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Bin nenstads

Zelfstandige ondernemers
Van sleutelmakerij tot chocolaterie en 
van wasserette tot feestartikelenzaak



Ooit een woning voor één gezin, nu opgesplitst in 
appartementen. Verhokkking. © Luuk Huiskes
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Het wel en wee van wonen in de Binnenstad 

Veel bewoners zijn betrokken bij hun straat 
en buurt. Ze doen vrijwilligerswerk, zoals zorg 
voor het groen, voor het schoonhouden van de 
openbare ruimte en voor medebewoners. Ook 
drijven vele culturele activiteiten en buurthui-
zen op hun inzet. De redactie sprak met een 
aantal van hen over wonen en leven in de zui-
delijke Binnenstad. En een redacteur woonde 
een bijeenkomst bij met bewoners over thema’s 
die in de Binnenstad spelen, zoals verdichting 
en bewonersparticipatie. Problemen genoeg 
met veel mensen op weinig vierkante meters, 
maar prachtig wonen tussen middeleeuwse 
panden en vlakbij het singelgroen.

Verhokking 
De verdichting – het bouwen van meer woningen 
binnen de bestaande bebouwde ruimte – blijkt een 
belangrijk thema. Of ‘verhokking’, zoals een deel-
neemster aan de bijeenkomst in buurthuis In de 3 
Krone op 21 oktober het liever noemt. Verdichting is 
een belangrijke beleidsambitie van de gemeente.
In de binnenstad zie je de verdichting terug in de 
komst van steeds meer woontorens, onder meer aan 
het Jaarbeursplein. Daarnaast worden veel woningen 
opgesplitst in appartementen/studio’s en komen er 
meer locaties van AirBnB. Dat heeft grote gevolgen 
voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte 
en daarmee de leefbaarheid. ‘Er wonen steeds meer 

mensen op steeds minder vierkante meter’, vindt 
Frank van Eijkern, bewoner van de Nieuwegracht 
en lid van Actiegroep Binnenstad030. ‘Waar gaan 
die mensen allemaal naartoe om te bewegen, te 
ontspannen en uit te gaan?’, vraagt Nanda, wonend 
aan het Geertebolwerk. Een zichtbaar nadelig gevolg 
van de verdichting: de massa’s her en der gepar-
keerde fietsen en zeer drukke kruispunten. 
Enkele deelneemsters aan de eerdergenoemde 
themabijeenkomst overwegen zelfs te vertrekken 
uit de Binnenstad. Een van hen: ‘Mijn woning aan 
de Haverstraat is toe aan een opknapbeurt. Maar 
ik kan geen schilder of loodgieter krijgen, omdat zij 
hun auto met materiaal niet kwijt kunnen. Ik heb de 
gemeente gebeld om een parkeervergunning voor 
hen, maar daar geven ze vooralsnog niet thuis. Dus, 
ik denk er nu over om dan maar te verhuizen’.  
Niet alleen vakmensen die voor hun werk in de 

Binnenstad moeten zijn, kunnen geen parkeerplaats 
vinden. Ook voor hulpverleners en mantelzorgers 
wordt het centrum steeds minder bereikbaar. Een 
pasjesysteem zou dit probleem kunnen oplossen.

Verpretting
‘Maar denk ook aan, wat ik noem, de verpretting van 
de Binnenstad’, zegt Ria Tijmensen, wonend aan de 
Oudegracht en vrijwilliger bij buurthuis In de 3 Krone. 
'Utrecht moet geen tweede Amsterdam worden. Niet 
alleen komen er steeds meer horecagelegenheden en 
terrassen, het aantal bezoekers groeit. Dat zijn niet al-
leen toeristen uit het buitenland, maar ook uit Neder-
land of het zijn stadgenoten’. Ze noemt de Binnenstad 
‘kampioen evenementen’. ‘Mijn zorg is hoe we onze 
kleine middeleeuwse binnenstad leefbaar houden 
en hoe vele groepen kunnen blijven genieten van de 
sfeervolle stad’. De leefbaarheid en de commercie 
staan soms op gespannen voet met elkaar, vindt 
Tijmensen. Samen met medebewoners onderhoudt 
zij de NV Huistuin, het parkje achter het oude Tivoli. 
‘Het is er vaak druk door de aanwezige kinderdagver-
blijven, grote groepen toeristen, sportactiviteiten en 
picknickende bewoners. Het parkje wordt in de zomer 
echt overlopen. ’s Avonds moeten we de picknick-
bankjes vastzetten met sloten. ‘s Morgens ruimen we 
het achtergebleven afval op, en zie ik dat de plantjes 
in mijn plantenbakken zijn vervangen door blikjes. Dan 
is de Binnenstad’ niet fijn om in te wonen’.  

Waar is het feestje? Hier is het feestje! © Luuk Huiskes

Wanneer voel je je ergens thuis? Als je met de 
buren geregeld een praatje maakt en in nood-
gevallen een beroep op ze kunt doen. Als je een 
knikje krijgt van een voorbijganger, een bekende. 
Maar ook als je boodschappen doet of winkelt 
in een zaak die al jaren in de Binnenstad zit, 
bij een ondernemer van wie je de voornaam kent 

en bij wie je de geschiedenis van zijn zaak (deels) 
hebt meegemaakt. Bewoners en ondernemers 
van familiebedrijven/unieke zaken vormen het 
sociale weefsel van de Binnenstad. 
We spraken met enkele bewoners en onder-
nemers: hoe betrokken zijn zij bij hun buurt en 
bij elkaar?

Marianne Coopmans



Steeds meer mensen zoeken vertier in de Binnenstad. © Gert-Jan Peddemors
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contacten. Een bewoner van een complex waar 
veel koopwoningen zijn verhuurd: 'Op het bellen-
bord staan heel veel namen die niet meer kloppen. 
Bewoners kennen elkaar nauwelijks, laat staan dat 
ze elkaar groeten’. Ook verduurzaming van het 
gebouw komt vaak niet van de grond. Verhuurders 
stemmen bijvoorbeeld tegen het installeren van 
zonnepanelen, omdat het hén geld kost en zij er 
zelf niet van profiteren. Weliswaar heeft gemeente 
Utrecht in 2020 de zogeheten zelfbewoningsplicht 
ingevoerd. Maar deze geldt voor woningen tot 
maximaal 307.400 euro, terwijl de woningprijzen 
in de Binnenstad vaak veel hoger liggen. Er zijn 
plannen om dit bedrag te verhogen, maar of dit 
afdoende is, is de vraag. Verreweg de meeste 
bewoners (90 procent) zijn positief over het wonen 
in de Binnenstad, zo blijkt uit de Inwonersenquête 
2021 van de gemeente Utrecht. Maar als het over 

Hoe deze overlast aan te pakken? ‘Bewoners en 
bezoekers zouden meer rekening met elkaar moeten 
houden. Daarnaast kan de handhaving beter’, aldus 
Tijmensen. 

Doorn in het oog
De gemeente doet haar best om de (Binnen)stad 
aantrekkelijk te maken voor fietsers en wandelaars/
bezoekers. Er komen steeds meer vrij liggende 
fiets- en wandelpaden; het aantal parkeerplaatsen 
vermindert drastisch en de (Binnen)stad wordt 
steeds meer autoluw. Bewoners waarderen dat, 
mits hun woning bereikbaar blijft. Vooral over de 
vernieuwing van de Catharijnesingel, waar de auto 
nu te gast is, zijn de meeste mensen erg tevre-
den. Ook het behoud en de uitbreiding van het 
groen, bijvoorbeeld bij de herstelde singel, kan op 
enthousiasme rekenen. Maar er blijft ook nog veel 
te wensen over. Zo ervaren meerdere bewoners de 
geveltuintjes die ook door de gemeente worden ge-
promoot, als een doorn in het oog. Ook de steeds 
vaker leegstaande winkels zien bewoners als een 
probleem. Dat speelt trouwens in alle grote steden; 
in Utrecht valt het relatief mee. Toch is het in som-
mige winkelstraten, bijvoorbeeld de Steenweg, ’s 
avonds wel erg donker en stil, ook omdat er boven 
de winkels nog maar beperkt gewoond wordt. Dat 
zou anders kunnen, door de woonfunctie in deze 
straten te stimuleren.Meerdere bewoners vinden de 
toename van particuliere verhuur een slechte ont-
wikkeling. Zij wijzen op enkele grote appartemen-
tencomplexen, waar een derde tot bijna de helft 
van de oorspronkelijke koopwoningen is verhuurd. 

Bellenbord 
Huurders hechten doorgaans veel minder belang 
aan een goede leefomgeving, onderhoud of sociale 

De middenstand heeft het zwaar, ook in onze le-
vendige Binnenstad. Internet, corona en inflatie 
hebben er aardig ingehakt. 

