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Bin nenstads

Brengers
Alles komt thuis

• Bier uit de gracht
• Enge groene lijnen
• Oudegracht autovrij?
• Vuilnismannen
• Deelfiets rukt op
• Jan van Nassau (bis)
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Colofon

Adressen

Giften:
Financiële steun van bewoners, 

bedrijven en instellingen is van 

harte welkom op ING bank-

rekening NL71INGB0000245122 

ten name van Binnenstadskrant, 

Utrecht, onder vermelding van ‘gift’.
Bewonersgroepen

Beheergroep 
NV-Huistuin e.o.
2367315

Bewonersgroep 
Vrouw Jutten 
[Warendorffterrein] 
06 51604659

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
ronald-kampman@ziggo.nl

Bewonersoverleg 
Nieuwstraat [BON]
www.langenieuwstraatutrecht.nl

Buurtcomité Twijnstraat 
en omstreken 
www.twijnsite.nl

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

Comité Behoud Lucas Bolwerk 
www.lucasbolwerk.nl

Klankbordgroep Werven

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

Pandhof Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl 

Stichting Behoud Lepelenburg 
lepelenburg@planet.nl 

Stichting Leefbare 
Breedstraatbuurt
www.leefbarebreedstraatbuurt.nl 

Klankborgroep werven
robinvanessen@outlook.com

Vereniging Grachtstegen
www.burodesteeg.nl 

WijkC -komitee
www.wijkc.nlOverig

Bartholomeus Gasthuis
www.bartholomeusgasthuis.nl

Buurthuis in de 3 Krone
www.inde3krone.nl

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

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

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

Wijkraad Binnenstad
www.wijkraadBinnenstad.nl 

Zakkendragersvereniging
[bewoners, ondernemers] tel. 2317578

www.binnenstadskrantutrecht.nl 
www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.nieuws030.nl [met veel opinie en columns over de stad]

Interessante websites
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Brengers 2
De extender, een apparaatje om het wifi-signaal te verster-
ken, is niet groter dan een oplader, maar het pakket waarin 
het komt kan niet door de brievenbus. De fabrikant deed het 
in een flink doosje, met een laag plastic eromheen geseald. 
Het internetbedrijf wilde niet achterblijven en verstopte het 
doosje in een berg piepschuim, alsof het een sinterklaas-
surprise is. Piepschuim, kan dat eigenlijk bij het plastic? Nee, 
zegt mijn vrouw, het moet bij het gewone afval. 
Ik haal de extender op bij Post NL, in de Plus in de Voorstraat. 
Het duurt even tot het behulpzame meisje het vindt, want 
het is niet het enige pakje waarover ze waakt. Het barst 
ervan: pakketten die retour gaan, pakjes die op de haler 
wachten. Je hoort van vrouwen die tien jurken of zes paar 
schoenen bestellen en alles weer terugsturen. Ze zitten 
nergens mee. Wanneer wordt de wereld weer gewoon? •

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

Coördinator
Dick Franssen

Redactie

 
Fotografie coördinator
Sjaak Ramakers

Fotografie

Website
Website: Binnenstadskrantutrecht.nl 
Pippi Kragtwijk en Elaine Vis

Facebook
Binnenstadskrant-Utrecht

Vormgeving
Communicatieteam x-hoogte

Druk: Badoux
Verspreiding: Guus Touker
Oplage: 10.000
Deadline volgend nummer 2 januari; 
verschijning 19 januari

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
• K.F. Heinfonds 

Brengers 1 
Vaak zitten er jongens en meisjes te blowen op het bankje 
op de hoek van het Pieterskerkhof en de Voetiusstraat, maar 
nu ben ik hier, en tel het verkeer. Niet alle verkeer. Alleen de 
brengers. Het is een momentopname: de periode van vijf tot 
zes ‘s middags, als er nog bezorgers van pakjes op pad zijn, 
en de eerste fastfoodkoeriers uitrukken. De bevoorraders 
van de horeca zijn al lang weg, dus die kan ik niet meetellen. 
Maar ook zonder die categorie is de score al flink aan het 
oplopen: 35 brengers, onder wie een rank fietsmeisje met 
een enorme doos op haar rug. Ik heb met haar te doen, 
maar of dat nodig is? Misschien heeft ze wel drie keer zoveel 
spierkracht als ik. En verder: twaalf gemotoriseerde fast-
foodkoeriers, van wie vijf op elektrische scooters, veertien 
fietskoeriers, zes bestelauto’s van pakjesfirma’s, toch nog een 
vrachtwagen van Hanos, de boodschappendienst van AH. 
Op de achterpagina van deze krant schrijft Harrie Thewes-
sem dat er eigenlijk niets veranderd is met vroeger. Ook toen 
kwamen bakker en groenteboer aan huis. Oké, maar hij zal 
moeten toegeven dat het wel wat meer is geworden. Mijn 
steekproef bewijst dat. 
In een tijd die ik nog meemaakte, belde de bakker vrijwel 
nooit tevergeefs aan. Er was bijna altijd iemand (meestal de 
moeder) thuis. Uit mijn raam, één hoog, heb ik uitzicht op 
de twaalf bellen van het huis naast ons. Kijk die pakjesman 
eens wanhopig al die bellen proberen. Niemand. Wat gaat 
hij doen? Neemt hij het pakket weer mee? Hij kijkt in mijn 
richting, ziet me achter het raam. Bingo. •

Dick Franssen

Marijke Brunt, 
Charles Crombach, 
Bert Determeijer, 
Jacq van Eimeren, 
Dick Franssen, 
Richard den Hartog, 
Oeke Kruythof, 
Nico van Laar, 
Ben Nijssen, 

Henk Oldenziel, 
Marieke van Osch, 
Anne Pols, 
Onno Reichwein,  
Harry Thewessem, 
Ton Verweij, 
Elaine Vis, 
Erik van Wijk

Gerard Arninkhof,
Humphrey Daniëls,
Dick Franssen,   
Rop van der Lingen,
Tom B. Laneige,
Michael Kooren, 

Ben Nijssen,
Kateleine Passchier,
Sjaak Ramakers,
Saar Rypkema,
Patrick van der Sande,  
Ton Verweij.

Deze idylle duurde ruim vierhonderd
jaar, maar dreigde in 1837 te stranden
in het streven om Utrecht in de vaart
der volkeren op te stoten. De Duitse
ondernemer Anton Sinkel had na
Amsterdam Utrecht uitgekozen om een 
warenhuis te bouwen. De stadskraanv
ertilde zich aan een van de kariatiden 
die de Winkel van Sinkel nog steeds sieren, 
en bezweek. Daarna verrees een nieuwe kraan op 
de Bemuurde Weerd, aan de rand van de oude 
stad. Voorlopig bleven de burgers verzekerd van 
wijn en dergelijke. 
In het gezapige Utrecht was stadsdistributie een 
bescheiden probleem. Er gebeurde niet veel, dus 
was er ook niet veel nodig. En zo kon Utrecht zijn 
charmante middeleeuwse stratenstructuur behou-
den. Dat wreekt zich nu.

Horror
Een halve eeuw geleden bedacht het stadsbe-
stuur dat er iets moest gebeuren vanwege de 
verkeersdrukte. Er waren enkele verbredingen 
gerealiseerd, zoals de Potterstraat. Maar er was 
geen houden meer aan. Het streven om de stad 
een moderne snit te geven had de bouw van 
Hoog Catharijne en de aanleg van de Catharij-
nebaan, de kortste snelweg van Nederland, als 
dramatische gevolgen.
De winkels in Hoog Catharijne waren verzekerd 
van degelijke expeditiefaciliteiten. Hoewel dat 
ontaardde in horror, namelijk de junkentunnel: 
een expeditiestraat fungeerde enige tijd als de 
grootste spuitplek van Nederland. Dat probleem 
is opgelost.
Alle drukte ging gepaard met een ander feno-
meen. Winkels bezuinigden op magazijnen; 
voorraden kosten geld. Het was goedkoper 
vrachtwagens op en neer te laten rijden. Zo 
kon ook sneller worden ingespeeld op trends. 
Vrachtwagens werden rijdende magazijnen. Het 
vrachtverkeer explodeerde. In 1992 ondernam 
het gemeentebestuur een serieuze poging om 
de oude stad te bedienen met een systeem van 
stadsdistributie. Leveranciers zouden hun lading 
afgeven bij het toenmalige Vervoerscentrum 
in Overvecht. Vandaar zouden vervoersbedrijf 
Van Gend & Loos en PTT de spullen met aange-
past vervoer de stad in rijden. Een uitzondering 
gold voor goederen die ‘vies, vers, vervelend en 
volumineus’ zijn, want dat vereist apart vervoer. 
Zo’n systeem was in Maastricht, ook zo’n oude 

Eeuwenlang was de logistiek in 
Utrecht prima geregeld. Er was de 
Oudegracht. Dat was de aanvoer-
route voor wijn en andere hoogst 
noodzakelijke producten. Bij het 
stadhuis stond de befaamde stads-
kraan. Vandaar ging de vracht met 
paard en wagen de stad in. 
Niks aan de hand. Maar er waren 
ook toen al regels. Zo mochten 
de panden aan de Vismarkt geen 
luifels hebben (hoewel vis schaduw 
behoeft), want anders konden de 
vrachtwagens niet passeren.

stad, al geprobeerd, maar mislukt. Ook in Utrecht 
mislukte het. De ondernemers gaven de voorkeur 
aan eigen vervoer; dat was minder omslachtig.

Traditie hersteld
Niettemin was er hoop. Toeval of niet, in mei 
1996, een maand voor dit teleurstellende nieuws, 
was er een nieuw experiment: de bierboot. Voort-
aan zouden horecazaken per boot worden bevoor-
raad. Een oude traditie werd in ere hersteld. Het 
werd een succes. De zuipschuit vaart nog steeds.
Maar daarmee waren de overige winkels en 
restaurants nog niet geholpen. Vervolgens staken 
de autoriteiten letterlijk hun hoofd in het zand. In 
de optimistische aanloop naar de millenniumwis-
seling was in Nederland een grote voorliefde voor 
de bouw van tunnels ontstaan; er was sprake van 
heuse tunnelzucht. Ieder dorp zag een tunnel als 
de oplossing van talloze problemen.
Dus vroeg Utrecht in 1998 in Den Haag geld voor 
een pilotproject ‘ondergronds bezorgen’, onder 
meer via een buizensysteem tussen het centrum 
en Leidsche Rijn. Het zou enkele miljoenen gul-
dens kosten, meende een woordvoerder. Een jaar 
later verscheen een haalbaarheidsstudie. De kos-
ten werden al geraamd op 130 miljoen gulden (60 
miljoen euro). Voorwaarde voor succes: iedereen 
doet mee. Dat gebeurde dus niet.
 
Cargohopper
In 2009 verscheen de Cargohopper in de Binnen-
stad, een elektrische kar met een sleep aanhang-
wagentjes. Een initiatief van transportbedrijf Hoek 
Transmission, een van de grootste spelers in de Be-
nelux. De hopper kreeg geen vaart. Na vijf jaar en 
allerlei overheidssubsidie hield het op. Winkeliers 
en leveranciers werkten niet mee. Het bezwaar is 
elke keer dat dit ‘vreemde’ tussenvervoer een extra 
en gevoelige schakel in de logistieke keten is en 
dat diesel nog steeds goedkoper is.
De ondergang van de Cargohopper in 2014 ging, 
hoe symbolisch, datzelfde jaar gepaard met een 

 De bevoorrading is nu vaak een rommeltje © Sjaak Ramakers

Bert Determeijer

nieuw initiatief. Er kwam een monsterverbond tus-
sen de rijksoverheid en 54 partijen op het gebied 
van de Nederlandse stadslogistiek: de Green Deal 
Zero Emission Stadslogistiek. In 2025 moeten de 
binnensteden schoon beleverd worden, zo luidt de 
afspraak. 
We zijn nu drie jaar verder en inmiddels toe aan 
een volgende afspraak. Op 18 september onderte-
kende wethouder Lot van Hooijdonk een akkoord 
met de landelijke vervoerders en de ondernemers-
vereniging Centrummanagement Utrecht. In 2025 
zal de Binnenstad volledig uitstootvrij worden 
bevoorraad. Een bevestiging van het akkoord 
van 2014 dus. Op diezelfde 18e september werd 
Utrecht uitgeroepen tot de gemeente met de 
meest duurzame mobiliteit. 

Elektrisch
De timing is te meer interessant, omdat een 
week eerder een vernietigend rapport over de 
Nederlandse transportsector was verschenen 
(het resultaat van een studie door financier ING, 
verzekeraar TVM en onderzoeksbureau Panteia). 
Deze grote economische sector loopt ver achter 
op de Europese milieu-afspraken en verkeert in 
een impasse. ‘Transportbedrijven investeren nau-
welijks in alternatieve brandstoffen’, constateren 
de onderzoekers. Minder dan een half procent 
van de 200.000 Nederlandse vrachtwagens rijdt 
duurzaam en dat aandeel daalt. De onderzoekers 
pleiten daarom voor overheidsregulering. Stadsdis-
tributie moet helemaal elektrisch.
In Utrecht worden de onderzoekers met het pact 
van 18 september op hun wenken bediend. Er is 
ook een praktische overweging: er dreigt consti-
patie. Mede dankzij de pakjesstroom. Volgens het 
Kennisplatform Verkeer en Vervoer CROW zal de 
verkeersdrukte in de binnensteden de komende 
vijf jaar verdubbelen. En dan komen er ook nog 
meer toeristen. Utrecht wordt een ideale pilot voor 
een andere aanpak.• 

Opzij opzij opzij 
De stad was altijd al druk, maar sinds er meer be-
zorgscootertjes en fietskoeriers rondscheuren is het nog 
erger. Iedereen lijkt zich voortdurend in de hoogste ver-
snelling voort te bewegen. Mensen krioelen door elkaar 
heen, als in een time-lapse-filmpje.
Utrecht is gelukkig nog geen Amsterdam waar de fietsers 
écht meedogenloos zijn, en waar je moet wegspringen 
voor je leven. Niet dat ikzelf in dit hele gebeuren trou-
wens geen rol speel. Ook ik…
Mijn piepende remmen laat ik niet repareren, maar
gebruik ik als fietsbel, sinds er op het geluid van een 
gewone fietsbel niet anders meer wordt gereageerd dan 
met een achteloos omkijken.
Met satanisch genoegen zie ik mensen van schrik opzij-
springen, als ze vlak achter zich mijn gierende remmen 
horen. Je moet toch iets, denk ik dan. Want mensen 
kijken niet op of om. Niet naar hun medeweggebruikers 
in ieder geval. Vol doodsverachting werpen ze zich regel-
matig voor mijn fiets, zich van geen aanstormend kwaad 
(ik, op mijn fiets) bewust.
Zo suisde ik een keer rakelings langs een plots overste-
kende jongen die ik in het voorbijgaan boos ‘levensge-
vaarlijk!’ toesiste. Geen verschrikte blik, slechts schamper 
hoongelach viel mij ten deel.
Maar ben ík even later die voetganger, en iemand doet 
dat bij mij, dan ben ik net zo verontwaardigd. Wat den-
ken die fietsers wel? 
Ieder het middelpunt van zijn eigen universum. De ander 
doet het altijd verkeerd, dat is een feit.
Onlangs nog werd ik vreselijk afgesneden door een busje 
op de Oudegracht, dat de hele gracht lang al tergend 
langzaam voor mij reed. Ik kon er niet linksom of rechts-
om voorbij, en reed zodoende een beetje bumperkleverig 
vlak achter hem, klaar om hem rechts-, dan wel links-
om in te halen (ja kom op, ik had haast). Mijn ergernis 
bereikte al bijna een hoogtepunt, totdat hij ineens 
besloot de stoep op te rijden om te parkeren, waardoor 
ik vol in de (ja, piepende) remmen moest om het vege 
lijf te redden. Hier zou ik een zaak van maken. Met een 
hoofd al rood van alle eerdere ergernis verscheen ik voor 
het bestuurdersraampje. Waar ik een al even geërgerd 
hoofd naar mij zag kijken. Woest begon ik non-verbaal te 
communiceren. Waarop hij net zo wild begon te gebaren. 
Daarop schudden we beiden ongelovig ons hoofd, als in 
‘sjongejongejonge.’ Blijkbaar had hij zich de hele gracht 
lang net zo aan mij geërgerd als ik mij aan hem.
Zie je wel, het is altijd de ander. •

www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron] 
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Jacqueline van Eimeren

Eeuwenlang niets aan de hand
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Klep moet dicht
Marcel Wannet van Gall & Gall heeft juist zijn 
operationeel manager Nederland over de vloer. Dat 
treft. ‘Flessen drank zijn zwaar, dus het is jam-
mer dat ze niet voor de deur kunnen leveren. De 
vrachtwagens mogen niet over de gracht rijden. 
Dat geeft wel eens communicatieproblemen met 
buitenlandse chauffeurs. Ze moeten rechtsaf naar 
de losplaats op de Nicolaasstraat Dat is dan best 
een stukje sjouwen. En dan moet ook de klep dicht, 
want de inhoud is té verleidelijk voor de cliënten 
van Altrecht. We leveren overigens ook via internet 
veel bij de klanten thuis.’

