: begin jaren 70. Resul-
taat: huisjes die deel uitmaken van 
huisvesting voor armenzorg uit 1651 
worden in 1979 aangekocht door het 
Utrechts Monumentenfonds.

Woontoren Hoog Catharijne
Gekraakt: 1973, gedurende vier uur 
bezetten 60 mensen de net door 
bouwbedrijf Bredero opgeleverde eta-
gewoningen op de 9e etage om aan-
dacht te vestigen op sociale woning-
nood en afbreken oude Binnenstad.

Voorstraat 71 (ACU)
Gekraakt: 1976, Kraakbond kraakt 

de Auto Centrale Utrecht om in te 
wonen, kraakspreekuur en concert 
te houden, films te vertonen, ‘akties’ 
te voeren en te koken voor demon-
straties (‘aktiekook’). Resultaat: ACU 
in 1995 met bemiddeling gemeente 
gekocht en verbouwd (samen met 
budget hotel Strowis op Boothstraat). 
Nu is het een landelijk bekend 
centrum met name voor de LHBT-ge-
meenschap, vluchtelingen, milieu.

Boothstraat 8 (Strowis)
Gekraakt: zie ACU Voorstraat 71.
Resultaat: 1998 opening Strowis, low-
budgethotel dat draait op vrijwilligers.

Oudegracht 395 -397 
(Martinusschool)
Gekraakt: eind jaren 70 om erin te 
wonen. Nu: SSH verhuurt 31 appar-
tementen in de Martinusschool aan 
studenten en woongroep.

Kromme Nieuwegracht 43 
(Truttige Tuyl)

Gekraakt: eind jaren 70 voor groeps-
wonen en behoud van het monu-
ment. Resultaat: in 1982 koopt de 
gemeente dit 15e eeuwse kanunni-
kenhuis; de woongroep van krakers 
wordt gedoogd. De veertien woon-
eenheden worden opgeknapt met 
medewerking van bewoners.

Kromme Nieuwegracht 56
Gekraakt: 1978, het Jongeren Advies 
Centrum plaatst hier jongeren, die de 
ANOZ-woongroep vormen. Resultaat: in 
1980 wordt de kraak van het voormali-
ge ANOZ-verzekeringskantoor gelegali-
seerd en wordt het pand verbouwd.

Oudegracht 245 (NV Huis/Tivoli/
Kytopia)
Gekraakt: 1981 door Komitee Tivoli 
Tijdelijk. Resultaat: dit monument – 
voormalig Regulierenklooster – wordt 
poppodium. Later is het de thuisbasis 
voor Kyteman. In 2018 verkoopt 
de gemeente het aan ontwikkelaar 
Stadswaarde. Nu: Ad Hoc doet het 
leegstandsbeheer. Straks: boetiek-
hotel, horecahotspot, klein podium. 

Breedstraat 76-110 
(Huis met het IJzeren Hek)
Gekraakt: in 1981 mislukt kraken van 
dit dichtgeplankte monument waar in 
de jaren 70 en 80 verslaafdenopvang 
zat, tot drie keer toe. Resultaat: in 1982 
opgeknapt en verhuurd door Portaal.

Springweg 69-71 
(Huis Scherpenburg)

Gekraakt: jaren 80 wordt dit monu-
ment kort gekraakt. Resultaat: MHM 
Ontroerend Goed verhuurt het pand 
aan een woongroep van acht mensen.

Tuinstraat 6 (Hofje van Veelo)
Gekraakt: huisnummer 6 gekraakt als 
voorbeeld van betaalbaar opknappen.
Resultaat: gemeentelijke Monumen-
tencommissie en Het Utrechts Monu-
mentenfonds steunen restauratieplan-
nen van 21 huisjes aan de zuidkant 
die in 1826 gebouwd zijn door de 
eigenaar van Huis Scherpenburg.

Twijnstraat 2 
Gekraakt: begin jaren 80, alleen voor 
vrouwen. Resultaat: pand van de Wil-
lem Arntsz Stichting wordt half jaren 
90 ontruimd en verbouwd tot winkel-
ruimte met appartementen erboven.

Plompetorengracht 8-8a 
(Labrehuis)
Gekraakt: 1982 na vijf jaar leegstand 
om er te wonen en het stadsgezicht 
te behouden. Resultaat: door bemid-
deling gemeente in 1988 verbouwd. 
Nu verhuurt Portaal het voormalige 
tehuis voor dakloze mannen voor 
groepsbewoning.