Filiaalbedrijven, pop-up winkels en horeca zorgen voor 
resp. een uniform dan wel versnipperd aanbod. Zelf-
standige winkeliers houden het alleen vol als ze een 
kwalitatief uniek aanbod hebben, persoonsgerichte 
service leveren en zelf eigenaar van het pand zijn. Hoe 
houden we het toch gezellig in de winkelstraat? Na 
het succes van buurtbewoonster Nel de Jager, die de 
verloederende Amsterdamse Haarlemmerdijk wist te 
revitaliseren tot ‘de mooiste winkelstraat van Neder-
land’ en een pilotstudie in dertien grotere gemeenten 
(2011-2013) is het fenomeen ‘winkelstraatmanage-
ment’ in zwang. De definitie in het handboek van 
EZ: ‘De winkelstraatmanager is een onafhankelijk 
werkend persoon die het economisch functioneren 
van een winkelstraat duurzaam verbetert, zodat een 
goede balans ontstaat tussen behoorlijk verdienende 
ondernemers, bewoners en bezoekers die er prettig 
in verblijven en vastgoedeigenaren die een positieve 
waardeontwikkeling meemaken’.

Morgen Mooier Maken
De Binnenstad kent sinds 2012 Centrum Manage-
ment Utrecht; Jeroen Roose-Van Leijden is manager. 
‘Vooropgesteld… CMU is onafhankelijk, ik ben niet in 

De Utrechtse bevolking groeit de komende 
jaren fors. Volgens de prognose van ‘Utrecht 
in cijfers’ neemt het aantal inwoners toe van 
bijna 362.000 nu naar 471.000 in 2040. Dat is 
een stijging van bijna 110.000 inwoners. Rela-
tief is die stijging het grootst in de Binnenstad, 
namelijk 56 procent (ruim 10.000 inwoners) > 
voor heel Utrecht is die 31 procent. 

Bijna 70 procent van de Binnenstadbewoners 
is alleenstaand. Dat is veel meer dan in de 
andere wijken, waar het aantal alleenstaan-
den gemiddeld 51 procent is. Het gemiddelde 
woonoppervlak per persoon in de Binnenstad 
is het hoogste van alle wijken. Dat betekent 
dat bewoners van de Binnenstad relatief ruim 
wonen. 
Een ander opvallend cijfer zien we bij de 
woonsituatie in de Binnenstad: 45 procent 
betreft particuliere verhuur, terwijl het stedelijk 
gemiddelde 23 procent is. Tel daarbij op het 
aantal woningsplitsingen, dat in de loop van 
2022 is vervijfvoudigd. Daarnaast zijn er in 
Utrecht meer dan 400 Airb&b’s, merendeels in 
de Binnenstad. •            
           

Bron: 'Utrecht in Cijfers', oktober gemeente Utrecht 

Binnenstad groeit ‘t hardst We streven naar een gezond evenwicht 
tussen winkelen, uitgaan en verblijven'

Erik van Wijk

de toekomst van hun wijk gaat, denkt volgens 
diezelfde enquête een kleine 20 procent dat deze 
slechter wordt. Bewoners zijn met name ontevreden 
over: lawaai, rommel en afval op straat,en fietsen 
op de stoep. Dat komt dus in grote lijnen overeen 
met de voor dit artikel opgetekende verhalen van 
bewoners. De vraag is vervolgens hoe de gemeente 
de ontevredenheid van een groep bewoners kan 
verminderen. Dat kan door naar hen te luisteren 
en hun stem door te laten klinken bij de gemeente 
en andere instanties, die voor oplossingen kunnen 
zorgen. Helaas bestaat de Wijkraad, die de stem 
van de Binnenstadsbewoners zou kunnen vertegen-
woordigen, sinds een paar jaar niet meer. Het Wijk-
platform, dat in alle wijken de Wijkraad zou moeten 
opvolgen, komt in de Binnenstad moeizaam van de 
grond. (Zie vorige krant). Kortom, er is genoeg werk 
aan de winkel. • 

dienst van de gemeente. Maar we werken natuurlijk 
wel intensief samen, net als met ondernemers en 
onroerendgoedexploitanten in de Binnenstad. Een 
belangrijk project is Morgen Mooier Maken, waar-
mee we het kernwinkelgebied (Lange Elisabethstraat, 
Steenweg, Bakkerstraat, Clarenburg, Vinkenburg-
straat) vitaal proberen te houden. Er dreigt leegstand, 
al zitten we met 4 procent nog ver onder het landelijk 
gemiddelde van 12 procent’. ‘Formeel hebben we 
geen zeggenschap of dwangmiddelen, maar preven-
tief en proactief kunnen we een hoop doen. Zo gaan 
we 90 woningen boven winkels realiseren. Samen met 
allerlei alternatieve bestemmingen voor winkelpanden 
verhoogt dat de leefbaarheid en de levendigheid van 
het gebied’.

Duurzaam
‘DUIC en RTV Utrecht gaan er nu samen zitten, zelf 
huren we Steenweg voor wisselende niet-commerciële 
activiteiten. Er moet een gezond evenwicht ontstaan 
tussen retail, horeca en cultuur; tussen winkelen, 
uitgaan en verblijf. Helemaal tevreden ben ik nog niet, 
maar we hebben toch enkele mooie – duurzame – 
resultaten behaald. Zoals een repairshop en winkels 
voor tweedehands kleding, biologisch voedsel, slow 
fashion. Belangrijk is dat dat initiatieven passen in een 
totaal wensbeeld. Dat je als gemeente niet achteraf 
moet handhaven of ingrijpen’. •



Arne Kolman ziet veel vast publiek in zijn wasserij. © Luuk Huiskes

Al 25 jaar zit Necati Kuzucu in de Twijnstraat 
achter zijn naaimachine. Hij ontvangt ons 
met ‘vriendelijk wantrouwen’. We komen 
toch geen advertenties verkopen? 
En bovendien heeft hij geen tijd, er moet 
nog veel verstelwerk worden verricht. 

Toch ontwikkelt zich, als het ijs gebroken is, een 
prettig gesprekje. ‘Ik kom uit Konya, midden 
Anatolië. Alleen mijn zus woont hier, in Helmond, 
de rest van mijn familie zit in Turkije. Hoe ik hier 
terecht ben gekomen? Dat vraagt meer tijd dan 
ik nu heb. Maar om te beginnen: ik ben heel 
tevreden, hier in de Twijnstraat! Veel mensen die 
hier langslopen, prettige mensen vooral ook’. 
‘Ik denk hier nog enkele jaren te zitten, daarna 
ga ik het rustiger aan doen. De omzet is nog niet 
terug naar vóór corona. En toch heb ik het druk. 
Veranderen van leer en bont, reinigen en vooral 
verstelwerk. Aan deze machine’.
Hoe mijnheer Kuzucu later zijn zaak denkt over te 
dragen? Daar komen we niet meer toe. De stapel 
werk wacht. •
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Altijd druk met verstelwerk

Necati Kuzucu koestert zijn naaimachine. © Michael Kooren

Veertien nieuwe Mieles staan te draaien in 
Wasserette Kolman. ‘Hier aan de Oudegracht 
177 komt er van alles: tweeverdieners, 
alleenstaande ouders, expats en soms ook 
mensen zonder vaste woon- en verblijf-
plaats’, vertelt eigenaar Arne Kolman (39).

In de zaak zit een vrouw met haar zoon. Haar 
wasmachine is kapot. Drogen doet ze gewoon 
thuis. ‘Maar er is vooral veel vast publiek’. Arne 
steekt regelmatig tijdens ons gesprek zijn hand 
op en groet klanten die komen en gaan. ‘Sommi-
gen komen hier al zolang mijn vader bezig is’.  
‘Wij draaien ook wasjes voor klanten die ze 
eigenlijk zelf zouden kunnen doen maar die het 
toch liever ons laten doen. Als ik die meetel, zijn 
het er 30 tot 40 per dag. De vaste klanten komen 
minstens een keer in de week. Dan kan je elke 
dag schone kleren aan als je een machine draait’.

Een ontmoetingsplek? ‘Kan, maar in de Binnen-
stad gaat men terwijl de was draait naar een 
cafeetje. Enkelen blijven en lezen in de leesmap 
of bekijken alle informatie die er hangt over kunst 
en theater’. 

180 decibel
Voorin is de wasserette en achterin behandelen 
Arne en zijn vaste werknemer de was voor de 
zakelijke klanten, zoals B&B’s, horeca en hotels. In 
de avond wordt de zakelijke werkruimte afge-
scheiden van de wasserette door een rolluik. Om 

22 uur is de officiële sluitings-
tijd. Tot 22.15 uur kun je nog 
binnenkomen en daarna kun 
je alleen nog naar buiten. De 
camera’s gaan aan. Er is een 
alarm, 180 decibel. Mensen 
gaan dan vanzelf naar buiten. 
Het is weleens voorgekomen 
dat iemand zich met het hele 
hebben en houwen installeert 
en niet weg wil. Maar Arne, 
die boven de zaak woont, kan 
vanuit zijn bed alles in de gaten 
houden.

Lakens vouwen
In 1960 nam opa Johan Kolman 
een bestaande wasserij op de 
Oudegracht over en bouwde  
het voorste deel om tot wasse-
rette met wasmachines en losse 
centrifuges. Oudegracht 177, 
179 en 181 moesten in één 
keer gekocht worden. 181 werd 
meteen doorverkocht. Opa en 
oma gingen boven de wasserij 
wonen. Op nummer 179 trok 
een oom in met zijn gezin. 