De Lijnmarkt blijkt om 10.00 uur verrassend 
leeg en stil. Moet hier niet bevoorraad worden? 
Ralph Bond, in banketbakkerskostuum, eigenaar 
van Bond & Smolders, schenkt ons een espresso 
in bij de nieuwe uitgiftebalie met doorzicht op 
de bakkerij. ‘Het is anders wel degelijk erg druk 
hier. Sinds Post NL zijn monopolie kwijt is, is nu 
iedereen bezig met het rondbrengen van pakjes. 
Het gaat de hele dag door nu de gemeente de hin-
derpaaltjes heeft weggehaald. Tot 11.00 uur mag 
er met busjes worden geleverd, maar zoals je ziet 
zijn veel winkels niet echt vroeg open. Dat geeft 
congestie tegen 11.00 uur. UPS en DPD mogen 
overigens de hele dag door leveren, met behoorlijk 
groot materieel. Heel veel gedoe levert het uitein-
delijk toch niet op. Want Utrechters zeiken en zeu-
ren wel veel, maar in wezen zijn ze erg loyaal naar 
‘hun staatsie’ en pikken ze heel wat ongemak.’
Wat is onze conclusie na deze matineuze queeste? 
Ongemak en overlast lijken al met al mee te vallen. 
Maar wij als Binnenstadsbewoners zouden wel wat 
meer fysiek in de winkels mogen kopen, in plaats 
van achter de pc verantwoordelijk te zijn voor veel 
onnodig heen en weer gerij. •

The Read Shop op de hoek van het Ledig Erf heeft 
onlangs het contract met PostNL verbroken. Anita 
van Driel, eigenaar: ‘De vergoeding ging steeds 
verder naar beneden. Om een voorbeeld te geven: 
we kregen 20 cent voor een ingepakte fiets die hier 
twee weken lang in de weg stond. Ook kwamen 
er steeds meer pakjes uit China (via Alibaba), vaak 
spullen die je net zo goed bij de Action kunt kopen. 
Mensen die op hoge poten komen binnenstormen 
of hun pakje er nog niet is. We hadden daar geen 
zin meer in en extra winkelomzet leverde het ook 
nauwelijks op. Ja, een pakje sigaretten. We hebben 
nu via Postmasters méér, kleinere, pakjes, tegen be-
tere vergoeding, en kunnen meer aandacht geven 
aan onze echte klanten.’
 
Heen en weer gerij
Op weg naar knoop- en knelpunten komen we in 
de Twijnstraat de busjes van DPD en UPS een paar 
keer tegen. De heer Kruger van UPS: ‘De tijdsdruk 
valt best mee. Sommige collega’s willen graag een 
gehaaste indruk maken, geloof ik. En van politie of 
parkeerwachters hebben we nauwelijks last. Als je 
maar niet in de weg staat en je je aan de vergun-
ning houdt.’ 

Rody van de Pavert van DPD neemt ook de tijd voor 
ons. Hij reageert laconiek op ongeduldig achter 
hem wachtend verkeer. ‘We mogen zonder ont-
heffing laden en lossen tot 11.30 uur, maar niet in 
de Zadelstraat, gek genoeg. Omdat wij verder dan 
dertig kilometer wegkomen (Veenendaal) krijgen wij 
geen vergunning van de gemeente Utrecht. Ik lever 
aan winkels en aan particulieren, en dat schiet niet 

altijd lekker op. Het is mijn brood, maar het is een 
hoop heen en weer gerij en geloop voor die pakjes.’ 
Albert Heijn heeft bol.com overgenomen, dus we 
zijn benieuwd naar de ervaringen met een voor het 
filiaal nieuw ophaal- en wegbrengpunt in de toch al 
vrij krap bemeten winkel. Teamleidster kassa Dikra 
Bahri: ‘Het gaat heel goed, verrassend gemakkelijk, 
de klant is tevreden. We hebben een aparte kast, 
voor zo’n dertig pakketten per dag. De klant kan op 
zijn eigen tijd langskomen.’

Diepvries en houdbaar
Aan de zijkant, in de Nicolaasstraat, bevindt zich 
een berucht logistiek punt. Er staan vaak vracht-
auto’s uit te laden, met draaiende (koel)motoren. 
Geen pretje voor wie erboven woont. Sommige 
wagens zijn zo groot dat ze de bocht niet kunnen 
maken, tot ergernis van het woon-werkverkeer in 
de ochtendspits. Hoe zit dat precies?
Hamza ait Ichon, teamleider verkoopklaar, staat 
ons zeer behulpzaam te woord. ‘AH werkt met vijf 
transporteurs. Die mogen ons op vier tijdstippen 
leveren. En niet om 06.30 uur, zoals jullie kenne-
lijk is verteld. Het brood komt wat eerder, maar 
diepvries en houdbaar komen niet voor 08.30 uur. 
En om 19.00 uur is de laatste levering. Deze laad- 
en losplek is trouwens niet van ons. Alle winkeliers 
in de Twijn mogen er gebruik van maken. En, 
inderdaad, de horeca heeft wel eens de gewoonte 
om fris en bier vroeger te laten lossen. Dat maakt 
wel lawaai, ja, die rollende containers. Zoals jullie 
zien hebben we hier geluidswerende matten op de 
grond gelegd. En onze bedrijfsleider heeft regelma-
tig goed overleg met de buren.’

De Kleine Boten Club Utrecht (onge-
veer driehonderd leden met bootjes 
tot zeven meter lengte) meent dat 
de gemeente meer haar best moet 
doen om de lijst korter te maken. Zo 
zijn sommige vergunninghouders al 
lang uit Utrecht vertrokken. De club 
adviseert om bijvoorbeeld een jaar na 
vertrek hun vergunning in te trekken. 
Onbegrijpelijk vindt de club het dat er 
geen enkele vergunning is verleend 
voor het water in het westen van de 
stad, bijvoorbeeld in de buurt van de 
Muntbrug. Er liggen daar trouwens 
wel boten… illegaal. 

Hellingbaan
Frank Nieuwesteeg, huisarts in Lu-
netten, en Dirk Borst, gepensioneerd 
ambtenaar, zitten in de stuurgroep van 
de club. Namens hun achterban ijveren 
ze ook voor een hellingbaan. Die is er 
nog nergens in Utrecht. Via zo’n hel-
ling kun je een bootje vanaf een trailer 
te water laten. Ook voor veel cluble-
den zou dat een uitkomst zijn. Want 
slechts ongeveer 130 leden hebben 
een ligplaatsvergunning. De bootjes 
van de anderen staan op de kant of 
varen vanaf een andere gemeente de 
stad in. 
De clubleden hebben een collectieve 
vergunning om op een elektromotor 
te varen op de Kromme Nieuwegracht, 
de Drift en de Plompetorengracht. Dit 
jaar kunnen ze daar trouwens geen 
gebruik van maken, omdat de route 
wegens de werkzaamheden aan de 
kademuren en de werven is gestremd. 

Wat Nieuwesteeg en Borst dwarszit, is 
dat ze op de Oudegracht niet mogen 
aanleggen, ook niet om alleen even 
een pizza te kopen. ‘Je hebt zo een 
bekeuring. De gemeente gedraagt zich 
alsof de gracht alleen voor de eenden 
is, en niet voor de eigen burgers met 
een bootje.’ •

Tien jaar wachten op ligplaats

Wie een ligplaatsvergunning wil 
voor een bootje in de singel of an-
der water in Utrecht moet geduld 
hebben. Er staan drie- tot vierhon-
derd mensen op de gemeentelijke 
wachtlijst. Het verloop is onge-
veer dertig per jaar. Wie onder 
aan de – inmiddels gesloten – lijst 
staat, komt pas over tenminste 
tien jaar aan de beurt. 

Dick Franssen
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Grote wagens in een kleine ruimte
Erik van Wijk en Charles Crombach

Hoeveel last heeft de Binnenstadsbewoner van ‘de nieuwe economie’? Bestellen via internet, 
de ‘just-in-time’ aflevering van goederen en pakjes en al die retourzendingen van impulsieve 
aankopen?

Frank Nieuwesteeg © Sjaak Ramakers
© Saar Rypkema

Maar er is een kentering op komst. Passend bij het 
nieuwe beleidsconcept ‘participatiemaatschappij’ 
krijgt de postbesteller weer wat extra taken. 
Opnemen van meterstanden, signaleren van 

Postbesteller 3.0? gevaar of risico in de wijk, letten op overlast en 
eenzaamheid.
Is de postbode hierop voorbereid en ertoe uitge-
rust? Ik schiet een postbesteller bij zijn rondgang 
in de Binnenstad aan. ‘Ik heb thuis wel ergens die 
lijst met nieuwe taken liggen. Het zijn er geloof ik 
ongeveer twintig. Maar ik heb het nog niet echt 
willen lezen. Ik ben postbesteller, geen meteropne-
mer of maatschappelijk werker. 
Het moet niet gekker worden. Ze vragen en eisen 
maar. We moeten, ongeacht onze andere werk-
zaamheden, altijd klaarstaan. Laatst kwam een 
collega nog om kwart over elf een pakje bij me af-
leveren. ’s Avonds! Niet normaal. Vroeger moesten 
we zelf voorsorteren, op het distributiecentrum. 

PostNL heeft haar dienstverlening de laat-
ste jaren behoorlijk verschraald. Postzegels 
werden duurder, brievenbussen weggehaald, 
postkantoren gesloten. Ook de postbode 
moest eraan geloven. Geen vast arbeidscon-
tract, inperking van de functie-inhoud.

Dan voelde je je ook verantwoordelijk. Nu krijgen 
we het op volgorde aangeleverd. Ja, ja. Hoe vaak 
ik niet weer een paar adressen terug moet lopen. 
En voor de mensen is het ook niet leuk meer. Mis 
je een pakketje, dan moet je tegenwoordig hele-
maal naar de Plus in de Voorstraat. Zelfs als je in 
de Albatrosstraat woont. Tel uit je winst.’ •
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Toeristen op een kluitje
Volgens onderzoeksbureau Locatus zien toeristen 
slechts zeventien procent van de Binnenstad. Dat 
moet anders, vindt Toerisme Utrecht. Meer spreiding 
is nodig. Vooral het Museumkwartier moet beter 
benut worden. Opmerkelijk is het geringe aantal 
Duitsers dat Utrecht bezoekt. Om daar verandering 
in te brengen zijn tien Duitse touroperators uitgeno-
digd om in drie dagen de mogelijkheden van de re-
gio te verkennen. Intussen groeit het aantal Chinese 
toeristen, zoals deze twee, bezig met een selfie. •

Tram naar Uithof 
rijdt stukje

De sneltram naar De Uithof heeft al een stukje 
gereden: tussen P&R De Uithof en het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Wanneer hij vanaf CS gaat 
rijden is nog niet duidelijk. In juli volgend jaar, 
zoals de bedoeling was, is het in elk geval nog 
niet zover. • 

Storingen liften 
De roltrappen en liften op het Jaarbeursplein en de liften van de 
Moreelsebrug (de fietsers-voetgangersbrug over het spoor) doen het 
te vaak niet, vinden gemeenteraadsleden van D66 en de VVD. 
Voor mensen die slecht ter been zijn en/of een zware elektrische fiets 
naar boven moeten zien te krijgen is het zonder dergelijke voor-
zieningen haast niet te doen. • 

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. •

♥ Facebook

Erik van Wijk en Charles Crombach
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Onwenselijk fietsverbod 1 januari van kracht 

Het is gemeentebeleid dat Utrecht richting de half 
miljoen inwoners groeit en er jaarlijks miljoenen 
toeristen aangetrokken worden. Daarom moet het 
westelijke ‘winkelhoreca’-wandelgebied naar de 
oostzijde van de Oudegracht worden uitgebreid. 
Recentelijk is dat al gebeurd door Zadelstraat, 
Servetstraat en Domplein als wandelgebied te be-
straten, met dat verschil dat fietsers daar vooralsnog 
gedoogd worden.
Een groot deel van de westelijke Binnenstad is al 
vanaf de jaren zeventig winkelhoreca-wandelgebied: 
Hoog-Catharijne, Voor- en Achter Clarenburg, Lange 
Elisabethstraat, Steenweg, Mariastraat en alle zijste-
gen tot en met het westelijk deel van de Oudegracht. 
De commerciële monocultuur daar heeft geleid tot 
teloorgang van een levendig en gevarieerd stads-
beeld.
 
Piekdrukte
Aanwezigen bij het ‘Stadsgesprek Voetganger’ op 
18 mei 2016 zijn verbolgen over hoe een gedachten-

Vanaf het oude postkantoor via Vismarkt tot 
aan de Hamburgerstraat is het na 1 januari 
2018 verboden te fietsen. Ook voor zijstraten 
van dit oostelijk deel van de Oudegracht geldt 
het verbod: Drakenburgstraat, deel Neude, 
Wed en Gaardbrug. Aan de westzijde van de 
Oudegracht wordt het bestaande verbodsge-
bied doorgetrokken vanaf Lijnmarkt tot aan 
Hamburgerbrug. 

 Onno Reichwein

wisseling over zaterdagse piekdrukte op de Vismarkt 
achteraf door de gemeente als legitimatie gebruikt is 
om daar het fietsverbod uit te vaardigen. Opvallend 
was juist hoe fietsers en voetgangers daar rekening 
met elkaar houden en bereid zijn de ruimte te delen. 
Hooguit zou er steun geweest zijn voor een - duide-
lijk aangegeven - fietsverbod tijdens piekdrukte.
Peter van Bekkum van de Fietsersbond Afdeling 
Utrecht onderstreept dat het fietsverbod onno-
dig, ongewenst en niet te handhaven is. Beter is 
om wandelgebieden waar fietsers te gast zijn, als 
Zadelstraat, Servetstraat en Domplein, uit te breiden. 
Dat het fietsverbod van tien tot zes uur gaat gelden, 
is volgens Van Bekkum onproductief: verruimde 
winkelopening en terrasgebruik leiden tot avondlijke 
piekdrukte. De onvermijdelijke fietsers die het verbod 
negeren, wekken bovendien meer ergernis op dan 
gedoogde fietsers. Handhaving is ongewenst repres-
sief en de capaciteit daarvoor ontbreekt.

Fietsstad? 
Het is ironisch dat juist een gemeente die geen 
gelegenheid onbenut laat om Utrecht te vermarkten 
als beste fietsstad ter wereld, een fietsverbod instelt. 
Met fietsroutes en fietsparkeergarages worden 
fietsers naar het centrum gelokt, maar fietsen in 
en door de Binnenstad zelf wordt belemmerd. Met 
het nieuwe Stationsgebied is de enige doorgaande 
noord-zuidroute door de westelijke Binnenstad al 
naar de buitenrand van de Catharijnesingel verlegd. 
Moeten binnenstedelingen straks de singels omfiet-
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Winkeltijd 
verschuift

Vanaf 1 november moeten de winkels in Hoog Catharijne van eigenaar Klépierre tot acht uur open zijn. De oude Binnenstad is wel 
gedwongen te volgen. De ochtenden worden intussen steeds rustiger. Nu al is het zo dat veel winkels hun deuren pas om tien uur 
openen. Op de Oudegracht behoren de Hema en het Kruidvat tot de weinige winkels waar je om negen uur al terecht kunt. Sinds 
het elke zondag koopzondag is houden heel wat winkeliers de hele maandag hun zaak dicht. Het blijft dan stil in de stad. Deze foto 
van de Vismarkt is op een woensdagochtend om half twaalf genomen. Het is er nog rustig. Toch gaan de fietsers straks op de bon. •

© Sjaak Ramakers

De deelgebieden vallen samen met de vijf 
kwartieren die door en voor de ondernemers zijn 
verzonnen: Dom-, Stadhuis-, Vredenburg-, 
Museum- en Universiteitskwartier. Daarnaast is er 
nog het Stationsgebied/Beurskwartier waarvoor 
nog geen kaart is gemaakt. 

Ja, mits
Op de kaarten staan de aanpassingen ten opzichte 
van het horecakader 2012 met gekleurde lijnen 
aangegeven. Rode lijnen betekenen strengere nor-
men voor toelating dan in 2012, bij blauwe lijnen 
gelden gelijkblijvende normen en groene lijnen 
willen zeggen: ruimere normen dan in 2012. De 
strengere normen bij de rode lijnen houden voor 
het vestigen van horeca in feite in: nee, tenzij. Bij 
de ruimere normen, dus bij de blauwe en groene 
lijnen, is de betekenis: ja, mits. Er zijn verreweg 
de meeste uitbreidingen toegestaan voor eetgele-
genheden. Vrijwel nergens binnen de lijnen is de 
uitbreiding aan een maximum gebonden.
De gemeente heeft als voornaamste uitgangspunt 

genomen dat in gebieden met ‘een dominant 
woonkarakter’ en in het kernwinkelgebied geen 
nieuwe horeca gewenst is (tenzij…). De vraag is 
wat er wordt verstaan onder dominant woon-
karakter. De conclusie bij het bestuderen van de 
kaarten is dat dit gebieden zijn waar uitsluitend 
wordt gewoond, zoals in bepaalde straten in het 
Museumkwartier. 

