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Bin nenstads

Woekeren 
met de ruimte

• deelauto’s
• fietsparkeerplekken
• paaltjes
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Redactioneel

Op straat kom ik haar tegen. Het is niet haar buurt, 
want zij woont tien straten verderop in de Noordelijke 
Binnenstad. Wat doet zij hier? 

‘Ik heb mijn auto hier ergens geparkeerd. Bij ons lukt het 
niet te parkeren.’ Uiteindelijk heeft ze maar tegen de richting 
ingereden om een plek te vinden. Omdat ze anders geen idee 
heeft hoe hier te komen. 
‘Een tijd terug konden wij nog met onze auto zo snel mo-
gelijk de binnenstad uit, over de brug zo de Vogelenbuurt 
in. Dat kan niet meer. Nu moeten wij een heel stuk door het 
centrum. Dat kan toch niet de bedoeling zijn om een wijk 
autoluw te maken? Ook voor de uitstoot is dit onverantwoord’.
Ik probeer nog tegen te werpen dat het vast om tijdelijke 
maatregelen gaat, maar nee. 
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Het stikt in de Binnenstad van 
de vintage zaken. Volgens de 
Centrumgids zijn het er inmid-
dels 24. Onlangs vestigde zich 
een grote in de oude Perry. 
Het zijn er genoeg voor een 
speciale winkelroute op een 
site.

Hierbij gaat het niet alleen om 
kleding, maar ook om meubels, 
fietsen, lp’s, planten, schoenen, 
speelgoed, curiosa, fietsen, 
boeken, sieraden, meubels, 
serviesgoed en design.
De ARM is de oudste. In 1981 
begon het toenmalige bestuur 
(vijf mensen onder wie Ad 
Schenk) uit idealisme met een 
kringloopwinkel in de kelder van 
Oudegracht 247. 
Het streven: goederen hergebruiken en mensen sociale werk-
gelegenheid bieden. ‘Er is nu concurrentie’, vertelt Nannette 
Schenk, directeur van vijf winkels en twee kelders op de gracht 
en een warenhuis op Hoograven van (officieel) Stichting Kring-
loop Centrum Utrecht. 40 werknemers en 65 mensen hebben 
hier een dagbesteding.

Neppers
‘Vintage is een hype. Maar soms vraag ik me bij andere win-
kels wel af of het echt oud is, of oud gemaakt. Echte vintage 
vind je daarom nog altijd bij de kringloop zelf, is dan ook ons 
motto…’ Wat ze ook tegenkomt: ondernemers van vintage-
zaken kopen bij De ARM een tweedehands kledingstuk, ‘dat 
ze vervolgens voor twee maal de aankoopprijs verkopen’.
De opkomst van vintagezaken heeft bij De ARM intern ook 
tot discussie en veranderingen geleid. De winkels worden al 
enige tijd anders aangekleed en ingericht. Die wijziging is het 
duidelijkst te zien bij Oudegracht 255 en straks bij 274 – die 
winkel wordt nu verbouwd. ‘Daar hebben we echt een grote 
etalage en stallen we de spullen anders uit. Je moet met de 
tijd mee, beetje de uitstraling van zo’n concept store met 
hippe spullen opzoeken, af van het rommelmarktgehalte.’ 
Maar Schenk wil de identiteit van de stichting niet verloo-
chenen. ‘We kunnen meeliften op de hype, maar we blijven 
een idealistisch bedrijf. We willen met onze prijs ook onder 
die van het gelikte winkeltje zitten. Voor ons is lastig: hoe 

Luka van de Poel met zijn 
Jeep Wagoneer. © Luuk Huiskes 

vertellen we ons verhaal over duurzaamheid en sociaal 
werkgeverschap?’

Krap bij kas
In de afgelopen jaren heeft ze het klantenbestand zien 
veranderen: waren het eerst vooral studenten en mensen 
met een krappe beurs – tegenwoordig shopt iedereen, 
meer vanuit overtuiging, bij de kringloop. ‘We zien dat bij 
een grotere groep dat het milieuaspect meespeelt, sinds 
alle negatieve berichten over het gebrek aan duurzaam-
heid van ketens als Action en Primark. Natuurlijk bieden 
we nog steeds veel spullen aan voor mensen die minder 
te besteden hebben. Ook bij meubels is er veel aandacht 
voor vintage en retro, en worden er meubelstukken duur-
zaam ge-upcycled’.
Volgens onderzoek van het platform voor vintage kleding 
Thred Up staat 86 procent van de consumenten positief 
tegenover het kopen van tweedehands spullen. Dat 
was in 2020. In 2016 was nog minder dan de helft (45 
procent) positief. Deze verandering is met name toe 
te schrijven aan de millennials (tussen 1980 en 1995 
geboren). Deze groep laat zich bij het kopen leiden door 
milieu en duurzaamheid. Daarnaast speelt beleving mee. 
In een tweedehandszaak is het goed grasduinen. Boven-
dien koop je iets exclusiefs en onderscheid je je zo van de 
massa. Immers: er is maar één exemplaar beschikbaar. •

Waar laat ik dat ding?

Vintage: ooit ‘ouwe meuk’, nu hype 

Elaine Vis Redactioneel

Niet iedereen in de Binnenstad heeft hiermee te maken. 
Maar duidelijk is wel dat autobezitters moeten inleveren. 
Parkeerplaatsen worden hier en daar opgedoekt. 
De verlengde proef waarbij vier parkeerrayons zijn 
samengevoegd is een pleister op de wonde. Utrecht wil 
veel meer straten 30km-zone maken.
Tijd om op onderzoek uit te gaan. Wij spraken een 
voor- en tegenstander van autobezit in de Binnenstad. 
Houden het toekomstige parkeerbeleid tegen het licht 
en vertellen over parkeerbesognes. In dit nummer 
historische foto’s met almachtige autobezitters en een 
instructie voor de paaltjes die te zwaar verkeer op de 
grachten weren. Maar ook aandacht voor groen, de hype 
van vintage, wonen op de Wijde Doelen, de werven-
meester en rust versus reuring. 
Dit blad is té dun, maar gelukkig is de wereld van de 
bewoners altijd te volgen in de verzameling blogs op 
onze site. •

Nannette Schenk (l) en Elle van Zeeland op weg naar Oudegracht 274. 
© Gert-Jan Peddemors

Ineke Inklaar



‘Er is heel weinig ruimte in de Binnenstad, zeker in Wijk C. De wijk is erg 
versteend. Met een paar treurige bloembakken los je dat probleem niet op. 
Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden. Er moet meer groen komen en 
meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ik denk dan aan de Burgemees-
ter Reigerstraat en de Maliesingel, die als fietsstraat zijn ingericht. De auto 
is daar te gast. Dat iedere bewoner recht heeft op een eigen parkeerplaats, 
is niet meer van deze tijd. ‘Ik erken dat Utrecht veel ambities heeft, die 
allemaal veel ruimte kosten. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie 
en bereikbaarheid.’ ‘Ruimtegebrek betekent concurrentie. 
Veel Utrechtse fietspaden zijn te smal voor snelle en langzame fietsers 
tegelijkertijd. Daar heb je meer ruimte nodig als je dat goed en veilig wilt 
doen. We moeten voor kwaliteit durven gaan en daar past de auto niet bij. 
Dat geldt trouwens stadsbreed, maar zeker in Wijk C.
‘Ik zit vooral op de fiets, met een kind voorop en een kind achterop. Voor 
langere afstanden gebruik ik een deelauto van mensen in de buurt of huur 
ik een auto van een particulier via internet. Dat werkt prima. Natuurlijk 
moet er voor minder mobiele mensen die op een auto in de straat of buurt 
zijn aangewezen, een oplossing komen, door maatwerk te bieden. 
Geef hun bijvoorbeeld een ontheffing om te parkeren. Of organiseer 
vervoer: bijvoorbeeld een buurtmobiel- of bus, zoals die ook al in andere 
wijken rijden. 
‘Het weghalen van auto’s langs de straten is een goede eerste stap in de 
kwaliteitsslag in de (binnen)stad en dus ook in Wijk C. Op termijn moeten 
parkeergarages naar de randen van de stad. Maak de P&R Westraven in 
Kanaleneiland veel aantrekkelijker voor het winkelpubliek. Bied bijvoor-
beeld een gratis autowasbeurt aan of service als banden oppompen.
‘De nieuwe wijk Merwede, die autoluw wordt gebouwd, is een mooi 
voorbeeld van een toekomstgerichte wijk. We moeten keuzes maken, maar 
zonder de minder mobiele mensen te vergeten. Zij moeten gefaciliteerd 
worden. We ontkomen er niet aan om, ook in de andere wijken, te bewe-
gen naar een autoluwe stad. •

Marianne Coopmans
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Of het nou regent of niet, Merel Daniel pakt de fiets. 
© Werry Crone

'Meer groen, meer ruimte 
voor fietsers'

MEREL DANIEL

‘Zonder auto kunnen we 
niet op stap’

