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Alles in de wind
Schuin tegenover ons hangt uit een dakraam al maanden een 
regenboogvlag. Ik vind dat nogal apart. Waarom wil iemand 
permanent laten weten bij welke club hij hoort? De vlag 
wappert niet altijd. Soms wikkelt hij zich rond de stok en is 
bijna onherkenbaar. 
Om goed te wapperen moet een vlag de juiste wind hebben. 
Ook windmolens, vliegers, ballonnen en zeilschepen hebben 
die nodig.
Wind kun je ook zelf maken. De vrouw op de voorpagina van 
deze krant doet dat. 
Soms waait de wind onverwacht uit een andere hoek, zoals 
begin dit jaar in de gemeenteraad toen op initiatief van D66 de 
wijkraden werden weggeblazen. Voornaamste argument: deze 
clubjes van voornamelijk aan hun vergaderstoel vastgekleefde 
ouderen zijn absoluut niet representatief voor een wijk. Nieuwe 
vormen van participatie zijn nodig; iedereen zou moeten mee-
doen.

Dertigers
Hoe representatief is de gemeenteraad zelf eigenlijk? Er is een 
website waarop alle 45 leden zich voorstellen. Je leest wat ze 
doen naast hun raadslidmaatschap, maar er staat niets over 
hun leeftijd en opleidingsniveau. Aan de foto’s en de verhaal-
tjes te zien zijn de dertigers oververtegenwoordigd, zijn de 
twee oudsten rond de 65 en is ongeveer iedereen hoog opge-
leid. Geen doorsnee van de bevolking dus. 
Ze kunnen, zo is mijn ervaring, allemaal goed hun woordje 
doen. Ze leven in het hier en nu. Wat er tien, twintig jaar gele-
den is besloten… vraag het de meesten niet. Van de wijkraad 
kun je zeggen wat je wil, maar sommige van die knarren weten 
veel van de Binnenstad, en hoe het vroeger was, en hoe het 
allemaal gegaan en gekomen is. 

Yoga
Vind ze maar, de jonge mensen die de plaats van die ouderen 
moeten innemen. Ze zijn volgeboekt met studie, baan, gezin, 
vrienden, yoga, fitness, Netflix, social media, vakantie, heen en 
weer forensen en vrijwilligerswerk op sportveld en schoolplein. 
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De knarren van de wijkraad sloofden zich in hun vrije tijd 
jarenlang voor de stad uit, lazen slecht geschreven, duistere 
gemeentelijke stukken, praatten met buurtbewoners. Ik was 
er bij tijdens hun maandelijkse vergaderingen, zeventien 
jaar lang, de eerste tijd gemoedelijk aanschuivend aan hun 
tafel, daarna, toen het formeler werd, op de tweede rij. En 
tenslotte, na de verhuizing naar de grote trouwzaal in het 
stadhuis, op een stoel waarop je na een half uur kramp in 
je billen krijgt. Stel dat de wijkraad was blijven bestaan, dan 
zou ik toch niet meer elke maand komen (zie bladzijde 3). 

’Stad maken’
Nieuwe vormen van participatie in plaats van die duffe 
wijkraden. Maar hoe dan? En wat dan? Het antwoord 
staat in het gemeentelijke stuk met de merkwaardige, 
weinig goeds voorspellende titel: ‘Samen stad maken op 
de Utrechtse manier’ (niet de stad, maar stad, zonder 
lidwoord).
Over twee maanden, op 1 januari, moet het gepiept zijn: de 
wijkraden zijn dan weg. De participatie gebeurt – behalve in 
de door de gemeente geregisseerde stadsgesprekken – dan 
voornamelijk via zogeheten wijkplatforms en buurtplatforms.

Solotoer
Sinds oktober houdt de wijkraad het al voor gezien. Bas 
Savenije, de voorzitter, probeerde dit jaar op eigen houtje in 
de geest van de gemeente iets te regelen voor na 1 januari 
2020. In het augustusnummer van deze krant werkte hij 
een idee uit van twee wijkplatforms, het ene bestaande uit 
de Actiegroep Binnenstad 030 plus leden van de wijkraad, 
het andere uit vertegenwoordigers van allerlei organisaties, 
plus een paar bewoners. Ik denk dat hij het niet wist, maar 
wat hij voorstelde leek sterk op wat er ruim twintig jaar 
geleden bestond: Bewoners Overleg Binnenstad Utrecht en 
Platform Binnenstad Utrecht. 
Toen de wijkraad in oktober niet meteen akkoord ging met 
zijn oplossing, hield Savenije het tijdens de vergadering voor 
gezien. 
Wie neemt het nu over, wie tuigt die groepen op? Je zou 
zeggen de wethouder van participatie, Anke Klein (D66). 
Nog een dikke maand om het te fixen. 
Moet kunnen, toch? •

Dick Franssen

Voor dagelijks nieuws uit de Binnenstad:
https://nl-nl.facebook.com/binnenstadskrant/

In de Lange Nieuwstraat heb je het 
mooiste uitzicht op de Domtoren. 
Hij is inmiddels helemaal winterklaar, 
van top tot teen dik ingepakt in steiger-
werk. Alleen de in de zon blinkende 
gouden windwijzer piept erbovenuit.
Voor het aangeven van de windrich-
ting is er geen betere plaats dan een 
torenspits. Hoog verheven boven alle 
gebouwen vangt een windvaan alle 
wind en is hij voor iedereen goed 
zichtbaar.
In 1382 kwam op de Domtoren een 
kruis met een windvaan, in de vorm 
van beschermheilige Sint Maarten, bij 
elkaar 2,5 meter hoog. Bij de grote 
restauratie van begin twintigste eeuw 
werd de windvaan vernieuwd, weer 
gemaakt van koper (dat niet roest en 
gemakkelijk te bewerken is) met blad-
goud. Straks wordt Sint Maarten van 
de toren getild, dit keer voor een op-
knapbeurt. Dan kan hij weer eeuwen 
draaien in de wind. •                (MB)

Hoog verheven

© K. Neel

Foto voorpagina © Sjaak Ramakers
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Bij de Dom waait 
het als er geen 
wind is

Wie bij hoogbouw van de fiets waait, doet er 
verstandig aan even de site van het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN) te raadplegen. Want 
als de hoogbouw niet aan de bouwvoorschriften 
voldoet en daardoor windhinder ontstaat, is er 
een goede kans dat de gedupeerde in aanmerking 
komt voor een schadevergoeding. 

‘Nederland is het enige land ter wereld dat een norm 
heeft vastgesteld voor windhinder door hoogbouw. 
In het buitenland kijken ze daar met enige jaloezie 
naar’, zegt hoogleraar bouwfysica dr. Bert Blocken. De 
windprofessor bestudeert aan de Technische Universiteit 
Eindhoven de relatie tussen bebouwing en wind. 
Zo heeft hij een grootschalig onderzoek geleid naar de 
effecten van de wind in de Rotterdamse haven. 
Mammoetschepen kunnen grote hinder ondervinden 
van grillig windgedrag. Ook sporters kunnen bij Blocken 
terecht. De Keniaanse afstandsloper Eliud Kipchoge liep 
in oktober als eerste ter wereld de marathon binnen 
twee uur, nadat Blocken in zijn windtunnel in Eindhoven 
de ideale formatie van de ‘hazen’, de meelopers van 
Kipchoge had berekend.
Windval is het beruchte fenomeen, waar menig toren 
mee kampt. Het gebouw blokkeert de windstroom, 
waardoor deze zijn weg in diverse richtingen zoekt. 
Een deel van de stroom wordt naar de grond geleid en 
veroorzaakt daar stevige turbulentie. De bezoekers van 
het Domplein kunnen daarvan getuigen. Daar waait 
het zelfs als er geen wind is. Wie daar omwaait, heeft 
dubbele pech, want de Domtoren werd al iets eerder 
gebouwd dan 2006, het jaar dat de NEN-norm van 
kracht werd. Dan maakt een claim dus geen kans. 