Geen woongebied?
Lijnen laten zien dat op verschillende delen van 
de Oudegracht (oostzijde) de horeca groen licht 
krijgt. Het gaat dan om panden met op de begane 
grond een commerciële functie en daarboven 
wonen. Het betreft daar heel veel bovenwoningen. 
Maar kennelijk vindt de gemeente het toch geen 
dominant woongebied. Heel vreemd, omdat vol-
gens de huidige regels een horecabedrijf niet mag 
uitbreiden naar de verdieping erboven als er op die 
verdieping in een buurtpand wordt gewoond. 
Er boven wonen zorgt blijkbaar voor minder over-
last dan ernaast wonen.

Blauwe of groene lijntjes: horeca, ga je gang
De stad wordt in snel tempo groter, maar het gebied binnen de singels staat bij de gemeente 
nog steeds op nummer 1 als het gaat om uitbreiding van de horeca. In het concept ‘Ontwik-
kelingskader horeca 2017’ tonen kaarten van deelgebieden waar nieuwe horeca wordt toe-
gestaan of zelfs aangemoedigd. Voor bewoners van de Binnenstad loont het de moeite de 
kaarten goed te bestuderen. Een pdf van het concept staat op de website van de gemeente 
Utrecht (zoek ‘Ontwikkelingskader horeca 2017 Utrecht’). 

Een van de redenen waarom in het kernwinkelge-
bied de horeca niet mag uitbreiden, is dat terras-
sen de loop langs de winkels belemmeren. Voor 
een bewoner die via een terras zijn huisdeur moet 
bereiken is weinig mededogen. 

Pausdam
Waarom horeca (door de gemeente) als gewenst 
wordt beschouwd, is voor veel discussie vatbaar. 
Kan een gebied met weinig of geen horeca juist 
wel wat horeca opnemen of moet je gebieden 
ontzien waar al veel overlast wordt ondervonden? 
Wat dit betreft zijn de groene lijntjes bij de Paus-
dam ook interessant. De gemeente beschouwt 
dit blijkbaar als een (toeristisch) interessante 
locatie waar horeca een toegevoegde waarde kan 
hebben. Anderen daarentegen vinden dat je de 
Pausdam alsjeblieft zo moet laten. 
In feite komt het erop neer dat je bijna per pand 
in discussie moet gaan of vestiging van horeca 
gewenst is. Juist deze discussie wordt door de 
gemeente (om begrijpelijke maar onterechte) 
redenen uit de weg gegaan. Ze kan pas plaats-
vinden als er een vergunning is aangevraagd. 
Juridisch gezien hebben deze lijntjes echter grote 
impact. De gemeente kan een initiatief om daar 
horeca te vestigen moeilijk weigeren en protesten 
hebben weinig kans van slagen. •

Ben Nijssen

sen voor een bezoekje op steenworp afstand in de 
eigen Binnenstad?
In plaats van er fietsen te verbieden, zou de Oude-
gracht-oostzijde juist omgevormd moeten worden 
tot een doorgaande autovrije wandel- en fietsroute. 
Als dat een gepasseerd station is, wordt het ur-
gent om oostelijk van de Oudegracht, via de Lange 
Nieuwstraat en de Nieuwegracht alternatieve en 
autovrije wandel- en fietsroutes te creëren. Met die 
beperking dat fietsers nu moeten vertragen als zij het 
Domplein doorkruisen. 

Avondklok
Beter dan verbieden, kan de gemeente via ICT-toe-
passingen op mobiele telefoons en in de openbare 
ruimte fietsers en wandelaars adviseren. En er vooral 
voor zorgen dat er bij alle randen van de voetgan-
gersgebieden goede, open, bewaakte, gratis en 
ruim toegankelijke fietsenrekken komen. Een snelle 
boodschap of kort bezoekje moet kunnen zonder 
tijdrovend zoeken naar fietsparkeergarages en om-
slachtig stallen.
Wie behoedt ons ervoor dat fietsverboden als 
precedent gebruikt worden voor verdere uitbreiding 
van het winkelhoreca-wandelgebied? Bijvoorbeeld 
tot de Twijnstraat aan toe? Hoe voorkomen we een 
avondklok voor fietsers? Wat doen we als trottoirs 
terrassen mogen worden onder het mom dat na het 
fietsverbod voetgangers zonder risico de weg of het 
fietspad op gestuurd kunnen worden? •

 

Wirwar Dat dak wordt iets zeer uitbundigs. Als het straks tevoorschijn komt heeft het gaten met een doorsnee van 
zeven meter. Maar zo blijft het niet. Er komen grote bollen in van kunststof. Het plein (met daaronder de 
fietsenstalling met 12.500 plaatsen) vormt de verbinding tussen het station en de oostkant van de stad. Je 
kunt oversteken naar Hoog Catharijne, maar ook via trap, roltrap of lift afdalen naar straatniveau en op die 
manier naar de Binnenstad lopen. Oplevering in 2018. •

© Rop van der Lingen

In deze wirwar van steigers verbergen zich 
de zes reusachtige pilaren die het dak van het 
Stationsplein gaan dragen.
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Hoog en bijna droog in de Binnenstad 
Ton Verweij

Het is voor iedereen duidelijk: we krijgen steeds meer 
te maken met de effecten van de klimaatverandering. 
Het gaat ook allemaal veel sneller dan oorspronkelijk 
gedacht. De temperatuur loopt op en we worden 
geconfronteerd met extreme neerslag en een stijgend 
zeewaterniveau. Mogelijke wateroverlast kan het 
gevolg zijn van een buitengewone hoeveelheid neer-
slag, zoals wij de laatste tijd wel meer hebben gezien, 
maar bijvoorbeeld ook van overstromingen door een 
dijkdoorbraak.
In de regio wordt op dit gebied samengewerkt in een 
coalitie met de provincie, het waterschap Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Veiligheids-
regio Utrecht en zes gemeenten, waaronder Utrecht. 
De opgave is om de bebouwde omgeving zodanig 
aan te passen aan de veranderde omstandigheden 
dat het er ook in 2050 nog aantrekkelijk is om te 
verblijven. 

Dankzij de Romeinen
Voor de afvoer van het regenwater via de riolering 
naar het oppervlaktewater is de gemeente verant-

De wateroverlast in steden neemt toe. Hoe zit dat met Utrecht en wat zijn de consequen-
ties voor de Binnenstad?

woordelijk. De afvoer van het overtollige oppervlak-
tewater is weer een verantwoordelijkheid van het 
waterschap en Rijkswaterstaat. Als onderdeel van de 
zogenaamde stresstest heeft de gemeente Utrecht 
onlangs laten berekenen wat er gebeurt bij een 
neerslag van 40, 60 en 80 mm in één uur. In 2014 viel 
er bijvoorbeeld in Kockengen in 48 uur 120 tot 160 
mm, wat zeer veel overlast en de nodige schade met 
zich meebracht.
Michiel Rijsdijk, adviseur Stedelijk Watermanagement 
bij de gemeente Utrecht, vertelt dat er nu een redelijk 
gedetailleerde kaart beschikbaar is, waarop de inge-
schatte waterniveaus zijn aangegeven. De Binnenstad 
komt er bij alle prognoses goed van af. Dit hebben 
we te danken aan de Romeinen die er indertijd voor 
kozen om het Castellum Traiectum (Utrecht) te stich-
ten op een wat hoger gelegen, droog zandgebied 
langs de Rijn. En natuurlijk ook aan de grachten en de 
singels, die het water weer afvoeren naar de Vecht en 
de kanalen. 
Dit deel van de stad ligt dan ook veilig (gemiddeld 
circa 3,30 m boven NAP). Bij een neerslag van bijvoor-

beeld 60 mm wordt de eerste 10 mm in het riool-
stelsel opgenomen, 20 mm wordt via een overstort 
afgevoerd naar waterwegen en 30 mm blijft op het 
terrein (met als gevolg plassen, blank staande straten, 
etc.). Michiel Rijsdijk: ‘In 2015 is er 60 à 70 mm in de 
Binnenstad gevallen en dat ging nét goed, ook voor 
de werfkelders. Dat wij veel water kunnen afvoeren is 
mede te danken aan de lage ligging van het Amster-
dam-Rijnkanaal; een uitkomst voor de stad.’

Operatie Steenbreek
Het is volgens Rijsdijk belangrijk dat niet alle terreinen 
zijn ‘dichtbestraat’ of geasfalteerd. Er is al zoveel 
verstening van onze omgeving door de toenemende 
bebouwing. Het overtollige water moet in de grond 
kunnen zakken en dat wordt moeilijker door de 
toepassing van steeds meer verharding. De gemeente 
past tegenwoordig weliswaar meer klinkerbestrating 
toe in plaats van asfalt, maar dat biedt onvoldoende 
soelaas. Om dit aspect ook bij de burgers onder de 
aandacht te brengen, doet Utrecht met ‘Water-
proof030’ mee met de actie ’Operatie Steenbreek.’ 
Hierbij worden burgers opgeroepen om meer groen 
in hun tuinen toe te passen. Alle beetjes helpen! Ook 
groene daken helpen mee het water op te nemen en 
langer vast te houden. De gemeente heeft hier zelfs 
een subsidieregeling voor in het leven geroepen. In 
de Binnenstad zijn inmiddels dertien groene daken 
met subsidie gerealiseerd. Kelders en ondergrondse 
parkeergarages blijven natuurlijk een zwak punt bij 
extreme neerslag. Bij de aanleg hiervan moet veel aan-
dacht worden besteed aan voldoende waterkering.

Overstroming
Voor de dijken en het niveau van het open water is 
het waterschap verantwoordelijk. Goos Boelhou-
wer, beleidsadviseur water bij het HDSR, wijst op 
het verschil tussen overlast door neerslag en door 
een overstroming. ‘De kans op zeer grote overlast 
door regen is statistisch bijvoorbeeld eens in de 
1000 jaar. Een overstroming door een dijkdoorbraak 
komt statistisch eens in de 12.000 jaar voor, maar 
dat kan bij wijze van spreken ook morgen zijn. Bij 
een dijkdoorbraak houdt de Binnenstad het dankzij 
die Romeinen droog. Dat kun je zien op de website 
www.overstroomik.nl. Alleen zal er wel preventief 
worden geëvacueerd, omdat veel nutsvoorzieningen 
– zoals elektriciteit, water, riolering, telecom e.d. – 
zullen uitvallen.’ Het waterschap werkt er continu aan 
om de dijken goed te onderhouden en indien nodig 
te versterken. Onlangs is er nog een grootscheepse 
crisisoefening gehouden bij onder andere de Lekdijk, 
waarbij dijkwachten en militairen controleerden of de 
rivierdijk bestand is tegen extreem hoog water. Ook 
houdt het waterschap het niveau in de watergangen 
en bijvoorbeeld de Kromme Rijn nauwkeurig in de ga-
ten, zodat de waterhoogte in de Utrechtse grachten 
exact gelijk blijft: wel zo handig voor de werfkelder-
bewoners.

Deltaplan
Aangezien een groot deel van Nederland onder de 
zeespiegel ligt en meer dan de helft van het land 
gevoelig is voor overstromingen, is er een landelijke 
aanpak nodig. Op Prinsjesdag is het ‘Deltaprogram-
ma 2018’ verschenen. Het bevat voor het eerst een 
gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, 
provincies en het Rijk dat de aanpak van waterover-
last, hittestress, droogte en de gevolgen van overstro-
mingen moet versnellen en intensiveren. •

Deelfietsen voor het oprapen 

© Ben Nijssen
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De deelfiets, willen we die? 

De eerste commerciële deelfietsen zijn in 
Utrecht gesignaleerd. In Rotterdam, Den 
Haag en Amsterdam reden ze al eerder 
dit jaar. Deelfietsen zijn makkelijk per app 
op je mobieltje te lokaliseren en te huren. 
Mooi initiatief, denk je dan. Maar de eerste 
praktijkervaringen in andere steden laten 
ook de nadelen zien.

De deelfiets kennen we eigenlijk al als de OV-fiets 
van NS. Alleen werd deze niet zo genoemd. Inmid-
dels zijn de OV-fietsen ook op andere plaatsen te 
huur dan alleen bij stations. Ook de vervoerders 
Arriva en Syntus hebben nu hun eigen huurfietsen. 

Het fenomeen kwam uit Azië/China overgewaaid. 
Grote investeerders zagen mogelijkheden in het 
verhuren van vrolijk gekleurde tweewielers. In Ne-
derland zijn nu drie buitenlandse bedrijven in deze 
markt actief: oBike uit Singapore, Donkey Republic 
uit Denemarken en Dropbyke uit Litouwen. Er zijn 
ook al Nederlandse bedrijven: FlickBike, Hello-Bike 
en Urbee (elektrische fietsen), ieder met zijn eigen 
tarieven en voorwaarden. Het gaat vooral om 
simpele stadsfietsen. De deelfietsen in Utrecht zijn 
van Donkey Republic. 
Rond de deelfiets is overigens een heuse concur-
rentieslag uitgebroken. Wie verovert deze markt in 
Nederland? Een vergunning is niet nodig; je dumpt 
eenvoudig (honderden) fietsen in de stad. En dat 
is precies waar het fout gaat, want in Amsterdam 
(en Utrecht) staan al zo veel fietsen op straat. 

Spreiding
Het grote voordeel voor verhuurders en gebrui-
kers is dat de fietsen (met chip) op willekeurige 
plaatsen kunnen worden gestald en overal kunnen 
worden achtergelaten. De verhuurder moet dit in 
de gaten houden om een optimale spreiding te 
verzekeren. 
In principe zijn er drie groepen gebruikers: bewo-
ners, forensen en toeristen. Voor de gemeenten 

Een stukje hoger kan het nog komen, maar onder 
water loopt de Binnenstad niet. © Ton Verweij

Ben Nijssen

ligt het grootste voordeel in het gebruik door 
de bewoners, mits die hun eigen fiets minder 
gebruiken. 
Met name het gebruik door toeristen zou lei-
den tot een toename van het aantal fietsen op 
straat. De snelle, ongereguleerde invoering in de 
drie grote steden heeft tot ergernissen geleid bij 
voorbijgangers, reguliere verhuurders en ook bij 
bewoners die hun eigen fietsen niet meer kwijt 
kunnen. Dit leidde onder andere tot het op een 
hoop smijten van deelfietsen. Amsterdam heeft 
besloten fout gestalde deelfietsen van straat te 
verwijderen; in Den Haag mogen ze alleen nog op 

Hoogopgeleid en dus goed op de hoogte? 
Hoogopgeleiden weten beter wat er in de stad speelt dan laagopgeleiden. Op een ‘mediadebat’, 
georganiseerd door de Utrechtse Communicatiekring, de gemeente en TivoliVredenburg, werd dat 
als vanzelfsprekend aangenomen. 

Is het wel zo? Wat zijn hun bronnen dan? 
Lezen ze het AD/UN, de krant met het meeste 
Utrechtse nieuws? Nee, dat doen ze niet. Ze 
lezen alleen hun landelijke ‘kwaliteitskrant.’ 
De plaatselijke televisie en radio, volgen ze die? 
Nee, ook niet. Als ze al radio luisteren is dat 
naar Radio 1, Radio 4 of de Concertzender. Ze 
weten dat RTV Utrecht bestaat, maar dat is dan 
ook alles. Misschien pikken ze het lokale nieuws 
op uit de huis-aan-huisbladen? Helaas, dat kan 
niet, want ze hebben een NEE-NEE-sticker op de 
brievenbus. 
De hoogopgeleiden doen het met DUIC, De 
Utrechtse Internet Courant, die elke dag een 
paar nieuwtjes uit de stad publiceert. Het bete-

kent dat zij maar zeer matig geïnformeerd zijn. 
Slechter waarschijnlijk dan laagopgeleiden. 

Klein bier
Een van de onderwerpen tijdens het debat zou de 
vraag zijn of de gemeente een taak heeft op medi-
agebied. Moet het de overheid een zorg zijn of de 
burger goed op de hoogte is? En zo ja, wat moet 
de gemeente dan doen? RTV Utrecht subsidiëren, 
zoals nu het geval is? Dat laatste in ieder geval 
niet, vond VVD-raadslid André van Schie. Media 
moeten zichzelf bedruipen, en als ze dat niet kun-
nen, pech gehad. Na afloop vroeg de Binnenstads-
krant hem of dat wat hem betreft ook geldt voor 
wijkkranten. ‘Nee, dat niet, dat is klein bier.’