HUMPHREY DRUPPERS

‘Ik heb als Binnenstadsbewoner recht op het parkeren van minimaal 
één auto in de buurt. In Wijk C zijn de straten smal en is de parkeer-
druk hoog. Dat veroorzaakt problemen. Ik heb wel eens om 22.30 uur 
ruim drie kwartier rondgereden voor ik mijn auto ergens neerzette 
waar dat niet mocht. Even later kwam de politie aan mijn deur. 
Die was het met me eens dat parkeren hier een groot probleem is. 
Ik heb de auto toch maar ergens anders gezet.
‘Voor mijn werk heb ik de auto niet nodig. Ik werk om de hoek bij 
een technische dienst. Ik heb hem vooral nodig voor mijn vrouw 
Carolien. 
Zij heeft een zwaar ongeluk gehad en heeft sindsdien fysieke beper-
kingen. Zij is aangewezen op de auto. Ik ga graag met haar een dagje 
uit met de auto, anders komt ze nergens. 
‘Ze mogen van mij de Oudegracht autovrij maken en het is prima om 
de stad autoluw te maken, maar niet autovrij. Waarom worden die 
foutparkeerders, en dat zijn er genoeg in Wijk C, niet harder aange-
pakt? Je kunt hier elke dag wel ruzie maken met iemand die verkeerd 
geparkeerd staat, maar daar ben ik niet van. 
‘De parkeerproblemen in Wijk C hebben ook te maken met het 
oprukken van de terrassen, bijvoorbeeld op de hoek van de Catharij-
nekade en de Bergstraat. En met de vrachtwagens die hier laden en 
lossen voor onder meer het hotel aan de Catharijnekade.
‘De gemeente is een proef gestart met onze wijk en de Vogelenbuurt. 
Bewoners van daar mogen hun auto nu ook bij ons parkeren en 
omgekeerd. Wat denken ze wel? Ik ga mijn auto toch niet zo’n eind 
weg zetten. Doordat bewoners van de Vogelenbuurt hier parkeren, 
hebben wij hier weer minder parkeerplaatsen. Dat is toch niet uit te 
leggen!
‘Verplaats de parkeergarages in de Binnenstad naar de randen van de 
stad. In ieder geval voor bezoekers van buiten. Dan is het voor hen 
ook nog betaalbaar. •

Humphrey Druppers en zijn vrouw zijn aangewezen op de auto voor uitstapjes.
© Werry Crone

Wat vinden bewoners van de Binnenstad van het autobeleid van 
de gemeente? Dat vragen we Merel Daniel (36) en Humphrey 

Druppers (62). Elk huishouden heeft recht op minimaal één auto 
in de buurt. Daniel is voorstander van het zoveel mogelijk weren 

van de auto in de binnenstad. Druppers niet. Hun verhaal.

        Auto d’rin of d’ruit? Twee meningen
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Binnenstad wordt autoluw
Mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk: De 
Binnenstad wordt niet autovrij, wel autoluw. Het 
autogebruik moet gelijk blijven, ondanks de groei 
van de stad. Zo houden we die gezond én bereik-
baar. Binnenstadsbewoners kunnen te allen tijde bij 
hun woning komen om mensen af te zetten en te 
laden of lossen.’
De Binnenstad is belangrijk voor zowel bewoners, 
ondernemers als bezoekers. En voor automobilisten, 
vrachtrijders, fietsers en wandelaars. ‘Die komen 
samen in een kleine historische ruimte. Aan het be-
stuur de taak op de belangen van alle doelgroepen 
te letten. Dat is evenwichtskunst.’

Minder parkeerplaatsen auto
Het wordt lastiger om de eigen auto vlakbij op 
straat te parkeren; hetzelfde geldt voor visite. 
Utrecht wil het aantal parkeerplaatsen-buiten de 
komende jaren met jaarlijks met 0,5 tot 1 procent 
(750 tot 1500 plaatsen) verminderen. De vrijgeko-
men ruimte komt beschikbaar voor groen, spelen 
of ‘hangen’. De Oudegracht en het Janskerkhof 
zijn als eerste aan de beurt voor het weghalen van 
(enkele) parkeerplaatsen. 

Wethouder Lot van Hooijdonk bij de opening 
van de fietsenstalling onder House Modernes. 

© Luuk Huiskes

Bewoners raken steeds meer aangewezen op de 
20 parkeergarages in de Binnenstad of aan de rand 
ervan. Ook kunnen ze buiten de wijk parkeren. De 
gemeente onderhandelt met Klépierre - eigenaar 
van Hoog Catharijne - over bewonersparkeerplek-
ken in de garages bij HC. De Springweggarage 
wordt in 2028 gesloopt. 
Bij het opheffen van parkeerplaatsen mag de loop-
afstand naar een parkeergarage voor een Binnen-
stadsbewoner maximaal 750 m zijn. Van Hooijdonk: 
‘Mensen met een beperking zullen hun plek in de 
nabijheid van hun woning behouden.’ 
 
Meer parkeerplaatsen fiets
Voor fietsen moet er meer parkeerplek komen. 
Utrecht wil in de Binnenstad 9000 nieuwe fiets-
parkeerplaatsen maken, waarvan 5000 rond Hoog 
Catharijne – eventueel in de parkeergarages daar. 
Verder moeten er nog eens zo’n 2000 plekken 
komen in bewaakte stallingen en 2000 plekken op 
straat. Als één autoparkeerplaats wordt opgeheven, 
levert dat tien fietsparkeerplaatsen op.

Zuidpoort
De Binnenstad blijft met de auto bereikbaar voor 

bestemmingsverkeer, misschien wordt dat wel 
lastiger. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Zuidpoort: 
over de Tolsteegbarrière is straks geen doorgaand 
verkeer meer mogelijk. De wethouder: ‘Dit gebied 
willen we meer inrichten voor voetgangers en fiet-
sers, ook vanwege de looproute Vaartsche Rijn–cen-
trum.’ Het autoverkeer vanaf de Venuslaan wordt 
omgeleid; idem dito vanaf de Catharijnesingel.  
‘Bestemmingsverkeer –bewoners maar ook vracht-
rijders – krijgt via een intelligent toegangssysteem 
doorgang over het Ledig Erf. Voor de uitwerking 

Fietser en voetganger krijgen meer ruimte

Meer plek voor fietsers en voetgangers, minder voor rijdende en parkerende automobilisten. 
Misschien een tram... In de Binnenstad staat qua verkeer heel wat te gebeuren. Een uitleg.

99,68
euro wordt het nieuwe maandbedrag dat een 
Binnenstadbewoner in 2022 moet betalen 
voor een auto-abonnement in een gemeen-
telijke parkeergarage. Bedrijven betalen dan 
198,45 euro per maand.
Het stallen van een fiets in een gemeentelijke 
stalling blijft volgend jaar de eerste 24 uur gratis. 
Daarna zijn de kosten 0,60 euro per dag. •

Van onze redacteuren



Waar blijft de loodgieter?
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 Op de Oudegracht worden parkeerplekken opgeheven. © Luuk Huiskes

Ben Nijssen

Iedere bewoner en elk bedrijf in de Binnenstad heeft dezelfde ervaring. Hoe vind ik een 
bedrijf - loodgieter, timmerman - dat een klus kan komen uitvoeren? 

Het begint er al mee dat je een bedrijf moet kunnen 
vinden dat de tijd wil vrijmaken om voor een klei-
nere klus langs te komen. Als je dan daarbij vertelt 
waar dit moet gebeuren, beginnen de uitvluchten al 
te komen. De eerste barrière is de milieuzone. Maar 
daar zijn de meesten al wel aan gewend. Dan zijn 
er veel werklui, die pas als ze voor de deur staan, 
zich realiseren dat ze een parkeerplek moeten zien 
te vinden en dat dit (veel) geld gaat kosten. Komen 
ze een tweede keer dan vragen ze je soms een plek 
voor hen vrij te houden of vragen ze een plek waar 
je eventjes zonder te betalen de bus kwijt kunt. 

Zwaar gereedschap
Lukt dit niet, dan blijkt de bus alleen op een be-
hoorlijk stuk lopen geparkeerd te kunnen worden. 
Waar de werklui tegenop zien, omdat ze dan een 
heel end met zware gereedschapskisten/ladders/
bouwmateriaal moeten sjouwen, bang zijn dat ze 
vaak terug moeten omdat ze iets vergeten zijn. Of 
ze vrezen inbraak/diefstal.
Woon je in het voetgangersgebied, dan wordt het 
nog een ander verhaal. Alleen tijdens de venster-
tijden mag de bestelbus het gebied inrijden of, met 
ontheffing, iets langer. Parkeergarages waarnaar 
personenauto’s worden verwezen zijn meestal niet 
toegankelijk voor busjes. Een klusser aan huis laten 

komen, zal steeds moeilijker worden. Parkeer-
plaatsen moeten verdwijnen, om te beginnen op 
de Oudegracht en Janskerkhof. En elk jaar wordt 
het tarief weer verhoogd. Parkeerplekken zullen 
bovendien óók verdwijnen door uitbreiding van het 
voetgangersgebied. De loopafstanden voor de lood-
gieter/timmerman worden dus langer. Misschien het 
meest ingrijpend voor de klusbedrijven is het verder 
beperken van het type busjes en vrachtwagens die 
de milieuzone mogen inrijden. Sinds 1 april is de 
emissienorm voor personen- en bestelauto’s ver-
scherpt; per 1 januari 2022 worden de normen voor 
vrachtwagens strenger. Dat kan voor een klusbedrijf 
betekenen dat de eigenaar een nieuw vervoer-
middel moet aanschaffen om zijn werk binnen de 
milieuzone te kunnen voortzetten. Hopelijk bedenkt 
diegene dan wel dat het plan is om in 2025 de 
Binnenstad alleen toegankelijk te houden voor 
emissieloze (elektrische, waterstof) bedrijfswagens. 
Om die nu al aan te schaffen is ongunstig onder 
meer door een beperkte keuze en hoge kosten.