Overigens treedt windval alleen op als er variatie is in de 
bouwhoogte, stelt Blocken. ‘Als alle bebouwing dezelfde 
hoogte heeft, til je de wind als het ware op.’
Windval is dus niet een gevolg van extreem hoge bouw. 
‘Je hebt geen grote verschillen nodig. Het gebeurt al 
als een gebouw twee verdiepingen hoger is dan zijn 
omgeving. En het gebeurt zelfs op een windstille dag.’ 
Blocken erkent dat de wind een tweeslachtig karakter 
heeft. Enerzijds geeft hij overlast, maar hij zorgt ook 
voor verkoeling. Bovendien is de wind onmisbaar 
om de stadsgassen te verdrijven. ‘Naarmate je meer 
windkering hebt, heb je meer luchtverontreiniging. Dat 
effect zie je ook bij bomen. Bomen geven verkoeling, 
maar daar blijft de luchtverontreiniging langer hangen.’ 
Stedenbouwkundigen doen er goed aan om straten die 
in de lengte van de overheersende windrichting liggen, 
met een knik te ontwerpen, zodat de wind gebro-
ken wordt en er geen windtunneleffect ontstaat. De 
Voorstraat heeft in dit opzicht dus de ideale vorm. Dat 
was toeval. Ook de Oude Gracht heeft haar aerodyna-
mische eigenaardigheden, ontdekte Guus Touker die 
een werfkelder bewoont. ‘Als de wind loodrecht op de 
gracht staat, krijg je toch een sterke wind, een wind-
tunneleffect, over de gracht en onder de bruggen door.’
Utrecht heeft nog een middeleeuws centrum met smalle 
straten en weinig pleinen, die dus nauwelijks ruimte 
bieden aan de wind. Maar dankzij die middeleeuwen is 
er ook veel laagbouw, zodat de wind laag over de stad 
kan scheren. Is Utrecht de ideale windstad? 
Blocken: ‘Die conclusie laat ik voor uw rekening.’ •

Bert Determeijer

De Binnenstadskrant is een onafhankelijke uitgave, een sprankelende wijkkrant die wordt ge-
maakt door een grote groep vrijwilligers. De huidige hoofdredacteur doet een stap terug en 
laat een solide bouwwerk achter: een goed gelezen krant die vijf keer per jaar verschijnt en de 
Binnenstad met plezier, liefde en kennis van zaken nauwlettend in de gaten houdt, beschrijft, 
bezingt en bewaakt. 

De Binnenstadskrant wordt met een oplage van 10.000 gratis huis-aan-huis verspreid in de 
- uitdijende - Binnenstad. Online is de Binnenstadskrant vrijwel dagelijks actief op Facebook 
met nieuws, achtergronden en aanstekelijke rubrieken. Er is een uitgebreide website. Een 
dagelijkse nieuwsbrief is in voorbereiding.

Wie zoeken wij?

De hoofdredacteur woont bij voorkeur binnen de singels, volgt nauwgezet het nieuws en de ont-
wikkelingen in de Binnenstad en beschikt over een relevant netwerk. 

Zij of hij is eindverantwoordelijk voor het hele journalistieke proces, zit de redactievergaderingen 
voor, verdeelt de werkzaamheden, begeleidt de voortgang tot aan de drukker. 

Hij of zij heeft oog voor vernieuwing en kan uit de voeten met zowel de mogelijkheden van 
de papieren krant als de online activiteiten die de komende jaren zullen worden uitgebouwd. 
Leidinggevende ervaring in de journalistiek is een pre bij het begeleiden en aansturen van be-
vlogen vrijwilligers.

En verder

De hoofdredacteur functioneert als een primus inter pares. Er zijn ruime mogelijkheden in overleg 
met redactie en andere geledingen - zoals het op de achtergrond functionerende bestuur - het 
takenpakket opnieuw vast te stellen. Werkplezier staat voorop.

Reageren

Wil je meer informatie, dan kun je terecht bij de huidige hoofdredacteur Dick Franssen, 
tel. 06 48 50 1227 of bij de voorzitter van het bestuur Peter Zonderland, tel. 030 231 15 95. 

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 24 november worden gestuurd naar: De Binnenstadskrant, 
p/a Voorstraat 52a, 3512 AR Utrecht of gemaild naar sollicitatiebsk@gmail.com 

DE BINNENSTADSKRANT 
ZOEKT 

EEN NIEUWE 
HOOFDREDACTEUR



Hoe de afdeling Stedelijk Groen & 
Bomen dit probleem aanpakt, vertelt 
Frank van den Brink, senior boom-
technisch adviseur bij de gemeente. 
‘Een gezonde boom kan in principe 
elke normale storm doorstaan. Het 
gaat om de zwakke exemplaren die 
wij moeten opsporen’, zegt hij. ‘Om 
te beginnen inspecteren we alle 
bomen langs de openbare wegen en 
paden regelmatig visueel. Afhankelijk 
van de plek gebeurt dat eens in de 
een tot drie jaar. Op de werven doen 
we dit zelfs twee keer per jaar, in het 
Singelpark bijvoorbeeld één keer per 
jaar. Als we daarbij iets verdachts zien, 
doet een van onze boomtechnisch 
adviseurs nader onderzoek.’
Wat er bijvoorbeeld gesignaleerd kan 
worden, is zwamgroei, ziekte, scheef-
stand en dode of slechte aanhechting 
van takken. Als daar aanleiding toe is, 
wordt er iets ondernomen, zoals het 
snoeien van de kroon. 

Trekproeven
Ook kunnen we trekproeven laten 
doen om te kijken hoe stabiel de 
boom is en hoeveel wind hij kan 
doorstaan. Gespecialiseerde bureaus 
schakelen we daarvoor in. Het gaat 
als volgt: met behulp van een lierka-
bel wordt kracht uitgeoefend op de 
boom. Elektronische meters regi-
streren het kantelen en de buiging 
van het stamhout. Een computer-
programma analyseert de resultaten. 
Daaruit komt dan een advies voor het 
verdere beheer van de boom.’
Van den Brink: ‘Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat de kroon er tot een bepaald 
percentage af moet, maar vaak zijn 
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Gezonde boom kan wel 
tegen een stormpje

 Trekproef op de Oudegracht © Ton Verweij

er ook geen ingrepen nodig. Bij 
de bomen op de werven ligt het 
allemaal wat ingewikkelder. Ze heb-
ben daar te weinig ruimte om een 
groot wortelgestel te ontwikkelen. 
Ze zitten vaak met de voeten in het 
grondwater en min of meer klem 
tussen de kademuren en de werf-
kelders. Ze vragen extra zorg en zijn 
wat gevoeliger voor de wind. Soms 
zit er niets anders op dan kappen. 
De gemeente moet daarvoor, net 
als iedereen, een velvergunning 
aanvragen met alle procedures 
van dien. Ook geldt gewoon de 
herplantplicht, wat betekent dat er 
zo dichtbij mogelijk ter compensatie 
een nieuwe boom moet komen. 
De nieuwe bomen staan al klaar in 
onze kwekerij.’ 