De gemeente heeft een heel bataljon beleids-
adviseurs en communicatiemedewerkers in dienst 
(volgens Van Schie 155, van wie er naar zijn idee 
150 weg kunnen), die het beleid van het college 
aan de man moeten brengen. Heel veel berich-
ten in de media komen uit hun koker. Het beeld 
dat ze bij voortduring overbrengen, is dat B & W 
verstandig en voortvarend bezig zijn. 
De gespreksleider gaf een man uit de zaal de 
gelegenheid de discussie te verengen tot een mo-
noloog over het Rotterdamse huis-aan-huisblad De 
Havenloods en andere stokpaardjes. Het leidde er-
toe dat verder praten over de rol van de gemeente 
dan maar moest gebeuren tijdens de borrel. •

speciale plekken gestald worden. Waarschijnlijk is 
dit een deel van de oplossing.
Utrecht moet lering trekken uit de ervaringen in 
andere steden en afspraken met bedrijven maken. 
Er zouden stallingplaatsen moeten worden aange-
wezen, maar waar? Of de deelfiets op grote schaal 
doorbreekt is nog de vraag, vooral omdat zeker 
in Utrecht veel bewoners een eigen fiets hebben. 
Voor de verhuurder lijken de toeristen een interes-
santere doelgroep. Voor regelmatig gebruik is de 
Donkeyfiets relatief duur: 12,50 euro per dag. De 
OV-fiets is veel goedkoper: 3,85 euro per 24 uur. •

9

Dick Franssen

www.binnenstadskrantutrecht.nl
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Bier van grachtwater 

Vredenburg krijgt vorm in 25 kleuren graniet 

Jennifer Tee opent haar laptop en laat gedigitaliseer-
de schetsen zien. ‘Een kunstwerk is niet genoeg; 
het Vredenburg blijft dan een saai plein met een 
beeld erop. Daarom wilde ik de hele vloer gebrui-
ken. Een monumentaal mozaïek, als het ware een 
stilleven van de markt, gebaseerd op de geschiede-
nis van het plein.’

Bij elk object uit het immense tafereel is zorgvuldig 
bedacht waar het moet komen en welke kleuren 
het moet krijgen. De voorstellingen worden zo 
ruimtelijk mogelijk uitgebeeld in een mozaïek dat 
bestaat uit granietblokjes van negen bij negen 
centimeter. 

Draaiboek
De natuur heeft zijn beperkingen, er zijn vijfentwin-
tig tinten graniet. Rode, gelige, blauwige en heel 
veel soorten grijs. 
‘De benodigde hoeveelheden per tint rekenen wij 
nu uit. De granietsoorten moet ik dan zoeken en 
bestellen bij de verschillende steengroeven in de 
wereld’, zegt Tee. ‘Daarna zullen wij met alle par-
tijen de logistiek rondom de uitvoering aanpakken, 
inclusief draaiboek en verantwoordelijkheden.’
Inmiddels hebben de objecten in het definitieve 
ontwerp een plek gekregen.
Bij de koffiestand van de markt komen de koffie-
bonen in het vloerwerk. Rondom de bankjes op 

Elaine Vis

Volkers schreef Wandelen over de Bierkaai, een fors 
boek over de zeker zestig brouwers die vroeger op 
de werf van de Oudegracht zaten. Allemaal gebruik-
ten ze water uit de gracht. Ze maakten gebruik van 
hefbomen (putgalgen) om het eruit te scheppen. Ze 
kieperden het daarna regelrecht de bierketels in. 
In de negentiende eeuw verdwenen ze stuk voor 
stuk, met brouwerij De Boog (bij de Zeven Steegjes) 
als laatste. Het water was te smerig geworden, als 
gevolg van een nieuw fenomeen: rioleringen. Die 
kwamen uit in (of boven) de gracht. 

‘We doen het omdat het kan: bier brouwen met water uit de gracht’, zegt Kees Volkers, 
historisch geograaf, freelance journalist, schrijver van reis- en wandelgidsen en bierbrou-
wer. Hij is er inmiddels mee bezig, samen met zijn maten Jos Eberson en Jan Ausems. Er is 
al een proefbrouwsel gemaakt, dat na zes weken gisten en rijpen uitstekend smaakte. 
De drie mannen hebben de kleine brouwerij Hommeles, met bieren met namen als Glui-
perd, Bokkepruik, Hopdonder en Dorstvlegel. 

Voor die tijd was het water relatief schoon. Volkers: 
‘Er waren allerlei verordeningen om vervuiling tegen 
te gaan. Bijvoorbeeld: de boeren mochten er geen 
kadavers in gooien. Maar er zullen heus wel ratten 
in gezwommen hebben.
In 1865 was er een cholera-epidemie. Het grachtwa-
ter bleek toen veel beter dan het water uit putten, 
dat vervuild was door lekkende secreten.’ 
De riolering was in de plaats gekomen van die secre-
ten, tonnen die met karren werden opgehaald. Met 
de inhoud bemestten de boeren hun land. 

De grote vis, de citroen, het kaasje, een klosje garen en de doos eieren hebben een definitie-
ve plek gekregen in het ontwerp. In 25 tinten graniet krijgt het Vredenburg zijn kunstwerk. 
Achter de schermen werkt kunstenaar Jennifer Tee met haar assistenten intensief aan 
het plan. Er is veelvuldig overleg met een steenhouwer. Voor de zomer van 2018 zal Markt 
Mozaïek uitgevoerd zijn.

het plein een snoepje, pastavormen en een klosje 
garen. Die objecten neem je zittend in de totale 
grootte waar. Er is ook een olijftak. 
De levendige kip, de artisjok en de sierlijke vis zijn 
zo immens dat als je erop loopt het geheel niet te 
bevatten is, maar vanaf een afstand zie je wel wat 
het voorstelt. 
Met de plaatsing van de marktkramen, ook op de 
drukste zaterdag, is rekening gehouden. De mooie 
grote objecten zijn vrij in het zicht geplaatst. 
En er is aandacht voor de looproute. De kip zal te 
zien zijn als je uit Hoog Catharijne komt.

Geschiedenis
Voor de achtergrond van Markt Mozaïek zijn verschil-
lende proeven gemaakt, mét en zonder patroontje, 
gemêleerd en in meerdere kleurstellingen. De keuze 
valt wat betreft Jennifer op een achtergrond opge-
bouwd uit twee lichte tonen grijs, dat is levendig 
en verwijst naar Romeins mozaïek. Dit was immers 
een van de inspiratiebronnen, de geschiedenis van 
Utrecht.
Ook de contouren van het Kasteel Vredenburg 
zijn in de achtergrond verwerkt, een uitdrukkelijke 
voorwaarde bij de opdracht. 
En natuurlijk zijn alle technische onderdelen meege-
nomen, zoals elektriciteitspunten, stormankers voor 
de marktkramen en goten voor het water waarmee 
het plein na afloop van de markt schoongespoten 
wordt. 

Er staat een afspraak met de gemeentelijke ontwer-
pers om met elkaar de zitelementen op het plein af 
te stemmen. Vanaf de start van het traject in juni 
werken kunstenaar, steenhouwer, een expert in 
mozaïek, Culturele Zaken en de aannemer nauw 
samen. Een plein zijn identiteit geven, een dergelijk 
groot project, kan je niet met één partij doen. •

Een bewonersinitiatief formuleerde begin 2016 de 
wens voor een fontein, een monument of kunstwerk 
op het saai gevonden Vredenburg. 
De gemeente pakte dit op en stelde een brede kunst-
begeleidingsgroep in. Daarin zaten enkele bewoners 
van het Initiatief herinrichting Vredenburgplein en 
vertegenwoordigers van de Wijkraad Binnenstad, 
Klépierre, marktcommissie, Centrum Management 
Utrecht en van de Utrechtse jeugd, vertegenwoordigd 
door scholieren van het Stedelijk Gymnasium. De 
gemeente stelde in samenwerking met de Advies-
commissie Beeldende Kunst en Vormgeving en de 
kunstbegeleidingsgroep de opdrachtformulering voor 
de kunstenaars op. 
Uiteindelijk presenteerden vijf kunstenaars een schets-
ontwerp via een internet peiling aan het publiek. Deze 
vijf voorgestelde kunstenaars zijn bekend met grote, 
ingewikkelde opdrachten waarin aan legio randvoor-
waarden voldaan moet worden.
Tienduizend geldige stemmen werden uitgebracht. 
Jennifer Tee won de opdracht met haar schetsont-
werp. 
Meer informatie:www.teeteetee.nl www.cu2030.nl /
Vredenburgplein •

Voorgeschiedenis

Heerlijk helder Oudegrachtbier © Sjaak Ramakers

 Jennifer Tee in de wind © Humphrey Daniëls

Zere knieën
Terecht stond het grachtwater de afgelopen eeuw 
in een kwade reuk. Maar van geen enkel huis in 
Utrecht mondt de riolering nog uit in de gracht.
Volkers – gebiologeerd als hij is door de Utrechtse 
‘biergeschiedenis’ – vroeg zich af of het grachtwater 
inmiddels schoon genoeg is om te gebruiken voor 
bier. Laboratoriumonderzoek bevestigde zijn ver-
moeden: het is prima. ‘Trouwens: voordat het bier 
wordt, wordt het gekookt. Alle bacteriën zijn er dan 
uit. Je hoeft er echt niet bang voor te zijn.’
Het onderzoeksresultaat was het sein om met em-
mers water uit de gracht te halen en in vaten naar 
de brouwerij in Houten te brengen. 
Volkers: ‘Het is nogal omslachtig op deze manier; je 
krijgt er pijn in je knieën van. We blijven het natuur-
lijk ook niet zo doen, maar als stunt, als grap is het 
leuk.’ •

Wie regelmatig door Utrecht loopt ziet dat op veel 
plekken gemetselde gevels worden gereinigd. De 
bedoeling is om de uitstraling van de panden te ver-
beteren. Vaak kiest men er dan eveneens voor om het 
voegwerk integraal te vervangen. Voegwerk dat nog 
in goede conditie is en makkelijk nog tientallen jaren 
of langer kan blijven zitten wordt met het grootste 
gemak en soms op grove wijze uitgeslepen. Helaas 
heeft deze goedbedoelde poetswoede een duidelijke 
keerzijde.
Bij vrijwel alle gekozen reinigingsmethoden kan (ern-
stige) schade ontstaan aan de huid van de bakstenen. 
Als deze huid kapot gaat, krijgen weer en wind sneller 
invloed op de stenen en zullen deze gemakkelijker 
afbrokkelen. De bakstenen worden ook ruwer, wat 
betekent dat ze vervolgens sneller en dieper vervuilen. 
Duurzaam is het effect van de gevelreiniging dus niet: 

veel gevels zijn binnen enkele decennia weer vuil. De 
nieuwe voegen hechten door een verkeerde samen-
stelling vaak ook niet goed aan het oude metselwerk. 
Veelal worden klassieke kalkmortelvoegen, aangepast 
aan de hardheid van oudere stenen, vervangen door 
cementvoegen. Deze hardere voegen kunnen de de-
licate vochthuishouding van een gevel verstoren, wat 
op termijn tot ernstige schade leidt. 
Ondanks alle door reiniging en ‘voegherstel’ ver-
oorzaakte schade gaan veel woningeigenaren, vaak 
uit onwetendheid, er regelmatig toe over om het 
metselwerk grondig te renoveren. Voor een duur-
zame omgang met uw woning is een zorgvuldige 
omgang met gevelreiniging en voegwerkherstel echter 
noodzakelijk. Belangrijk is om het vervangen van 
voegwerk zoveel mogelijk te beperken tot noodzakelij-
ke werkzaamheden; vervang alleen wat echt slecht is. 

Dat is beter voor de gevel en bespaart veel geld. Voor 
reiniging is het enige goede advies: doe het niet! Voor 
monumenten zijn voeg- en reinigingswerkzaamheden 
vergunningplichtig. 

Norman Vervat, kunsthistoricus en actief voor de 
Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke 

monumentenorganisatie die zich ook in Utrecht 
inzet voor het behoud van historische gebouwen. 

Meer info: vervat2000@yahoo.com

Noot redactie: Inspecteurs van de gemeente zijn 
oplettend bij dit soort werkzaamheden. Wat je ook 
moet weten, is dat je dezelfde soort voeg moet 
terugbrengen. Bij bewoners van de Oudegracht zijn 
de werkzaamheden stilgelegd omdat men verplicht 
werd een knipvoeg aan te brengen. • 

Ga zorgvuldig om met gemetselde gevels 
Ingezonden

Ziggo/Vodafone naar HC 

Ziggo/Vodafone concentreert volgend jaar 
al haar kantoren, met in totaal 1400 mensen, 
in Hoog Catharijne. Het bedrijf zit nu nog 
op diverse plaatsen in Utrecht en verder in 
Amsterdam. • 

Ikea op Vredenburg

Ikea heeft toestemming van de gemeente om 
op het Vredenburg een tijdelijke cadeautjeswin-
kel neer te zetten. De giftshop is open van half 
november tot eind december. Buiten komt een 
groot digitaal scherm waarop je op tijden dat de 
winkel dicht is je cadeautjes kunt bestellen. • 

Dick Franssen
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Respect graag
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Meer dan manshoog ligt het verpakkingsmateriaal op 
de hoek van de Drieharingstraat en het Vredenburg. 
Winkels en restaurants mogen hier hun papier en karton 
gebundeld neerleggen. Vanaf vijf uur ’s middags. Maar 
bijna iedereen gooit al veel eerder allerlei vuil op de steeds 
groeiende hoop.

Ondanks de hoeveelheid hebben Ali Gelmez (47) en Deniz 
Jongerius (21) het in een mum van tijd opgeruimd. Voor 
voetgangers die er langs willen is het wel dringen. Want 
ja, die fietsen… •

13

Smerige, stinkende grachten en straten. Metershoge bergen vuil. Zó zou de Binnen-
stad eruitzien zonder de reinigingsdienst, zonder de tientallen mannen en vrouwen 
die dagelijks in touw zijn om de stad leefbaar te houden. Huisvuil, grof vuil, papier en 
karton, het wordt allemaal bij je opgehaald. En de straten en pleinen worden ge-
veegd.
Hulde voor de mensen die die klus klaren, maar ze hebben wel vaak het gevoel dat 
ze er alléén voor staan. De burger werkt niet erg mee: losse troep op plekken waar 
gebundeld karton kan worden neergelegd. Fout geparkeerde fietsen die de toegang 
belemmeren voor vuilnisauto’s. Zakken die al dagen te vroeg op straat liggen.
Hun hartenkreet: ‘Burgers, graag een beetje meer respect voor ons werk.’ •

13

Na de markt moet het Vredenburg er weer netjes bij 
komen te liggen. Dus als de kooplui weg zijn en de kramen 
opgeruimd, kan de veegploeg aan het werk. 
En worden de vuilnisbakken geleegd. Ze zijn de hele 
avond bezig om alles weer schoon te krijgen. 
Arris Schrijver (61) is één van de oudste medewerkers 
van de ploeg. Met zijn bladblazer zorgt hij ervoor dat het 
vuil zó bij elkaar komt te liggen dat de veegwagen het 
makkelijk kan behappen.

Arris is een uitzendkracht. Rijdt dagelijks een paar uur 
heen en weer naar zijn woonplaats in het oosten des 
lands. Toch hoopt hij vurig op een vaste aanstelling. 
Want ondanks zijn leeftijd wil hij dit werk nog lang 
blijven doen.•

Je maakt telefonisch een afspraak en het grof vuil wordt 
bij je opgehaald, zoals hier op de Nieuwegracht. Henk 

Terpstra (29) en Deniz Jongerius (21) komen langs met de 
kooiwagen en ruimen het op. •

De zware vuilnisauto 1496 mag maar in een klein 
stukje Binnenstad worden ingezet. Op de meeste 
plaatsen kan het wegdek het gewicht niet aan en 
worden kleinere auto’s gebruikt. Maar het Oud-

kerkhof en de Domstraat kunnen ertegen. 
Aan het stuur Jerry van der Jagt (40). En als ‘lopers’ 
Jordi van Tessel (25) en Frans Biek (37). De lopers doen 
het zware werk: tillen het karton van de grond en 

gooien het in de muil van de vuilniswagen. Ze weten: 
dit is niet vol te houden tot je pensioenleeftijd. •
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GroenLinks wil het voetgangersgebied, dat op 1 
januari al flink groter wordt, nog verder uitbreiden, 
‘om te beginnen langs de Oudegracht. De veiligheid 
van voetgangers staat voorop, fietsers zijn te gast.’ 
De partij wil dat de Binnenstad zoveel mogelijk 
autovrij wordt.’ 
De Oudegracht autovrij maken kan, zo staat in het 
programma, vanaf 2020 als de contracten met de 
parkeergarages Springweg en Paardenveld aflopen. 
De gemeente moet ze dan kopen en er buurtbewo-
ners laten parkeren. Een deel van de ruimte wordt 
fietsenstalling. 