Gevlucht
Het is nu al moeilijk is een klus te laten uitvoeren; 
dat zal in de toekomst niet makkelijker worden. Dat 
zie je ook al aan het geringe aantal van dit soort 
bedrijfjes/eenmanszaken in de Binnenstad. Deze 

zijn nu al praktisch verdwenen, zo ook de sanitair-
zaak annex loodgietersbedrijf van Johan Bolwidt 
in de Twijnstraat die nu van zijn pensioen geniet in 
Amersfoort. 
Actiegroep Binnenstad030 vindt dat de gemeente 
weinig rekening houdt met deze problemen bij de 
bereikbaarheidsmaatregelen van de Binnenstad en 
vraagt daar juist aandacht voor.
Voor innovatieve bedrijven biedt de situatie mis-
schien wel kansen. Het gebruik van fietskarren kan 
bij kleine klussen een uitkomst zijn en tegelijkertijd 
parkeerkosten reduceren. De gasservicemonteur 
die bij mij thuiskwam reageerde met ‘Dan moet het 
niet regenen.’
Dit soort veranderingen vergt tijd en aanpassing 
bij de monteurs die in de Binnenstad aan de deur 
komen. Pakketbezorgers zullen als eersten het eerst 
aan de beurt zijn deze aanpassingen in te voeren, zij 
kunnen de wegvoorbereiders worden. •

van de plannen voor dit gebied hadden we een par-
ticipatietraject. Daarin bekeken bewoners, onderne-
mers, bezoekers, belangenverenigingen en andere 
betrokkenen zes varianten. Dit leidde tot twee 
nieuwe varianten die nu worden onderzocht.’
De een maakt doorgaand verkeer onmogelijk en 
gaat met camera’s werken voor de uitzonderingen. 
De ander is een mildere optie, waarbij doorgaand 
verkeer mogelijk blijft.

Tram ondergronds?
De stadsas Vredenburg-Nobelstraat-stadsschouw-
burg is erg druk, met dagelijks ruim 1500 bussen en 
veel doorgaand verkeer. Van Hooijdonk: ‘We willen 
het doorgaande verkeer daar weren. Zo creëren we 

ruimte voor de voetganger en voor groen, zodat je 
er prettig kunt verblijven. Ook kijken we naar alter-
natieven voor het busverkeer. Hoewel steeds meer 
bussen elektrisch rijden, past dit vervoermiddel toch 
minder in een attractief voetgangersgebied. We 
denken na over een tramlijn. Nog mooier zou een 
ondergrondse verbinding zijn, maar dat zal nog 
een tijd duren voordat dit kan. Belangrijk is wel dat 
je met het ov makkelijk op diverse plekken in de 
Binnenstad kunt komen.’

Nul uitstoot
Streven is dat vanaf 2030 het personenverkeer in 
de Binnenstad uitstootvrij wordt. In 2025 komt er al 
een zero-emissiezone voor bestelbusjes en vracht-

verkeer. In datzelfde jaar zullen alle nieuwe bussen 
in de stad emissieloos zijn, vanaf 2028 ook alle 
bestaande bussen.

Mobiliteitsplan 2040
In het Mobiliteitsplan 2040 voor de hele stad 
Utrecht gaat de voorkeur uit naar schone manieren 
van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. 
Dus openbaar vervoer, fietsen en lopen. Dat maakt 
de lucht schoner en de straten rustiger en veiliger. 
‘Het doorgaande verkeer wordt om de stad heen 
geleid, maar alle bestemmingen blijven per auto 
bereikbaar voor bijvoorbeeld bewoners, aannemers 
en vrachtverkeer, hoewel niet altijd via de kortste of 
snelste route.’ •

 In 2025 moet het vrachtverkeer in de Binnenstad 
emissieloos zijn. © Ton Verweij

5
bewoners van Hooch Boulandt wachten op een 
parkeervergunning voor een tweede auto. 801 
bewoners van het parkeerrayon Nieuwegracht 
e.o. staan op de wachtlijst. De eerstvolgende 
die aan de beurt is, wacht sinds november 
vorig jaar. Ook de parkeergarage Springweg is 
gewild: daar wachten 80 mensen. De eerstvol-
gende wacht sinds december vorig jaar. •



Croeselaan: geen stilstaand   blik meerParkeerbesognes
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Zoals waarschijnlijk elke Binnenstadsbewoner met een auto heb 
ik ambivalente gevoelens over de auto in ‘mijn’ Binnenstad. 
‘Wat doet die hier met zijn kar op de gracht, denkt ie hem hier 
nog ergens kwijt te kunnen?’ versus ‘Waar kan ik mijn auto nog 
parkeren op zondagavond, als iedereen kennelijk thuis zit?’

Zelden ben ik zo blij geweest met 
een mededeling van Utrecht Parkeer-
beheer als toen in 2019 mijn rayon 
2.201 werd uitgebreid tot het hele ge-
bied binnen de singels. Gelukkig is de 
proef een jaar verlengd. Wat een luxe! 
Zomaar gratis extra parkeermogelijk-
heden! Tal van nieuwe mogelijkheden 
om toch maar even de auto te pakken 
als lopen te ver is en fietsen in de 
regen te onaantrekkelijk. Egoïstisch, 
milieuverrader? 

Verbalisant 38512
Op een ochtend vond ik een bon 
onder mijn ruitenwisser. Iets verderop 
zag ik twee parkeerwachters lopen. 
Boos: ‘Bent u misschien verbalisant 
38512? Waarom geeft u mij een 
boete terwijl u weet dat ik een ver-
gunning heb?’ 
‘Is dit uw vaste rayon? Ja? Dan kent u 
mijn Saab toch wel?’ 
‘Oh, bent u die blauwe Saab? U staat 
wel eens vaker scherp geparkeerd, en 
deze keer stond u voor iets minder 
dan de helft binnen de streep, dus 
we vonden dat u het maar een keer 
moest voelen!’ 
Dan de caféhouder, wiens auto bijna 
altijd op het trottoir aan de overkant 
staat geparkeerd. ‘Die boetes zullen 
aardig opgelopen zijn!’ 
‘Och, ze weten wie ik ben. De par-

Omringd door veel bouwlawaai likken 
huidige bewoners hun wonden. De 
dramatische beslissing dat ze hun huis 
uitmoeten valt loodzwaar. Voor deze 
plek liggen de nieuwbouwplannen 
klaar. Er komt een groene wijk met 
vijf speels opgezette flats in een groen 
park. De bewoners en de kleine bedrijf-
jes uit de nieuwbouw beschikken over 
een groen besloten binnenterrein. 
Van de circa 3000 geplande woningen, 
is minimaal 35 procent sociale huur-
woning en 25 procent van de 
woningen valt in het middensegment. 
De verschillende typen worden ge-
spreid over de bouwblokken in een 
mix van koop- en huurwoningen. 
Op het Jaarbeursplein komt nacht-
horeca.

Ver weg parkeren
Op elke hoek van de veelkantige 
flatgebouwen is een kleine fietsen-
stalling, voor ongeveer 60 mensen, 
minder anoniem dan één grote stalling. 

Op de Croeselaan ontvouwt zich het beeld van de toekomst. In tegen-
stelling tot de oude Binnenstad wordt hier de auto weggewerkt uit het 
straatbeeld en autobezit ontmoedigd. Regeren is vooruitzien. De naar 
schatting 5000 toekomstige bewoners in het gebied weten van meet af 
aan waar ze aan toe zijn.   

Erik van Wijk

keerwachters mogen hiervoor geen 
boete uitschrijven, mijn overtreding 
is een politieaangelegenheid. En 
agenten komen hiervoor echt niet 
achter hun bureau vandaan.’
Zijn er voor ons, gewone autobezit-
ters in de Binnenstad, nog andere 
mogelijkheden om - al dan niet gra-
tis - te parkeren? Dat valt niet mee, 
en het wordt steeds moeilijker. Zeker 
als de grachten van hun parkeer-
plekken worden ontdaan.
Op een invalidenplek gaan staan 
is natuurlijk volstrekt uit den boze, 
hoewel ik iemand ken die behoorlijk 
misbruik maakt van het vignet van 
zijn buurvrouw. Er staan - terecht - 
ook boetes op.
Interessanter zijn ingewikkelde 
parkeerverboden. Zoiets als ‘niet 
op marktdagen of tussen 8.00 en 
11.00 uur’. Veel parkeerplekzoekers 
zien alleen het rood-blauwe bord en 
nemen niet de tijd de tekst goed te 
lezen. Kun je rustig gaan staan, op 
bijvoorbeeld een dinsdagmiddag. 
En bij parkeerplekafbakeningen 
door een aannemer is het goed 
te weten dat die vaak na 16 uur 
alweer weg is. Zijn er in Utrecht ook 
zulke fijne geheime plekjes? Jazeker, 
maar dat ga ik natuurlijk niet aan 
uw neus hangen, die wil ik voor 
mezelf houden. •

Erik van Wijk: ‘Parkeerborden altijd goed lezen!’ © Luuk Huiskes

In het parkgebied is plaats voor een 
paar deelauto’s. Privé autobezit krijgt 
geen plek. Toch een eigen auto? Dan 
parkeren verder weg in de omliggen-
de wijken. Maar waarom zou je met 
zoveel ov op een steenworp afstand? 
Huidig bewoner Pet van de Luijtgaar-
den kon er dit voorjaar al niet over uit. 
Tientallen jaren heeft hij genoten van 
een auto voor de deur. ‘De grond van 
een parkeerplaats brengt zo’n 60.000 
euro op. Het gaat hier echt niet alleen 

33
procent van de Binnenstads-
bewoners is tevreden over de 
mogelijkheid om de fiets in de 
buurt te parkeren. Dat is het 
laagste percentage van de hele 
stad. Omgekeerd noemen andere 
Utrechters zich grotendeels (76 
procent) tevreden over de fiets-
parkeerplekken in het centrum. •

Deelauto - mooi, maar  nu effe niet
Deelauto’s zouden een grote vlucht nemen, was de verwachting. 
Goedkoop, milieuvriendelijk, zorgeloos. Zeker in de grote stad. 
En al helemaal voor wie in het centrum woont, waar veel parkeer-
plaatsen worden opgeheven en de tarieven stijgen. Aanbieders (zo’n 
40) verdrongen zich op deze markt en claimden plekken op straat.   