Grond opzuigen
Volgens Frank van den Brink doet 
de gemeente er alles aan om de bo-
men zo gezond mogelijk te houden 
zodat ze zo lang mogelijk kunnen 
blijven staan. Maar bomen worden 
ook oud en zijn ook vatbaar voor 
ziektes. Bij de aanleg van leidingen 
worden er zware eisen gesteld om 
de bomen te ontzien. Tegenwoor-
dig is het bijvoorbeeld verplicht om 
de grond rondom de boom op te 
zuigen in plaats van uit te graven. 
Dit voorkomt zware beschadiging 
van het wortelgestel en het is zicht-
baar waar in de grond ruimte zit. 
Volgens Van den Brink is de aanleg 
van de stadsverwarmingsleidingen 
bij het Hieronymusplantsoen een 
goed voorbeeld hoe het kan. •

Ton Verweij

De meeste bomen in de Binnenstad overleefden al heel wat stormen.
Toch valt er soms één om of komen er takken naar beneden. Dat levert 
gevaar op voor passanten. 

Misschien was het toeval dat de 
Domtoren in 1674 gespaard bleef 
tijdens het ‘SchrikkelikTempeest’ 
en had de Here God niet alles voor 
het zeggen. Althans volgens or-
thodox-protestantse kringen had 
Utrecht deze ramp over zichzelf 
afgeroepen omdat het zich kort 
tevoren, tijdens het rampjaar 1672, 
zo weifelachtig had gedragen. 
Door de laksheid van het gewest 
Utrecht was het trotse Holland bijna 
in de pan gehakt door vier vijan-
delijke mogendheden. En nu kreeg 
men van godswege de rekening 
gepresenteerd. De orthodoxe lezing 
verklaart nog niet waarom die Dom-
toren dan wel mocht blijven staan. 
Zij was immers dat rijke Amsterdam 
een doorn in het oog. Maar door 
een curieuze speling van het lot was 
in Amsterdam na de bouw van het 
Paleis op de Dam geen geld meer 
over om bij de naastgelegen Nieuwe 

Toeval? Kerk een nog hogere toren dan de 
Dom te bouwen. Sindsdien blijft 
de Domtoren de hoogste kerktoren 
van Nederland. En die mocht blijven 
staan. Toch een minzame almachti-
ge. Maar misschien was het toeval 
en scheerde de storm destijds net 
langs de toren. 

Christo-kunstwerk
Toch zijn er bouwkundigen die er 
niet gerust op zijn. Zij denken dat 
de toren ook overeind bleef dankzij 
haar gewiekste windgaten. Dat 
verleent de Dom inderdaad haar 
elegante profiel voor wie op een 
zonnige avond vanuit het oosten 
de stad nadert. Dat profiel heeft 
onlangs plaats gemaakt voor een 
Christo-kunstwerk. De windkracht 
op dat blok, twee keer zo breed als 
de Domtoren, is immens. Zonder 
windgaten. Dus is er nog een kans 
dat we een keer de toren in de stei-
gers over de stad weg zien vliegen. 
Qua kansberekening kan het. Blijf 
kijken. •

Bert Determeijer

Bert Maes, van het gelijknamige Ecologisch Adviesbureau, vindt wind wel 
het minste probleem voor de bomen in de Binnenstad. Hij zegt dat er te 
weinig aandacht is voor het groeimilieu van de bomen. Maes: ‘Men moet 
meer zorg besteden aan de boomspiegel (de grond rondom de boomstam 
– red.) en veel terughoudender zijn met de aanleg van kabels en leidingen 
in de parken. ‘Ze hebben een negatieve invloed op het groeimilieu van de 
bomen en dus ook op hun weerstand tegen de wind’. 
Ook gebeurt het snoeien volgens hem soms erg grof, waardoor er lelijke 
bomen ontstaan en inrotting plaatsvindt met alle gevolgen van dien. 
‘We moeten veel zorgvuldiger omgaan met de vaak historische beplanting 
in onze mooie Binnenstad.’ •

Niet zorgvuldig genoeg
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Overeind blijven

groenvoorzieningen en luifels. En bij de meer dan 
duizend te realiseren appartementen worden al-
leen op de laagste verdiepingen balkons geplaatst.

Boogecho
Utrecht heeft overigens een rijke geschiedenis 
als het gaat om rampwinden. De bekendste 
is natuurlijk de tornado van 1674, waarbij het 
middenschip van de Dom instortte. Historisch 
meteorologisch onderzoek van het KNMI heeft 
uitgewezen dat het in 1674 trouwens niet om een 
tornado, maar om een zogenaamde boogecho 
ging. Dat is een zeldzaam verschijnsel waarbij 
een heftig boogachtig front in heel korte tijd veel 
schade weet te veroorzaken. In 1836 heeft een 
andere zware storm nog eens het bovenste deel 
van de Domtoren de kop gekost. 

Via het KNMI heeft Utrecht ook een weten-
schappelijke band met zwaar weer. De Utrechtse 
hoogleraar Buys Ballot was een van de oprich-
ters van dit instituut. Hij verrichtte baanbrekend 
onderzoek naar het verband tussen drukverschil-
len en luchtstroming (de wet van Buys Ballot) en 
gebruikte de Domtoren voor een ander onderzoek 
naar regenval op verschillende hoogten. 

Effecten
Met de snelle toename van het aantal hoge ge-
bouwen aan de Jaarbeurskant (veel boven de 70 
meter hoog, met de Rabotoren van 105 meter als 
hoogste) verdienen de effecten van zware wind-
stoten meer aandacht. Zeker als we daar de kans 
op extreem weer door de klimaatverandering bij 
optellen. Het blad Bouwwereld is van mening dat 
beleidsmakers en architecten nog veel te weinig 
rekening houden met de gevaren en het onge-
mak van hevige wind rond (hoge) gebouwen. De 
Utrechter wil niet van zijn fiets worden geblazen. •

Preventiemaatregelen en stormwaarschuwingen 
richten zich meer op regio’s, ze zijn veel algeme-
ner. Het KNMI doet wel onderzoek naar een ander 
weerkundig verschijnsel op kleine schaal: de in 
de bebouwde omgeving soms grote temperatuur-
verschillen die ontstaan als gevolg van warmte-
opeenhoping en -uitstraling op straten met veel 
asfalt, steen en beton. De zogenaamde hitte-
eilanden.

Wind speelt een serieuze rol bij het ontwerp van 
(hoge) gebouwen. De grote ingenieursbureaus 
hebben kennis van bouwfysica in huis waarmee 
het windrisico rond gebouwen wordt berekend, 
teneinde stormschade te voorkomen. Berucht zijn 
valwinden vanaf hoge gevels en trechterwinden 
tussen twee hoge gebouwen door. De Fietsers-
bond heeft de vraag ‘waar werd u van uw fiets 
geblazen?’ bij zijn lezers neergelegd. Dat bleek 
regelmatig voor te komen, op weg naar het werk 
in omgevingen met hoge kantoren.