D66 wil snel meer laadpalen in de stad om elek-
trisch rijden te stimuleren en is verheugd dat de 
nieuwe regering experimenten mogelijk maakt om 
elektrische rijders lagere parkeertarieven te rekenen. 
De partij wil dat Utrecht een sloopregeling invoert 
voor auto’s op fossiele brandstof, in combinatie met 
een aanschafregeling voor (de goedkoopste) elek-
trische auto’s. (Zo’n auto kost nu ongeveer 33.000 
euro, maar is over bijvoorbeeld vijf jaar bij inruil 
waarschijnlijk weinig meer waard, omdat de auto’s 
dan al lang achterhaald zijn, red.) 

Milieuzone strenger
D66 wil de milieuzone op termijn strenger maken 
voor diesels en uitbreiden naar vervuilende (twee-
takt)scooters en -brommers.
De ChristenUnie wil dat de wegen zo worden 
ingericht, dat de gemiddelde fietser binnen Utrecht 
sneller is dan de gemiddelde automobilist.
 

D66 en GroenLinks willen Oudegracht autovrij
De Binnenstad nog autoluwer, de Oudegracht autovrij. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 
zijn het er in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart helemaal 
over eens. De PvdA en het CDA willen autogebruik verder ontmoedigen, maar vinden dat 
de Binnenstad voor automobilisten wel bereikbaar moet blijven. De VVD wil dat het aantal 
parkeerplaatsen in de Binnenstad minimaal gelijk blijft. 

De PvdA concentreert zich in haar verkiezingspro-
gramma op het opheffen van de tweedeling in 
de samenleving. Over het verkeer is ze kort: ‘We 
hebben de mooiste Binnenstad van Nederland. 
Toegangswegen raken verstopt en parkeerplaatsen 
zijn schaars, waardoor mensen die van een auto 
afhankelijk zijn steeds moeilijker in de (Binnen)stad 
kunnen komen. De PvdA wil dat Utrecht een plek 
blijft voor iedereen.’
De VVD zegt: ‘Als parkeerplaatsen op straat ver-
dwijnen, willen wij dat ze in garages in de directe 
omgeving terugkomen voor vergelijkbare prijzen. 
Mocht het individuele autogebruik echt afnemen, 
dan kan de gemeente op een later moment de 
parkeernorm alsnog verlagen.’

Meer festivals
Over een ander actueel thema, de horeca, spreken 
vooral D66 en de VVD zich uit. Klaas Verschuure, 
lijsttrekker van D66 en partijgenoot van wethouder 
Jeroen Kreijkamp, de opsteller van het horecakader 
2017, zegt: ‘Utrechters zijn echte terrasliefhebbers; 
veel toeristen verwonderen zich erover dat bij de 
eerste zonnestralen de hele stad zich naar bui-
ten lijkt te verplaatsen. De Utrechtse horeca trekt 
momenteel een groot en divers publiek aan. Daar 
zijn we blij mee. Omdat de stad groeit en het aantal 
dagjesmensen en toeristen toeneemt, zien wij ruim-
te voor uitbreiding van de horeca. Met name aan 
de randen van de Binnenstad en in de wijken is hier 
behoefte aan. Een prachtig voorbeeld hiervan is de 
uitbreiding op Rotsoord in Hoograven en langs de 

Vaartse Rijn. D66 wil horecaondernemers graag de 
ruimte geven om hun vak uit te oefenen, onnodige 
belemmerende regels schaffen we af. Handhaving 
moet pragmatisch zijn. (...)We willen daarnaast een 
meer flexibel terras- en vergunningenbeleid, waar-
binnen ook ruimte is voor nieuwe concepten en 
mixfuncties. D66 blijft vóór vrije sluitingstijden in de 
horeca. Overleg tussen ondernemer en omwonen-
den is hierbij belangrijk. Levendigheid en leefbaar-
heid moeten samengaan.
D66 vindt het belangrijk dat festivals ruim baan 
krijgen, zolang deze in de directe omgeving niet 
langdurig of onevenredig overlast veroorzaken.’

Mensenhandel
De andere liberale partij, de VVD, verwoordt het zo: 
‘De gemeente mag geen regel invoeren die zij niet 
redelijkerwijs kan handhaven. Winkels verdienen 
speciale aandacht. Als bijvoorbeeld een boekwin-
kel een lezing met een drankje wil organiseren, 
wil de VVD dat dit mogelijk is zonder meteen een 
horecavergunning aan te hoeven vragen. Flexibiliteit 
is voor ons het uitgangspunt. Ook een vergunning 
voor één dag kan een oplossing zijn. De VVD wil 
dat de gemeente voor terrassen geen vergunningen 
verleent, maar algemene regels opstelt.
De VVD wil dat de gemeente de komst van bios-
copen, theaters, podia, festivals en musea in de 
gemeente stimuleert.’
Opmerkelijke punten uit het programma van de 
ChristenUnie: ‘De prostitutiesector is onmisken-
baar verbonden met uitbuiting en mensenhandel. 
De ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad moet 
worden gestaakt. De tippelzone, eind jaren tachtig 
opgericht om drugsverslaafde vrouwen te ‘helpen’, 
moet sluiten.
De subsidie aan ’t Hoogt wordt stopgezet.’ •

Nog een stalling

© Tom B. Laneige

Evenwijdig aan het bussta-
tion vordert in rap tempo 
een fietsenstalling met ruim 
drieduizend plaatsen. Het dak 
van de stalling gaat onderdeel 
uitmaken van het Forum, een 
looproute van de Moreelse-
brug via Centraal Station tot 
de Van Sijpesteijnkade. De 
stalling (bij de tot rijkskanto-
rengebouw getransformeerde 
voormalige Knoopkazerne) 
gaat begin volgend jaar open. 
Inmiddels zijn er in de stalling 
onder het toekomstige stati-
onsplein weer 1.600 plaatsen 
bijgekomen. Het worden er 
daar uiteindelijk 12.500. •

Tijdens de maandelijkse monitoringsrondes in een 
elektrische boot van Greenjoy zag de Initiatief-
groep dat na een aarzelende start de planten op de 
eilanden weelderig gingen groeien, een bewijs dat 
het water in de singels (te) voedselrijk is. Gedurende 
het seizoen moest er regelmatig worden gesnoeid, 
vooral planten die zich er spontaan vestigden. On-
danks de afzetting met hekjes gingen meerkoeten 
de eilanden toch als nestplaats gebruiken. 
Het duikteam Gejo dat voor de IVS inspecties uit-
voerde, constateerde dat de wortels van de planten 
moeilijk door de eilanden naar beneden groeien. 
Dat viel tegen, want het is wel de bedoeling dat de 
eilanden ook onder water nut hebben. De wortels 
moeten een schuil- en verblijfplaats voor onder 
andere vissen vormen. De wortelgroei werd echter 
alleen langs de zijkanten waargenomen. Bij nieuwe 
eilanden moet meer aandacht aan de doorworte-
ling worden besteed.

Weinig licht
Het zicht onder water was slechts minimaal, 
maar toch konden de duikers de van wilgentenen 
gemaakte bollen terugvinden waar onderwater-
planten in waren geplant. Slechts weinig planten 
waren gegroeid. Waarschijnlijk komt dat omdat 
de bollen naar beneden waren gezakt. Er is daar 
weinig lichttoetreding, te wijten aan de vervuiling 
met slibdeeltjes. Nieuwe bollen zullen niet te diep 
worden opgehangen. 
Betere resultaten werden geboekt met de kokos-
rollen waar planten in zijn gestoken. Vooral de 

Vergroening singels: gemengde resultaten
Ben Nijssen

Van de elementen die de Initiatiefgroep Vergroening Singels (IVS) vorig jaar in de Stads-
buitengracht aanbracht, deden vooral de planten op de vier eilanden het geweldig. 
Onder water waren de resultaten minder uitbundig, zo is uit de eerste evaluatie gebleken. 
De IVS wil drie dingen bereiken: een mooie uitstraling voor de singel met een geleidelijke 
overgang van water naar land, bevordering van de biodiversiteit en verbetering van de 
waterkwaliteit. 

rollen langs het nieuwe deel van de Catharijnesingel 
deden het goed. Met een paar rollen ging het iets 
minder doordat ze een kwartslag waren gedraaid. 
Ook hier moeten volgend jaar niet-gewenste plan-
ten worden verwijderd. 

Algengroei
De kokosrollen langs de Maliesingel hebben het 
maar deels goed gedaan. Dit kwam doordat delen 
te ver onder water liggen. Dit wordt verholpen. 
Langs de nieuwe singel bij het Paardenveld is er 
ook een stuk nieuwe natte oever aangelegd. In het 

begin belemmerde sterke algengroei de groei van 
de waterplanten. Eén keer algen verwijderen was 
genoeg om helder water te krijgen en inmiddels zijn 
de planten er goed gaan groeien.
Het duikteam inspecteerde ook de mosselkratten 
die Bureau Waardenburg in de singel legde. Mosse-
len zijn in staat om water te zuiveren door algen te 
verwijderen. Op de kratten zaten echter nog alleen 
broedsels van mosselen. Wél bleken zich inmiddels 
mosselen te hebben genesteld op de naden van de 
stalen damwanden waar de betonnen oeverrand op 
vastgemaakt is. 
Dit seizoen is ook de eerste FUP (fauna uittreed-
plaats), in de vorm van een brede plank met 
laddertjes naar de kant, in het water gelegd. 
Eenden hebben er druk gebruik van gemaakt. 
Geëxperimenteerd werd met middelen om de FUP 
aan de betonnen rand vast te maken. Door het 
voortdurend bewegen van de plank in het water 
slijten draden snel door. Hetzelfde probleem doet 
zich voor bij het lange eiland bij Tolsteeg. Er wordt 
nu gezocht naar een combinatie van bevestigings-
kabels in de betonnen rand en afhoudbalken die 
tegelijkertijd dienen om in het water drijvend vuil 
achter de eilanden weg te houden.

Onderwatercamera’s
Voor volgend jaar staat op het programma: 

• veel meer FUP’s in het water leggen;
• wilgentenen bollen op andere wijze en minder
 diep bevestigen;
• plantengroei op eilanden en rollen beter 
 reguleren;
• in samenwerking met Bureau Waardenburg
 nieuwe afbreekbare mosselkratten in combinatie
 met onderwaterplanten testen;
• een audiotour samenstellen;
• het duikteam opnieuw inschakelen;
• gebruikmaken van onderwatercamera’s die 
 vanuit een boot kunnen worden bediend.

Achter de schermen wordt er gewerkt aan een 
groen kunstobject achter het Centraal Museum. 
Wat de Initiatiefgroep ook nog deed, was meewer-
ken aan een ecologische inrichting van het laatste 
stuk te herstellen singel. •

‘Filmtheater onontbeerlijk’
Dick Franssen

Utrecht heeft slechts één filmtheater, en dat is ’t 
Hoogt. Alle andere gebouwen waar films draaien 
zijn bioscopen. Het woord ‘filmtheater’ is voor-
behouden aan een podium zonder winstoogmerk, 
voor kwetsbare producties. 
Sandra den Hamer, directeur van Eye Filmmuseum, 
benadrukte dit op een raadsinformatiebijeenkomst 
die zogenaamd ‘film- en beeldcultuur in Utrecht’ als 
onderwerp had, maar die in werkelijkheid ging over 
de mogelijke verhuizing van ’t Hoogt naar de City- 
bioscoop in de Voorstraat. 
Verscheidene politieke partijen hadden om de bij-
eenkomst gevraagd. Ze wilden weten hoe ‘het veld’ 
dacht over het rapport dat Berenschot in opdracht 
van de gemeente maakte over de zin van het subsi-

diëren van een filmtheater voor ‘grensoverschrijden-
de, vernieuwende initiatieven.’ 
De uitkomst van dat onderzoek is dat het erg zinvol 
is. Het veld, opgetrommeld door Rianne Brouwers, 
directeur van ’t Hoogt, beaamde het in alle toonaar-
den. Ook vanwege de opleiding Audiovisual Media 
van de Hogeschool voor de Kunsten om de hoek is 
een dergelijke voorziening onontbeerlijk.
Omgerekend in fulltimebanen is ’t Hoogt nu elf 
man sterk. In City (meer zalen, meer activiteiten) 
moeten dat er twee à drie meer worden. Rianne 
Brouwer had geen cijfers van de kosten van de 
verhuizing en de nieuwe exploitatie. ’t Hoogt krijgt 
nu vier ton subsidie. •

© Ben Nijssen

Dick Franssen
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Feest van het delen 

Sinds de oprichting van het Sint-Maartensberaad 
in 2001 en vooral sinds 2012, toen de Utrechtse 
Sint-Maartenstraditie op de Nederlandse inventari-
satielijst van immaterieel cultureel erfgoed kwam, 
neemt de belangstelling enorm toe. In drie jaar bij-
voorbeeld groeide het aantal kinderen dat meeloopt 
in de lampionoptocht van 300 naar 7000. 
De Romein Martinus, die bij de Franse stad Amiens 
zijn mantel met zijn zwaard doormidden kliefde om 
een verkleumde bedelaar te helpen, is al dertien 
eeuwen nauw met Utrecht verbonden. Hij is talloze 
malen afgebeeld in steen, textiel, hout, metaal, glas, 
papier enz. Veel sporen zijn ook nu nog te bewon-
deren in vlaggen, gevelstenen, beelden, tapijten; 
F.C. Utrecht speelt in zijn kleuren.

Het K.F. Hein fonds voelt de verwantschap ook. Het 
fonds is - indachtig de bedoelingen van de oprichter 
K.F. Hein - ook een ‘deler.’ Via aanvragen van het 
maatschappelijk werk verstrekt het noodhulp aan 
spoedeisende gevallen, daklozen, maar ook aan ‘stille 
armoede.’ 
Dat het fonds de viering van St. Maarten financieel 
steunt ligt voor de hand. Zo is er subsidie voor de 
Sharing Arts Society (SAS), die in 2014 is opgericht 
om het werk, de kennis en het internationale netwerk 
van Stichting Vrede van Utrecht voort te zetten. De 
SAS is al sinds dat eerste jaar betrokken bij de organi-
satie van de Sint Maarten-Parade. Ze formuleert haar 
motivatie zo: ‘de legendes rond Martinus getuigen 
van een dynamische figuur die niet bang is om risico’s 
te nemen en onverwachte beslissingen te nemen. 
De impulsieve daad om zijn mantel te delen met een 
bedelaar is maar één van de voorbeelden. De eigen-

Petities voor en tegen brug

Wel of geen voetgangersbrug over het laatste stukje 
nog te herstellen singel? De gemeente stelt dat 
er zeker in eerste instantie geen brug komt, maar 
niettemin zijn er in het plan twee brugvarianten 
opgenomen. Voor- en tegenstanders van de brug be-
lagen het gemeentebestuur nu met petities. De voor-
standers, voornamelijk bewoners van de buitenkant 
van de singel, verzamelden een kleine driehonderd 
handtekeningen. De tegenstanders deden het nog 
ietsje beter, met 329 handtekeningen op peildatum 
25 oktober. Ze schrijven onder meer dat een extra 
brug tussen de Bartholomeïbrug (Lange Smeestraat) 

en de Marga Klompébrug (Mariaplaats) het singel-
beeld in hoge mate verstoort en dat de rijke bollen- 
en stinzenstructuur voor hotel Karel V, aangelegd en 
onderhouden door buurtbewoner Tommie Hendriks, 
door doorgraving in tweeën uiteenvalt. Ze denken 
dat het herstel van het singelplantsoen (Zocherplant-
soen) heel erg schraal uitgevoerd moet worden om 
kapitaal voor de bouw van de brug vrij te spelen.
De gemeente had al eerder verklaard de optie van 
een brug afhankelijk te stellen van verdere onder-
handelingen met het Rijksvastgoedbeheer over de 
toekomst van het gebied rond het Moreelsepark. •

wijsheid van Martinus getuigt van een open geest 
die zichzelf en anderen de ruimte wil geven. Deze 
houding past bij de dynamische maar ‘ongedeelde’ 
stad die Utrecht wil zijn.’