Naaiatelier, Twijnstraat

Draaien en drogen 
voor vaste klanten

Kolman, Oudegracht
Elaine Vis

▲
Charles Crombach, Erik van wijk
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Gerda van den Berg zit prima op de hoek 
van het Janskerkhof. 

© Iris Tasseron

Gerda van den Berg heeft op 
maandagmiddag wel enige tijd. 
Zaterdag zou dat niet kunnen, 
dan komen er vaste klanten van 
heinde en ver. De Oude Tijd is 
de enige overgebleven siga-
renwinkel in Utrecht. ‘Sigaren-
rokers zijn prettige mensen, 
levensgenieters, die kiezen hun 
moment bewust uit. Sigarenro-
kers mógen roken, sigarettenro-
kers móeten roken’. 

Het echtpaar Van den Berg verkoopt al 33 jaar rookwaar. ©  Iris Tasseron

Levensgenieters en prettige,
bewuste mensen als klant

De Oude Tijd, Janskerkhof
Erik van Wijk

We drinken een kopje koffie op 
haar mini-terrasje en hebben het 
over de beperkingen voor de ta-
bakshandel die de regering oplegt. 
‘We moesten ons assortiment 
inkrimpen, geen lifestyle-
artikelen die bij rokers passen zoals 
scheergerei of port. De supermark-
ten moeten hun rookwaren volledig 
afschermen. Wij kunnen dat 
natuurlijk niet, maar moeten wel 
gevel en etalage zo goed mogelijk 
proberen af te dekken’.
Gerda en Edwin van den Berg zit-
ten hier prima, op de hoek van het 
Janskerkhof. Al 33 jaar. ‘Destijds 
van de vorige eigenaar overgeno-
men, met al onze spaarcenten erin. 
Het is voor ons wel op te brengen. 
Een speciaalzaak met een diep 
assortiment en een uitstekende 
serviceverlening behoudt haar klan-
tenkring wel’. ‘Daar moeten wij het 
als ondernemers ook hoofdzakelijk 
van hebben, want verder zitten we 
in een strak gereguleerde business. 
De verkoopprijzen van accijnspro-
ducten liggen vast en volgend jaar 
moeten we ook nog eens onze 
webwinkel sluiten, zo’n 30 procent 
van de omzet. 
Vanaf 2024 wil de overheid geen 
startende jonge rokers meer heb-
ben. Maar gezellige zelfbewuste 
sigarenrokers zullen er altijd blijven, 
tegen de stroom in’ •

In die tijd was er nog een hele grote wasserij die 
doorliep tot de achtergevel, de eerste verdieping 
hoorde er ook bij. Het bedrijf is in de loop van de 
tijd afgeslankt. De machines werden ook kleiner.
Vader Jan Bart heeft in 1993 het geheel overge-
nomen en werkte een tijd met zijn broer. 
De familie had toen al drie wasserettes: in Amers-
foort, in Hilversum en in Utrecht. Arne woonde 
in Hilversum. Tijdens schoolvakanties vouwde hij 

met zijn moeder lakens op. ‘Zo groei je erin. 
In 2003 ben ik echt in dienst gekomen en in 
2013 heb ik de Kolman wasserettes officieel 
overgenomen’. 

Geïsoleerd vat
Dit bedrijf vergt veel energie; alles wordt ver-
warmd en beweegt. Milieu? ‘Het is beter hier bij 
ons te wassen dan thuis. Wij gebruiken minder 

water, minder wasmiddel. Alle machines krijgen 
water uit een geïsoleerd vat dat op temperatuur 
wordt gehouden waardoor de machines met-
een water kunnen pakken en niet hoeven op te 
warmen. 
De warmte die wij hier produceren hebben we 
geprobeerd terug te winnen, maar dat is nog niet 
gelukt. Het is hier erg stoffig, dus de lamellen 
zitten zo vol’. •
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De loper is uitgelegd, de entree oogt best 
chic voor een verder eenvoudige zaak op 
de Springweg. Binnen hangen rekken met 
gestoomde kleren in plastic, achterin zijn de 
grote stoomapparaten aan het werk. 

De heer Hahné trekt een stoel bij. Zo vlak naast 
elkaar zitten we gezellig over van alles en nog wat 
te kletsen. Want Koos Hahné is een ras-Utrechter en 
van vele markten thuis.
‘Ik was al vroeg een ondernemend jongetje. 

Op mijn tiende kocht ik zonder mijn ouders te 
vertellen zelf een kano en iets later had ik twee 
werfkelders vrij tot mijn beschikking. Die stonden 
leeg en verwaarloosd, het was in Utrecht in die 
jaren een dooie boel. Ik werd gitarist en zanger in 
een band die top-40 liedjes coverde. Meestal weken 
we uit naar Amsterdam, tot diep in de nacht rond 
het Leidse Plein. Mooie tijden’. 
‘Goh, was jij ook bij Flight to Lowlands Paradise, de 
voorloper van Lowlands? Dat Simon Vinkenoog in 
zijn blote togus gedichten stond te declameren en 

Jimmy Hendrix, gecontracteerd voor slechts 15.000 
gulden, niet kwam opdagen? Simon zette me 
achter de piano, terwijl ik maar drie akkoorden kon 
spelen. Donderde allemaal niet’.

In 1986 heeft hij de stomerij van zijn vader overge-
nomen en meteen in de avondschool alle mogelijke 
diploma’s gehaald. ‘Dat was flink buffelen. Daar-
door ben ik goed thuis in bedrijfseconomie en ook 
in techniek. Ik doe alles zelf, dat scheelt een hoop 
kosten. Mijn vrouw werkt graag mee in de winkel. 

Stomerij-eigenaar begeleidde ooit Simon Vinkenoog

Hahné, Springweg
Erik van wijk

Bonbons worden het meest gekocht in deze chocolaterie. © Werry Crone

Chocoladewinkel Cacao op de Oudegracht 
zit in een diep pand. Tussen de verkoop-
winkel en het atelier, achter in de zaak, zit 
een glazen wand. 'Mensen kunnen zien dat 
het hier daadwerkelijk gemaakt wordt'. 
De chocolade zie je door de machines stro-
men. 

Met rustige jazzmuziek op de achtergrond vertelt 
oprichtster en eigenares Martina van Smeden 
over haar prachtige chocoladewinkel, die dit jaar 
tien jaar bestaat. Ze begon op de huidige locatie, 
kleinschalig, met het maken van bonbons. 
Van Smeden woont elders in de stad. ‘Ik wil graag 
privé en winkel gescheiden houden’.
Klanten komen op de fiets of parkeren hun auto 
in de parkeergarage op de Springweg. 'Het is hier 
een fijn plekje'. Het winkelend publiek komt aan 
het einde van de dag hier zijn chocolade kopen.
Door corona heeft ze een zware periode achter 
de rug. ‘Voor ons was het best ingewikkeld, 
want wij mochten gewoon openblijven. Wij 
vallen onder de bakkerijen’. 

Last minute
Naast de verkoop aan particulieren levert Cacao 
ook aan de horeca in de Binnenstad. ‘Meestal 
is dat last minute. Ze staan dan bijna binnen vijf 
minuten op de stoep!’ Bij promoties van studen-
ten vinden de Domtorentjes gretig aftrek. Een 
Amerikaanse meneer bestelt met Kerst chocola 
voor zijn medewerkers, die hier werken. ‘Al acht 
jaar’. Ook komen jonge kinderen iets voor papa 
of mama halen. ‘En Spellenwinkel Subcultures, 
iets verderop, komt hier warme chocolademelk 
halen’.
Van Smeden is lid van de winkeliersvereniging, 
dat levert saamhorigheid en exposure op. 
‘We hadden met Pasen een speurtocht uitgezet 
voor kinderen. Daarvoor hadden de winkeliers 
een speciaal bord in de etalage’. De vereniging 
heeft een Instagramaccount en zo blijven de 
leden op de hoogte van wat er allemaal speelt. 
Sinds het vertrek van vele winkeliers naar Hoog 

Waar de chocolade
achter een glazen 
wand wordt gemaakt

Cacao, Oudegracht
Marijke Reer

Catharijne wordt hier minder geshopt door 
toeristen. ‘Mensen die hier komen, komen heel 
specifiek voor ons product. Die zijn ook oprecht 
geïnteresseerd.’ 