Windtunnel
Nederland hanteert – als enige land ter wereld – 
een norm voor windhinder: de NEN 8100 (Wind-
hinder en windgevaar in de gebouwde omgeving). 
De drempelwaarde voor windhinder is vijf meter 
per seconde. Gevaarlijk wordt het bij vijftien meter 
per seconde. Voor gebouwen hoger dan dertig 
meter moet altijd een onderzoek naar windhinder 
worden gedaan, aldus het hoofd windonderzoek 
van het gespecialiseerde bureau Peutz. Ze hebben 
daar zelfs een windtunnel voor gebouwd, waarin 
ooit ook een maquette van de Utrechtse Rabo-
toren werd geplaatst. 
In Leidsche Rijn wordt in 2023 MARK opgeleverd, 
een gebouw met een hoogte van 140 meter. 
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het 
breken van valwinden op het maaiveld middels 

© Marga Riene

Is de Binnenstad voorbereid op het opvangen van zware windstoten? Bestaat er iets als een 
preventieplan of een risicoanalyse? Bellend naar diverse kennisinstellingen (KNMI,TNO) en 
andere instanties (gemeente, Noodweercentrale, Veiligheidsregio Utrecht) komen wij tot de 
conclusie dat er weinig bekend is over de specifieke risico’s die een stad als Utrecht loopt als 
het op wind en storm aankomt – laat staan ten aanzien van specifiek kwetsbare plekken in de 
Binnenstad. De gemeente Utrecht laat ons weten dat er niet zoiets bestaat als een overzichts-
kaart met mogelijke effecten van windbelasting. 

Charles Crombach en Erik van Wijk

Het is een grimmig genoegen voor molenaar 
Jan Wilten in de Adelaarstraat. Een week nadat 
Utrecht en omgeving opnieuw is uitgeroepen 
tot een van de meest concurrerende regio’s van 
Europa, krijgt zijn molen na tien jaar stilstand 
de wind mee. Februari dit jaar besloot de ge-
meenteraad unaniem dat de laatste korenmo-
len van de stad moet worden opgeknapt. Op 15 
oktober kreeg Wilten te horen dat er overeen-
stemming is over een stappenplan. 

‘Eind 2020 kunnen we draaien’, belooft de 
molenaar met lichte euforie daags na het ambte-
lijk overleg. ‘Als ik mijn handen dichtknijp.’ Ook 
ambtelijke molens moeten nu eenmaal grondig 
draaien. Uiteraard als het een monument van duur-
zame stadsenergie betreft. ‘Het eerste dat we gaan 
aanpakken is het gevlucht.’ Bij een vorige restauratie 
zijn er grote fouten gemaakt bij het herstel van het 
wiekensysteem, waardoor de molen al snel met 
mankementen kampte. Korenmolen Rijn en Zon 
stond vroeger op de stadswal bij het Paardenveld, 
als een van de tientallen Utrechtse stadsmolens die 
energie opwekten. Het was een prominente plek, 
want de westkant van de stad was ideaal om wind 
te vangen. ‘Met onze molens is een groot deel van 
de rijkdom van de stad vergaard’, stelt Wilten.

Verbanning
Begin vorige eeuw werd Rijn en Zon verbannen naar 
de Bemuurde Weerd, naar de rand van de eeuwen-
oude stad, om ruimte te maken voor een lucratie-
vere activiteit, een groenteveiling. Hier hadden de 
warmoezeniers met hun pramen alle manoeuvreer-
ruimte. In zijn verbanningsoord behoort Rijn en Zon 
nu tot een select gezelschap van stadsmolens in 
Nederland. Niettemin prijst Wilten zich gelukkig dat 
Utrecht altijd een dorp is gebleven. De overheersende 
laagbouw valt in het niet bij de etagebouw in de 
andere grote steden. Daarom kon Rijn en Zon op zijn 
nieuwe locatie volstaan met een bescheiden, maar 
toch nog imposante hoogte. Hij behoort tot de vijf 
grootste molens van Nederland. ‘Er waren hier geen 
rijken die geld in hoogbouw wilden steken. Daar-
om heeft Utrecht zijn charme’, constateert Wilten 
tevreden. Met een scheef oog kijkt de molenaar naar 
het Stationsgebied, een kilometer verderop. Juist de 
meest lucratieve windrichting, het zuidwesten, is niet 
meer wat zij tien jaar geleden nog was. Na het irri-
tante Hoog Catharijne is daar in tien jaar tijd ook nog 
eens een muur van kantoortorens verrezen, die de 
wind breekt. Nog meer turbulentie en daar houden 
molens niet van. Maar Wilten blijft goedgemutst. 
Hij verwacht met een nieuwe fokwiek een veel groter 
rendement te halen dan nu. ‘Maar windkracht 8 à 9 
blijft het maximum.’ •

Stadsmolen 
krijgt wind mee

Bert Determeijer

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

♥ Facebook
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Energiegarant is een kleine, particuliere onderne-
ming met contacten met diverse gemeenten. 
Zo krijgen inwoners van Utrecht de kosten voor 
een advies vergoed, mits ze ten minste één maat-
regel uit het rapport laten uitvoeren.
Does is een man met een missie. ‘Ik wil klanten 
vooruit helpen naar een duurzame energiehuis-
houding. Ik wil de klant volledig ontzorgen.’

Onno Reichwein

Wind vangen

Met wind kun je meer doen dan molenwieken laten draaien. Hilbrand Does adviseert met zijn 
bedrijf Energiegarant woningeigenaren in de Binnenstad op het gebied van energiebesparing. 
Hoe kan wind, anders dan fossiele brandstoffen gratis en eindeloos, daarbij ingezet worden?

Does: ‘Er is best veel onderzoek gedaan naar 
nieuwe toepassingen van windenergie in stede-
lijk gebied. Vooralsnog was dat niet altijd even 
succesvol, praktisch en rendabel.’ Voor visionaire 
en innovatieve oplossingen op het grensvlak van 
duurzaamheid en design loont het de moeite, 
zo vindt hij, om de Nederlandse ontwerper en 
kunstenaar Daan Roosegaarde te volgen.

Als mooie nieuwe vinding noemt Does de nokver-
damper, ideaal voor dichte bebouwingen zoals in 
de Binnenstad. De verdamper gebruikt de sterke 
luchtstroming rond de nok van een huis als ener-
giebron voor een warmtepomp. Hij kan onop-
vallend op een zadeldak geplaatst worden, mits 
voldoende luchtspouw. Het is een geluidsarm en 
mooi weggewerkt alternatief voor conventionele 
airco-units, de plastic gevelkastjes die nu stan-
daard bij de waterpomp horen. 

Voor op daken van gebouwen van vijf of meer 
verdiepingen, dus vooral in het Jaarbeurs- en 
Stationsgebied, is volgens Does de windgene-
rator van Powernest een prachtige technische 
innovatie. De windtunnelvorm optimaliseert de 
opbrengst van windenergie en is zo ontworpen 
dat erboven en eromheen meer zonnepanelen 
kunnen komen dan anders op het platte dak het 
geval zou zijn. In 2017 plaatste woningcorporatie 
Bo-Ex in Overvecht op een hoogbouwflat aan de 
Henriëttedreef een Powernest als proefproject.

Perzische koeltorens

In de hete Iraanse woestijnsteden worden ge-
bouwen gekoeld door badgirs. Deze klassieke 
windtorens vangen briesjes uit de buitenlucht en 
brengen de lucht al dan niet via ondergrondse 
waterkelders in de binnenruimtes van huizen tot 
circulatie. Zijn deze windvangers bij de toene-
mende zomerhitte in de Binnenstad misschien 
een milieuvriendelijk alternatief voor de energie-
verslindende airconditioning? 

Does: ‘Ik ken ze niet, maar ik denk dat je ze het 
best kunt vergelijken met een natte doek die 
je hard rondslaat. Het is wel de vraag hoe je ze 
architectonisch moet inpassen in de Binnenstad. 
Vergroenen lijkt me praktischer tegen warmteont-
wikkeling en luchtvervuiling. Stedelijke hotspots 
kunnen tot vijf graden warmer zijn dan groenere 
omgevingen. 