Plompetorenbrug 1-35, Wolven-
straat 2-10 (Moira)
Gekraakt: in 1983 kraken kunste-
naars en muzikanten dit voormalige 
verzekeringskantoor om er te wonen 

en werken. Er komt een galerie in 
zelfbeheer (1983-2020).
Resultaat: in 1990 verbouwd door 
ontwikkelaar Lieven de Key. Nu ver-
huurt Portaal aan Stichting MOIRA. 
Het is een kunstverzamelgebouw met 
zaalverhuur, oefenruimte. Ook sociale 
woningbouw en groepsbewoning.

Wittevrouwenkade 1 
Gekraakt: 1985 ouderparticipatie-
crèche en wonen. Resultaat: in 1987 
gelegaliseerd. Nu huisvesting jongeren 
17 - 23 jaar o.b.v. Stichting Singelzicht. 

Geertebolwerk 1 (Duitsche Huis)
Gekraakt: 1990 (na jaren leegstand) 
voor wonen en creatieve ruimte.
Resultaat: in 1992 wordt het rijksmonu-
ment (eerst ridderhuis, later militair hos-
pitaal) ontruimd en start de renovatie. 
Nu is er Grand Hotel Karel V gevestigd.

Ganzenmarkt 24 -26 (Ubica)

Gekraakt: 1992 om er te wonen, 
een eetcafé en een internetshop te 
vestigen. Resultaat: de deels afgebran-
de beddenzaak wordt icoon van de 
Utrechtse krakerswereld met metersho-
ge graffiti op de pui. In 2013 wordt 
het pand onbewoonbaar verklaard 
en ontruimd. Een projectontwikkelaar 
verbouwt de panden voor horeca.

Vismarkt 4 
Gekraakt: 1993 om er te wonen
Resultaat: in 2004 poging tot ontrui-
ming wegens brandgevaar mislukt. 
Laatste krakers vertrekken in 2005 
als de ontwikkelaar een winkel- en 
woningplan oplevert. Nu vestiging 
Coffee Company.

Vredenburg 29 
(jaren 70 seksbioscoop Palace) 
Gekraakt: 2003 om er De Dump 
weggeefwinkel in te vestigen.
Resultaat: in 2005 wordt dit pand 
ontruimd. Nu fietsenzaak. •



De Binnenstad voelt kleinschalig 
aan en telt veel mooie historische 
panden. Vanaf de jaren 50 hebben 
wisselende groepen zich ingezet 
voor leefbaarheid van het centrum. 
‘Utrecht is na de oorlog door het 
oog van de naald gekropen’, zegt 
René de Kam. Hij is conservator 
stadsgeschiedenis van het Centraal 
Museum en schrijver van boeken 
over de historie van Utrecht.

In 1958 maakt de Duitse verkeers-
deskundige prof. dr. ing. Feuchtinger 
voor de gemeente een verkeersplan 
voor de Binnenstad. Utrecht verwacht 
dat de bevolking van 250.000 naar 
350.000 inwoners groeit en vreest 
toenemend verkeer. Feuchtinger 
voorspelt dat de buitenwijken steeds 
belangrijker worden voor wonen 
en werken. Daarom is een goede 
centrumverbinding essentieel, dat 
kan door van de singels een rondweg 
te maken en krotten in onder meer 
Breedstraat, Nobelstraat, Springweg, 
Predikherenstraat, Smeestraat, Witte-
vrouwenstraat en Lange Nieuwstraat 
te slopen. Oplevering: 1975. 

Jaren 50: sloop
‘Er komt grootschalig verzet’, vertelt 
René de Kam, ‘De belangrijkste kritiek 
richt zich op het dempen van de 
stadsbuitengracht, onder meer door 
het Comité binnenstad en singels.’ 
Meer mensen spartelen tegen. ‘Het 
verzet komt van studenten, maar ook 
van welgestelden. Door het rigou-
reuze plan sneuvelt een groot deel 
van de middeleeuwse binnenstad. Het 
Utrechts Nieuwsblad staat vol inge-
zonden brieven. Veel mensen maken 
zich zorgen over de Binnenstad.’

Jaren 60: HC
De gemeenteraad vraagt een second opinion aan 
stedenbouwkundige Kuiper en bewerkt hem het 
plan (iets) aan te passen. In 1961 stelt die voor 
de singels deels te dempen, maar om wel veel te 
slopen.
En dan komt Empeo in 1962 met Hoog Catharij-
ne: een plan voor een modern winkelcentrum in 
Amerikaanse stijl. Met vernieuwing van het station 
en sloop van de Stationswijk. Voetgangers, bussen 
en auto’s worden in dat plan gescheiden. 
‘Burgemeester De Ranitz vindt het een mooi 
plan. Hij schrijft zelfs een voorwoord in de eerste 
publieksfolder. De gemeente wil dit particuliere 
project wel dragen: het lost de verkrotting van de 
binnenstad en de verkeersproblemen op.’ In 1963 
tekenen gemeente, NS en projectontwikkelaar de 
contracten voor Hoog Catharijne. Later haakt de 
Jaarbeurs aan.
Bredero bouwt een nieuwe spoortraverse en zet 
aan de Croeselaan Jaarbeursgebouwen, kantoren, 
een sporthal en een parkeergarage neer die in 