Voorkeur voor blauw
Rond Sinterklaas, Kerst en Pasen is het ‘t drukst. 
Een deel van de bedrijven kiest voor chocolade-
letters en een ander deel voor de kerstpakket-
ten. Zo wordt de drukte wat verspreid. ‘Pasen 
is echt een familiefeest, we hebben dan leuke, 
gekleurde paaseieren’. Bonbons worden het 
meest gekocht. ‘Mensen die niet van chocola 
houden, lusten wél onze bonbons. Wij werken 
met Valrona, de beste chocola die er is. Dat 
proef je. De chocola is van hoge kwaliteit, eerlijk 
én duurzaam’. De zomerperiode, na Pasen, is 
rustig. Dan worden nieuwe producten bedacht, 
gemaakt en getest. ‘We gaan met de vraag en 
trends mee’. Tien jaar geleden waren mensen 
nog niet toe aan kleurrijke chocola.
Van Smeden heeft voor de verpakking blauw 
en bruin gekozen. ‘Blauw is een hele frisse kleur 
en toegankelijk voor zowel mannen, vrouwen 
als kinderen.’. De bruine chocola komt hier 
fantastisch in uit. •

Blauw past goed bij de kleur van chocola. © Werry Crone

▲
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Ze noemen het ’t Knopenwinkeltje’, maar Ria’s 
Fournituren heeft veel meer dan alleen knopen 
in het assortiment; plus vakkundige adviezen. 

Het is vrijdagmiddag. Van medewerker Peggy 
mocht ik wel even. Er zijn maar twee klanten bin-
nen, ik wacht op mijn beurt. Ondertussen verbaas 
ik mij weer over de enorme uitstalling en kleu-
renpracht van allerlei knopen, bollen wol, klosjes, 
garens, banden, randjes en ritsen. Peggy werkt 
hier al zo’n zes jaar, ze heeft Ria nog meegemaakt. 
Maar die is er – na 33 jaar – in 2019 mee gestopt. 
Ria’s zoon Martijn vond het belangrijk dat deze zaak 
niet verloren zou gaan voor Utrecht. Dus heeft hij 
de winkel voortgezet en helpt zelf regelmatig mee. 

100.000 knopen
Hij stond al als jongetje in de zaak, dus weet er ook 
alles van, maar soms kan hij het advies van een 
collega nog wel gebruiken. Martijns vader heeft het 
winkelpand 36 jaar geleden gevonden en aange-
kocht.
Terwijl Peggy doorpraat helpt ze de klanten – jong 
en oud – met het zoeken naar de juiste kleur wol, 
het bandje in de goede breedte, het glanskatoen en 
de vlieseline op de goede lengte. Ook de hobby-
lamp met ingebouwde loep gaat over de toonbank. 
Ze geeft advies hoe een en ander het handigst te 
verwerken en stuurt desnoods door naar anderen 
als zij de klant niet kan helpen. Want ondanks 
het enorme assortiment, waaronder meer dan 
100.000 knopen, kan het zijn dat ze ‘nee’ moet 
verkopen. Maar de winkel heeft goed contact met 
andere middenstanders. Het assortiment van Ria’s 
Fournituren is zo groot dat het wel een half jaar 
duurt, voordat je als nieuwe verkoper alles weet te 
vinden in de vele laadjes en doosjes. Bijzonder zijn 
ook de gerecyclede knopen en garens. Bijna alles 

Medewerkster Peggy geeft iedereen deskundig advies. © Ton Verweij

is ook online te bestellen, maar de meeste klanten 
willen de spullen toch in het echt zien en even in de 
hand houden. Het bijzonderste artikel vindt Peggy 
de draaddoorsteker het Wilhelmientje, bekend 
door het portretprofiel lijkend op onze voormalige 

Ria's Fournituren, Zakkendragerssteeg
Ton Verweij

Voor vlieseline, garen, 
band en Wilhelmientjes

koningin. Inmiddels wordt het steeds drukker in de 
winkel en komt Martijn ook meehelpen. Iedereen 
wacht geduldig, helpt eventueel elkaar met zoeken 
en tips. 

Thermostaat laag 
Als de telefoon overgaat wordt de beller keurig te 
woord gestaan, maar een bezoek aan de winkel 
is toch het meest praktisch. Ook mensen uit het 
buitenland weten de winkel te vinden en Peggy 
draait er haar hand niet voor om ze te helpen in het 
Engels, Duits of Frans. Niet zelden verlaten klanten 
opgelucht en tevreden de winkel, omdat de aange-
dragen oplossing de klus ineens veel eenvoudiger 
maakt dan gedacht. Peggy: ‘Het is ook goed te 
merken dat de mensen sinds corona veel meer met 
naaiwerk thuis bezig zijn. Naaicursussen schijnen 
overal volgeboekt te zijn. En nu men op energie wil 
gaan besparen, is breien ook steeds meer in, onder 
het motto: thermostaat omlaag en truien aan!‘ •

Koos Hahné: van wild jongetje tot stomerijeigenaar. © Iris Tasseron

We zijn zo’n beetje het enige chemische reinigings-
bedrijf in Utrecht. Ook voor leer, suède en bont. Dat 
laatste is interessant voor vintagekleding. Vloerkleden 
en herstelwerk besteden we uit. Met Duraco op de 
Ganzenmarkt had ik vriendschappelijke omgang, 
zonde dat Sjonnie ermee is opgehouden’. 
‘Ik ga nog wel even door, ben te bedrijvig van aard. 
Heb ook geen opvolger. Dit pand is gehuurd, maar 
we kunnen het opbrengen. Corona gaf een klapje, 
omdat kantoorpersoneel thuis bleef werken. En in 
deze onzekere tijd gaan de klanten meer op hun 
centjes letten. Maar het is gewoon ook leuk hier. 
Net een dorp, midden in de stad. We hebben prima 
buurtgenoten en van de gemeente hebben we ook 
geen last. Die heeft me bijvoorbeeld geholpen met 
parkeerproblemen op de Springweg’.

‘Kom nog eens langs, het was gezellig! Oh ja, weet 
je wat ik het liefst had willen doen? Een café run-
nen met live muziek, vooral om jongeren podium-
ervaring op te laten doen en ze te begeleiden. 
Knap dat ’t Oude Pothuys het nog volhoudt, want 
door alle regelgeving is dat eigenlijk niet meer te 
doen!’ •

Ria’s Fournituren heeft véél meer dan alleen knopen. 
@ Ton Verweij
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Witbaard, Sint Jacobsstraat

Van Dirndljurkjes tot heliumballonnen

Ding dong, de deur van de winkel gaat regel-
matig open en dicht. Klanten komen en gaan. 
De familie Witbaard zit er sinds 2010. 
Telg Andrea bestiert het alleen vanaf 2014.
Witbaard is blij dat de coronatijd voorbij is. 
Het ging niet zo goed met de zaak. ‘In tijden van 
lockdown, mochten er geen feestjes gegeven 
worden. Alleen ballonnen voor kinderverjaardags-
partijtjes hebben we toen geleverd. Daar speel-
den we op in’.
Carnaval en Halloween zijn flinke omzetmakers, 
de uitschieters. Daar moet Witbaard het van 
hebben. ‘Dat zijn de twee grootste voor ons’. 
Het is wel even afwachten of er in het najaar en 
volgend voorjaar weer gefeest mag worden in 
verband met corona. Hoe ze de inkoop gaat doen 
is door die onzekerheid lastig.  
Het Oktoberfest, overgewaaid uit Duitsland, loopt 
ook steeds beter. Dit kan bijna aan de twee grote 
worden toegevoegd. Lederhosen en Dirndljurk-
jes vliegen dan over de toonbank! En vergeet 
Koningsdag, de Toppers en het WK-voetbal niet, 
die komen ook met regelmaat terug. ‘We hebben 
net de etalage voor de Toppers in orde gemaakt. Carnaval en Halloween leveren goed geld op. © Werry Crone

Marijke Reer

Studenten komen voor ‘foute feestjes’ naar de feestartikelenzaak. © Werry Crone

Die hebben ook een thema. Daar kopen wij op 
in’. Tijdens de Kinderboekenweek worden veel 
kinderpakjes verkocht. 

Foute feestjes
Er wordt meer en meer gefeest en daarmee 
steeds meer gekocht. Studenten, die vaak thema-
avonden en foute feestjes organiseren, komen 
last minute naar de winkel voor een gepaste 
outfit. 
Witbaard heeft vaste klanten, waarvan er veel 
één keer per jaar komen. ‘Niet iedereen heeft 
iedere week een feestje’. De ballonnen en versie-
ringen worden wel regelmatig door vaste klanten 
afgenomen, de heliumballonnen het meest. ‘Dat 
gaat in grote trossen tegelijk’.
Vorig jaar is er een feestwinkel in Utrecht bijge-
komen. ‘Dat is wel een concurrent. Al moet ik 
zeggen dat ik er nog niet zoveel last van heb'.

Ding dong
Witbaard woont haar hele leven in Almere. Daar 
ligt haar sociale netwerk. Ze heeft alleen zo nu en 
dan contact met de buren naast de winkel. 
‘Ik heb het te druk om me actief in te zetten voor 
bijvoorbeeld een ondernemingsvereniging of het 
Vakcentrum detailhandel, waar ik lid van ben’.
Ze heeft het volste vertrouwen in de toekomst, en 
hoopt dat het zo door gaat zoals nu. ‘Online mag 
er meer verkocht gaan worden, zodat ik door 
het hele land kan leveren. Wel allemaal vanuit dit 
pand’. Ding dong. •

De kleurrijke en feestelijke etalage springt 
direct in het oog, als je langs het pand 
van feestwinkel Witbaard aan de Sint 
Jacobsstraat loopt. Het ligt niet in de loop 
van het winkelend publiek, maar mensen 
die iets ludieks zoeken, weten de winkel te 
vinden.
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Voor een flanellen royale bandplooibroek, 
een geruit colbert, een mooie blazer, een lo-
den jagersjas, kon de liefhebber van klassieke 
Engelse mode voorheen bij vier zaken in de 
binnenstad terecht. Er is er nog één over aan 
de Springweg: Conemans Tailor since 1906. 
Pieter Conemans, enige zoon, was de gedood-
verfde opvolger, daar viel niet aan te tornen.