Groenere ruimtes, groene daken en groene gevels 
verkoelen en verbeteren de regenwaterhuishou-
ding, nemen CO2 op en leiden tot een gezondere 
en meer aangename leefomgeving.’ 
Does’ advies: ‘Tegels eruit, planten erin.’ •

 Windtorens vangen briesjes op en brengen die binnenshuis tot circulatie © Sjaak Ramakers

Marijke Brunt

Hard trappen

Het Domplein is niet de enige plek in de 
Binnenstad met windhinder. Ook langs Tivo-
liVredenburg moet je vaak harder trappen. 
Architect/stedebouwkundige Pim le Large, die 
lange tijd werkte bij de gemeentelijke Dienst 
Ruimtelijke Ordening: ‘Heb je aan de voet van 
een hoog gebouw een ‘poort’, gevels die als 
trechter voor de wind fungeren, dan blaast de 
wind daar met extra grote kracht door. Bij het 
Stadskantoor, naast het Centraal Station, is 
deze situatie ontstaan. Dat was voorspelbaar 

wanneer je het ontwerp zag. Een glazen wind-
scherm van 21 meter hoog is nu enigszins een 
oplossing.’

Er zijn zeker mogelijkheden om windhinder te 
voorkomen. Le Large: ‘Kleine dorpen langs de kust 
hebben vaak hoofdstraten die noord-zuid lopen, 
met korte dwarsstraatjes west-oost waardoor de 
meeste huizen in de luwte staan van de westen-
wind. Utrecht heeft overwegend lage bebouwing 
- behalve in Overvecht en op Kanaleneiland waar 
het dan ook met enige wind verschrikkelijk is om 
doorheen te fietsen - maar bij de hoge bebou-
wing van Hoog Catharijne en het Stationsgebied 
is windhinder een belangrijke factor om rekening 
mee te houden. Wanneer je hoog wilt bouwen 

zonder al te veel overlast, dan is verbreden van de 
voet van het gebouw, de onderste 3 à 4 lagen, een 
goede oplossing. In het te bouwen Beurskwartier 
op het Jaarbeursterrein, met hoogbouw tot 
90 meter hoog, zal op deze manier worden 
gebouwd.’ 
Nee, dan de ook 90 meter hoge woontoren die 
op de Sijpesteijnkade is verrezen. Pim Le Large: 
‘Wanneer je onder het tunneltje door fietst, krijg 
je al bij zwakke wind direct een stoot wind in je 
gezicht. Niet voor niets heeft de vereniging Oud 
Utrecht vele malen gepleit om de oude huizen-
rij daar niet te slopen, vooral omdat de geringe 
bouwhoogten voetgangers en fietsers beschutting 
gaven tegen de wind. De nieuwe woontoren is 
wat dat betreft een aanfluiting!’ •



‘Gone with the wind’ is geplaatst in 2016. 
De hijskraan stond ooit 300 meter verderop maar 
is alweer een tijdje te zien op de rotonde van de 
Croeselaan en de Graadt van Roggenweg. 

De stadsvernieuwing gaat voort, de kraan mag 
blijven tot december 2023 en wordt daarna wel-
licht weer wat opgeschoven. •
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‘Gone with the wind’ van kunstenaarsduo Hehe 
© Sjaak Ramakers

Bouwkraan als windvaan
Tussen de bouwkranen in het Stationsgebied 
staat een uitzonderlijke windvaan. Een 22,5 
meter hoge bouwkraan van kunstenaarsduo 
Hehe (Helen Evans (VK) en Heiko Hansen(D)). 
Dit kunstwerk, ‘Gone with the wind’, draait 
langzaam mee met de richting van de wind en 
wordt in de avond en nacht aangelicht.
Het staat symbool voor de tijdelijkheid van 
elke verbouwing, van elke stadsvernieuwing 
die we ondernemen.

De wind als instrument
Wind is altijd wel ergens goed voor. 
Volgens de Wageningse wetenschapper Sanda 
Lenzholzer, auteur van ‘Het weer in de stad’, 
moeten gemeenten en stedelijk ontwerpers 
de basisprincipes van de wind kennen om er 
hun voordeel mee te kunnen doen. 

Om meer te weten over de eigenaardigheden van 
het stadsklimaat heeft het KNMI sinds enkele jaren 
het WOW-project (Weather Observation Network) 
lopen, waarbij weeramateurs in stedelijk gebied 
gegevens verzamelen. Het Utrechtse weerstation 
staat in Leidsche Rijn.

Voor zover bekend worden er in de oude stad 
geen gegevens verzameld. Maar er wordt wel 
gemeten. Zo staat er op de sterrenwacht Sonnen-
borgh, in 1854 de bakermat van het KNMI, een 
windmeter. Deze wordt alleen voor educatieve 
doeleinden gebruikt. Want van serieuze metingen 
kan geen sprake zijn; al was het maar vanwege de 
storende invloed van de bomen in het Zocherpark.
Op het dak van het Beatrixgebouw van de Jaar-
beurs staat ook een windmeter. Deze bedient het 
zonweringsysteem van het gebouw. Als de wind 
te hard waait voor de zonneschermen, gaan ze 
automatisch omhoog. •

Bert Determeijer

De Dom in de storm
Op 1 augustus 1674 werd de Domkerk gro-
tendeels verwoest door een hevig noodweer. 
Het middenschip van de kerk stortte in tijdens 
dit Schrikkelik Tempeest, zoals de storm werd 
genoemd. Als door een wonder bleef de 
Domtoren overeind. 

Het KNMI in De Bilt maakte een reconstructie van het 
weer die zomerdag: ‘Het was warm en benauwd. Uit 
het zuidwesten trok een zeer actief en omvangrijk 
buiengebied over ons land met een snelheid van zo’n 
tachtig kilometer per uur. De intensiteit en omvang 
van de buienlijn tart elke beschrijving.’ 

De storm met donder, bliksem, regen, hagel en enor-
me rukwinden trekt een spoor van vernieling.
In Antwerpen wordt een Scheldebrug weggeslagen.

 In Amsterdam storten gevels in en 
 zinken negen schepen.
 Utrecht wordt het zwaarst getroffen.
 Gevels storten in, daken waaien weg. 
Van vier kerken begeven de spitsen het. Andere kerk-
torens raken zwaar beschadigd. Van alle molens op 
de stadswallen staan er nog maar twee overeind. Het 
KNMI noteert: ‘Tussen zeven en half acht ’s avonds 
is de storm op haar hevigst. De smalle verwoestende 
slurf van een windhoos trekt in het centrum langs 
de Oudegracht dwars over het middenschip van de 
Domkerk. Daarbij zijn windsnelheden van naar schat-
ting 150 kilometer per uur opgetreden.’ Het hele 
middenschip, tussen de toren en de dwarsbeuken, 
wordt verwoest, kwetsbaar als het is door ontoerei-
kende steunberen.

Domtoren gespaard
Wonderbaarlijk is dat de Domtoren gewoon overeind 
staat. De toen driehonderd jaar oude toren loopt 
zelfs helemaal geen schade op. Het KNMI: ‘De schade 

in Utrecht is voornamelijk te wijten aan valwinden. 
Die ontstaan als koude lucht uit een buienwolk 
stort. Dat leidt tot enorme windsnelheden van naar 
schatting honderden kilometer per uur als deze lucht 
zijn weg zoekt over de grond. Dat grillige windveld 
veroorzaakt plaatselijk enorme schade, terwijl andere 
plekken, waar de wind aanzienlijk minder uithaalt, 
de dans ontspringen. Zo kreeg het schip van de kerk 
de volle laag terwijl de toren toevallig minder zware 
windstoten te verduren kreeg.’ De brokstukken van 
het ingestorte schip van de Domkerk zijn lang blijven 
liggen. Pas na het volledig opruimen ervan, in 1826, 
ontstond het Domplein. •

Marijke Brunt

Wie moet je 
geloven?
Met een goed ontwerp is de windhinder goed 
op te lossen, zeggen ze. Op de presentatie van 
het ontwerp voor Wonderwoods verzekerden 
de ontwerpers dat fietsers op de Croeselaan 
niets te vrezen zullen hebben van deze kolos.