Utrecht doet het qua deelauto hele-
maal niet slecht, heeft in 2018 zelfs de 
Autodeel Award gewonnen voor haar 
beleid. De cijfers zijn beter dan die van 
de andere grote steden.In 31 procent 
van de Binnenstadshuishoudens heeft 
iemand in 2019 één van de 5.225 be-
schikbare deelauto’s gebruikt. Voor de 
hele stad is dat percentage 17 procent. 
De deelrijders gebruikten de wagens 
het meest voor afstandjes tussen 10 
en 50 kilometer en voor vervoer van 
zware materialen (vanaf de bouwmarkt 
en naar de stort?). Een minderheid 
gebruikte de deelauto voor een wat 
langere rit, voor een weekendje weg 
met het gezin, of voor familiebezoek. 
Onderzoek wijst verder uit dat auto-
delers meer gebruik maken van het ov 
en van de fiets dan autobezitters. Maar 
dat wisten wen natuurlijk al! 

Geen gedoe
Opvallend is dat commerciële partijen 
89 procent van de markt in handen 

hebben. Andere vormen als huur van 
een particulier, verhuren van de eigen 
auto, delen met buren of familie, 
afzonderlijke ritten aanbieden/vragen 
via een platform, spelen nauwelijks een 
rol. De deeltijdautomobilist heeft ken-
nelijk een grote voorkeur voor een sim-
pel en vertrouwenwekkend systeem. 
Een app met een keycard, een vaste 
plek. Geen gedoe met uitwisselen van 
sleutels, afspraken met particulieren 
of onzekerheid over de verzekering.  
Al lijkt ‘Grifthoek’ wel een geslaagd 
experiment met een buurt-hub met 
verschillende types deelauto’s.
Wat waren de motieven om een 
deel- auto te gebruiken? Onvoldoende 
parkeergelegenheid voor de deur, op 
korte loopafstand goed ov beschikbaar, 
opzien tegen de vaste kosten van een 
aan te schaffen auto of een dure repa-
ratie, een positieve houding tegenover 
fietsen en lopen, een levensfaseveran-
dering als pensionering.
En waarom zag men er toch maar 



Croeselaan: geen stilstaand   blik meer

Straks kunnen automobilisten alleen nog ondergronds parkeren. © Luuk Huiskes

Elaine Vis

over een duurzame wijk neerzetten 
zonder auto’s, met veel groen. Het 
Stationsgebied gaat toch alleen over 
geld?’ Toch groeit er een nieuwe 
generatie op zonder de wens van een 
auto voor de deur. In New York is par-
keerloos bouwen al lang gebruikelijk 
en Amsterdam heeft de parkeernorm 
bij nieuwbouw losgelaten. Gepar-
keerde en rijdende auto’s nemen veel 
ruimte in, publieke ruimte waar ook 
woningen en parken kunnen komen.

Onder de grond
De rij geparkeerde auto’s op de 
Croeselaan tussen de Van Zijstweg 

62
procent van de Binnenstads-
bewoners heeft geen auto. 
Dat wil zeggen: in 2019, vol-
gens de laatste peiling van de 
gemeente. 35 Procent heeft één 
auto, 3 procent van de huishou-
dens heeft er twee. 
Voor heel Utrecht geldt, dat 
slechts 33 procent van de huis-
houdens autoloos is. •

10
procent van de Binnenstads-
bewoners heeft een deelauto 
gebruikt via particulier autodelen. 
14 procent maakt gebruik van een 
deelauto via een informeel 
netwerk; 13 procent reed in een 
deelauto van een commerciële 
organisatie. •

en Jaarbeursplein zullen volgend jaar 
verdwijnen. Parkeren speelt zich dan 
alleen nog onder de grond af. 
De enige openbare plek is Parkeer-
garage Croeselaan, bij de knip onder 
het Jaarbeursplein. 
Het is een garage met kentekenher-
kenning, 778 parkeerplaatsen en 42 
elektrische oplaadpunten. 
De Knoop, met kantoren voor rijks-
diensten en een congrescentrum 
voor de Rijksoverheid, heeft onder 
de grond voor de medewerkers en 
bezoekers plek voor 500 fietsen en 
200 parkeerplaatsen. Het verder 
gelegen Rabokantoor uit 2011 be-
schikt daarentegen over een kleine 
1000 fietsparkeerplaatsen en 1500 
parkeerplaatsen voor auto's voor 
medewerkers en bezoek. 

E-bikes
In 2023 wordt Wonderwoods op-
geleverd. Het gebouw met 12.750 
m2 kantoorruimte en 248 huurwo-
ningen heeft in de ondergrondse 
garage slechts 160 parkeerplaatsen. 
Een parkeerplaats huren is beperkt. 
Bewoners kunnen via een app 
gebruik maken van deelvervoer; 
e-bikes, e-scooters en e-cars. 
De meest gebruikte vervoersmid-
delen bij Wonderwoods worden 
fietsen. Op de begane grond is een 

royale fietsenstalling speciaal voor 
de bewoners gerealiseerd. 
Het moment komt dichter bij dat je 
op de Croeselaan alleen nog auto’s 
ziet die op of uit een parkeergarage 
komen. Geen blik meer op straat. 
De fietsersstromen die nu op het 
kapotgevroren duurzame fietspad 
voorbijtrekken zullen niet meer langs 
een rij geparkeerde auto’s komen. 
Zij fietsen als het ware door een 
stadspark. 
Op naar de toekomst. •

Deelauto - mooi, maar  nu effe niet
Charles Cromback en Erik van Wijk

van af? Te veel gedoe, het kwam er 
gewoon niet van. De privacy missen 
van je eigen spulletjes in je vertrouwde 
auto. Niet zien dat de minder zichtbare 
vaste kosten niet opwegen tegen de 
zichtbare variabele kosten. De vrees 
dat er net geen goede auto beschik-
baar staat als je hem dringend nodig 
hebt. Luiheid? Vooroordelen? 

Een mens blijkt niet gemakkelijk af te 
stappen van vertrouwde gewoontes. 
Toch is er hoop, bij beleidsmakers en 
aanbieders. Bewustheid moet groeien, 
en zal zeker geholpen worden met 
zachte dwang, zoals het weghalen van 
parkeerplaatsen. Toch nog maar even 
gekeken naar de aanbiedingen van 
deelauto’s in onze binnenstad. 

Eigenautobezit 
groeit

Onderzoek van CROW 
(kennisplatform voor mobiliteit) 
wijst uit: er staan weliswaar 
970.000 gebruikers ingeschreven 
bij commerciële partijen, maar 
slechts 2 procent daarvan heeft 
er minimaal 1x per jaar gebruik 
van gemaakt. Voor een schamele 
0,02 procent van het totaal aantal 
gereden kilometers in Nederland. 

De verwachting was dat gebruikers 
van deelauto’s hun wagen zouden 
inleveren, in ieder geval hun 
tweede auto. Stedenbouwkundig 
adviseurs hielden al rekening flink 
minder parkeerplaatsen per nieu-
we woning. Wil een gemeente 
duurzaam zijn, dan moet het deel-
autogebruik exponentieel groeien 
en het eigenauto- gebruik fors 
dalen. Ook hierin vormt Utrecht 
een positieve uitzondering: het 
autobezit stabiliseert zich al enige 
jaren op 295 auto’s per 1000 
inwoners. •

In de Binnenstad staan tientallen deelauto’s. © Gert-Jan Peddemors

Er staan er ongeveer 80 op de plat-
tegrond. Veel VW up, Greenwheels 
en My Wheels. Maar ook particuliere 
aanbieders (meest via Snaar). Van een 
Smart (€ 22,50) tot de classic twee-
deurs sportauto Karmann Ghia. Leuk 
om je vrienden een dagje sportief te 
imponeren en de rekening van € 300 
naar je vader te laten sturen? •

7
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Toen was verkeer héél gewoon
Wij zijn gewend aan het 
voetgangersgebied. Winkelen 
in het centrum is slenteren. 
Die enkele fietser die over-
dag door de straten crost, 
wekt ergernis. Vanwege 
corona werd het voetgan-
gersgebied tijdelijk uitge-
breid; het college wil de 
voetgangerszone zelfs 
definitief vergroten.
In de jaren 60 waren de 
automobilisten almachtig 
in de Binnenstad. 
Ze reden over de grachten, 
door de winkelstraten en 
parkeerden op de pleinen. 
In 1965 draaide de gemeen-
te voor het eerst proef met 
afsluiting voor doorgaand 
verkeer. Alleen op zaterdag 
gold die regel, als eerste op 
de Lijnmarkt, Steenweg en 
Oudegracht. Doordeweeks 
mocht het verkeer nog ge-
woon de Binnenstad in. 

November 1965. Bij wijze van proef wordt de Lijnmarkt op zaterdagmiddag afgesloten. 

Ineke Inklaar

November 1965. Bij wijze van proef wordt de Steenweg op zaterdagmiddag afgesloten voor verkeer. 1968. Auto’s parkeren op de Neude. 