1111

René de Kam bij de Mieropskameren (Springweg) die gesloopt hadden zullen worden 
© Sjaak Ramakers

Generatie na generatie streed tegen kaalslag 
Ineke Inklaar

1970 worden geopend.
Bij fase 2 - het stuk tussen CS en Vredenburg, 
waarvoor de Stationswijk en het iconische gebouw 
De Utrecht gesloopt worden - slaat de publieke 
opinie om. Utrechters blijken gehecht aan de witte 
Jugendstilpanden.
Na de jaren 60 is het afgelopen met ja knikken. 
De jongeren die blowden, feestten en vrijden tij-
dens de summer of love en universiteiten bezetten, 
pikken ‘t niet langer. ‘De samenleving verandert 
razendsnel. Door de Wet op de ruimtelijke ordening 
móet inspraak. Er komen nieuwe partijen – D66 en 
de PSP –, maar ook buitenparlementaire actie.’

jaren 70: verzet
De hekel aan Brederodirecteur Jan de Vries, verper-
soonlijking van ‘het grootkapitaal’, groeit. 
Op een muur bij het Lepelenburg verschijnt de 
kreet Bredero boem! De Rode Jeugd probeert twee 
keer een bomaanslag op hem te plegen.
Op straathoeken wordt vanaf 1970 wekelijks de 

Muurkrant geplakt met opruiende tek-
sten over Jantje Beton en het College 
van Beton en Winst. De makers zijn 
volgens een oud-deelnemer ‘anarchis-
ten die op de zolder van de Kargadoor 
de teksten met viltstift op grote vellen 
kalkten.’
Andere actievoerders zijn intellectuelen, 
mensen die later een rol spelen in de 
(Binnen)stad: Ger Mik (wethouder), 
Casper Staal (conservator Catharij-
neconvent), Frans Kipp en Bart Klück 
(bouwhistorici). 
Het verzet tegen Hoog Catharijne als 
‘tempel van consumentisme’ groeit. 
Prinses Beatrix wordt bestookt met 
brieven met de oproep ‘kom het com-
plex niet openen!’ 25 september 1973 
demonstreren 3000 mensen tegen het 
winkelcentrum dat die middag geopend 
is. De ME draaft op. Landelijke kranten 
schrijven negatief over de rol van pro-
jectontwikkelaars in binnensteden.
‘En dan wordt het 1975, het nationale 
monumentenjaar. De Binnenstad wordt 
beschermd en monumenten geher-
waardeerd. Dat is een omslagpunt.’

Jaren 80: behoud
‘In het centrum komen HAT-eenheden. 
Jonge intellectuelen kopen voor een 
appel en een ei een opknapper. Het is 
gentrification avant la lettre.’
Stadsherstel (1985) zet zich in voor 
wonen en werken in historisch erfgoed. 
De club koopt panden aan - hofjeswo-
ningen bijvoorbeeld –, restaureert en 
verhuurt die. Het is ook de tijd van de 
punk, no future. ‘De kraakbeweging 
trekt zich het lot van de Binnenstad aan 
en bezet grote panden van speculanten: 
Vismarkt, Moira en Ubica. Het ACU is 
de basis; de krakers zijn vegetarisch, 
feministisch en anti-auto.’

Jaren 90: hergebruik
Utrecht klimt in de jaren 90 uit een financieel dal. 
Het laat monumenten onderzoeken, documen-
teren, restaureren. Ander gebruik van panden 
ontstaat. Het Duitsche Huis wordt *****-hotel, 
scholen en kerken veranderen in appartemen-
tencomplexen. ‘Er komt een ander soort project-
ontwikkeling op, met meer oog voor cultuur en 
schoonheid.’