Wonderwoods is het negentig meter hoge gebouw 
dat op het Jaarbeursterrein zal verrijzen en dat met 
bomen en ander groen bekleed wordt. Door een 
getrapte opbouw (een breed laag gedeelte met 
een smallere toren erboven) zouden er geen sterke 
valwinden op straat ontstaan. Mooi! Een maand of 
wat later woonde ik de presentatie bij van het plan 
voor de inmiddels bewoonde Sijpesteijntoren. Het 
ontwerp bleek uit een negentig meter hoge, van 
onder tot boven, strakke opbouw te bestaan. Ha, 
daar had ik wel wat zinnigs op in te brengen. 
Ik adviseerde een bredere onderbouw. Maar nee hoor, 
het profiel was doorgemeten en dit was het ideale 
ontwerp. Over een poosje kunnen we vergelijken. •

Ben Nijssen

De ziel van de Binnenstad

Weinig steden ontlenen hun aantrekkelijkheid 
aan hun buitenwijken. Met een historische Bin-
nenstad zit je op rozen. Maar je moet – om het 
over Utrecht te hebben – niet alleen de werven 
en de Dom restaureren en de singel weer rond 
maken, maar ook zorgen dat het specifieke 
karakter (de ziel) intact blijft. Bij elke verande-
ring moet je goed kijken wat het effect is. Wat 
gebeurt er als er niets meer te huren valt onder 
de duizend euro of te kopen onder de vier ton? 
Wie vertrekken er en wie komen er voor terug? 
Hoeveel mensen blijven zich betrokken voelen bij 
hun leefomgeving? Wat is het minimumaantal 
voor nog een klein beetje sociale samenhang? 
Als je niet oppast, krijg je een Binnenstad waarin 
geld de allesbepalende factor is. •           D.F.

Regel Airb&b overtreden

Ruim veertig procent van de 648 Airb&b-wonin-
gen in Utrecht wordt veel meer dagen verhuurd 
dan sinds vorig jaar mag. In plaats van maximaal 
60 nachten per jaar was het gemiddelde 74,1 
nachten, zo blijkt uit een onderzoek van de Uni-
versiteit Utrecht in opdracht van de gemeente. •



 
 8

Spelletjes
In veel cafés in de Binnenstad kun je een spelletje 
spelen. Lekker ouderwets ganzenborden of een 
kaartje leggen. Op een speciale webpagina kun je 
vinden welke gelegenheden zijn ingericht op zulk 
gezellig tijdverdrijf. Stapels spelletjes liggen in 
die cafés klaar voor de liefhebber.
Onze fotograaf Gerard Arninkhof ging op zoek 
naar zulke cafés en vond een aantal opvallende 
varianten op dat thema. • 

Elke dinsdagavond komen ze bij elkaar in café 
Marktzicht op de kop van de Breedstraat. Een tiental 
vrouwen gaat rond de grote leestafel zitten en gaat 
BREIEN. Want breien is de nieuwe trend, meldt de 
organisatie Stitch ’n Bitch. Die club is de drijvende 
kracht achter de Utrechtse brei-avond. Een uit de VS 
afkomstig fenomeen, met in Nederland inmiddels zo’n 
150 breigroepen. De leiding in Utrecht is in handen 
van Carla Meijsen, die van breien zelfs haar beroep 
maakte. Leerde breien toen ze zeven was en werd 
erdoor gegrepen. Sindsdien zijn er boeken van haar 
verschenen en geeft ze workshops in binnen- en 
buitenland. Volgend jaar begint haar nieuwe cursus: 
het Hogere Breiwerk. 
Dat breien brengt haar over de hele wereld. Vooral 
naar Scandinavië, de Shetlandeilanden en de Baltische 
staten, gebieden met een rijke breitraditie. Buitenland-
se vakanties leiden bij de vrouwen in café Marktzicht 
algauw tot een speurtocht naar aparte wol, die thuis 
niet te koop is.
En wát ze breien? Van alles: truien, sokken. Maar de 
sjaal is veruit het populairst. Want die past altijd. •

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Een café heeft een biljart. Dat is het klassieke beeld dat we van vroeger kennen. En onder biljart werd lange tijd 
verstaan: het spel met één rode en twee witte ballen. Onze vaders en grootvaders speelden het. Maar die sport wordt 
helemaal overvleugeld door het spel met véél ballen: poolbiljart. Afhankelijk van de spelsoort worden 16 of 10 ballen 
gebruikt. In de Binnenstad is vooral poolcafé Hart van Utrecht aan de Ganzenmarkt populair, met 12 professionele 
pooltafels. Er zijn nauwe contacten met studentenverenigingen. Op de avond dat de Binnenstadskrant een kijkje komt 
nemen zijn er dan ook veel studenten aan het poolen. Deze avond zijn het allemaal leden van de studentenvoetbal-
vereniging Odysseus, een club met vrouwen- en mannenteams. En dat zie je terug aan de pooltafels. Prestaties zijn deze 
avond minder belangrijk. Het gaat vooral om kennismaking en gezelligheid. •

Pool

Breien
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Wie een bezoek brengt aan de kolfclub van de 
Vereniging St. Eloyen Gasthuis wordt ondergedompeld 
in tradities.
Het begint al met het pand waar ze het spel spelen. 
Het is gevestigd op een plek die al sinds 1440 in handen 
is van het smederijgilde St. Eloy. Dat gilde begon er een 
gasthuis, maar in de loop der eeuwen werd ook gezel-
ligheid belangrijk en kon je er ook een biertje drinken en 
een pijpje roken. 
Ook nu nog lijkt het of je eeuwen teruggaat in de tijd als 
je het pand in de Boterstraat binnenloopt. Overal klassie-
ke houten betimmering, antieke meubels, eeuwenoude 
schilderijen. Het is alles historie wat de klok slaat. En dan 
het spel dat hier beoefend wordt: kolf. Ook al zo oud. 
Rond 1600 was het zo ongeveer de populairste sport in 
de lage landen. Zo’n 500 kolfbanen waren er. 
Ook ’s winters, op het ijs, werd het veel gespeeld.
Met een kliek wordt een bal over de kolfbaan geslagen. 
Die bal moet een paal raken en afhankelijk van waar de 
bal stil komt te liggen verdien je punten. Nog maar op 
een paar plaatsen in Nederland spelen ze het spel, vooral 
in Noord-Holland.
De leden van St. Eloyen Gasthuis komen elke maandag-
avond bij elkaar. Het is een broederschap, waar de 
63 leden niet alleen kolf spelen, maar ook kaarten. 
Dat spel heet schutjassen. Ook al eeuwenoud. •

Kolf

De mannen van dartvereniging Estrella Weerdzicht zijn wel serieus, 
maar níét fanatiek. Tijdens hun spelletjes in het café waarnaar 
ze zich genoemd hebben, nuttigen ze alleen frisdrank. Want het 
hoofd moet helder blijven. Maar veel trainen om hogerop te komen 
in de competitie, nee, dat is niet nodig. De gezelligheid komt ook 
hier op de eerste plaats.