Hij geeft een kijkje in de familiegeschiedenis. 
‘Mijn vader is in de oorlog met zijn peloton 
vanuit Rhenen naar Utrecht gekomen. Hij en zijn 
makkers konden op een meelzolder slapen bij 
Bakkerij Van Eekeren, deze had een leuke dochter 
en zo is het gekomen. Mijn ouders vestigden zich 
na enige jaren aan de Mariaplaats, een pand dat 
in bezit was van de Oud Katholieke kerk’. ‘Aan 
‘op maat’ kwam een einde; mijn ouders zijn op 
aanraden van mijn oudste zus Lily die toen in En-
geland woonde, overgegaan op Engelse confec-
tie. Zij adviseerde jagersjassen en collegecoats in 
de collectie te nemen. Dit werd een groot succes 
onder studenten en scholieren. 
De zaak werd in 1970 leverancier voor de senaat 
van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Een 
groot deel van de huidige clientèle bestaat nog 
altijd uit oud USC-leden. Deze komen één keer 
per jaar langs om hun garderobe aan te vullen, 
dikwijls wordt dit gecombineerd met een bezoek 
aan een van de kinderen, die ‘zo vader zo zoon’ 
ook in Utrecht studeren. Een vervangend exem-
plaar opsturen is geen probleem, de modellen zijn 
immers niet veranderd’.

De Groene Waterman
Na de textielschool kwam Pieter meteen in de 
zaak. Na sluitingstijd was het zíjn tijd, hij verhaalt 
van zijn soms roekeloze leven: ‘Alles uitproberen’. 
Na overname bleef vader Conemans Pieter en zijn 
vrouw Sonja, ook afkomstig uit de confectiewe-
reld, nog jaren in de zaak helpen, dat ging niet 
altijd even soepel. 
Een tegenvaller kwam ook op hun pad. Na 
een ongelukkig verlopen financieel avontuur in 
Amerika, kregen ze geen lening voor de aankoop 
van de panden en de zaak moest sluiten. In 2006 
werd een doorstart gemaakt aan Springweg 
6, een oud pand uit 1750, eigendom van het 
Utrechts Monumentenfonds. Menig Utrechter 
zal zich nog herinneren dat hier het vegetarisch 
restaurant De Groene Waterman en een winkel 
met macrobiotisch voedsel zaten. Tegenwoordig 
laat Pieter de winkel over aan Sonja. Hij heeft zijn 
handen vol aan het verwerken van zijn beladen 
verleden, dat hem ingehaald heeft. ‘Rust’ is zijn 
lijfspreuk geworden. Het echtpaar woont boven 
de zaak en denkt na over de toekomst. Er is geen 
opvolger, hun zoon heeft een andere richting 
gekozen. Sonja: ‘Ik overweeg weleens om minder 
dagen open te zijn, maar daar ben ik nog niet he-
lemaal uit’. Elvis, de 11-jarige hond zal voorlopig 
de bezoeker bij binnenkomst met gekef blijven 
begroeten. •

(Oud-)leden van het Corps zijn vaste klant bij Sonja en Pieter Conemans. © Jaap van der Klomp

Drie generaties:
van kleermakers
naar confectie

Conemans Tailor since 1906, Springweg

▲
Anna Sterk

 

Ik heb geen bedrijf, geen winkel of kantoor, 
maar ben een kleine zelfstandige, net als jij.
We willen ondernemend in het leven staan.
En nee, we hoeven geen onderneming te hebben 
om het beste uit onszelf te halen. 

Onze levens lijken eenmanszaken
die elkaar zullen versterken
door kwaliteiten samen te brengen
in een liefdevolle relatie. •

Kleine zelfstandigen Harrie Thewessem
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Vader en zoon Kuijper: ‘In coronatijd hebben de mensen modelbouw ontdekt’. © Gert-Jan Peddemors

Hans Kuijper staat sinds 1975 in de winkel aan 
de Minrebroederstraat, te midden van treintjes, 
bouwmodellen, autootjes, ministationnetjes. 

Zijn vader, Herman, is in 1958 ermee begonnen. 
Inmiddels staat de derde generatie – zoon Tim – 
ook al achter de toonbank. De andere zoon woont 
boven de zaak. ‘Die houdt ’s nachts een oogje in 
het zeil’. Herman stond 30 jaar geleden voor de 

keuze: wel of niet ‘boven’ wonen? ‘Mijn vrouw was 
zwanger en in de straat lagen toen drugsnaalden. 
We wilden bovendien dat ons kind buiten zou kun-
nen spelen en voetballen. Dus dat werd ‘m niet’. De 
Minrebroederstraat noemt hij een ‘lastige’ winkel-
straat. ‘Aan de ene kant zit de universiteit, aan de 
andere kant de kerk. Sinds de bibliotheek weg is en 
er minder wordt getrouwd in het oude stadhuis, is 
de loop er een beetje uit’.

Desondanks lijdt het bedrijf er niet onder. Het 
assortiment is zo uitgebreid, dat de verkoop in twee 
panden tegenover elkaar plaatsvindt. 
In coronatijd hebben mensen de modelbouw 
ontdekt. ‘Ik zou nog wel willen uitbreiden, ook al 
omdat we een groot magazijn hebben voor onze 
webshop. We trekken klanten vanuit heel Euro-
pa’. Hoog Catharijne dan? ‘Daar wil ik niet dood 
gevonden worden. Ik moet daglicht zien. Ook voor 
de klanten is een ander adres lastig. Wientjes, de 
zaak in hang- en sluitwerk hiernaast, is al jááren 
weg. Toch komen nog steeds mensen hier naar die 
winkel vragen’. Herman blijft dus zitten maar vreest, 
dat het voetgangersgebied dat nu aan het eind van 
de straat begint, oprukt richting Korte Jansstraat. 
‘We hebben ook oudere heren onder onze klanten. 
Die willen met de auto hun ‘speelgoed’ kunnen 
ophalen’.Sowieso is hij geen voorstander van het ge-
meentelijk winkelbeleid. (Tussendoor: ’Dat is 49,95, 
Willem’). Hij noemt de aanblik van de hoofdwin-
kelstraten in het centrum triest. ‘Bijna geen unieke 
winkels. We hebben er nog een paar: bijvoorbeeld 
stripzaak Blunder aan de Oudegracht, Van Dillen op 
het Vredenburg. Maar zoiets als Magazijn De Poort 
aan de Lijnmarkt – verdwenen! Het stikt van de 
standaardketens’. Veel nieuwe zaakjes zijn volgens 
hem vooral ‘gelukszoekers’. ‘Een yoghurtbar, een 
frietatelier. Binnen een half jaar weer weg. Zo krijg je 
leegstand. En daar mag van de gemeente dan weer 
horeca in; de verhouding is zoek. De Binnenstad 
wordt één grote vreetschuur, met alle rotzooi en 
overlast van dien’. Dat is toch niet gezellig winkelen, 
betoogt hij. ‘Je gaat toch de stad in om schoenen 
te kopen en drinkt dan na afloop eventueel iets? Je 
gaat toch niet naar het centrum om iets te consume-
ren en koopt dan toevallig nog een paar schoenen? 
Nou dan!’ •

Kuijper's Hobbyhuis, Minrebroederstraat

‘De Binnenstad wordt één grote vreetschuur’

 Ineke Inklaar

'Vieze schoenen lappen is mooi werk'

‘Mijn vader was kleermaker, maar dat was 
niks voor mij. Altijd maar achter die naai-
machine. Soms moest ik laarzen naar de 
schoenmaker brengen, en dat vond ik wél 
mooi. Ging er zaterdags werken, zo ben ik 
erin gerold. Schoenen lappen wordt zo lang-
zamerhand een oud ambacht, mijn leeftijd-
genoten denken ‘vieze schoenen’, maar het 
is echt mooi werk’. 

We staan in de prachtige nieuwe zaak, op 
Twijnstraat 18, van Ali Sarvari. Ambachtshuis 
staat er op het raam. ‘Met ons drieën doen we 
zo’n beetje alles. We verkopen en herstellen ook 
kleding en we slijpen sleutels. Met dit handwerk 
heb je gelukkig geen concurrentie van internet. 
We redden ons, maken ons geen zorgen. Alleen 
zouden Nederlanders minder sneakers moeten 
dragen, leren schoenen zijn toch veel stijlvoller!’