Nu
‘De Binnenstad is eind jaren 90 in feite opgeleverd; 
daar profiteren we nog steeds van. De noodzaak in 
opstand te komen is vervallen. Er is geen verkrot-
ting, geen dreiging van sloop.’ Actievoeren voor 
het centrum uit zich nu in het protesteren tegen 
de komst van een afvalbak. ‘De Binnenstad heeft 
een metamorfose ondergaan. Er is weinig sociale 
woningbouw, veel horeca. De Binnenstad is onbe-
taalbaar; het is een terrein voor de elite.’ Cynisch 
genoeg zijn dat vaak de actievoerders van toen. •
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Werfkelders blijven zorgenkindje

Bij Oudegracht 320-324 is vanaf 3 februari gewerkt 
aan herstel van de werfkelders. De gewelven waren 
gescheurd en lekten. De straat was al die tijd 
opgebroken. De werkzaamheden zouden 20 maart 
gereed zijn, maar dat werd later door tegenvallers. 
De weg bij Kromme Nieuwegracht 68 is al een paar 
jaar afgesloten, ook vanwege gescheurde kelders. 
Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, 
moet het daar eind oktober gereed zijn en kan 
verkeer er weer langs. 
Maar bij nummer 8 blijft de weg voorlopig nog 
afgesloten, net als bij Nieuwegracht 137. Eind 2019 
viel daar een gat in de bestrating omdat minstens 
één van de twee onderliggende kelders bouwvallig 
is. Sindsdien is de weg met hekken afgesloten. De 
gemeente zoekt de eigenaar van één van de twee 
kelders. Als deze zich niet meldt, kiest Utrecht de 
goedkoopste oplossing: de kelder volstorten met 

De middeleeuwse Binnenstad met haar grachten, werven en werfkelders is prachtig. Een raar 
idee dat verkeer gewoon over deze woon- en werkruimten van particulieren rijdt. Dat heeft 
ook vervelende gevolgen; de eeuwenoude gewelven kunnen maar een beperkt gewicht dra-
gen; trillingen door verkeer zijn funest. Net als vocht. 

schuimbeton. De tweede kelder wordt waarschijn-
lijk hersteld door de VVE. Ook bij de Stadhuisbrug 
heeft de straat tijden open gelegen om de gewel-
ven te herstellen en waterdicht te maken. 

Wie betaalt?
Discussiepunt bij herstel van de kelders is altijd de 
kostenverdeling. De kelder is meestal eigendom 
van een particulier en de openbare weg erboven 
van de gemeente. Is de schade ontstaan door 
bouwfouten of slecht onderhoud van de kelder? 
Of komt het doordat de gemeente zwaar ver-
keer niet weert of niet handhaaft? Daarnaast zijn 
particuliere kelders veelal gekoppeld aan werf- of 
kluismuren van de gemeente. Als de kluismuur 
door bijvoorbeeld een slechte fundering zakt, gaat 
de kelder mee en scheurt. Dat gebeurde bij de 
Kromme Nieuwegracht.

De werfkelders van Oudegracht 320-324 moesten gerestaureerd worden © Patrick van der Sande

De gemeente moet zorgen dat regenwater van de 
panden en wegen wordt afgevoerd. Aangezien de 
meeste regenpijpen niet zijn aangesloten op een 
riolering vloeit het water over de bestrating. Om dit 
bij de keldergewelven op te vangen moet drainage 
worden aangebracht onder de bestrating. Bij Ou-
degracht 320-324 bleek die er niet te zijn; dit was 
waarschijnlijk mede de oorzaak van de lekkages. 
Het is dan ook schrijnend dat de gemeente voor-
alsnog dit restauratieproject niet meebetaalt en de 
kosten extra laat oplopen door gederfde parkeerin-
komsten te declareren. Ook de vergunningsproce-
dure verliep daar zeer moeizaam en traag. 

Gebakken peren
In de jaren 90 ging dit anders. Er was toen een 
groot herstelproject waaraan particulieren konden 
meedoen. De gemeente nam 60 procent van de 
kosten voor het waterdicht maken van gewelven 
voor haar rekening. De particuliere eigenaren die 
toen niet meededen, zitten nu met de gebakken 
peren. Bij het project aan de Kromme Nieuweg-
racht is het anders gegaan. Naar verluidt heeft de 
gemeente na een langdurige procedure het groot-
ste deel van de kosten op zich genomen, omdat 
de verzakte kluismuur de belangrijkste oorzaak 
was van de problemen. Bij de kelders van de lage 
oneven nummers van de Oudegracht ging het weer 
anders. Toen daar scheuren ontstonden tijdens 
damwandwerkzaamheden kwam de gemeente snel 
met een onkostenvergoeding om verdere claims te 
voorkomen. Volgens gemeentelijk programmama-
nager Eelko van den Boogaard is het gebruik en 
beheer van de werven ingewikkeld. Kelders hebben 
vaak bouwkundige onvolkomenheden, onder meer 
veroorzaakt door slecht onderhoud, verbouwingen, 
sloopwerk voor nutsleidingen, te zwaar verkeer. 
Het college presenteerde eind april een ‘Plan van 
Aanpak’. Eén van de hoofdopgaven is: het behoud 
van de werf- en wegkelders en het realiseren van 
evenwicht tussen de sterkte van kelders en belas-
ting door verkeer. Onderdeel van het plan is een 
gezamenlijke aanpak met particuliere eigenaren en 
beheerders. Belangrijk is om te inventariseren om 
hoeveel kelders het gaat, wat hun bouwkundige 
staat is en wie eigenaar is. Een grondradarauto 
heeft onbekende kelders opgespoord. De gemeente 
neemt de regie bij het uitwerken van de plannen, 
zonder zich op voorhand financieel of juridisch 
te verplichten. Medio 2021 wordt de gewijzigde 
aanpak gepresenteerd. 
Vanaf midden mei rijdt de gemeente al wel met 
kleinere vuilnisauto’s over de grachten om werfkel-
ders en kademuren te ontzien. •