De club bestaat al een jaar of twintig. Ze begonnen met kroeg-
darten. Geheel vrijblijvende onderlinge wedstrijdjes. Maar toch 
wilden ze toen aan het eind van het seizoen wel een klein prijsje 

Dart uitreiken aan hun beste speler. En toen wilden ze nog verder. 
En werd het eigenlijk tóch leuk om aan de officiële competitie mee 
te doen van de Dartbond Midden-Nederland. Zodat ze nu ook 
bijvoorbeeld tegen een club uit Woerden moeten spelen. 

En zo langzamerhand schuiven ze onbedoeld toch omhoog in de 
ranglijst. Ze begonnen op de laagste (vijfde) plaats in hun divisie en 
staan nu tweede. •



Zo komt er behoorlijk wat nieuwbouw aan. In de 
Vrouwjuttenhof, langs de rand van het Willem 
Arntsz-terrein, komen 24 koopappartementen en ne-
gen koopwoningen. Hiervoor wijkt Altrechts gebouw 
Bleijenburg. Mitros ontwikkelt ongeveer negentig 
appartementen in de gebouwen van verslavingskliniek 
Victas in de ABC-straat – in 2013 een ontwerp dat 
de Rietveldprijs won. De corporatie wijst erop dat er 
op deze manier betaalbare huurwoningen komen in 
een wijk met weinig sociale huur. Daarmee komen 
er snel veel bewoners bij in het Museumkwartier. Die 
nieuwelingen komen boven op de recente aanwas in 
het voormalige Woudagebouw van Altrecht. In 2018 
werd het omgekatte Krisiscentrum van de Riagg – het 
sombere grijze pand met de rebus op de gevel – opge-
leverd. Daarin zitten ook al 58 huurappartementen.

Prettiger sfeer
De gemeente heeft verder ambitieuze plannen voor 
de Lange Nieuwstraat. Die moet meer gaan aansluiten 
bij de rest van de historische Binnenstad en prettiger 
worden om te verblijven. 
Hoe dat moet? Een smallere rijbaan, minder gepar-
keerde auto’s, historische lantaarns, een breder trottoir 
aan de Oudegrachtkant, betere verlichting van de ste-
gen, een echt plein voor het Catharijneconvent. Eind 
van dit jaar gaan de werkzaamheden beginnen. 
Dit moet de inwoners ten goede komen, maar ook 
de dagjesmensen die vanaf het Domplein naar het 
Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het 
Centraal Museum of het nijntje museum lopen.
Met name dat laatste – voorheen: Dick Bruna Huis – 
is een grote publiekstrekker met ruim 150.000 bezoe-
kende peuters, kleuters en ouders. Het museum gaat 
daarom ook uitbreiden. Daarvoor wordt een paviljoen 

Lange Nieuwstraat: minder ellende, 
minder zorg, meer bewoners

De Lange Nieuwstraat is niet meer wat zij was. En dat is maar goed ook. Junks, daklozen en 
psychiatrische patiënten bepalen niet langer het straatbeeld. Ze maakten plaats voor starters op 
de woningmarkt en Japanse toeristen of gezinnen met kinderen – op weg naar Nijntje. En er gaat 
nog meer veranderen. Het wordt meer en meer een woonwijk.

neergezet op het binnenterrein van Altrecht, dat 
steeds minder ruimte in het Museumkwartier inneemt. 
In de Lange Nieuwstraat, tegenover de Beyers-
kameren, komt een zogeheten museumhotel met 
84 kamers.

Te veel ongure types
Ten opzichte van een aantal jaar geleden zijn de be-
woners erop vooruitgegaan. Jarenlang waarden er te 
veel ongure types door de straat. Sommige patiënten 
van de Willem Arntsz zijn vertrouwde buurtgezichten, 
maar anderen vielen (met name vrouwelijke) voorbij-
gangers lastig of maakten amok op straat.
Toen Altrecht overging tot ambulante zorg – mensen 
niet opnemen, maar in een beschermde woon-
omgeving helpen – verdween dat probleem vrijwel 
helemaal. Een deel van de junks en heroïnehoeren die 
meekwamen met de verslavingszorg van Centrum 
Maliebaan – later Victas – zetten hun spuiten op de 
werven van de Nieuwegracht en tikten autoruiten in. 
Toen de kliniek in 2017 sloot, ging er een zucht van 
verlichting door de buurt.

Niet meer horeca
Hetzelfde gold voor de sluiting van de dagopvang in 
2018 in de Catharijnesteeg. Bewoners lieten eerder op 
buurtavonden herhaaldelijk weten dat hun dochters 
daar niet durfden te fietsen omdat ze werden nage-
roepen of betast.
Natuurlijk valt er wat te mopperen: de hoeveelheid 
studenten met bijpassende fietsenzee en nachtelijke 
herrie wordt relatief groot. Maar vooralsnog is het 
nu goed wonen in het Museumkwartier. Zeker nu de 
gemeente vorig jaar besloot dat er in de Lange Nieuw-
straat geen horeca bij mag komen. •

Ineke Inklaar
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Volgens het voornemen van het college van B&W 
zullen de wijkraden per 1 januari worden opge-
heven. Op dat moment start een nieuw participa-
tiemodel. De discussies daarover zijn echter in de 
wijkraad Binnenstad dermate onbevredigend verlo-
pen dat de leden van de wijkraad hebben besloten 
dat het geen zin meer heeft om nog als wijkraad 
tot het einde van dit jaar te blijven functioneren.

De leden van de wijkraad hebben wel begrip voor 
nieuwe vormen van participatie, maar maken een 
voorbehoud voor hun rol daarin. In de visie van het 
college komen in plaats van de wijkraden ‘wijk-
platforms’ die zijn samengesteld uit vertegenwoor-
digers van verschillende belangengroeperingen. 
In het voorstel van het college moetende aftre-
dende wijkraden de rol op zich nemen om de 
wijkplatforms vorm te geven. Daar hebben de 
leden van de wijkraad Binnenstad voor gepast. 
Moeten aftreden en vervolgens zelf je opvolging 
regelen gaat te ver, dat moet het college dan maar 
zelf regelen. Ook was er weinig animo bij de leden 
van de wijkraad om eventueel zitting te nemen in 
zo’n platform. Een aantal wijkraadsleden wil wel 
bijdragen aan de vorming van een sterk platform 
dat in de toekomst speciaal de belangen van de 
bewoners van de Binnenstad behartigt. 
Besloten is om de vergadering van november over 
te slaan en in december voor het laatst bij elkaar te 
komen om dan de wijkraad formeel op te heffen.

Ben Nijssen, namens de Wijkraad Binnenstad •

Wijkraad versneld 
op non-actief

© Saar Rypkema



ConcertLab Leeuwenbergh 

‘Alle focus is nu gericht op de realisatie van Con-
certLab, een plan dat ik al jaren heb’, zegt Lipkind. 
‘Ik heb lang naar een locatie gezocht en ben 
reuze blij met dit monument dat beschikt over een 
fantastische akoestiek. Het is een unieke ambiance 
om te filmen. Ik bof enorm dat het gerenommeer-
de architectenbureau Studio Merk X uit Amster-
dam en een collectief van specialisten tijd hadden 
om het verbouwingsplan te maken’.  
Lipkind (1977) geboren in Israël uit een geëmi-
greerde Russische familie, is een gevierd cellist, die 
met beroemdheden als Gidon Kremer en Yehudi 
Menuhin speelde en vele prijzen won. Samen met 
zijn vrouw Anna, die violiste is, speelde hij in het 
Lipkind Quartet.
Met eigen middelen, maar ook met onder meer 
een lening van de Triodos Bank en hulp van de 
voormalige eigenaar Stichting Gasthuis Leeuwen-
bergh en van (toekomstige) sponsoren, wil hij zijn 
droom ConcertLab verwezenlijken. 