Papegaaiencontact
De grijze roodstaart Tuti interrumpeert ons af 
en toe vanuit zijn kooi. De papegaai blijkt een 
echte klantenbinder. Een buurtbewoonster komt 
regelmatig even binnenlopen met háár papegaai 
op haar schouder. Ze kennen elkaar, krauwen dat 
het een lust is.

‘Oorspronkelijk kom ik uit Afghanistan en zijn we 
met het gezin naar Mashad gevlucht. Maar in Iran 
konden we minder goed aarden, dus zijn we in 
1993 naar Nederland doorgetrokken. Ik voel me 
hier voluit geaccepteerd. Als mens en als onderne-

Ali Sarvari: Nederlanders zouden minder sneakers moeten dragen. © Michael Kooren

mer. Ze vonden me nog wel jong, toen ik hier aan 
de overkant begon. Maar nu zien de winkeliers 
echt wel dat ik een moderne ondernemer ben. 
De Twijnstraat is supergezellig, er is echt sprake 
van sociale samenhang, van collegialiteit’. •

Ambachtshuis, Twijnstraat
Erik van Wijk en Charles Crombach
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Lies spreekt met een licht Amsterdams accent, 
Hein is opgegroeid in Den Haag. Ze zijn verliefd 
op Utrecht geworden, toen hun zoon hier rechten 
studeerde. Hein: ‘Hij huurde een groot appartement 
aan de Oudegracht, waar wij logeerden wanneer 
we in Nederland waren. We vielen voor de rust 
aan de Nieuwegracht en vonden dit monumentale 
pand, lelijk vertimmerd tot 3 kantoren’. 
De gepleisterde gevel dateert uit de 17e eeuw en 
het achterhuis grensde aan de voormalige schuil-
kerk St. Catherina. Samen met Monumentenzorg 
ontdekte het echtpaar vele details, waaronder een 
slokop, een open riool waarin je kunt staan. In de 
verbouwing is tien jaar gaan zitten. Lies: ‘Pluk de 
dag, bleef ons moto. We hebben eerst ons bedrijf 
afgebouwd, zijn blijven reizen en woonden op de 
zolder in die tijd. Een spinnenweb meer of minder is 
niet belangrijk’. 

De blije bij
Ze zijn ook imker. Hein: ‘Jaren geleden kochten we 
een terrein van een 83-jarige imker in een natuur-
gebied in Limburg, die had twee eisen. Hij wilde 
imker blijven tot aan zijn dood en de wekelijkse 
boerenavond in het huisje moest doorgaan’. Lies: 
‘Daar gingen we mee akkoord, want we ston-
den op het punt voor vijf jaar naar Engeland te 
vertrekken. Na terugkomst zijn we professioneel 
imker geworden, ons terrein ‘De blije bij’ had dit 
jaar 70 kilo honing’. Hein kan gebeld worden, 
wanneer een zwerm bijen zich ergens genesteld 
heeft, daarvoor heeft hij een lege bijenkorf op de 
binnenplaats staan.

Al 52 jaar is het echtpaar samen en ook dat 
verveelt niet. Lies was personal assistent in het 
internationale bedrijf dat ze tot 2006 hadden en 
ging altijd mee op de vele zakenreizen. Hein: ‘We 
hebben er een grote liefde voor Japan aan overge-
houden’. Hij wijst in de keuken op de 180 blauw 
witte huisjes van de KLM. In de Binnenstad zijn ze 
heel gelukkig en zijn geheel ingeburgerd. Behalve 
de veegclub aan de Nieuwegracht is er ook een 
groepsmail, waarin iedere buur heeft aangegeven 
waar hij goed in is. Hein: ‘Als er een vraag voor 
hulp is, benader ik de juiste persoon hiervoor’. 

Raddraaiers
Ze eten graag buiten de deur en hebben zo hun 
vaste adressen. Hein heeft een wens, hij zou 
graag zien, dat de hijsbalk in de stadskraan gele-
gen aan de Monicabrug, af en toe in beweging 
wordt gezet door zogeheten raddraaiers die in 
het rad rondlopen. De oprichting van een gilde, 
zoals het klokkenluidersgilde, is misschien een 
idee, buiten kijf zal hij dan zeker van de partij 
zijn. Maar nu gaat even alle aandacht uit naar de 
aanstaande heupoperatie van Lies. •

Nieuwegracht 47, tien jaar lang verbouwd. 
© Luuk Huiskes

Hein en Lies plukken de dag in Huize Rust Roest
Nieuwegracht 47 Anna Sterk

‘Never a dull moment’, dat kun je wel stellen 
op Nieuwegracht 47, waar Hein en Lies van der 
Wildt sinds 2003 wonen. Ze zijn 29 keer ver-
huisd, hebben in zes landen gewoond, zijn gek 
op reizen, bezitten een Lemsteraak, zijn im-
kers, coördineren de veegclub in de buurt, zijn 
vrijwilliger op de Museumwerf in Vreeswijk en 
zijn uiterst tevreden met hun rijke leven.

Het echtpaar Van der Wildt houdt niet van stilzitten. 
© Luuk Huiskes

Lies en Hein van der Wildt. 
© Luuk Huiskes

▲

▲

▲
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Slaap verstoord
In een uitgebreid document heeft Binnen-
stad030 de juridische stand van zaken wat 
betreft geluid en gezondheid opgesomd. 

Krachtens de Wet publieke gezondheid rust 
op het college van b. en w. de taak ‘gezond-
heidsaspecten in bestuurlijke beslissingen’ te 
‘bewaken’. De gemeente haakt hierop in en 

schrijft in haar Actieplan Geluid: ‘Gezondheid 
staat centraal in alles wat we doen. Weten-
schappelijk is vastgesteld dat langdurige bloot-
stelling aan geluid negatieve effecten heeft op 
het welbevinden en de gezondheid.’
Het gaat verder: ’Na luchtverontreiniging komt 
geluid(blootstelling) op de tweede plaats als 
milieufactor die de gezondheid schaadt. 
Belangrijke effecten zijn hinder en slaapversto-
ring. Slechter slapen of moeilijk in slaap vallen 
heeft negatieve gevolgen voor het dagelijks 
functioneren. Langdurige geluidshinder kan 
tot chronische stress leiden’. Ook de Wereld-
gezondheidsorganisatie WHO onderschrijft 
deze effecten. De conclusies zijn gebaseerd 
op wetenschappelijke rapporten. Een rapport 
van de Universiteit Groningen stelt dat om op 
werkdagen slaapverstoring bij 90 procent van 
de volwassenen te voorkomen de eindtijd van 

Ben Nijssen

De Nobelstraat? Je zult er maar wonen! 

Gemeente moet bij vergunning 
geluidsoverlast horeca onderzoeken

Ben Nijssen

Horeca kán geluidsoverlast veroorzaken. Eerder tekende Binnenstad030 bij vergunningen voor 
nieuwe horeca vooral bezwaar aan vanwege inpandige geluidsoverlast, uitgaanspubliek op 
straat, terrasgeluiden, stankoverlast, afvalcontainers. Doorgaans met weinig resultaat. 
Binnenstad030 focust nu bij bezwaar vooral op geluidsoverlast met als argument dat deze 
schadelijk is voor de gezondheid en de gemeente verplicht is hierop actie te nemen. Hiermee 
behaalde de actiegroep een eerste succes: de gemeente moet mogelijke geluidsoverlast van 
Pand 33 aan de Nieuwegracht onderzoeken.
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De bewoners van de Nobelstraat ervaren avond in, avond uit overlast van het horecapubliek. 
Zat gezang, gejoel op straat, wildplassen. © Gert-Jan Peddemors

geluidshinder op uiterlijk 22.20 uur zou moeten 
worden gesteld. De starttijd van slaapversto-
rend geluid mag niet vroeger zijn dan 10:00 
uur. Op vrije dagen zou die eindtijd op uiterlijk 
23:00 uur moeten vallen en de starttijd niet 
vóor 12.00 uur. Wetenschappelijke rapporten 
gaan er daarnaast van uit dat je bij de maxi-
male geluidsterkte op de gevels rekening moet 
houden met de gevelisolatie. Samenvattend: 
slaapverstoring treedt al op als na 23.00 uur 
het geluidsniveau op een gevel hoger is dan 40 
Decibel.

Restaurant of bar
Op de Nieuwegracht 33 zat jarenlang een res-
taurant: in juli 2021 kwam daar Pand 33. 
De uitbater meldde dat de keuken van het 
restaurant rond 22.30 u sluit, maar de bar tot 
ongeveer 01.00 uur openblijft. Tegen de ver-

leende vergunning is bezwaar aangetekend met 
als voornaamste argument dat na het sluiten 
van de keuken, het restaurant als café fungeert. 
Een café valt in een zwaardere categorie die op 
deze plek niet toegestaan is. 
Dit bezwaar is door de gemeente verworpen. 
Binnenstad030 startte een procedure bij de 
rechter met als voornaamste grond dat late 
sluitingstijden tot geluidsoverlast en daarmee 
tot gezondheidsklachten leidden. De rechter be-
sliste dat door het langer openblijven van de bar 
de vergunning niet in een zwaardere categorie 
hoefde te worden ingedeeld. 
Maar de rechter oordeelde – net als een rechter 
in een eerdere procedure - wel dat de gemeente 
bij het verlenen van de vergunning had moeten 
onderzoeken of er sprake is van extra overlast 
door de late sluitingstijd. De gemeente heeft 
van de rechter de gelegenheid gekregen te on-

derbouwen dat daar geen sprake van zou zijn. 