Voordat de gemeente een splitsingsver-
gunning geeft, moet de woning aan 
eisen - waaronder voor geluid - vol-
doen. In de regels voor de ambtenaren, 
die de vergunning moeten verlenen, 
staat hoe de geluidsisolatie gemeten 
moet worden. Vreemd genoeg staan 
daar geen waardes bij. De Utrechtse 

Petitie voor toetsen geluidsoverlast bij splitsing

Stichting tegen Geluidshinder (UStG) 
heeft dit aangekaart bij de afdeling 
Vergunningen. Die erkent deze te-
kortkoming, maar wil die niet meteen 
rechttrekken. Ze wil wachten tot de 
beleidsregel moet worden herzien; 
daar is nu nog geen zicht op. 
Dat vindt de UStG te lang duren: de 

Het zal je maar gebeuren. De buurwoning wordt verkocht en de 
nieuwe eigenaar wil er een studentenwoning van maken of het pand 
opsplitsen in appartementen. Dat kan tot geluidsoverlast leiden.

stichting wil de gemeenteraad bewe-
gen de regels eerder te laten aanpas-
sen. Hiervoor is een petitie opgesteld 
die minimaal 110 bewoners van de 
stad moeten ondertekenen. 
De ondertekening is alleen geldig als de 
ondertekenaars adres, meisjesnaam bij 
gehuwde vrouwen en geboortedatum 
vermelden. Er zijn ruim meer dan 100 
ondertekeningen nodig.
De petitie staat onder: 
https://geluidsisolatieinutrecht.petities.nl/ 

Op de site van de UStG staat meer 
informatie: http://www.ustg.nl/geluids-
eisen-bij-woningomzetten-en-splitsen/
Er loopt nog een petitie van deze club 
tegen geluidsoverlast door buiten-
evenementen in oude en slecht geïso-
leerde woningen. Een eerdere petitie 
van de UStG over invoering van de Wet 
aanpak Woonoverlast (de ‘aso-wet’) 
was succesvol. Sinds 1 september biedt 
die in Utrecht extra mogelijkheden 
overlastveroorzakers aan te pakken. •

Ton Verweij

Ben Nijssen
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Tom Braam: Oudegracht
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Buitengewoon in de 
binnentuin
De viooltjes staan er vrolijk bij, de courgette-
planten groeien flink en de seringenboom zorgt 
voor een zomerse geur. In de binnentuin van het 
Bartholomeus Gasthuis wordt deze maanden 
lekker gewerkt in de tuin. Verschillende bewo-
ners met liefde voor tuinieren helpen mee om 
de tuin tot bloei te laten komen. Ze bedenken 
ideeën voor de bloembakken, planten zaadjes 
en verzorgen de planten in de moestuin. Het is 
een mooie manier om in de buitenlucht te zijn 
en samen aan een doel te werken: een tuin vol 
bloeiende planten en kruiden. 

Doordat veel activiteiten in het Gasthuis de afgelo-
pen tijd vanwege de coronacrisis beperkt werden, 
heeft het werken in de tuin een grotere rol gekregen. 
Voor één van de bewoners die normaal gesproken 
veel van zijn dagen vult met vrijwilligerswerk, is het 
tuinieren echt een nieuwe tijdsbesteding geworden. 
Een welkome afleiding, nu zoveel dingen stil liggen. 
Hij geniet vooral van het contact met anderen in de 
binnentuin: ‘Het is fijn om medebewoners te kunnen 
ontmoeten. Op afstand uiteraard.’
Ook mensen van buiten het Bartholomeus Gasthuis 
hebben een steentje bijgedragen aan de tuin. Een 
Utrechtse dame zamelde geld in met haar vrienden, 
collega’s en familie en doneerde twee plantentafels. 