Lopen met een ezel
Het K.F. Hein fonds vond ook het initiatief van 
theatermaker Tjerk Ridder de moeite waard om te 
steunen. ‘In het licht van Martinus’ maakte Ridder 
samen met het ezeltje Lodewijk deze zomer een so-
ciaal-culturele pelgrimstocht van Parijs naar Utrecht. 
De Europese culturele Martinusroute is een traject 
langs historisch erfgoed van oorlog en vrede. 
Hij vindt dat St. Maarten al eeuwen symbool staat 
voor barmhartigheid en solidariteit en was be-
nieuwd wat delen en broederschap betekenen in 
de huidige samenleving. Via crowdfunding wilde hij 
genoeg geld bij elkaar krijgen om tijdens zijn tocht - 
net als Martinus - de helft te kunnen weggeven aan 
mooie, persoonlijke initiatieven die hij tegenkwam. 
Op de website tjerkridder.com kun je zijn lange 
pelgrimage volgen. Aanspraak heeft hij genoeg. 
‘Als je wandelt met een ezel hoeft er maar dát 
te gebeuren of iemand begint een verhaal tegen 
je.’ Maar het ligt natuurlijk ook aan hemzelf. Hij is 
nieuwsgierig, hij vraagt, hij luistert. Op het ogen-
blik is hij bezig zijn ervaringen te verwerken in een 
multimediaal theaterprogramma dat in 2018 wordt 
uitgebracht.
Ridder maakte een paar jaar geleden een tocht 
door Europa met alleen een caravan. Een auto had 
hij niet. Zijn project heette: ‘Trekhaak gezocht. Je 
hebt anderen nodig om verder te komen.’
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Sint Maarten-optocht 2016 © Michael Kooren

Naakten kleden
St. Maarten is niet alleen tegenwoordig in Utrecht 
populair, ook in de Middeleeuwen was dat het ge-
val. Bisschop Hendrik van Vianden zag in 1251 bij 
een bezoek aan het Sint Catharinaklooster op het 
Vredenburg ‘dat daar dagelijks een groote menigte 
armen nederlaag en door den arbeid en zorg der 
hospitaalbroeders verkwikt werd.’
Op de sterfdag van Sint Maarten was er een grote 
jaarmarkt, maar het hele jaar door werd ‘liefda-
digheid verricht ten behoeve van de armen en 
zwakken, werden de naakten gekleed, de zieken 
verzorgd en de behoeftigen gespijsd.’
Karel V maakte in 1528 een eind aan de cultus. De 
macht van de bisschoppen moest worden gebro-
ken. Beelden werden vernietigd, de afbeelding van 
Sint Maarten werd uit het stadswapen en vaandel 
verwijderd. De traditie van ‘Maartenszingen’ bleef 
in de kop van Noord-Holland door de eeuwen be-
staan, maar in Utrecht kwam de belangstelling pas 
in het begin van de twintigste eeuw terug.

In het hoekje bij nummer 11/12 op het Domplein 
ligt het verscholen Maartenshofje met een modern 
beeldhouwwerk van Erica van Seeters. ‘Een plek 
om te delen.’

Sint Maarten is nooit in Utrecht geweest. Veel 
Europese steden hebben Sint Maarten als be-
schermheilige uitgekozen. Maar bijna nergens zijn 
er zoveel herinneringsplekken te vinden als in de 
Binnenstad van Utrecht. Sint Maarten leeft. Zowel 
materieel als, nog belangrijker, immaterieel. Ge-
ven, delen, zorgen. Verantwoording dragen voor 
de medemens. Dat past Utrecht. •

De St. Maartenviering is steeds uitbundiger, en dat merk je op allerlei plaatsen in de stad. 
In de week dat deze krant verschijnt is ‘het feest van het delen’ in volle gang. 

Prijswinnend gebouw wordt vervangen

De Welstandscommissie heeft de universiteit er niet 
van kunnen overtuigen dat de vervanging van het 
Universiteitsmuseum in de Lange Nieuwstraat een 
bijna barbaarse daad is. De universiteit blijft erbij 
dat het gebouw totaal moet worden herzien om de 
groeiende stroom bezoekers op te vangen. Volgens 
het architectenbureau kan niet worden volstaan met 
kleinere ingrepen. Met het huidige gebouw won 
architect Koen van Velzen in 1997 de tweejaarlijkse 
Utrechtse prijs voor architectuur, de Rietveldprijs.
De prijs is vanaf 1991 vijftien keer uitgereikt, waarvan 

drie keer voor een gebouw in de zuidelijke Binnen-
stad. De eerste winnaar was Abel Cahen met de 
nieuwbouw van het Instituut voor psychiatrische 
dagbehandeling achter de Gesloten Steen op de 
Oudegracht. Het staat er nog. 
Jacco de Visser was na Koen van Velzen in 2013 
nummer drie. Nu, na nog geen vijf jaar, gaat zijn 
schepping, de verslavingskliniek Victas in de ABC-
straat, op de schop. Het wordt een appartementen-
complex. Winnaar dit jaar is de Werkspoorkathedraal 
van architectenbureau MONK. •

Horecataal

De horecanota van wethouder Kreijkamp waar-
over Bram Savenije en Ben Nijssen in dit nummer 
schrijven is geen toonbeeld van taalvaardigheid. Een 
kleine selectie van grammaticale fouten en duistere 
en/of kromme passages:
•  Indien de woonomgeving en de openbare ruimte
 het toelaat 
• in typische winkelstraten in het stadscentrum
 wordt de toegankelijkheid en karakter van deze
 straten beschermd. Het toestaan van terrassen
 op de openbare weg zal hier niet dan wel terug-
 houdend worden toegestaan. 
• Met dit Ontwikkelingskader Horeca Utrecht
 2017 willen we bijdragen aan een gezonde
 groei van de stad en inspelen op nieuwe trends.
 Dit doen we faciliterend waar mogelijk door
 ruimte en regels te bieden die door initiatief-
 nemers kunnen worden ingevuld. Daar waar
 noodzakelijk, doen we dit meer sturend om
 een prettige leefbaarheid van bewoners te 
 kunnen blijven waarborgen. Met deze aanpak
 werken we aan een aantrekkelijk en gezond
 woon-, werk- en ondernemersklimaat dat aan-
 sluit bij aantrekkelijke voorzieningen zoals horeca. 
• De toegenomen omzetten in de Binnenstad 
 worden in toenemende mate positief beïnvloed
 door de horeca in het centrum. Dit sluit aan bij
 de veranderende behoeften van bewoners en
 bezoekers van de stad zoals gezond eten, vaker
 buiten de deur eten of de trend dat, met name
 jongeren, minder koken maar gebruik maken
 van foodservices zoals thuisbezorging, 
 ready-to–eat formules, take-away aanbieders
 of kleine foodspots zoals specialistische aan-
 bieders rond één product. 
• Ouders van nu zijn meer gewend om buitenshuis
 af te spreken om wat te eten of te drinken.
 Horeca in directe omgeving van woonwijken
 biedt hierdoor een belangrijke sociale functie en
 zorgen voor een prettige buurtbeleving en 
 gevoel van saamhorigheid. •

Op het Jaarbeursplein nadert het zeventig meter 
hoge, voornamelijk uit donkere materialen opgetrok-
ken bedrijfsverzamelgebouw WTC zijn voltooiing. 
Het staat op – letterlijk – een steenworp afstand van 
het witte Stadskantoor. B&W kijken er vanuit hun 
kamers op de bovenste verdieping net overheen. 
‘De gemeente Utrecht is blij met de komst van het 
gebouw. Een World Trade Centrum is goed voor de 
stad’, meldt de website van de Projectorganisatie 
Stationsgebied. 
Volgend jaar is de ondergrondse Jaarbeursgarage 
(drie lagen, achthonderd plaatsen) gereed en kan het 
plein worden ingericht. Iets verder weg, op de Van 
Sijpesteijnkade, is VolkerWessels een toren van 29 
verdiepingen met 270 woningen aan ‘t bouwen. Het 
monument op nummer 25, dat moest blijven staan, 
wordt de ingang. De toren komt eromheen. •

© Dick Franssen

Erik van Wijk

Donker en licht
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Wijkbureau Binnenstad 

Minder blik, meer bloemen

Dat de stoepen een paar jaar geleden 
werden verbreed, vond ik ook een 
goede zaak: ruim baan voor de 
voetganger. Totdat er in de buurt een 
aantal verbouwingen plaatsvond. 
De bouwvakkers vonden onze brede 
stoep ideaal om op te parkeren. De 
ene na de andere vrachtwagen en 
container werd voor ons raam en dat 
van de buren geplaatst, afgewisseld 
met de bestelbussen en vrachtwagens 
van klus- en besteldiensten, zodat we 
helemaal geen uitzicht meer hadden.

Plantenbakken
In mei vroeg ik daarom aan de 
gemeente of we plantenbakken voor 
ons huis mochten plaatsen. Twee 
commissies bogen zich daarover, 
waarna we groen licht kregen omdat 

de stoep breed genoeg was. Bij het 
Initiatievenfonds konden we de 
bakken aanvragen, die de gemeente 
zou leveren. Zelf zouden we voor de 
beplanting zorgen. Door handteke-
ningen in de straat te verzamelen, 
toonde ik aan dat er draagvlak was 
voor dit plan. Vier maanden later 
was het zover: medewerkers van de 
gemeente plaatsten vier bakken (twee 
ronde en twee vierkante, omdat ze 
die nog hadden staan) bij ons op 
de stoep. Ze blokkeerden met hun 
wagen net de weg toen burgemees-
ter Van Zanen onze straat in reed; hij 
moest een blokje om rijden. We zijn 
heel blij met de bakken, en hebben 
dat gevierd met een borrel voor onze 
straatgenoten, onder het motto 
‘minder blik, meer bloemen’.  

Initiatiefnemer Frieda Pruim, uit de Vrouwjuttenstraat, vertelt

Sint Maarten & Bartholomeus Gasthuis 
verbonden door naastenliefde

Wie het Bartholomeus Gasthuis binnenkomt, 
ziet direct het kenmerkende rood-witte stads-
wapen dat verwijst naar de mantel die Sint 
Maarten op een koude dag in 353 deelde met 
een bedelaar. Een daad van pure naastenlief-
de. Het gedachtengoed van de beschermhei-
lige van Utrecht is vervlochten in de tentoon-
stelling ‘Ik zorg voor jou.’

Het bestaan van het Bartholomeus Gasthuis komt 
volledig voort uit naastenliefde. Het begon in 1367 
met een grote gift van een onbekend gebleven 
Utrechtse burger. En zonder de bescherming en 
inspanningen van de edelman Willem van Abcoude 
een paar jaar later, was het Gasthuis wellicht niet 
uitgegroeid van korte vertoefplek voor rond-
trekkende reizigers tot een huis voor langdurige 
opvang en verzorging van zieken en ouderen. 
Deze Willem start de ‘Armenpot’ en verplicht alle 
24 broeders van de broederschap die hij oprichtte 
hier blijvend aan mee te betalen. Vele rijken volgen 
dit voorbeeld met grote giften. Uit de pot worden 
kleding, schoeisel, voedsel en soms turf en geld 
uitgedeeld onder de armen in de stad. 

Goed bedacht, goed opgevolgd 
In 1496 schenkt een anonieme weldoenster een 
turfkelder aan de drie grootste gasthuizen in 
Utrecht, waaronder het Bartholomeus Gasthuis. 
Zij vraagt hen de turfkelder te vullen en de turf in 
de winter onder de Utrechters uit te delen. Het 
denkbeeld valt in de smaak: de giften stromen 
binnen. Zo is het Fonds de Armen-noodhulp 
gesticht. 
Geen jaar gaat voorbij zonder talrijke grote en 
kleine giften. Wanneer het fonds groot wordt en 
daardoor de administratie te ingewikkeld, wordt 
een ‘ontvanger’ aangesteld. Hij wordt per gasthuis 

Wijkwijsneuzen in de Binnenstad 

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het 
initiatief wijkwijsneuzen is ontwikkeld om burger-
schap van kinderen te stimuleren.
Met wijkwijsneuzen gaan we met kinderen op 
bezoek bij bestaande netwerken in de wijk, maar 
maken we ook nieuwe contacten. Het idee is dat 
de leefwereld van kinderen en begeleidende jon-
geren en ouders wordt vergroot. Dit kan zijn met 
het bezoeken van plekken waar kinderen hun vrije 
tijd kunnen doorbrengen of hun talent kunnen 
ontwikkelen, zoals speelpleinen en sportverenigin-
gen, of bedrijven, lokale winkels en mensen die als 
vrijwilliger iets voor de wijk doen.

Ook willekeurige huizen zijn interessant om 
naartoe te gaan. Zolang het maar gaat over het 
versterken van de saamhorigheid en dus ook van 
de civil society. Na een bezoek aan een winkel bij-
voorbeeld, is de eigenaar, maar ook het kind, niet 
meer anoniem. Het is fijn om herkend te worden 
en gegroet.

Tijdpad
Het project duurt zeven weken. Om de week zal 
er op woensdagmiddag (na schooltijd) een bezoek 
plaatsvinden. De week voorafgaand aan een 
bezoek zal de groep samenkomen bij speeltuin De 
Kleine Dom om een (voorbereidende) opdracht, 
activiteit of spel met elkaar uit te voeren.
Wijkwijsneuzen stimuleert nieuwsgierigheid en 
opent de wereld van werk, winkels, bedrijven, 
mogelijke stages, beroepen, opleidingen. Voor alle 
kinderen in de wijk is wijkwijsneuzen een ontdek-
kingstocht, maar zeker ook voor kinderen die een 

bijgestaan door een ‘noodhulpmeester.’ De stad 
wordt in kwartieren ingedeeld, zodat de nood-
hulpmeester daar uitdelingen kan doen. Eerst van 
turf, later ook van geld, brood en kleding.

‘Ik zorg voor jou’ 
Turf uitdelen doet het Gasthuis niet meer, maar 
de Armenpot en UvoorU zijn ook van deze tijd 
én nodig. De permanente tentoonstelling ‘Ik zorg 
voor jou’ vertelt de geschiedenis van 650 jaar zorg 

en naastenliefde aan armen, zieken en ouderen. 
Van de Middeleeuwen tot vandaag. Een tentoon-
stelling anno nu: laat je meevoeren door tijdloze 
beeldende feiten, verrassingen en snufjes om zelf 
eens te ervaren hoe het is om ouder te worden. En 
wie dat ervaart, weet dat naastenliefde tijdloos is. 
Tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’, Bartholomeus 
Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht.
Openingstijden: maandag t/m zondag van 10.00 
tot 17.30 uur. Toegang gratis. •

Al twintig jaar woon ik met veel plezier in de Vrouwjuttenstraat, samen 
met mijn vriend. Een groot pluspunt vind ik dat we geen parkeerplaats 
voor de deur hebben. Daardoor hoef ik als niet-autobezitter niet tegen 
blik aan te kijken. 

Brooduitdeling aan de armen, Buurkerk Utrecht, 1870-1890

Na: bloemen © Frieda Pruim

Utrecht Natuurlijk 

Utrecht Natuurlijk geeft op locatie 
lessen aan basisschoolleerlingen over 
natuur-, milieu- en duurzaamheidson-
derwerpen. Het voortgezet onderwijs 
kan lesprojecten op maat krijgen. Er 
zijn activiteiten, cursussen en evene-
menten en ondersteuning aan bewo-
ners en organisaties met een groen of 
duurzaam initiatief. 

Binnenstad
De bewoners en organisaties uit de 
Binnenstad kunnen terecht op de 
locatie Griftsteede in het Griftpark 
(van Swindenstraat 129). Jessica van 

Essen, adviseur natuur- en milieu-
communicatie werkt op deze locatie. 
Utrecht Natuurlijk denkt mee over 
groen initiatieven, koppelt initiatief-
nemers aan elkaar, faciliteert en helpt 
soms ook met organiseren. Ook staat 
Griftsteede hiervoor open als locatie, 
bijvoorbeeld als ontmoetingsplek of 
voor de uitvoering.

Een groen idee? 
Kijk op: www.utrecht.natuurlijk.nl, 
facebook.com/griftsteede of mail naar 
griftsteede@utrechtnatuurlijk.com. • 

Ook voor hulp bij groen initiatieven:

Oogstfeest Girftpark © Jessica van Essen
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Samenwerkende vrijwilligers 
organiseren feestelijke opening 
opnieuw ingericht Domplein 

beide tuinen. Het Sint Maartensberaad 
liet kinderen (en volwassenen) alvast 
lampions voor het Sint Maartensfeest 
maken. Op de plek waar vroeger de 
Heilige Kruiskapel stond was deze ka-
pel voor even in tentdoek herbouwd. 

Samenwerking en een beetje 
Initiatievenfonds
Deze geslaagde dag kwam tot stand 
dankzij een intensieve samenwerking 
tussen de genoemde vrijwilligersorga-
nisaties en met royale bijdragen van 
enkele sponsoren en het Initiatieven-
fonds. De samenwerking smaakt naar 
meer. Een eerste vervolg is er al. De 
Vrienden van Flora’s Hof zijn door het 
Klokkenluidersgilde uitgenodigd om 
een luiding bij te wonen en hebben 
samen een herfstborrel georganiseerd. 
Ook de andere vrijwilligersorganisaties 
gaan elkaar in de toekomst meer 
opzoeken. •

Initiatiefnemer en vrijwilliger Dick Zweijtzer vertelt

Dit feest werd verzorgd door alle 
vrijwilligersorganisaties die rond 
het Domplein actief zijn. Doel was 
het Utrechtse publiek kennis laten 
maken met de bijzondere betekenis 
en geschiedenis van het Domplein. 