Herrie uitgaanspubliek
Andere tekenen dat geluidsoverlast zwaarder 
meeweegt bij het verlenen van vergunningen: 
de vergunning voor een nieuwe horecagelegen-
heid in de Nobelstraat is nog niet verleend. 
De gemeente denkt serieus na hoe de (geluids)
overlast van uitgaanspubliek op de Nobelstraat 
beperkt kan worden. 
Ook de gemeenteraad heeft blijk gegeven 
geluidsoverlast meer serieus te nemen. De 
Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast heeft 
een burgerinitiatief ingediend over de over-
matige geluidsoverlast bij veel evenementen. 
Diverse fracties bleken hiervoor gevoelig te zijn. 
Het college blijft echter de discussie over de re-
gels voor evenementenlocaties, waarin dit item 
een dominante positie inneemt, uitstellen. •

De Nobelstraat staat met stip bovenaan de lijst van gebieden 
met overlast. April dit jaar is er een verzoek tot handhaving 
gedaan om de nachtrust van omwonenden te verbeteren. 
Dit verzoek is afgewezen, onder meer omdat de overlast niet 
aan specifieke horecagelegenheden kan worden toegewezen.  
Ook in april heeft de buurt een brief aan de burgemeester 
gericht over de vele overlast. Hiervoor is een projectleider 
aangesteld; er is in september een eerste bijeenkomst ge-
weest en eind november is de volgende. Echter tot concrete 
maatregelen heeft dit niet geleid en op deze wijze kan dit ook 
nog wel even gaan duren.
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Robin van Essen (gastschrijver)

Twijnstraat herdenkt gedeporteerde en 
vermoorde joodse buurtbewoners
In de Twijnstraat, de Bijlhouwerstraat, op de 
Oudegracht en aan het Pelmolenplantsoen 
komen dankzij Buurtcomité Twijnstraat e.o. 
en bewoners van de betrokken adressen 
Stolpersteine. Deze struikelstenen herdenken 
tien joodse buurtgenoten die door de Nazi’s 
werden weggevoerd en vermoord.

In de Twijnstraat, de Bijlhouwerstraat, op de 
Oudegracht en aan het Pelmolenplantsoen komen 
dankzij Buurtcomité Twijnstraat e.o. en bewoners 
van de betrokken adressen Stolpersteine. Deze strui-
kelstenen herdenken tien joodse buurtgenoten die 
door de Nazi’s werden weggevoerd en vermoord.
Stolpersteine of struikelstenen, is een project van 
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Vogens hem 
valt niemand over die gedenkstenen, maar struikelt 
die er met zijn hoofd en hart over. De oorlog wordt 
langzaam iets van een verdwijnende generatie. De 
kinderen van toen, zijn de tachtigers van nu. Om 
onze buurtgenoten, hun verhalen en de verschrik-
kingen van 40-45 niet te vergeten, plaatsen we 
deze Stolpersteine. Deze helpen het verhaal te 
blijven vertellen.
Op 4 mei 2017 ‘struikelde’ ik, buurtbewoner, tijdens 
Open Joodse Huizen over het verhaal van Ernest 
Julius Cohen. Open Joodse Huizen is een program-
ma waarbij vertellers en bezoekers verhalen delen 

in de huizen waar 
mensen woonden 
tijdens de oorlog. 
Kleinzoon Ernst 
Verloop vertelde 
over zijn grootvader, 
die woonde aan het 
Pelmolenplantsoen 
en maart 1944 in 
Auschwitz werd 
vermoord. Hierna 
heb ik uitgezocht 
hoeveel meer van 
onze buurtbewo-
ners zijn wegge-
voerd: tien. In 2017 
was de aanvraag van 
Stolpersteine erg ingewikkeld. 
In 2021 publiceerde ik het verhaal van de familie 
Dannheisser uit de Bijlhouwerstraat in een blog, en 
heb ik de draad weer opgepakt. Sindsdien is het 
zwaan-kleef-aan van buurtbewoners geworden, die 
samen proberen de Stolpersteine te realiseren. Het 
project wil vertellen welke buren zijn vermoord in 
de oorlog. Dat werd al snel het teruggeven van hun 
naam. Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet 
vergeten. Hierna wilden we deze buren ook hun 
gezicht teruggeven. Met de gemeente hebben we 

Robin van Essen (groen Sweatshirt) met de initiatiefnemers voor Stolpersteine. © Jelle Raap

Anna Sterk

Eerbetoon aan kunstenares Ada Dekker 

vervaardigd hebben. Er hangt werk van o.a. Otto 
Hamer, Koos van der Sluis,  Bertus Jonkers en 
Harrie Sterk. Ook is er een vitrine met een foto 
van Ton Hartsuiker, voormalig directeur van het 
conservatorium en een beeldje van jazzmuzikant 
Gijs Hendriks jazzsaxofonist, -klarinettist en –
componist. Guillaume van der Graft (pseudoniem 
van dichter/schrijver Willem Barnard) is geëerd met 
enkele dichtregels op de gevel aan het Geertekerk-
hof aan de achterzijde van het gasthuis.

Apollo en de muzen
Momenteel wordt kunstenares Ada Dekker (1931-
2022) geëerd. Tot aan het voorjaar is er een over-
zicht van haar werk op de begane grond te zien. 
Ada is de eerste vrouw in Nederland die de Prix de 
Rome won in 1955 in de categorie Monumentale 
Schilderkunst. Zij volgde in die tijd de Rijksacade-
mie van Beeldende Kunst in Amsterdam en deed 
mee aan de competitie. Haar opdracht was een 
ontwerp te maken voor een mozaïek voorstellende 
‘Apollo en de muzen op de Parnassos’ voor mu-
ziekcentrum Tivoli. Ze won en mocht op rijkskos-
ten een jaar lang in Italië studeren en verblijven. 
Dat ging niet door. Dat wil zeggen, ze ging wel 
maar voor een reis van zes weken. 
Ze vertrok met stille trom met haar toekomstige 
man, die Medicijnen studeerde. En daarna moest 

Kunstenares Ada Dekker.

De expositie en de Bartholomeus Gallery 
zijn dagelijks gratis te bezoeken van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Kunstenaars die in het Bartholomeus Gasthuis 
gewoond hebben, krijgen na hun heengaan een 
blijvende herinnering. Hun werk wordt opgeno-
men in de ‘Bartholomeus Gallery’  in de gang op 
de eerste etage van het gasthuis. Het is een blijk 
van waardering voor de kunst die zij in hun leven 

een QR-code ontwikkeld, die naast de Stolperstein 
wordt geplaatst. Via scannen kom je op https://www.
stolpersteineinenomdetwijnstraat.com met foto’s en 
verhalen over de buren van toen. Om de kosten van 
de website, onthullingen en Stolpersteine (1500 euro 
per stuk) te dragen, hebben we crowdfunding opge-
zet. We kunnen hulp goed gebruiken: denk mee hoe 
we van de onthullingen een bijzondere dag kunnen 
maken, help met het ophalen van geld,  help op de 
dag met de onthulling, help bij het onderzoek. •

Kunstenaars die in het Bartholomeus Gasthuis gewoond hebben, krijgen na hun heengaan een 
blijvende herinnering. Hun werk wordt opgenomen in de ‘Bartholomeus Gallery’ in de gang op de 
eerste etage van het gasthuis. Het is een blijk van waardering voor de kunst die zij in hun leven 
vervaardigd hebben. 

ze kiezen: een leven voor de kunst of het stichten 
van een gezin. In 1956 trad ze in het huwelijk; het 
paar vestigde zich in Maartensdijk. Ondanks het 
drukke gezin en de praktijk slaagde zij erin door 
te gaan met tekenen en schilderen en exposeerde 
ze regelmatig in galeries.  In 1986 verhuisde het 
echtpaar naar Utrecht en verbleven zij geregeld in 
hun huis in de Provence. •
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Soms
heel even
breekt
eeuwigheid
heen door de tijd

het kan zomaar gebeuren

het licht in de morgen
de zon op een bloem
de lach van een kind
een hand op je schouder
een merel die zingt

het kan zomaar gebeuren
dit zien

soms
plots
heel even
grensoverstijgend

dit zien van de ziel •

Zien                                        
Oeke Kruythof

Colofon

De Binnenstadskrant 
is een onafhankelijke 
uitgave op initiatief 
van bewonersgroepen. 

De krant wordt 
huis-aan-huis gratis 
verspreid in de 
Binnenstad.

Hoofdredactie/coördinatie  
Elaine Vis en Ineke Inklaar

Beeldredactie (coördinatie)
Gert-Jan Peddemors, Luuk 
Huiskes

Teksten
Anna Sterk, Ben Nijssen, 
Charles Crombach, Elaine Vis, 
Erik van Wijk, Gerard Arnink-
hof, Harrie Thewessem, Ineke 
Inklaar, Marianne Coopmans, 
Marijke Reer, Oeke Kruythof, 
Ton Verweij. Gastschrijver: 
Robin van Essen.