Op comfortabele hoogte planten kweken  
© Bartholomeus GasthuisDeze zijn ideaal om op comfortabele hoogte planten 

te kweken. Ook bloemen bekijken en ruiken is mak-
kelijker dankzij deze hoge plantenbakken. Andere 
mede-Utrechters brachten kleurrijke geraniums naar 
het Gasthuis, die een mooi plekje in de tuin hebben 
gekregen. 
Voor bewoners zonder groene vingers is de binnen-
tuin ook een heerlijke plek. Degenen die rondom 
de tuin wonen hebben plezier van een prachtig 

uitzicht vanaf het balkon. Anderen zitten er graag 
een middag in de zon met een kop thee en een boek 
of krant. In coronatijd worden wekelijks binnentuin-
concerten georganiseerd. Op deze momenten is de 
binnentuin meer dan ooit een verbindende factor 
voor de bewoners van het Gasthuis. Samen genieten 
van buitengewoon mooie muziek op een unieke, 
vertrouwde plek. •

Voor de doorgaande fietser moet de singel als ver-
deelring werken. De Malie- en Tolsteegsingel zijn nu 
al fietssingel Oost. De gemeente bekijkt de mogelijk-
heden aan de noordkant van de singel. 
Een verbeterde route daar kan het Vredenburg en de 
Binnenstad ontlasten. Maar hoe kunnen de routes 
over de Weerdsingel WZ en OZ zo verbeterd worden 
dat daar meer fietsers komen? 
Op de Weerdsingel OZ kijkt de gemeente of de weg 
anders ingericht moet worden. De aansluiting tussen 
de west- en oostzijde van de Weerdsingel is slecht. 
Nu kunnen fietsers via de Monicabrug en de Van 
Asch van Wijckbrug óf via de voetgangersbrug bij 
de Weerdsluis. Een fietsbrug bij de Weerdsluis maakt 
de route sneller. Die staat ook op het wensenlijstje 
van de gemeente (met nog 20 andere bruggen 
of tunnels, waaronder bij het Paardenveld en het 
Wolvenplein). De gemeente moet vanwege het 
budget kiezen. Volgens de fietstelweek in 2016 gaan 
dagelijks 36.000 fietsers in twee richtingen over het 
Vredenburg. Over de Weerdsingel OZ zijn dat er nu 
2000. Uit een verkenning komt dat zo’n 2500 fiet-
sers voor de singelroute zullen kiezen als er een brug 
bij de sluis komt.

Duur en ontsierend
De bewoners in Pijlsweerd en de Vogelenbuurt zijn 
niet enthousiast. Ze vinden een brug bij de Weerd-

Gemeente wil af van 45.000 fietsers over Vredenburg

sluis duur, ontsierend, historisch niet verantwoord en 
met name bij de smalle Bemuurde Weerd OZ landt 
de brug slecht. 
De bewoners van de Vogelenbuurt willen de straat 
zo houden: dit profiel is juist door hen gepromoot. 
Ze vinden het nu een prettige en veilige fietsroute. 
Pluspunt kan zijn als er een wandelroute langs de 
waterkant komt.
Bewoners van Pijlsweerd die op de Weerdsingel WZ 
naar het oosten fietsen, voelen zich niet veilig door 
de rakelings passerende, te hard rijdende auto’s. In 

De gemeente wil fietsers zoveel mogelijk 
buitenom de Binnenstad leiden. Daarom wor-
den doorfietsroutes ontwikkeld: aantrekkelijke, 
snelle verbindingen met minder auto’s. 

westelijke richting rijden ze over een smal fietspad 
waar fietsers elkaar niet kunnen passeren. 
Vraag is of fietsers verleid kunnen worden de singel-
route te nemen. Die is namelijk door de bolwerken 
langer. Cijfers in hoeverre er nu, na de herinrich-
tingen, meer fietsers het singeltracé rijden zijn niet 
bekend.

Verwacht wordt dat het aantal fietsers op de Vreden-
burgroute stijgt naar 45.000 per werkdag. Dat vraagt 
om een oplossing. •