1968. Parkeren op het Jaarbeursplein. 

1967. Auto’s parkeren op het Domplein. 
© Foto’s Het Utrechts Archief
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Enige stuurmanskunst is wel vereist. © Michael Kooren

Maatregelen
Aslastbeperking: Zadelstraat, ’t Hoogt, 
Haverstraat, Springweg Vrachtwagen-
verbod: Oudegracht, (Kromme) Nieuwe-
gracht, Plompetorengracht en Drift
Tijdelijke paaltjes: Oudegracht, Nieuwe-
gracht, Plompetorengracht, Drift, Trans, 
Twijnstraat, Brigittenstraat, Drakenburg-
straat en Bijlhouwerstraat. 
De gemeente komt begin 2022 met plan-
nen voor een ‘robuuste breedtebeperking’.
Cameraherkenning: na een proef van 
14 dagen in oktober/november maakt 
Utrecht plannen voor camerahandhaving 
met kentekenherkenning. •

Met 
geknepen 

billen 
tussen de 
paaltjes 

door

Ineke Inklaar

Daijiro Tak van Rijschool Utrecht – begonnen van-
uit de Nathanaelspoort – en Jeremy Koot van paal-
tjesreparatiebedrijf Koot Infrawerken vermoeden: 
vooral de busjes van pakketbezorgers veroorzaken 
deze schade.

De staanders verschenen deze zomer op de 
grachten en de toeleidingsstraten. Ze versmallen 
de weg, zodat te brede en dus te zware trucks er 
niet door kunnen. Om de werf- en straatkelders te 
beschermen.

 

Het is druk in mijn hoofd en in de stad,

respectievelijk gevuld met denken en 

doen.

Onrust raast.

Zorgen woelen en twijfels sudderen

op de achtergrond.

In die hectiek moet ik op tijd parkeren 

om weer rust en overzicht te vinden.

In stilte dient zich uitzicht aan

en helderheid begint te sprankelen. •

Parkeren
Harrie Thewessem

Ooit een ongeschonden paaltje 
op de gracht gezien? En, beviel het? 
Wie met de auto door de Binnenstad rijdt, 
herkent ’t waarschijnlijk wel: doorgaans 
hangen de vellen van de roodwitte paaltjes 
erbij. Of de obstakels zijn uit de grond gere-
den en liggen op apegapen op de straat.

goed rijden dan ze zelf denken.’ Als een bestuur-
der de reflectiestrepen eraf schuurt raakt diegene 
het duurste stukje van de paal. ‘Soms kunnen we 
dat nog vervangen - het zijn stickers.’

Flexpalen
De barrières zijn van plastic, vandaar dat ze mak-
kelijk scheuren of breken. Koot legt uit: ‘Het zijn 
flexpalen; die hóren mee te bewegen vanwege de 
brandweer en andere hulpdiensten. Als die met 
spoed ergens naartoe moeten, hebben ze geen tijd 
de sleutel te zoeken, uit te stappen, paaltjes uit de 
grond te halen en netjes aan de kant te leggen. Ze 
rijden ze desnoods kapot.’
Als iemand van Koot Infrawerken repareert of ver-
vangt, krijgt zo’n medewerker vaak commentaar 
van omwonenden of voorbijgangers. ‘De paaltjes 
passen niet in het straatbeeld, staan er onhandig, 
de knipperende lampjes irriteren. Of mensen zijn 
juist blij met deze blokkades. Hoe dan ook: ieder-
een vindt er iets van.’ •

Middendoor
‘Mijn leerlingen zijn de eerste keer 
zenuwachtig over de paaltjes. Ze zitten 
met samengeknepen billen, zijn bang dat 
ze iets raken’, vertelt Tak. ‘Ik zeg altijd: in 
het midden erdoorheen. Soms gaat dat 
mis en rijden ze te veel links of rechts. 
Onwillekeurig trek ik dan mijn been op, net 
als wanneer ze dreigen de stoep te raken.’
Na een paar keer de horde nemen, vermin-
dert de spanning. ‘Maar bij de ene straat is 
de tussenruimte groter dan bij de andere. 
De leerlingen zeggen soms: het lijkt hier wel 
breder. Is het juist smaller, dan begint het stres-
sen opnieuw.’
Wanneer gaat het mis? Tak: ‘Als ze de bocht 
te krap nemen. Dan kom je er met de auto niet 
recht voor en kun je met de kont van de wagen 
nog een paaltje aantikken.’
De obstakels zijn voor beginnende (en iets te 

vlotte) automobilisten ‘superirritant’, maar wel 
nodig. ‘Bovendien: je ziet ze ook in andere 
steden. Zo weren ze ook dieselvrachtverkeer 

vanwege de luchtkwaliteit.’

Lastig draaien
Tak ziet met name pakketbezorgers ‘erdoorheen 
rammen’. ‘Voor bestuurders van bussen die net 
geen vrachtauto zijn maar wel die lengte hebben, 
is het lastiger de draai goed te maken. Ze steken 
te vroeg in; de rail achterop blijft dan net achter 
zo’n paaltje hangen. Dan schaven ze de bekleding 
eraf of trekken het uit de grond.’
De rijinstructeur ziet af en toe zo’n aanrijdinkje 
gebeuren. ‘Waarschijnlijk voelen die bestuurders 
dat niet eens. Dan roepen omstanders: je hebt iets 
geraakt! Niet iedereen stapt dan uit. Tijdsdruk, 
hè?!’
Koot Infrawerken herstelt voor de gemeente de 
schade en vervangt kapotte exemplaren. Jeremy 
Koot zegt het netjes: ‘Veel mensen kunnen minder 



Gerrit Heenck 
Wervenmeester
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Utrecht heeft voor het eerst sinds 100 jaar 
weer een wervenmeester: Gerrit Heenck. Hij 
begint volgend jaar met ‘het in goede banen 
leiden van het dagelijks gebruik en beheer 
van de werven’. Hij wordt de schakel tussen 
inwoners, ondernemers, gebruikers van het 
wervengebied en de gemeente. 

Heenck heeft ervaring in de bouw en het herstel 
van bruggen, kelders en muren. Hij werkte dertien 

Gerrit Heenck: wervenmeester vanaf januari.  
© Gemeente Utrecht

Van plukjes geraniums tot composities met 
struiken: er zijn heel wat geveltuinen versche-
nen in de Binnenstad. 

Het Initiatievenfonds heeft projecten in de Willem-
straat, Predikherenstraat, Alendorpstraat, Lange 
Lauwersteeg, Bergstraat en Brigittenstraat gespon-
sord. Ook de Lange Nieuwstraat is vergroend, maar 
dat was in het kader van de herinrichting.
De gemeente subsidieert de geveltuinen: dit past 
in het streven naar gezond leven en inspelen op de 
overlast van een veranderend klimaat. Het groen 
maakt het straatbeeld minder stenig en kan bijdra-
gen aan de saamhorigheid. •

In de Binnenstad zijn veel geveltuintjes verschenen. 
© Luuk Huiskes

Eerst verslaafden, 
nu huurders

De verbouwing van de oude verslavingskliniek 
aan de A.B.C.-straat is bijna klaar: het wordt 
een wooncomplex met gemeenschappelijke 
groene binnentuin. Januari 2022 worden de 
appartementen opgeleverd.

Achter de kenmerkende gevel met de horizontale 
‘latten’ zitten drie woonblokken, op het binnenter-
rein staan vier losse flats. Het complex, dat de naam 
De Juf krijgt, bevat 70 huurappartementen: 66 met 
twee kamers en vier met drie kamers. Meer dan de 
helft valt onder de sociale huur.
Daarnaast zijn er 34 eenheden van stichting Veste. 
Dat zijn huurwoningen voor bijzondere groepen, 
waarbij wonen en zorg worden gecombineerd. De 
gevel is gebleven zoals hij was; de installaties in het 
pand zijn hergebruikt. Op de begane grond komt 
een gemeenschappelijke werk- en ontmoetings-
ruimte. Bij de woningen in het Museumkwartier 
zitten geen parkeerplaatsen. In de gemeentelijke 
parkeergarage onder het complex staan twee deel-
auto’s die de bewoners kunnen huren. •

Tuinen van Moreelse 
tussen singel en spoor

Het gebied tussen HC, het spoor, de Nicolaas 
Beetsstraat en de Catharijnesingel krijgt een 
opknapbeurt. Het moet een plek worden waar 
mensen graag verblijven. Werktitel: de Tuinen 
van Moreelse. Die tuinen zijn het Moreelse-
park, de voortuin van de Inktpot, park Nieu-
weroord, de voortuin van de rechtbank en het 
plein voor dat gebouw.

Nu voelt het met al die kantoren vooral stenig. 
Een doorgangsgebied, een parkeerplaats. ’s Avonds 
is het er leeg en rustig. Alleen tijdens de Parade 
bruist het daar. De gemeente baalt ervan dat door 
alle bebouwing er geen relatie meer is met Zochers 
groene singeloever. 
Dat moet veranderen: meer groen en meer 
levendigheid. De helft van het asfalt moet weg. 
Er komen waar mogelijk groene gevels en daken, 
plus nestmogelijkheden voor zwaluwen, mussen en 
vleermuizen. Meer beplanting kan de forse regen-
buien die bij klimaatverandering horen, opvangen. 
De gemeente pakt de Laan van Puntenburg eerst 
aan. Het geld daarvoor is er al. Die laan krijgt 
volgend jaar meer bomen, planten en zitjes. •

Tegels weg,
planten erin

jaar als projectleider/toezichthouder/opzichter voor 
de gemeente Utrecht bij waterbouwkundige pro-
jecten. De laatste vier jaar hield hij toezicht op het 
herstel van de wal- en kluismuren op de Nieuweg-
racht en de Kromme Nieuwegracht.
Zijn aanstelling is drie comités van keldereigenaren 
in het verkeerde keelgat geschoten. Niet vanwege 
zijn persoon, maar vanwege zijn arbeidsverleden bij 
de gemeente. Peter Hustinx (Comité Nieuwegracht) 
en Maarten van den Oever (Comité Oudegracht) 
spraken eerder met Eelko van den Boogaard (pro-
grammamanager Wervengebied) over de aanstel-
ling van een wervenmeester. Volgens Hustinx en 
Van den Oever zou dat in gezamenlijk overleg ge-
beuren. Cees Hilberdink van In Koor (Choorstraat) 
ondersteunde dat plan.
Heencks benoeming overviel de keldereigenaren. 
Die willen een onafhankelijke wervenmeester, 
omdat de relatie tussen hen en de gemeente al 
geruime tijd slecht is. De gemeente heeft echter het 
volste vertrouwen in hem. ‘Niet alleen weet hij alles 
van de techniek, maar ook hoe belangrijk samen-
werking met bewoners en gebruikers van de stad 
is. Hij vindt dat als je ergens aan het werk gaat, je 
je moet gedragen als een goede buur. Hij weet ook 
dat het voor inwoners van de stad soms lastig is de 
juiste weg binnen de gemeente te vinden. Hij ziet 
het daarom als een belangrijke taak om te voorko-
men dat iets tussen wal en schip valt.’ •

Niet zo... © Luuk Huiskes

Redactie

Redactie

Redactie

Redactie

Meer ruimte 
voor voetgangers

De coronaversie van het voetgangersgebied 
geldt nog tot midden 2022. De gemeente wil 
hiermee verder.