Foto's 
Gerard Arninkhof, Gert-Jan 
Peddemors, Iris Tasseron, Jelle 
Raap, Luuk Huiskes, Michael 
Kooren, Ton Verweij, Werry Crone.

Correctie 
Monique Westendorp

Online
Meer nieuws op www.binnenstads-
krantutrecht.nl,  www.facebook.com/
binnenstadskrant en www.instagram.
com/binnenstadkrant_utrecht. 

Vormgeving 
Nico Dielen

Drukker 
Roelofs (oplage 10.500)

Verspreider
Guus Touker

Giften
Giften zijn altijd welkom. 
De bijdrage kan worden 
gestort op gironummer NL71 
INGB 0000 2451 22 t.n.v. 
Binnenstadskrant o.v.v. gift.

Abonnement
Een jaarabonnement kost 
voor 4 nummers 17 euro, incl. 
bezorging. 
Aanmelden via utrechtbinnen-
stadskrant@gmail.com met 
daarbij het bezorgadres. 
Wie zich later in het jaar abon-
neert, krijgt eerdere nummers 
nagezonden. 

Deadline
Kopij voor nummer 1 moet vóór 
3 februari 2023 ingestuurd zijn.Foto voorpagina: 

© Michael Kooren

Anno 2022 blijven mensen zo lang 
en zelfstandig mogelijk thuis wonen 
en meedoen. Maar wat als je wel een 
helpende hand kan gebruiken en niet 
weet waar je die zoeken moet? Of als 
je graag iets voor een ander in de buurt 
wilt betekenen en een laagdrempelig 
lijntje zoekt om daarmee te beginnen? 
Met Barth in de Buurt wil het Bartho-
lomeus Gasthuis dé plek in de wijk 

Barth in de buurt: omdat een 
goede buur goud waard is  

zijn waar je naartoe gaat om hulp te 
vragen, zelf te helpen in het gasthuis of 
in de wijk, mee te doen of aanspraak en 
gezelligheid op te zoeken. Het koppelen 
van hulpvraag en aanbod in de buurt is 
nog in de beginfase. 

zal zich voortzetten in 2023!

Advertorial

Voor (nieuwe) clubs en wijk-
bewoners
Wijkbewoners met gedeelde interesses 
kunnen elkaar ontmoeten in het gast-
huis, bijvoorbeeld in brasserie Zunte of 
in de Serre. 
Prima plek om in gesprek te gaan 
over een boek of te bridgen. Creatie-
velingen kunnen samenkomen in het 
tuinatelier of aansluiten bij program-
ma’s. Barth in de Buurt wil een plek zijn 
waar je kunt ontmoeten en meedoen. 
Zunte is trouwens dagelijks open voor 
iedereen. 
Van een kop koffie tot huysmenu. 

Zo vaak iets te doen 
Muziekliefhebbers kunnen regelmatig 
op zondagmiddag in de Smeezaal 

Als gastvrijheid al dik zes-en-hal-
ve eeuw in je bloed zit, blijf je 
zoeken naar manieren om dat te 
uiten. En ook daarin ga je met de 
tijd mee. Met Barth in de Buurt 
zoekt het Bartholomeus Gasthuis 
de buurt op om te ondersteunen 
en het leven leuk(er) te maken. 

Speelmee
In de zomervakantie was collega 
Ward actief op het voetbalveld aan 
de Vaartsehof met de Speelmeebak-
fiets. Met sport en speelmateriaal 
ging hij elke woensdagmiddag aan 
de slag met aanwezige kinderen met 
leuke en sportieve activiteiten.

Kinderraad
Afgelopen jaar heeft het DOCK-team 
van Binnenstad, Oost en Noordoost 
(BON) weer een kinderraad gedraaid. 
Vijf maanden lang zijn we bezig ge-
weest met een groepje kinderen dat 
graag meedenkt over hun wijk. 
Via een wijkverkenning en gesprek-
ken ontdekten de kinderen wat er 
speelt in hun wijk. Hierop hebben ze 
een wijkactie bedacht en uitgevoerd. 

Speeltuin De Kleine Dom
Ook op de speeltuin is er van alles 
gebeurd. Er vonden activiteiten 
plaats met verschillende thema's 
zoals Carnaval, Pasen, de seizoenen, 

Aanvraag initiatievenfonds speel-
plek Jeremiestraat
Collega’s Rhea en Ward hebben 
ondersteund bij de aanvraag bij het 
Initiatievenfonds voor het opknappen 
van de speelplek aan de Jeremiestraat. 
Deze is goedgekeurd en momenteel 
maken bewoners plannen omtrent de 
herinrichting van het plein.

Advertorial

Een terugblik op DOCK 
in de Binnenstad 

Na twee coronajaren met lock-
downs en werken op afstand kon-
den we in 2022 weer meer de wijk 
in. Nu het einde van 2022 nadert, 
blikken we terug. 
We zijn blij dat we in 2022 weer 
meer tussen en met de mensen in 
de wijk aan de slag konden, want 
dit ligt toch het dichts bij ons hart. 
Horen van jullie wat er speelt 
in de wijk en wat wij kunnen 
betekenen. We nemen jullie graag 
even mee in een overzicht van 
een paar concrete activiteiten van 
afgelopen jaar. Sint-Maarten, en op 5 november 

vond Soep uit iedere Hoek plaats.

DOCK in bibliotheek Neude
Collega Rhea en het Buurtteam 
waren elke donderdagnamiddag 
van 15.00-16.00 uur te vinden in de 
bibliotheek voor het inloopspreekuur. 
Bewoners kunnen binnenwandelen 
met vragen over verschillende levens-
gebieden. En goed om te weten, dit 
zal zich voortzetten in 2023! •

meeluisteren tijdens het Concert 
met de Hoed. Koren, muziekstudenten 
en andere musici treden op, na afloop 
gaat de pet rond en is er een borrel. 

Filmfanaat? Kom eens meekijken op 
de vaste filmavond (iedere tweede 
vrijdag van de maand), georganiseerd 
door en voor (wijk)bewoners. 
Woensdag is steevast culturele mid-
dag. Het Seniorencafé opent binnen-
kort op vrijdag zijn deuren. Tot slot is 
er ook aandacht voor lichaam en geest 
bij beweegactiviteiten als TaiChi, yoga 
en dansen in Salus, op de hoek Lange 
Smeestraat/Springweg. 

Wat kan deze buur voor u 
betekenen?
Heeft u ideeën of wensen over 
wat Barth in de Buurt voor u kan 
betekenen? 
Mail ons team via barthindebuurt@
bartholomeusgasthuis.nl. •
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Een hele reeks kleine verwarmde kastjes. Met daarin een hartige lekkernij. En het glazen deurtje 
ervoor gaat pas open als je betaald hebt. Ziedaar in het kort het fenomeen AUTOMATIEK. In veel 
landen waren ze ontzettend populair vanaf de jaren 50. Maar zo’n 20 jaar later waren ze overal 
weer verdwenen. Overal, behalve in één land. Nederland! Ook in Utrecht is de automatiek nog zeer 
geliefd, constateerde onze fotograaf Gerard Arninkhof. •

Door de ogen van Gerard
Foto’s en tekst: Gerard Arninkhof

Voor zichzelf haalt Cees Vink (68) 
een frikandel uit de muur op het 
Vredenburg. Zijn kleinzoon Aiden 
(3) zit op het terras al aan een ijsje 
te likken. Maandag is de oppasdag 
voor opa Cees uit IJsselstein. En 
denk niet te gering over de frikan-
del. Eén automatiek prijst de snack 
aan als een delicatesse: ‘Banket 
gemaakt van gekruid kippen- en 
rundvlees. Langzaam gegaard in 
eigen bouillon’. 

Peter Gram heeft een broekzak vol dubbeltjes en kwartjes. Die gaan één voor één in 
de muntgleuf van de automatiek op het Stationsplein. Tot het gewenste bedrag van 
2,50 euro is bereikt en de kaassoufflé voor het grijpen is. Peter maakt vaak wandelin-
gen door de stad en daar krijgt hij honger van. Dus hij weet waar hij z’n snacks kan 
vinden. Vaak een soufflé, maar ook wel eens een kroket. Of een frietje.

De snack waar Jimmy Sterner (51) zichzelf op trakteert luistert naar de raadselachtige 
naam ‘Fenomeentje’. Het blijkt een soort kroket, maar dan op smaak gebracht met 
nasikruiden. Voor 2,50 euro beschikbaar. Dat is de doorsneeprijs voor de meeste 
automatieken. En je hoeft niet met munten te betalen. Met een betaalkaart kan ook. 
Sterner werkt bij een internationaal bedrijf. Woont in Zeist maar komt oorspronkelijk 
uit Zweden. Ook in dat land bestaat de automatiek niet. Dus hij geniet van een bijzon-
der hapje op een voor hem bijzondere plek.