Ben Nijssen

Een fietsbrug over de Weerdsluis maakt de fietsroute sneller © Saar Rypkema
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De operatie is deel van een huisvestingsplan, waar-
mee de grootste vastgoedeigenaar van Utrecht tot 
2027 zo’n 30 procent wil indikken. 
Het ruimtegebruik in de Binnenstad en De Uithof 
moet terug van 300.000 naar 230.000 vierkante 
meter. Daarnaast investeert ze zo’n 800 miljoen euro 
in de verbetering van het bestaande bezit.
Een grote klap wordt gemaakt met de verhuizing van 
het University College naar elders. De campus in Oost 
is leuk voor het prestige van het University College. 
Maar qua exploitatie is het een molensteen. Er is nog 
geen overeenstemming over een nieuwe locatie. Het 
overleg stagneert vanwege corona. 
De coronacrisis heeft de mogelijkheden voor de af-
slankoperatie vergroot. Uit onderzoek is gebleken dat 
werkkamers vaak onbezet zijn. Tijdens de intelligente 
lockdown is veel ervaring opgedaan met thuiswer-
ken, zodat nu extra winst kan worden geboekt.
Ook de Binnenstad moet meters inleveren. De 
woonlasten zijn daar gemiddeld 30 procent hoger 

Leerkasteel Bijlhouwerstraat 
komt op de markt

dan in De Uithof. Dat komt onder meer door de 
monumentale behuizing en de inefficiënte inrichting. 
Ook de bibliotheek aan de Drift moet indikken voor 
werkkamers en studieplekken. Over de ontruiming 
van de Bijlhouwerstraat is overeenstemming. Het is 
niet aannemelijk dat de universiteit uit nostalgische 
overwegingen of prestige hier blijft. Daarvoor heeft 
het 80 meter lange complex een te grote marktwaar-
de. Het neoclassicistische gebouw werd rond 1877 
gebouwd, toen de natuurwetenschappen in Utrecht 
floreerden en er nog geld was voor pronkzucht. 
Het lab werd gebouwd op de fundamenten van de 
middeleeuwse stadsverdedigingsmuur. Hier stond 
de Bijlhouwerstoren; het gilde leverde de beman-
ning. Ook de pelmolen (die het kaf van het koren 
scheidde) werd gesloopt ten behoeve van de weten-
schap. Zo dicht bij het station Vaartsche Rijn met een 
feeëriek uitzicht op de singel, pal naast cultuur en 
met een reusachtige kelder is het aantrekkelijk voor 
peperdure appartementen. •

Er is een redelijke kans dat het monumentale universiteitspand aan de Bijlhouwerstraat op de 
markt komt. De universiteit bezuinigt fors op haar ruimtegebruik en wil de circa 130 medewerkers, 
collegezalen en werkgroepruimten van het voormalig Physisch Lab elders onderbrengen.  

De toekomst strekt zich uit in kilometers: 
de reizen die nog op mijn lijstje staan 
die ik ooit nog eens zou willen maken in 
mijn verbeelding of in werkelijkheid

wat maakt het uit –

zei de grote Einstein niet ‘Met de ratio 
kom je van A naar B maar de verbeelding 
brengt je overal’ dus nu mijn botten 
beginnen te kraken ben ik zo blij met 
simpele retourtjes Groningen, Den Helder, 
Antwerpen, Weert Maastricht, 
Leeuwarden, Aken en Luik en kan ik ook 
volop genieten van Dubai, Abu Dhabi, 
Mongolië, Georgië, India, Namibië, 
Oezbekistan en Azerbaijan…

Molenplan
Wie vanaf de Straatweg, of in de trein de 
Binnenstad nadert, ziet een grasveld en een 
stenen muur. Ingenieur C.H. Keunen wil iets aan 
het Paardenveld doen. Hij heeft een plan om de 
molen Rijn en Zon te herbouwen. 

De Binnenstadsbewoner heeft als werk honderden 
molens gerestaureerd. De entree van de stad vindt hij 
niets: ‘Een geitenweitje vóór een afsluitende gevel met 
parkeergarage, kantoren en het politiebureau.’ 
Nu de singel weer singel wordt, is het tijd voor meer 
stadsherstel, vindt hij. Tot 1912 stonden op het 
Paardenveld twee molens: de Meiboom plus de Rijn en 
Zon. Voor één is nu plek. Zet die Rijn en Zon 2.0 dan 
wel – net als vroeger – op een heuveltje, is zijn pleidooi. 
Niet alleen omdat hoge molens veel wind vangen, 
maar omdat er dan een grote onderruimte ontstaat. 
Bijvoorbeeld voor een parkeergarage. Keunen ziet ’t 
voor zich: dat bolwerk met molen waarvan de wieken 
een spanwijdte van 27 meter krijgen. Hij baseert zich 
op de bouwtekening van een zustermolen in Leiden, 
die zeven verdiepingen telt en tot de bovenkant van de 
draaibare kop 30 meter hoog is. De molen moet na-
tuurlijk wel werken: vroeger was de opbrengst 400 tot 
500 kilo meel per uur. ‘Een echte toeristische attractie.’ 
Luchtfietserij? De ingenieur verwijst naar molenreplica’s 
elders in de provincie 
en het land. Hij vindt 
herbouw belangrijk 
vanwege de link met 
de singel en de ste-
delijke geschiedenis. 
‘Wanneer zich geen 
rampen aandienen, 
zoals brand, is de mo-
len net als voorheen 
voor generaties en 
eeuwen gebouwd. 
Dat besef moet wel 
glans geven aan zo’n 
project.’ •