Het drukbezochte evenement viel goed 
in de smaak. Nadat wethouder Geldof 
van Keizer Hendrik V de ‘gebruiksrech-
ten’ van het plein kreeg overhandigd, 
kon het feest beginnen. 

Rondleidingen en activiteiten
Vrijwilligers van de Domkerk, DOM-
under, het Academiegebouw en het 
Gilde verzorgden diverse rondleidingen. 
Het publiek kon zelf aan de touwtjes 
trekken bij een door het Klokken-
luidersgilde opgestelde beierinstallatie. 
Bij Flora’s Hof en de Pandhof vertel-
den vrijwilligers over hun passie voor 

Stichting Herbouw Schip Domkerk liet het 
publiek kennismaken met het steenhouwers-
vak © Aad van der Tas

Een speciaal uit Tsjechië overgekomen 
carillon door beiaardiers van de Klokkenspel-
vereniging bespeeld © Aad van der Tas

Op ons verzoek onderzocht de 
verkeersdeskundige van de gemeente 
de mogelijkheden om een formele 
laad- en losplek in de straat te creëren 
zodat het probleem zich niet 

verplaatst naar een ander deel van 
de straat. De herinrichting van de 
Vrouwjuttenhof zou daarvoor moge-
lijkheden kunnen bieden.•

Utrecht Natuurlijk beheert vijf steedes en vier stadstuinen in Utrecht. 
Een steede bestaat uit een kinderboerderij, speeltuin en educatieve tuin.

Voor: blik © Frieda Pruim

opstapje nodig hebben om het huis uit te komen. 
Andere kinderen kunnen hen helpen om deze ont-
dekkingstocht te maken en zo maken ze meteen 
nieuwe vrienden.
Wijkwijsneuzen kunnen verslagen maken van hun 
bezoekjes en deze plaatsen in de nieuwsbrief van 
school of op een website. Zo kunnen nog veel 
meer kinderen meekijken en kennismaken met de 
mensen in hun eigen buurt. Houd de Facebook-
pagina www.facebook.com/dekleinedom/ in de 
gaten om te zien wanneer we in 2018 met een 
nieuwe groep starten. • 

‘t Egeltje woont sinds kort in bij De Kleine Dom 
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Inspiratiesessie ‘Slim leveren, 
bewust bestellen’

Wijkbureau Binnenstad 
Utrecht werkt aan een efficiënte en schone stadslogistiek 

Wijkbureau Binnenstad 

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De binnenstad wordt 
steeds drukker. De vele winkels en horecabedrijven krijgen per dag soms 
meerdere vervoerders aan de deur om goederen af te leveren. 

ber een overeenkomst getekend over 
schone en efficiënte bevoorrading 
van de binnenstad door gemeente en 
brancheorganisaties TLN, evofenedex 
en Centrummanagement Utrecht. 
Zo krijgen schone voertuigen vanaf 
januari bijvoorbeeld meer tijd om 
klanten te bevoorraden. Bekijk op 
www.utrecht.nl/goederenvervoer de 
concrete afspraken. De ondertekening 
vond plaats tijdens de inspiratiesessie 
‘Slim leveren, bewust bestellen.’ 

Het nieuwe elektrische inspectieschip © Marianne Romein

Het zes meter lange schip van aluminium vaart volledig op elektriciteit 
en wordt ingezet voor inspectie, toezicht op ligplaatsen en lichtere 
werkzaamheden, zoals kleine reparaties aan bruggen, ophangen van 
borden en sleepwerkzaamheden.Lepeltje Lepeltje @ Lepelenburg © Michiel Ton

De gemeente onderzoekt de geluidsbeleving van festivalbezoekers en 
omwonenden met de geluidsapp MoSART. 

Via deze app kan iedereen de 
beleving van het geluid van een 
evenement - zowel positief als 
negatief - aangeven. De gemeente 
en de organisator krijgen zo direct 
inzicht in het geluidseffect van het 
evenement.

‘Belevingsdata’ naast de cijfers 
van de decibellen 
De maximaal toegestane ge-
luidsnorm bij evenementen is door 
het college vastgesteld. Maar het 
‘belevingscijfer’ ontbreekt daarbij. 
Soms komen er veel meldingen van 
geluidsoverlast, terwijl de organisa-
tor met zijn geluid netjes binnen de 
normen zit. Tijdens de eerste proef 
bij het festival Lepeltje Lepeltje is 
naast de toepassing van MoSART 

actief het geluid gemonitord. Zo 
konden belevings- en absolute 
waarden met elkaar vergeleken 
worden. 

Meedoen?
De app wordt verder getest bij het 
KNUS Winterfestival. Dit festival 
met muziek, eten en drinken vindt 
plaats op 16 en 17 december 2017 
op onder andere de Mariaplaats, 
Zadelstraat, Domplein, Lijnmarkt, 
Gaardbrug, Maartensbrug en 
de Twijnstraat. Vindt u het leuk 
om mee te doen met de proef? 
Download dan de MoSART app en 
geef aan wat uw geluidsbeleving is 
tijdens het festival. Na deze proef 
kijkt de gemeente of de app ook bij 
andere festivals ingezet wordt. • 

Zet inbrekers in het zicht

De donkere dagen zijn 
begonnen en de cijfers 
laten zien dat het aantal 
woninginbraken dan 
weer stijgt ten opzichte 
van de zomermaanden. 
De wintermaanden 
bieden inbrekers nu 
eenmaal meer gelegen-
heid om ongezien toe 
te slaan. Verlichting aan, 
binnen en buiten maakt 
uw huis minder aantrek-
kelijk voor inbrekers. 

De inbraakcijfers laten ook een ver-
schuiving zien van het tijdstip waarop 
inbrekers te werk gaan. In de winter-
maanden zijn inbrekers actiever in 
de namiddag en (vroege) avonduren, 
terwijl zij ‘s zomers een voorkeur voor 
de middag hebben. Inbrekers letten 
vooral op de afwezigheid van de 
bewoners. 

Tijdschakelaars en zichtbaarheid
Sommige oplossingen zijn eenvoudig. 
Gebruik goede SKG gecertificeerde 
sloten en zorg dat het lijkt of er 
iemand in huis aanwezig is. Dat kan 
bijvoorbeeld door tijdschakelaars op 
binnenverlichting. Een inbreker staat 
niet graag in het zicht. U maakt uw 
huis veiliger door goede buitenlam-

pen met een stevig armatuur bij de 
voor- en achterdeur te plaatsen. Ide-
aal zijn lampen die vanzelf aangaan 
als het donker wordt. De combinatie 
van zicht, verlichting en goedgekeur-
de sloten verkleint de kans op een 
inbraak aanzienlijk.

Meer tips
Wilt u meer tips over hoe u het 
inbrekers zo moeilijk mogelijk maakt? 
Bekijk de website over het Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
www.utrecht.nl/pkvw. Daar leest u 
over de subsidieregelingen die in 
Utrecht gelden voor woningeigenaren 
en huurders. Andere tips tegen 
woninginbraak vindt u op 
www.utrecht.nl/veiligheid. •

Een impressie van Fietsenstalling Knoop 
© cu2030.nl

Knoopstalling

Hoe je 3000 fietsen in één ruimte krijgt Hoe richt je een fietsenstalling in?
‘Het begint met de rekken. Opdracht 
was om een stalling te maken voor 
ongeveer 3000 fietsen. Dat was een 
uitdaging met dit lange en smalle 
gebouw. We kwamen er al snel achter 
dat ‘fietsenrekken in de lengte’ de enige 
optie was. Want zet je de rekken in de 
breedte, dan ontstaan er allemaal dood-
lopende paadjes. Dat is niet overzichtelijk 
en onveilig.’ 

Zijn er eigenlijk regels waar de 
stalling aan moet voldoen? 
‘ProRail heeft een handboek waarin 
staat waar je rekening mee moet hou-
den. De breedte van de paden is één 
van die dingen. Daardoor hebben we 
een stuk fietsenrek moeten schrappen. 
Jammer, want dan is er minder plek voor 
fietsen, maar de stalling wordt er wel 
gebruiksvriendelijker door.’

Detectiesysteem
‘Net als in de andere stallingen in het 
stationsgebied, is er een detectie-
systeem. Zo kun je op de borden zien 
hoeveel plekken er nog zijn per rij. 
Maar omdat de rijen hier zo lang zijn, 
hebben we de stalling ook in blokken 
opgedeeld. Anders loop je nog einde-
loos te zoeken.’ •

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

Kees Geldof © Anna van Kooij

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 eens per maand. 
De eerstvolgende mogelijkheden zijn: 

•  dinsdag 12 december 
    vanaf 18.00 uur;
•  dinsdag 16 januari 
    vanaf 17.00 uur.

Het spreekuur is bij het Wijkbureau 
Binnenstad in het Stadskantoor, 
5e verdieping. 

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

Wijkbureau Binnenstad

Wijkspreekuur wijk-
wethouder Kees Geldof

De contactgegevens zijn:
E-mail: binnenstad@utrecht.nl
Telefoon: 14 030
Website: www.utrecht.nl/binnenstad
Twitter: @WBBinnenstad en 
@GemeenteUtrecht 

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

Om de binnenstad voor iedereen 
gezond en aantrekkelijk te houden 
werken ondernemers en vervoerders 
samen met de gemeente aan een 
efficiënte en schone stadslogistiek. 
Het doel is om in 2025 de hele stad 
uitstootvrij te bevoorraden en meer 
ruimte te creëren voor bezoekers van 
de binnenstad tijdens winkeltijden. 

Afspraken 
Om dit te bereiken is op 18 septem-

Initiatieven
Ondernemers, vervoerders en 
gemeente spraken met elkaar over 
hoe de bevoorrading nog slimmer 
georganiseerd kan worden. Het ging 
ook over concrete initiatieven als 
het gezamenlijk laten ophalen van 
het afval en het creëren van goede-
ren-uitgiftepunten. Dat zijn punten 

waar goederen afgeleverd kunnen 
worden. Van daaruit is vervoer met 
bijvoorbeeld een bakfiets naar de 
afzonderlijke winkels of ondernemin-
gen mogelijk. 

Wilt u aansluiten bij één van de 
initiatieven? Neem dan contact op 
via stadslogistiek@utrecht.nl. •

Het inspectieschip kan de gehele dag 
elektrisch varen zonder op te laden. 
Ook medewerkers van Toezicht & 
Handhaving, Politie en Waterschap 
gaan vaak mee aan boord. 

Bier en Eco
De meeste bewoners van de Binnen-
stad hebben de Bierboot wel eens 
zien varen. Dit schip, officieel de 
Stroomboot genaamd, vaart dagelijks 
door de grachten en over de singels. 
De bekendheid zit hem ook in de 
naam: Bierboot klinkt natuurlijk lekker! 
De Bierboot komt vol aan en gaat 
leeg weg (dat wil zeggen met lege 
emballage). 
De afvalboot, Ecoboot genaamd, is 
minder bekend maar vaart ook dage-
lijks. De Ecoboot heeft een installatie 
om kliko’s te ledigen. De Ecoboot komt 
leeg aan en gaat vol weer naar de ha-

ven aan de Vaartsche Rijn. Daar wordt 
het gescheiden afval zoals papier, glas 
en restafval gelost.
Beide schepen zijn volledig ontworpen 
voor de Oudegracht en geschikt om 
de hele dag elektrisch te varen en te 
werken. Er is een dieselgenerator aan 
boord voor noodgevallen. 

Schipper
Een schip is natuurlijk niets zonder 
een schipper. De medewerkers van 
de Havendienst hebben allen ruime 
ervaring op het water, veelal vanuit de 
binnenvaart. Naast het varende werk 
hebben zij ook hun taken bij het bedie-
nen van de Weerdsluis en de bruggen. 
De meeste Utrechtse bruggen worden 
op afstand bediend vanaf de Bedien-
post aan de Vaartsche Rijn. Zo werkt 
de havendienst Utrecht aan een goed 
bevaarbare en schone stad! •

Ondertekening door Wethouder Van Hooijdonk (rechtsachter) en bestuurders van branche-
organisaties TLN, evofenedex en Centrummanagement Utrecht © Willem Mes

Proef met geluidsapp MoSART bij 
KNUS Winterfestival

Beleving van decibellen

Nieuw elektrisch inspectieschip

De havendienst van Utrecht presenteert

Wilt u weten wat er volgend jaar allemaal op de planning staat 
voor de Binnenstad? U leest het in het Wijkactieprogramma 2018 
voor de Binnenstad.
Het Wijkactieprogramma is een overzicht van meer dan 40 projecten die 
volgend jaar in voorbereiding of in uitvoering zijn én bijdragen aan de 
drie wijkambities voor de Binnenstad:
• We investeren in een hoogwaardige gastvrije openbare ruimte.
• We zetten de veiligheidsaanpak voort. 
• We reguleren het verkeer en zetten in op handhaving om overlast te
 voorkomen.
Het Wijkactieprogramma is vastgesteld door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Utrecht als onderdeel van de begroting voor 2018.
U vindt het wijkactieprogramma op www.utrecht.nl: zoek op ‘wijkactie-
programma.’ Wilt u reageren op het wijkactieprogramma Binnenstad? 
Mail naar binnenstad@utrecht.nl.

Wijkactieprogramma Binnenstad 2018 
vastgesteld

De Knoopstalling wordt gebouwd 
tussen de Moreelsebrug en 
Centraal Station Utrecht (aan 
de Croeselaanzijde), de stalling 
is begin volgend jaar klaar voor 
gebruik. 

Iriena Bouwkamp van de gemeente 
Utrecht is verantwoordelijk voor de 
inrichting van de stalling en vertelt wat 
daar allemaal bij komt kijken.

Waar nu hopen zand liggen, stroomt over een paar jaar weer water © CU2030.nl
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Politiek 

De nota biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van 
de horeca in de Binnenstad, in bestaande en in nieu-
we gebieden, plus mogelijkheden voor verzwaring 
van bestaande horeca.
Bij de Wijkraad Binnenstad stuit dit op grote bezwa-
ren. Deze zijn verwoord in een eigen zienswijze en 
een advies aan B&W en Gemeenteraad. In feite zijn 
we tegen uitbreiding van de horeca in het gebied 
binnen de singels, tenzij overleg met de betrokken 
buurt duidelijk maakt dat de omwonenden er geen 
bezwaar tegen hebben.
De redenen hiervoor zijn:
• er is al voldoende horeca in de Binnenstad en
 deze zorgt al voor aanzienlijke overlast;
• de uitgangspunten voor het beleid zijn 
 onvoldoende helder of onvoldoende onder-
 bouwd; 
• de bewoners zijn onvoldoende betrokken 
 geweest bij de totstandkoming van de plannen.

Verdringing
Iedereen onderschrijft het belang van de woon-
functie van de Binnenstad. Maar dan moet er ook 
rekening worden gehouden met de bewoners en 
hun wensen. Belangrijk daarbij is dat niet alle buur-
ten over één kam moeten worden geschoren en dat 
er ook mogelijkheden moeten zijn en blijven voor 

Het college van B&W heeft het concept voor het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 
vastgesteld. Daarin wordt de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de horeca aan-
gepast en voor de komende jaren vastgesteld. Tot 10 november konden zienswijzen over 
deze nota worden ingediend. Besluitvorming in de gemeenteraad moet nog plaatsvinden.
De plannen van B&W hebben tot grote onrust geleid onder de bewoners van de Binnen-
stad. Er is een actiegroep ‘Leefbaarheid Binnenstad’ opgericht, een enquête uitgezet om 
ervaringen met de horeca in de Binnenstad in kaart te brengen, en een petitie aangeboden 
aan B&W. Vele Binnenstadbewoners hebben een zienswijze ingediend.

www.wijkraadbinnenstad.nl

uiteenlopende categorieën bewoners.
Bewoners ervaren op dit moment al aanzienlijke 
overlast van de horeca: denk daarbij aan geluidsover-
last, stankoverlast, vervuiling, en transport in verband 
met bevoorrading. Ook de ruimte die in toenemende 
mate wordt ingenomen door terrassen wordt als 
hinderlijk ervaren. Dat geldt niet alleen voor bewo-
ners: er is in toenemende mate sprake van verdrin-
ging van winkels door horecabedrijven en dat maakt 
de Binnenstad voor zowel bewoners als bezoekers 
minder aantrekkelijk. 
De nota vermeldt herhaalde malen een toets op 
leefbaarheid. Het begrip ‘leefbaarheid’ wordt echter 
nergens concreet gemaakt. Onduidelijk blijft welke 
criteria van toepassing zijn en wanneer welke gren-
zen worden overschreden. In verband met adequate 
toetsing is verduidelijking van deze term broodnodig.