Utrecht wil sommige straten auto- en parkeervrij te 
maken. Het gaat om de oostzijde Neude, Schouten-
straat, Annastraat, Korte Minrebroederstraat, Oud-
kerkhof, stukje Mariaplaats. Hier mag je 24 uur/dag 
fietsen.

Redactie

Artist’s impression © Gemeente Utrecht

Verder is de ambitie om Buurkerkhof, Vlaamse 
toren, Hollandse toren, Catharijnekade, Rijnkade tot 
voetgangersgebied te bombarderen.
Er moeten daarnaast eenduidige regels komen voor 
fietsers In het (voetgangers)gebied tussen Neude, 
Hoog Catharijne en Haverstraat. Voorstel is fietsen 
toe te staan van 18.00 tot 12.00 uur – hetzelfde 
tijdsvenster als voor de bevoorraders geldt. De 
fietsenstallingen blijven bereikbaar.
Tot 5 december was het mogelijk te reageren op 
deze plannen. •

Maar zo! © CU2030
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Utrecht wil reuring, bewoner wil rust’

Toen ze hier in 2006 introkken, bestond het 
interieur uit witte kubussen in de stijl van Jan des 
Bouvrie. ‘We brengen het pand zoveel mogelijk in 
zijn monumentale staat terug, met de oorspron-
kelijke maatvoering. We willen hier samen oud 
worden. Op voorwaarde dat de geluidsoverlast en 
het gebrek aan leefbaarheid in de Binnenstad geen 
roet in het eten gooien.’
Utrecht heeft in 2014 de Mariaplaats geherstruc-
tureerd om de toestroom aan mensen te geleiden. 
De parkeerplek op het pomppleintje zou ver-
dwijnen; het moest een openbare verblijfsruimte 
worden. 
Breunesse: ‘Er zouden hier geen terrassen komen. 
Dat gebeurde dus wel.’ Om de inkomstenderving 
vanwege de sluiting door corona eenmalig te 
compenseren, mocht de horeca van eind april tot 
1 november op het plein terrassen zetten. De twee 
cafés aan het pomppleintje van de Mariaplaats 
kunnen samen 465 gasten herbergen. 

Meer overlast
Utrecht telt 1070 horecabedrijven, waarvan het 
merendeel in de Binnenstad zit. Sinds 2012 is de 
horeca met 30 procent gegroeid. 
Deze groei gaat gepaard met meer geluid en 

Hij kijkt uit naar landelijke wetgeving. ‘1 juli 2022 
komt er een aangepaste wet. Bij besluitvorming 
wordt de buurt erbij betrokken. Ik reken op 
een nieuwe balans tussen wonen, verblijven en 
horeca, waarbij met onderling overleg er andere 
uitkomsten komen. Horecalobbyisten krijgen vaker 
hun zin dan bewoners die belang hechten aan 
leefbaarheid en fijn wonen. De openbare ruimte 
en leefbaarheid zijn te waardevol om zomaar weg 
te geven.’ •

Uitgaanspubliek zorgt voor geluidsoverlast. © Gert-Jan Peddemors

Mariaplaats Marijke Reer

daarmee meer overlast voor de buurt. Een buiten-
terras geldt als buitenterrein; hier gelden geen 
grenswaarden voor stemgeluid. Voor een binnen-
ruimte geldt een maximale decibelwaarde van 
50 decibel. Bij terrasverwarming, of als het terras 
ommuurd wordt waardoor het geluid niet weg 
kan, mag een buitenruimte als binnenruimte wor-
den gekwalificeerd. Breunesse vindt daarom dat 
op de Mariaplaats de 50 decibelnorm zou moeten 
gelden. Als er veel cafés in een straat zijn, zijn er 
veel mensen tegelijkertijd in de kleine buitenruimte. 
‘Het is een komen en gaan van een grote groep 
mensen, die zingen, hard praten, hun fiets van 
de ketting halen etcetera. In de zomer mat ik 68 
decibel op mijn gevel. Vanaf 15 uur tot ’s avonds 
laat was het één groot amorf geheel van lawaai 
en aantasting van de leefbaarheid. Daar word je 
gek van. Het huis hiernaast staat te koop, maar is 
onverkoopbaar vanwege de herrie.’

Reuring?
Breunesse: ‘Bestuurders vinden dat Utrecht een 
hippe stad moet zijn. De stad moet vooral niet saai 
gevonden worden. Er moet reuring zijn. Dat staat 
op gespannen voet met leefbaarheid en geluids-
overlast.’

Horecabezoekers balen dat de cafés vroeg dicht moeten. Maar de bewoners die er vlak bij 
wonen, komen tot rust. Alec Breunesse en zijn partner wonen aan de Mariaplaats in een 
prachtig oud pand uit 1620. 

 

Onder de hanenbalken van de tijd
ontdoe ik mij van nodeloze spinsels
ik wens duidelijkheid
gelijk een zolder die wordt opgeruimd
zo maak ik scheiding tussen plus en min
creëer ik ruimte in de leegte
voor mijn bagage door dit leven
waarin de eindigheid is meegeteld
 
existentie
wordt concentratie
in essentie –

Existentie
Oeke Kruythof
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Hoe Wijk C zijn park kwijtraakte

Begin jaren 90 zetten bewoners van Wijk C en 
Pijlsweerd, verenigd in Utrecht Weer Omsingeld, 
zich in om de singel langs de Weerdsingel WZ te 
herstellen. Belangrijk motief was: geen auto’s, 
maar groen en water. 
Dit lukte in 2000: Pijlsweerd kreeg groen langs de 
singel en Wijk C kreeg de belofte van groen op het 
Paardenveld. 
In 2015 werd de singel tussen Weerdsingel en 
Vredenburg hersteld. Dus kon er een plan voor in-
richting van het groen op het Paardenveld komen. 
Maar... er waren plannen om een bioscoop tegen 
en in de parkeergarage te bouwen. De Bieb++ met 
bioscoop op het Smakkelaarsveld was namelijk 
afgeketst. 
Bij de plannen zat óók het ontwikkelen van een 
park. De bioscoop ging niet door - Wijk C opge-
lucht. Nu aan de slag met groen. Maar de project-
organisatie Stationsgebied stelde daar horeca voor. 
Plannen maken voor een park kon pas als duidelijk 
was of de parkeergarage zou worden afgebroken 
na het aflopen van het erfpachtcontract in 2023.

Max vijf jaar
Zo kwam ROOST op het Paardenveld. De ver-
gunning werd in 2016 verleend voor in principe 
maximaal vijf jaar en werd gebruikt vanaf 2017. 
Zeer tegen de wens van het Wijk C-Komitee. 
ROOST moest jaarlijks een nieuwe vergunning 
aanvragen. Ook zou er een evaluatiegroep komen 
die eventuele klachten kon doorgeven. Het Wijk 
C-Komitee vocht de vergunning elk jaar opnieuw 
aan. Net als de Utrechtse Bomen Stichting.
Het argument: ROOST heeft een nadelige invloed 
heeft op de flora en fauna in het gebied dat een 
monumentale status heeft. Het bestemmingsplan 

Bewoners van Wijk C willen al heel lang van het groengebied voor parkeergarage 
Paardenveld een echt park maken. Tot voor kort leek dat te lukken, maar de strijd is 
opnieuw ontbrand. 

Wijk C – zeer gedateerd – staat horeca niet toe. 
ROOST organiseerde ook vaker dan toegestaan 
activiteiten met versterkt geluid. 
In de vergunning voor 2021 stond tot opluchting 
van het Komitee dat dit de laatste was. De opstal-
len moesten per 31 oktober afgebroken worden. 
Een nieuwe vergunning aanvragen had geen zin. 
In de concept omgevingsvisie Binnenstad staat 
namelijk dat het gebied zal worden ingericht als 
park. Plus dat horeca geweerd zal worden uit de 
parken. 
Het Wijk C-Komitee vocht ook deze vergunning 
aan. Omdat antwoord uitbleef, stelden het comité 
en de bomenstichting de gemeente in gebreke. 
Pas in september (!) kwam er een uitspraak: het 
comité was in deze procedure niet ontvankelijk.

‘Niet onwelwillend’
Tot verbazing van het wijkcomité kregen oud-leden 
van de evaluatiegroep, die uit onvrede voortijdig 
waren afgehaakt, na deze zomer het verzoek van 
de gemeente mee te denken over een nieuwe 
locatie in het park en een nieuwe vergunning voor 
ROOST. De gemeente zou niet onwelwillend staan 
tegenover een nieuwe vergunningaanvraag. 
Deze wijkbewoners meldden niet mee te willen 
doen. Naar aanleiding van de uitnodiging vroeg 
het Wijk C-Komitee uitleg aan het college. En 
uitte ongenoegen omdat de gemeente blijkbaar al 
langer met de ondernemer overleg heeft over een 
nieuwe vergunning.
Zowel het comité als de ondernemer waren 
verbaasd toen het college twee dagen voor het 
aflopen van de vergunning aan de raad schreef dat 
ROOST zoals afgesproken op 31 oktober het park 
moest verlaten. 