Reizen
Oeke Kruythof

Ideaal voor appartementen: universiteitspand Bijlhouwerstraat © Patrick van der Sande Weerdsingel © Collectie Het Utrechts Archief

Ineke InklaarBert Determeijer
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Wonen boven een garage, 
met uitzicht op de Dom

In 2001 werd een bovenwoning – origineel, 
modern - in een smalle straat met beschermd 
stadsgezicht opgeleverd. Het pand is opvallend 
met zijn erker en in tegelverband gemetselde 
rode baksteen, maar kreeg opmerkelijk genoeg 
geen aandacht in vakbladen of pers.

Wie op de site van het Utrechtse archief Telingstraat 
7/7 bis intikt, ziet een foto van het pand uit de 
jaren 20 van de vorige eeuw. Hier was ooit een 
sigarenfabriekje in gevestigd. Net als nu met erker 
en met een garage. Het was toen één woning, 
later is deze gesplitst. De woning heeft in 2001 
een metamorfose ondergaan. Maar voor het 
zover was, werden er vele voetstappen richting 
Welstandscommissie gezet.
De eigenaars Van Dort en Van Battum, die elkaar 
leerden kennen bij de Rabobank, kochten in 1989 
de kleine bovenwoning. Van Battum: ‘We hadden 
slechts een kleine vliering en konden geen gasten 
ontvangen, we wilden er een extra verdieping bij.’ 
Het eerste plan werd meerdere malen afgewezen, 
de architect haakte af. Van Dort: ‘We waren moe-
deloos van alles wat we al achter de rug hadden, 
totdat ik de tip kreeg om met Ruth van Eck-Rotholz 
in zee te gaan. Met haar klikte het meteen, we 
gaven goedkeuring aan haar plan, dat ze eerst in 
een maquette presenteerde. Een mooi ontwerp 
met een façade van donkerrode geglazuurde 
bakstenen met een hoge schuine erker over twee 
verdiepingen en een verhoogde voordeur.’

Rood komt terug
‘Ik had grote twijfels of het plan er wel door zou 
komen. Tot onze grote verbazing werd het goed-
gekeurd en was er geen tegenwerking van de be-
woners van de belendende panden. Een aannemer 

Anna Sterk

Thuis in de 
Binnenstad

Adres:  Telingstraat 7bis
Bewoners:  Cor van Dort en Saskia van Battum
Sinds:  1989
Soort woning:  Koop

uit Kampen, die veel bouwprojecten in historische 
binnensteden deed, klaarde de klus. Hij bleef thuis 
wanneer de Italiaan kwam voor de terrazzovloeren 
in de beide badkamers. Dan kwam er door het 
schuren overal te veel stof, daar weigerde hij in te 
werken. De realisatie nam een half jaar in beslag. 
In de tussentijd woonden wij ergens anders. 
Op de eerste verdieping is de woonkamer met 
keuken. De erker vergroot de kamer met een 
brede vensterbank met zicht richting Ganzen-
markt. Op de tweede etage is de slaapkamer met 
badkamer. De derde nieuwe etage, de slaapkamer 
en terras met uitzicht op de Dom en heeft de vorm 
van een gebogen koperen dak dat niet zichtbaar is 
vanaf de straatzijde. Het nieuwe trappenhuis, in de 
vide rond de beide badkamers, heeft glazen wan-
den met spectaculair uitzicht op de Dom. De kleur 
rood komt hier terug op de muur, die een modern 
ontworpen trapleuning heeft. Deze toevoeging 
stond niet op het wensenlijstje van de architect, 
maar Van Dort vond deze noodzakelijk. 
Van Battum vertelt: ‘We delen het stadsleven met 
een leven op onze zeilboot die in Lelystad ligt. Kort 
geleden lagen we helemaal alleen in de sluis van 
Enkhuizen, die normaal bomvol is. Helaas was het 
deze keer niet mogelijk om lekker uit eten te gaan 
in een leuk restaurant, dat doen we graag.’
Het echtpaar zeilt graag naar Schotland, Ierland en 
hoopt de Baltische Staten te bezoeken. Daar kijken 
ze naar uit. •

Op comfortabele hoogte planten kweken 
© Humphrey Daniëls

Cor van Dort en Saskia van Dokkum: ‘De kamer wordt groter door de erker.’ © Humphrey Daniëls