Weggezet als klagers
De Binnenstad is ingedeeld in zogeheten kwartie-
ren. Dit kan inderdaad nuttig zijn ter oriëntatie 
van bezoekers. Onduidelijk is hoe besluitvorming 
heeft plaatsgevonden over deze indeling, maar in 
deze nota wordt hij gehanteerd als uitgangspunt 
voor het horecabeleid. Dat leidt tot ongewenste 
consequenties. Wanneer bijvoorbeeld een buurt in 
het Universiteitskwartier valt, wordt geconcludeerd 

dat daar dus reuring voor studenten moet kunnen 
plaatsvinden. Deze mogelijke consequentie speelde 
echter geen enkele rol bij de totstandkoming van de 
indeling!
De bewoners zijn onvoldoende betrokken geweest 
bij de voorbereiding van de nota. Het stadsgesprek 
in november 2015 werd door de daar aanwezige 
bewoners als onbevredigend ervaren. Tijdens de 
Raadsinformatiebijeenkomst werden bewoners die 
bezwaren maakten, expliciet als klagers weggezet. 
Participatie van bewoners wordt op deze manier 
slechts het ‘afvinken’ van beperkte inspraakmoge-
lijkheden. Van betrokkenheid op buurtniveau is in 
het geheel geen sprake. 
Bij het bewaken van de leefbaarheid spelen klachten 
van bewoners hoe dan ook een rol. Dat betekent dat 
een klagende bewoner niet per se een zeurpiet is, 
maar ook dat de handhaving serieus moet worden 
genomen. Op dit moment laat de handhaving duide-
lijk te wensen over.

Verkiezingen
Het wordt hoog tijd dat bewoners in het kader van 
de motie 155 (vernieuwing wijkparticipatie) serieus 
worden genomen en dat een vorm van participatie 
wordt gevonden waarbij bewoners - net zoals Cen-
trum Management Utrecht - door de gemeente als 
gelijkwaardige partners worden behandeld. 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 vraagt de Wijkraad Binnenstad bij de politieke 
partijen ook om aandacht voor een nieuwe invulling 
van de bewonersparticipatie, om te beginnen bij 
nieuwe afspraken over de horeca.

Bas Savenije, Voorzitter Wijkraad Binnenstad •

D66 Utrecht wil een slimmere en schonere be-
voorrading van de Binnenstad. Dieselbusjes geven 
geluids- en stankoverlast en staan vaak in de weg. 
’s Ochtends verandert de Binnenstad in een hinder-
nisbaan. D66 is er voorstander van om voorrang te 
geven aan vervoerders en distributeurs die volledig 
elektrisch rijden. Voor schone distributeurs moet 
laden en lossen makkelijker zijn dan voor de meer 
overlastgevende logistiek. 

Al sinds enkele jaren vaart de elektrische bierboot 
door de grachten: een schone oplossing voor 
horecaondernemers in de Binnenstad. Pakket-
jesvervoerder DHL heeft eerder dit jaar zijn acht 
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Nota horeca moet anders

Utrecht groeit hard en dat betekent dat elke vier-
kante meter op straat drukker wordt. Het CDA 
wil dat we daar slim mee omgaan: als iedereen 
zich een beetje netjes gedraagt, kan dat ook. 

Wij vinden dat bezorgscooters (en bezorgfietsers 
tegenwoordig) zich ook netjes aan de regels 
moeten houden. Nog veel te vaak schrikken men-
sen zich rot van bezorgers die door rood rijden, 
over stoepen schieten, tegen het verkeer in gaan 
of zich op andere manieren niet aan de regels 
houden. Op verzoek van het CDA is daarom de 
aanpak van bezorgscooters strenger geworden: 
de burgemeester heeft beloofd dat er vaker 
gecontroleerd wordt en dat ook de ondernemers 
zelf vaker worden aangesproken. We horen graag 
of u dit ook merkt. Veel last op specifieke plekken 
of van bepaalde bezorgdiensten? Laat het weten 
aan onze woordvoerder Sander van Waveren 
(s.van.waveren@utrecht.nl of 06-14367390).
Komende tijd spreken we ook over het uitbreiden 
van het voetgangersgebied in de Binnenstad. Wij 
zijn er niet van overtuigd dat extra regels hier het 
verschil gaan maken. In de praktijk weten fietsers 
en voetgangers elkaar langs de Oudegracht goed 
te ontwijken; iedereen weet dat je op zaterdag-
middag niet over de Vismarkt moet proberen te 
fietsen. Extra regels gaan hier niet helpen, maar 
juist frustratie en boetes opleveren. Dit plan van 
de wethouders komt waarschijnlijk in november 
op de agenda in de raadscommissie. Ook hier 
horen we graag uw mening over.

Stefanie Jager, fractiemedewerker • 

Bevoorraad de Binnenstad 
slimmer en schoner

Dagelijks zien we ze met grote spoed door onze 
Binnenstad scheuren: de jonge, bezwete bezorgers 
van maaltijden. Maaltijd-bezorgbedrijven zoals 
Deliveroo en Ubereats zorgen voor lekker eten dat 
op een duurzame manier direct bij je thuis wordt 
gebracht. Hoe mooi en vooral ook hoe lekker kan 
het zijn?
Er zit echter ook een keerzijde aan dit mooie mar-
ketingverhaal. Het is bijvoorbeeld niet gek dat de 
bezorgers zoveel haast hebben, want ze worden 
betaald per bezorgde maaltijd. Als het een avond 
rustig is, verdienen ze dus bijna niks.
Ook zijn ze niet verzekerd tegen ongelukken en 
krijgen ze geen compensatie voor de slijtage aan 
hun - eigen - fiets en zijn ze onverzekerd tegen 
ziekte of als ze werkloos worden.
Dit is de harde werkelijkheid die schuilgaat achter 
mooie titels, zoals ‘bezorgpartner.’ Alle winst is 
voor het bedrijf, alle risico’s zijn voor de bezor-
ger. Dat geeft je maaltijd toch een wat wrange 
bijsmaak, is het niet?
De PvdA roept deze bedrijven op om hun imago 
als verantwoordelijk en duurzaam bedrijf waar te 
maken: geef je werknemers een verzekering tegen 
pech en ongelukken en betaal ze een fatsoenlijk 
loon.
Alleen zo kan iedereen genieten van een heerlijke 
en eerlijke aan huis bezorgde maaltijd! • 

Tel uit die winst

Vroeger kwam er één keer per dag een postbo-
de. Nu zijn er voor een beetje druk huishouden 
misschien wel 25 momenten in de week dat er 
iemand iets komt brengen. Een pakje van een 
postorderbedrijf, de gewone post (komt nog 
steeds, maar nu door drie verschillende bodes), de 
bezorgservice van de supermarkt met de bood-
schappen van de week, de maaltijdbezorger die 
pizza of sushi komt brengen, speciaal bestelde 
elektronica uit China, die speciale vondst van 
Marktplaats of Ebay: alles komt gewoon naar ons 
toe. Nou ja, gewoon... Het betekent natuurlijk wel 
dat er heel veel bezorgdiensten door onze straten 
rijden. Soms komen ze twee of drie keer voor ze 
je thuis treffen, of geven ze het af bij de buren. De 
snackbar bij mij om de hoek fungeert inmiddels als 
een soort pakjeshub, want daar is overdag altijd 
wél iemand aanwezig. 
In onze drukke Binnenstad is het wel een extra ver-
voersoort geworden om rekening mee te houden. 
Op veel plaatsen is het namelijk echt vervelend als 
er een bezorgbusje tien minuten op de knip-
per staat omdat de bode een adres zoekt waar 
wél iemand thuis is. En de vele bezorgscooters, 
-brommers en -fietsen zijn een factor om rekening 
mee te houden in het verkeer. Iedereen kent wel 
iemand die een keer omvergekegeld is door zo’n 
bezorgtweewieler. Heel efficiënt is de hele nieuwe 
bezorgsamenleving nog niet. 

Het kan beter
De VVD verwacht eigenlijk van de markt dat ze 
een slimmere manier vindt voor de laatste stap in 
de keten (die naar de voordeur). De bouwwereld 
heeft al begrepen dat dit slimmer kan: er is nu een 
‘bouwmaterialenhub’ op Lage Weide die ervoor 
zorgt dat er voor bouwplaatsen in de stad geen 
drie halflege vrachtwagens en tien voor driekwart 
lege bestelbusjes meer bezorgen, maar twee volle 
vrachtwagens. Dat scheelt verkeersdruk, maar is 
vooral ook véél goedkoper. Logistiek is bij uitstek 
iets waarbij automatisering voor slimme oplossin-
gen kan zorgen. 

André van Schie, raadslid • 

Slim en veilig bezorgen 
graag

brandstofbusjes vervangen door vrachtfietsen om 
op een schone manier pakketpost te bezorgen. 
Het Utrechtse bedrijf Picnic rijdt door de hele stad 
elektrisch met handige kleine voertuigen, en steeds 
meer bedrijven laten hun monteurs met een bak-
fiets naar reparatieklussen gaan. Vanaf 2018 wordt 
er gestart met het beperken van venstertijden voor 
overlastgevende voertuigen, en wordt de volgende 
stap gezet naar een slimmere en schonere bevoor-
rading. In 2025 mag er in de Binnenstad zelfs alleen 
nog gereden worden met volledig emissieloze 
distributievoertuigen.

Koploper
Slimme initiatieven uit het bedrijfsleven hebben 
er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat Utrecht 
koploper is in Nederland wat betreft slimmere en 
schonere stadsdistributie. Andere steden kijken 
graag mee en zullen Utrechtse voorbeelden toe-
passen. In de komende jaren zal het gebruik van 
vieze voertuigen in de Binnenstad sterk afnemen. 
Dat leidt tot minder geluids- en stankoverlast. De 
leefbaarheid voor bewoners van de Binnenstad 
wordt daarmee bevorderd, en daarmee blijft 
Utrecht eveneens een ideale vestigingslocatie voor 
ondernemers en bedrijven. 
Maar D66 kijkt ook uit naar vervolgstappen: het 
bundelen van de bezorgstromen. We gaan veel 
winst boeken, wanneer distributeurs niet meer 
voor één of enkele pakketjes de Binnenstad in 
moeten, maar ze een route kunnen rijden namens 
meerdere bedrijven. Wat D66 betreft wordt dat in 
de komende jaren geregeld 

Maarten Koning, raadslid • 

Drukte op straat

Drieharingstraat: alles horeca © Kateleine Passchier

Milieucentrum Utrecht dreigt na bijna 35 jaar zijn 
deuren te moeten sluiten. In een brief met een 
verzoek om financiële steun aan het college van 
B&W doet het MCU een laatste poging om te 
kunnen voortbestaan. Het centrum (Oudegracht 
60) verkeert in grote moeilijkheden nadat in 2016 
de basissubsidie van de gemeente werd gestopt. 
De brief wordt ondersteund door 35 maatschap-
pelijke organisaties. Het MCU is een Utrechtse 
organisatie die opkomt voor het belang van 
ecologie, milieu en leefbaarheid in de stad. Het 
participeert in duurzame projecten. •

Sluiting dreigt voor 
Milieucentrum 
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Hoe mooi kan de 
winter zijn…

Ik heb de bladeren opgeveegd
de straat is schoon
de boom helemaal kaal

voor mijn oog ontvouwt zich
nu het naakte takkennet
een fascinerend spel van
een oneindig aantal twijgjes
over door en langs elkaar heen
zij krijgen nu de kans
dit is hun seizoen

hoe mooi kan de winter zijn…

Oeke Kruythof

 
Oude tijden herleven

Steeds meer boodschappen worden thuisbe-
zorgd. Je bestelt ze via internet. Heel efficiënt. 
Winkelen wordt nu een vrijetijdsbesteding. 
Slenteren door de stad, genieten van de sfeer 
en kopen op gevoel.
Maar het is niets nieuws dat we voor onze 
inkopen de deur niet meer uit hoeven.

Ik denk weleens terug aan de tijd dat de bood-
schappen ook al thuisbezorgd werden. De 
bakker, de slager en de melkboer kwamen bij 
ons aan de deur. Wie niet thuis was, hing een 
briefje op. Zuivelproducten werden voor de 
deur neergezet. De slager nam de bestelling 
op en bracht zijn waren tegen etenstijd, net 
als de bakker. •

Harrie Thewessem

In de Binnenstadskrant van september 2017 staat 
een eenzijdig artikel van Marijke Brunt tegen de 
verplaatsing van het beeld van Jan van Nassau 
Het beeld is aan een opknapbeurt toe. Dat geeft 
de mogelijkheid om het te verplaatsen. Toen het 
beeld werd geplaatst, in de nabijheid van de Kapit-
telzaal waar de Unie van Utrecht werd getekend, 
stonden er nog gebouwen op het Domplein. Het 
Academiegebouw is later op hun plaats gekomen. 
Het beeld werd indertijd geplaatst op de toen best 
denkbare plek. Daar zijn nu meer mogelijkheden 

Jan van Nassau voor. Een nieuwe plaats betekent een sterkere 
relatie met de Pandhof en de Kapittelzaal. Dat de 
omvang van de plattegrond van de toenmalige 
St. Salvator duidelijker zichtbaar wordt vinden wij 
een winstpunt. Het beeld gaat opgeknapt een 
nieuwe plaats krijgen met een betere fundering. 
Bovendien, het komt op een plek waar Jan van 
Nassau heel goed met een paard gestaan zou kun-
nen hebben. Dat was niet op de plek in het koor 
van de St. Salvator. Die kerk stond er nog toen de 
Unie van Utrecht werd opgericht. Vanuit de Vereni-
ging Oud Utrecht zien wij derhalve geen bezwaar 
in de verplaatsing van het beeld.

Bert Poortman, lid Commissie Cultureel Erfgoed 
van de Vereniging Oud Utrecht

Naschrift
Poortman herhaalt de argumenten van de gemeen-
te voor verplaatsing van het standbeeld - beter 
zichtbare contouren van de Salvatorkerk en kleinere 
afstand tot de Kapittelzaal - en voegt daar als derde 
argument aan toe dat Jan er met een paard gestaan 
zou kunnen hebben. Maar het beeld toont Jan van 
Nassau zonder paard. Hij staat gewoon met zijn 
voeten op de grond, in dit geval een sokkel. 
Nog afgezien van het gewicht van deze argumen-
ten, hij gaat niet in op mijn pleidooi om ook in het 
geval van het Domplein niet ‘terug te restaureren’ 
naar één bepaald historisch beeld, maar het stand-
beeld en dus ook de Runensteen te laten staan op 
de plaatsen die de geschiedenis hen heeft gegeven.

Marijke Brunt •

Ingezonden
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Op peildatum 1 november hadden al 1218 be-
woners en ondernemers van de Binnenstad hun 
handtekening gezet onder de petitie voor het 
behoud van de leefbaarheid (en tegen een nog 
verdere uitbreiding van de horeca). Het streefgetal 
was minimaal duizend.
De petitie is opgesteld naar aanleiding van het 
verschijnen van de conceptnota horeca 2017. Zie 
diverse artikelen in dit nummer. •

Handtekeningen
voor leefbaarheid

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. •

♥ Facebook

‘Croeselaan’ nog niet beslist 

Het plan van wethouder Everhardt (D66) om 105 
beeldbepalende, degelijke vooroorlogse wonin-
gen op de Croeselaan te slopen ten behoeve van 
de bouw van een wijkje met voornamelijk hoog-
bouw is in de gemeenteraad niet goed gevallen. 
Verscheidene partijen hebben ernstige beden-
kingen. De SP wil een onafhankelijk onderzoek 
naar de vraag of de huizen kunnen blijven staan. 
Ze krijgt daarbij in elk geval de steun van de 
PvdA. Ook veel kritiek, maar dan voornamelijk 
van CDA en VVD, is er op de reconstructie van 
het Westplein, in de toekomst Lombokplein 
geheten. De partijen denken dat het afknij-
pen van het autoverkeer rampzalig is voor de 
bereikbaarheid van de Binnenstad. GroenLinks 

daarentegen vindt dat er wel harder geknepen 
mag worden. 
Vooruitlopend op het raadsbesluit over het plan 
wordt volgend jaar al begonnen met het project 
Wonderland (tot voor kort: A healthy urban 
quarter), bestaande uit twee torens met voor-
namelijk woningen. Architect Stefano Boeri uit 
Milaan, die de buitenkanten van zijn gebouwen 
vol zet met bomen en struiken, ontwierp de 
hoogste van de twee. •

Doek valt voor het 
Paradijs

Het was al een paar keer aangekondigd, maar 
nu gebeurt het toch echt: het Paradijs, het be-
roemdste Chinese restaurant van de stad, gaat 
op 27 november dicht. Liew Huat Kok wilde al 
een hele tijd stoppen, liet zijn klanten weten dat 
het dan en dan gedaan was, maar kwam niet 
tot een akkoord met de aspirant-kopers. Nu is 
er eindelijk een nieuwe eigenaar van de zaak 
op het Vredenburg-Noord. Het blijft wel een 
restaurant, maar het Chinese gaat eraf. • 
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