Het college wilde vanwege alle eerdere toezeggin-
gen niet als onbetrouwbaar naar de omwonenden 
overkomen. Met name de raadsfracties D66 en 
Student & Starter waren het niet eens met het 
verdwijnen van ROOST; ze dienden een motie in 
om dit te voorkomen.
Uiteindelijk nam een grote meerderheid in de 
gemeenteraad deze motie aan. De strekking was 
tweeledig: bewoners en andere belanghebbenden 
worden betrokken bij de inrichting van het park 
én ROOST mag een nieuwe vergunning aanvragen 
waartegen de gemeente niet in verweer zal gaan.
Inmiddels heeft de Utrechtse Bomen Stichting 
gevraagd om handhaving van het besluit dat de 
bouwsels van ROOST weg moeten. 
Het Wijk C-Komitee heeft het overleg met de 
gemeente opgezegd. Het college is ‘onbetrouw-
baar’ en ‘bestuurt onbehoorlijk’.
Het comité ruimt geen zwerfvuil meer op, nu zij 
worden afgeschilderd als klagers terwijl ROOST 
wordt geprezen om het schoonhouden van het 
gebied en de zorg voor sociale veiligheid. Er is 
geen waardering voor omwonenden die al jaren 
zorgen voor de fontein, afvalbakken, fietsenrekken 
en het planten van bomen en bollen.
Het kan nog jaren duren voordat er duidelijkheid 
is over de toekomst van de parkeergarage en het 
politiebureau. Volgens de omgevingsvisie moet 
groen in het singelgebied uitgebreid worden.
ROOST heeft inmiddels een verlenging van de ver-
gunning aangevraagd. Onduidelijk is voor welke 
termijn. In de aanvraag staat dat er een nieuw 
gebouw zal komen. Eerder stelde het college dat 
er een geheel nieuwe vergunning moest worden 
aangevraagd.
De gemeente heeft een wijkbericht verspreid waar-
in melding wordt gemaakt van een verlenging voor 
ROOST met 1 jaar. De zgn. place making start begin 
2022. De bewoners ontvingen een summiere online 
enquête. •

Noot. Ben Nijssen is voorzitter van het Wijk C-Komitee.

Ben Nijssen

ROOST aan de singel blijft voorlopig, tot verdriet van het 
Wijk C-Komitee. Dat wil een park. © Michael Kooren
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De Schuur: een beetje ruig, 
informeel en laagdrempelig

Wijde Doelen 8 was de voormalige fourageloods van de cavalerie 
aan de Doelenstraat. © Herman van Doorn

Anna Sterk

Achter de twee grote inrijpoorten is ruimte voor ex-
periment, theater en debat. Eigenaren Rik Rikken en 
Marjan Slob: ‘Ons idee was iedereen een kans gun-
nen in een informele wat ruige sfeer en dat willen we 
zo houden. ‘WYSIWYG, wat je ziet is wat je krijgt.’

Lange verbouwing
Rikken, sinds 1988 poppenspeler en Slob, 
filosoof en schrijver, leerden elkaar kennen in 
Wijkwinkel West in Lombok. Hij schreef de wijk-
krant en organiseerde het eerste grote buurtfes-
tival op 5 mei en zij hielp immigranten, die naar 
het spreekuur kwamen. 
In 2005 kochten ze Wijde Doelen 8, een rijks-
monument (±1850) gebouwd door architect 
Kramm. Rikken, duizendpoot: ‘Meer dan zeven 
jaar hebben we aan het pand verbouwd. 
Was er geld over, dan pakten we het weer op. 
We woonden op de begane grond in een bouw-
put. Slob: ‘Voor onze dochter hebben we er 
toen een caravan ingezet, een stofvrije plek.’

Poppenspeler
Rikken heeft de Academie voor Expressie vol-
tooid. Hij heeft er gemengde gevoelens aan over 
gehouden: ‘Het was de tijd van het vormingst-
heater. Het publiek politiek en sociaal bewust 

maken, luidde het credo. Er was een enorme ver-
gadercultuur en de lessen werden in kraakpanden 
gegeven. De Truttige Tuyl aan de Kromme Nieuwe-
gracht is een overblijfsel uit die tijd. Ik volgde acro-
batiek, kreeg les in poppenspelen van Bert Plagman, 
bekend van Sesamstraat en van Jozef van den Berg, 
beroemd speler die later kluizenaar werd om God 
te dienen. Daarna heb ik me verder ontwikkeld bij 
Josef Krofta in Praag, die het westerse poppen-
theater geheel vernieuwde.’

‘Pas toen ik in Arnhem een optocht voor een 
Poppenfestival organiseerde, wist ik dat spelen 
voor kinderen mijn weg was, geen dure producties 
en alles zelf maken. Ik heb veel voor scholen ge-
werkt, nu voor bibliotheken onder andere tijdens 
de voorleesdagen. Mijn spel is onderzoekend, uit-
bundig, maar altijd vrolijk en creatief, een tikkeltje 
wild.’
Slob, die hard aan de weg timmert, is geen vaste 
columniste meer voor de Volkskrant, maar schrijft 

nu in opdracht. Op uitnodiging van de
 Nederlandse Ambassade in Parijs is ze 
bezig met een essay over het gedachten-
goed van Willem Frederik Hermans ter gele-
genheid van zijn honderdste geboortedag. 
Beiden zijn net terug uit de Franse hoofdstad 
en zijn blij weer in hun ruime woning onder 
de balken te zijn. Slob: ‘In Parijs mis ik vogels 
en groen, hier heb ik dat om de hoek en 
rondom Utrecht. Wat is het hier toch mooi, 
denk ik dikwijls. 

Kleinschalig
Rikken: ‘Wat mij opviel in Parijs is de hof-
felijkheid, lopen op straat is één vloeiende 
beweging, hier geven mensen elkaar geen 
ruimte, nogal horkerig. De menselijke maat 
van Utrecht spreekt ons beiden zeer aan, 
zoals het gedag zeggen. We voelen ons 
prettig in de buurt, ondanks het feit dat ik 
persoonlijk liever buiten zou wonen.’ •

Marian Slob en Rik Rikken wonen sinds 2005 aan de Wijde Doelen 8. © Herman van Doorn

Naar hooi of groenten ruikt het al lang niet 
meer in Wijde Doelen 8, de voormalige foura-
geloods van de cavalerie aan de Doelenstraat. 

Wijde Doelen 8



contact met bewo-
ners, medewerkers 
en vrijwilligers.‘Toen 
het in de lente een-
maal kon, heb ik 
letterlijk alle hoeken 
van het gasthuis 
gezien. Van huis-
meester en kok tot 
welzijnsmedewerker 
en verzorgende; 
iedereen nam me 
mee op sleeptouw.’
Zo luisterde ze 
1,5 uur in de 
binnentuin naar het 
levensverhaal van 
een bewoner met 
dementie, schilde 
alle asperges voor het paasdiner en zag hoe 
liefdevol en tegelijk luchtig een collega een 
bewoner in een tillift hielp. 
’Loop ik bijvoorbeeld met een bewoner naar de 
bibliotheek en krijg ik onderweg een les Utrechtse 
geschiedenis cadeau, dan voelt dat niet als een 
verplichte afspraak met een ‘bewoner of cliënt’.’

Eigentijds en eigenzinnig 
Het gasthuis staat aan de vooravond van een 
nieuwe strategische periode. Het afgelopen jaar 
werkte de nieuwe bestuurder met de organisatie 
aan een nieuwe missie/visie en toekomstplannen. 
Het Bartholomeus Gasthuis wil zelfstandig, eigen-
tijds en eigenzinnig blijven. ‘We willen graag extra 
woon-zorgappartementen ontwikkelen. Daar is een 
groot tekort aan in de stad. Naast de bestaande 
zorg voor mensen met dementie willen we ook 
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2 november was het precies een jaar geleden 
dat Loes de Vries voor het eerst als bestuurder, 
mét mondkapje op, het Bartholomeus Gasthuis 
in liep. Op naar haar nieuwe werkplek. Dat 
mondkapje is daar precies twee weken niet 
verplicht geweest. Hoe raak je als bestuurder 
thuis in zo’n eigenzinnig gasthuis in corona-
tijd? In gesprek met Loes de Vries.

Met ruim twintig jaar ervaring in de ouderenzorg 
dacht ze deze wereld aardig te kennen. Loes: ‘Toen 
ik kennismaakte met het gasthuis dacht ik ‘Het kan 
dus wel! Je kunt als organisatie goede ouderenzorg 
bieden in een huis zónder typische verpleeghuisuit-
straling’. Ik was gegrepen. Het goed geconserveer-
de historische pand hielp daar zeker aan mee, maar 
het oog voor detail van veel collega’s was (en is) 
misschien nog wel belangrijker.’
Ze was goed zes weken binnen toen de tweede 
lockdown inging. Loes: ‘Een uitgebreide kennisma-
kingstoer zat er dus niet in. Onze focus lag vooral 
op veiligheid én een zo fijn mogelijke december-
maand voor onze bewoners, hun naasten en onze 
medewerkers. Dan ben je als bestuurder in een 
kleine organisatie geen bestuurder in een ivoren 
toren maar meer meewerkend voorvrouw, zonder 
dat je alle details kent.’

Alle hoeken
Het mooiste van deze werkplek vindt ze het directe 

Op 17 oktober was het de Interna-
tionale dag tegen Armoede. Daar-
om was er een groot evenement 
in de Binnenstad, in de bibliotheek 
op de Neude, met minicolleges, 
workshops en lezingen en een in-
formatiemarkt. Het thema dit jaar 
was Gelijke kansen, met Malala 
Yousafzai als inspiratiebron. 

Voorbeelden hiervan waren het delen 
van zowel recentelijke onderzoeken, 
ervaringsverhalen, beleidsplannen, 
als bestaande initiatieven in de stad 
rondom het thema zoals de Toekomst-
academie, Straatnieuws en het 
Boks Cultuurhuis. Daarnaast was er 
ook een verhalenbank, men kon dus 
ervaringsdeskundigen ‘lenen’ om met 
hen in gesprek te gaan en ervaringen

Samen strijden tegen armoede

Het stadsdiner wordt voorbereid. © De armoedecoalitie

        te delen. Kinderen
        konden onder meer 
        muziek maken met 
        Muziek in de Wijk en er 
was een kinderdialoog over Worden 
wat je wil.
Deze dag werden er dus vele krachten 
gebundeld om samen het thema ar-
moede onder de aandacht te brengen 
en ermee aan de slag te gaan. Bo-
vendien hebben De Armoedecoalitie, 
de bibliotheek Neude en Sharing Arts 
Society ’s avonds een groot Utrechts 
stadsdiner georganiseerd in zowel 
de bibliotheek Neude, als op allerlei 
locaties in de andere wijken. Mensen 
konden aanschuiven in buurthuizen, 
studentenhuizen, wooncentra en men 
kon gratis de ingrediënten voor een 
lekkere maaltijd ophalen. Kers op de 
taart was een live uitzending op RTV 
Utrecht met een talkshow die mensen 
tijdens het eten konden volgen. 
Hier werden ervaringsdeskundigen 

Advertorial

(intensieve) somatische zorg kunnen bieden.’ 
Er zijn nog meer plannen.

Meer dan zorg 
‘Ik wil benadrukken dat we een gasthuis zijn: 
je hoeft geen zorg nodig te hebben om hier welkom 
te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een literair café, concer-
ten of lezingen over kunst bijwonen of gewoon een 
kop koffie drinken. We hopen bewoners in de buurt 
te bereiken en hen te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij 
het vinden en vasthouden van een gezonde leefstijl. 
Denk aan voeding, beweging, ontspanning en verzor-
ging. En, niet in de laatste plaats: eenzaamheid achter 
Utrechtse voordeuren zoveel mogelijk voorkomen. 
Daar blijven we ons voor inzetten.’ Deze bestuurder 
heeft er duidelijk zin in… • 

Loes de Vries: ‘Het mooist vind ik het directe contact met bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers.’ © Bartholomeus

Advertorial

geïnterviewd, ook mensen die gekookt 
hadden voor anderen. 
Ben je geïnspireerd en wil je graag 
meehelpen in de strijd tegen armoede? 
Ook DOCK zet zich hiervoor in! In 
2022 zullen er bijvoorbeeld in de stad 
allerlei ontmoetingen plaatsvinden 

rondom het signaleren, bespreekbaar 
maken en doorbreken van (verborgen) 
armoede. Wil je hier meer over weten? 
Neem dan contact op met Lilith 
Smidts-Lefever, zij is sociaal makelaar in 
de binnenstad. Lsmidtslefever@dock.nl 
of 0659906460. •

‘Mensen echt ontmoeten, daar doe ik het voor’
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35 jaar vraagbaken 
voor pelgrims 

Anna Sterk

Voorzitter Peter Hesseling met een facsimile van een elfde-eeuwse reisgids. 
© Herman van Doorn

Advertorial

Tot in de late Middeleeuwen liepen duizenden 
pelgrims uit Europa steunend op een wandel-
stok met knapzak en kalebas naar het graf 
van de Heilige Jacobus in Santiago de 
Compostella in Spanje. Met een schelp en 
pelgrimsteken als bewijs op kleding of hoed 
ondernamen ze de terugreis. Tegenwoordig 
is ‘pelgrimage’ in, staan de druk belopen 
routes op de Unesco Wereldgoedlijst, 
wensen pelgrims elkaar Buen Camino of 
klinkt de aanmoediging Ultreia, ga door’.

Het Genootschap van St. Jakob, gevestigd aan 
het Janskerkhof, werd 35 jaar geleden opgericht, 
niet vanwege het feit dat Utrecht in de middel-
eeuwen een belangrijke pelgrimsstad was met 
een aan sint Jacob gewijde kerk, met vele gast-
huizen en zelfs een hospitaal, maar louter uit 
praktisch oogpunt. Peter Hesseling is sinds vijf 
jaar voorzitter. ‘Wie had toen ooit kunnen 
bevroeden dat het ledenaantal zou groeien van 
168 naar ruim 14.000 en dat de Universiteit van 
Tilburg het initiatief nam tot oprichting van de 
Camino Academie.‘

    Codex Calixtinus

   
Hesseling wijst op de facsimile-uitgave van de 
Codex Calixtinus in de vitrine in het huis van 
St. Jakob. ‘Dit was dé reisgids avant la lettre 
(12 eeuw), deze lag in kloosters en bevatte infor-
matie over wegen vanuit Frankrijk, over dagetap-
pes in Spanje, over adressen waar je kon logeren, 
over de bewoners in regio’s en hun eigenaardig-
heden en over Santiago. De hedendaagse pelgrim 
raadpleegt de website, wordt lid, ontvangt de 
pelgrimspas met het stempel van Utrecht om in 
pelgrimsherbergen te mogen overnachten en 
vertrekt.’

    Boetedoening

  
Vroeger gingen mensen op pelgrimstocht naar 
Rome, Jeruzalem of Santiago vanuit devotie of als 
boetedoening voor een misdrijf. Tegenwoordig 
is het pelgrimeren niet meer gebonden aan een 
geloof. De pelgrim gaat op pad, lopend, fietsend, 
een enkeling te paard of met een ezel vanuit een 
persoonlijke keuze. Die kan spiritueel zijn, vanuit 
een behoefte aan reflectie of verwerking van een 
verlies. Na minimaal 100 km lopend of 200 km 
fietsend te hebben volbracht, meldt de pelgrim 
zich na aankomst in Santiago bij het pelgrims-
kantoor voor de pelgrimsoorkonde (de compostela).  
Hier wordt wel gevraagd naar de beweegredenen: 
religieus, cultureel of sportief. De creativiteit 
wordt ook gestimuleerd, dat bewezen pelgrims 
Jan Nuchelmans en Louis Grijp. Tijdens hun fiets-
tocht naar Santiago in 1976 besloten zij tot op-
richting van Practicum Muscae, de voorloper van 
het succesvolle Festival van Oude Muziek.

     Zonder mobiel

De meeste leden (jaarlijks 3500) die vertrekken 
zijn tussen de 60 en 75 jaar, maar corona heeft 
een bres geslagen, vertrek wordt nu uitgesteld. 
Ons genootschap is actief en dynamisch. 
Er zijn zestien regio’s, die bijeenkomsten en activi-
teiten organiseren. Vier keer per jaar verschijnt de 
‘Jacobsstaf’ met inhoudelijke artikelen. 
Er is een digitale nieuwsbrief en een camino-
podcast. Een werkgroep is opgericht om jongeren 
tot 18 jaar kennis te laten maken met het 
pelgrimeren. Ouders, die samen met hun kinde-
ren al een route gelopen hebben, geven lezingen 
en scholen bieden een minicamino of meerdaag-
se tochten aan, waarbij de mobiel niet meegaat. 
‘In de 35 jaar van ons bestaan is er veel veran-
derd, maar pelgrimeren, blijft een bijzondere en 
rijke ervaring met ‘Jacobusmomenten’, toeval 
of voorzienigheid? Daar kunnen velen over mee-
praten.’ •

De echte pelgrim slaapt niet in hotels, maar in 
albergues, die gemeenten, kloosters, parochies of 
particulieren aanbieden. Dat kan een bed zijn in 
een oude pastorie, in een kerk (Pamplona), in een 
oude stadstoren, een voormalige (kost-) school, 
een duiventil (Salviac) of een ander iconisch 
dikwijls historisch gebouw. In sommige locaties 
wordt een maaltijd aangeboden. 

   Hospitaleros

De albergues worden bemand door zeer be-
trokken vrijwilligers, die zelf de camino hebben 
gelopen. Hesseling: ‘In Santiago hebben we een 
eigen huiskamer, waar Nederlandse en Vlaamse 
pelgrims worden ontvangen. 
Het klooster Roncesvalles (200 slaapplaatsen), 
de eerste stop in Spanje na de Pyreneeën wordt 
sinds 2003 gerund door Nederlandse hospitaleros. 
Zij ontvangen de pelgrims en houden de locatie 
schoon, een reusachtige klus.’
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Een druilerige middag op de Neude. Op het plein in het midden zijn de terrassen verdwenen. Alleen 
vlak voor de gevels, onder de overkappingen, is de horeca nog in bedrijf. De kacheltjes branden boven 
de hoofden van de bezoekers. Het is kil en winderig op het plein. Dat doet nu dienst als een giga open-
lucht-fietsenstalling. Honderden mensen zetten hun fiets liever hier dan in de naastgelegen bewaakte 
fietsenstalling onder het oude postkantoor (720 plekken, de eerste 24 uur gratis). Dat stallen op het plein 
gaat niet altijd goed. Sterker nog: het is vaak een chaos. Kijk maar. •

FIETSENCHAOS door de ogen van Gerard
Foto’s en tekst: Gerard Arninkhof