Muziekvideo’s
ConcertLab heeft drie poten: een high tech 
filmstudio voor klassieke muziek, een concertzaal 
met mogelijkheid tot verhuur, en distributie van 
muziekvideo’s. Inspirerende musici zullen worden 
uitgenodigd om hun favoriete muziek op een 
geheel nieuwe wijze vast te leggen op video. Deze 
studio-opnames (zonder publiek) komen online 
beschikbaar, zowel op social media als op meer 
traditionele platforms.In september 2020 opent 
het concertseizoen in Leeuwenbergh. Musici 
komen voor enkele dagen om een video op te 
nemen, waarna ze voor publiek zullen optreden. 
Lipkind: ‘Stel je een live TV-show voor, maar dan 
met muziek in plaats van gesprekken. Dat betekent 
dus ook dat we per keer niet één, maar meerdere 
musici in een afwisselend programma presente-
ren.’ Na afloop is er gelegenheid om nader kennis 
te maken met de musici en vinden er interviews 
plaats.
 
Hèt platform
Kamermuziek viert hoogtij en Lipkind’s ideaal is, 
dat ConcertLab hèt platform voor dit genre wordt, 
nationaal en internationaal. Hij werkt samen met 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag om 

Cellist Gavriel Lipkind, de nieuwe huurder van Gasthuis Leeuwenbergh, is opgelucht. De ver-
gunningen zijn binnen om verder te werken aan de interne verbouwing en aan een nieuwe 
entree. Juridische problemen rond de verwijdering van het Schweitzerorgel uit het gebouw 
hadden het werk flink opgehouden.

geluidstechnici in opleiding werkervaringsplekken 
te bieden. Er is een indrukwekkende lijst van 
bekenden uit de muziekwereld, die hem onder-
steunen. Lipkind vindt het voor zich spreken dat 
de omwonenden van Leeuwenbergh op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen’. Met 
hulp van vrijwilligers wil hij het ConcertLab uitbou-
wen; er komt een oproep op de website, die naar 
verwachting begin volgend jaar start.

Vanaf maart 2020 is het rijksmonument, op 
momenten dat het niet in gebruik is voor Lipkind’s 
eigen projecten, te huur voor festivals, conferen-
ties, tentoonstellingen of een privé-bijeenkomsten 
zoals een begrafenis of een diner. Ook film-, CD, 
fotoshoot producers zijn welkom. Huize Molenaar, 
Oud London en andere cateraars worden mogelijk 
partners van ConcertLab. •

Door de stichting Wijk C-Komitee niet ontvankelijk 
te verklaren, heeft de gemeente Utrecht vijf nog 
openstaande juridische zaken stopgezet. De afdeling 
Juridische Zaken nam dit besluit uit naam van het 
college van B&W omdat zij van mening is dat het 
comité niet kan aantonen dat het behalve deze juridi-
sche procedures ook andere activiteiten ten behoeve 
van de wijk uitvoert.
Het Wijk C-Komitee bestrijdt die opvatting. ‘Wij 
laten veelvuldig van ons horen over allerlei dingen 
die zich in of rond de buurt afspelen. Lees of kijk er 
de lokale media maar op na. Alle andere gemeen-
telijke diensten weten ons moeiteloos te vinden. Ze 
beschouwen ons als spreekbuis of doorgeefluik naar 
de bewoners. Omdat Juridische Zaken het besluit per 
mandaat nam, zijn burgemeester en wethouders er 
waarschijnlijk niet van op de hoogte.’
Veel bewoners van Wijk C kennen de bestuursleden 
en spreken hen aan als er iets speelt in de buurt. 
Het comité ervaart de houding van Juridische Zaken 
als een poging een kritische club, die het beleid 
nauwgezet volgt en voor de bewoners opkomt, uit 
te schakelen. •

Wijk C-Komitee 
buitenspel gezet

11

Anna Sterk
11

Voor het spreekuur op afspraak aanmelden uiterlijk 10 

dagen van tevoren. Ook voor het inloopspreekuur hoort 

het wijkbureau graag of u komt, het liefst via e-mail: 

binnenstad@utrecht.nl of anders telefonisch via 14 030.

De spreekuren zijn op het wijkbureau, (Stadhuis), 

ingang Stadhuisplein 1 •

Wijkbureau Binnenstad 

Wijkwethouder Anke Klein heeft spreekuur 

op woensdag 20 november, 17.00-18.00 uur 

(aanmelden) en op woensdag 18 december: 

17.00-18.00 uur (inloop) 

Gabriël Lipkind © Patrick van der Sande



12

Uitvoering van zo’n eigen plan is mogelijk dankzij 
het zogeheten ‘bewonersbod’. Hierbij nemen 
bewoners het voortouw bij de verfraaiing van 
hun wijk of buurt en regelen zij ook de uitvoering 
ervan. Eind augustus hebben de Stichting Pandhof 
Sinte Marie en de gemeente hiervoor een overeen-
komst gesloten. Plannen voor een facelift waren er 
al enkele jaren geleden bij de herinrichting van de 
Mariaplaats. Maar vanwege de start van de Tour 
de France in 2015 moest de Mariaplaats zo snel 
opgeknapt worden dat de Pandhof erbij inschoot. 
De ambitie nu is het verfraaien van het tot Maria 
Majorplein omgedoopte plein met meer zitjes, 
een waterpunt en het zichtbaarder maken van 
de pilaren van de voormalige Mariakerk. Ook zijn 
er plannen voor het opvangen van regenwater, 

Facelift voor Sinte Marie
Marianne Coopmans

Al zo’n dertig jaar zijn Emma van den Dool en Claudia Hoejenbos samen met 
andere vrijwilligers actief voor en in de Pandhof Sinte Marie op de Mariaplaats. 
Voor de lezers die dit stukje groen in de Binnenstad nog niet kennen: het is 
een openbare groene ruimte, grenzend aan de historische kloostergang van de 
voormalige Mariakerk. Recent is het plan opgevat om ook de directe omgeving 
van de Pandhof te vergroenen en duurzamer in te richten. Het Initiatievenfonds 

financierde een ontwerpster die, in dienst van de Stichting Pandhof Sinte Marie, de ambities 
vertaalt in een planontwerp. 

het beter aanlichten van de kloostergang en het 
plaatsen van nieuwe informatieborden. ‘We willen 
een open, rustige verblijfsruimte die zo groen en 
duurzaam mogelijk is. Het moet een stilteplek in 
de drukke Binnenstad worden’, vertellen Emma en 
Claudia. Of dat helemaal lukt, is de vraag. Buiten 
het hek staan urenlang grote vrachtwagens te 
laden en te lossen voor de omliggende bedrijven. 
Dat geeft veel lawaai. Het is een ook bij de ge-
meente gesignaleerd probleem waarvoor nog een 
oplossing gevonden moet worden. 
Om de financiering rond te krijgen wordt half 
november gestart met fondsenwerving. Tips voor 
fondsen om aan te schrijven evenals suggesties 
voor het ontwerp zijn van harte welkom via e-mail: 
pandhofsintemarie@gmail.com. •

De voorzitter van CMU, Arjan Kleuver, stelt in het 
najaarsnummer van het CMU-magazine, nadat de 
resultaten bekend waren geworden: ‘Waar in de 
media het geluid van klagers nogal eens de overhand 
heeft, toonde het onderzoek aan dat Binnenstads-
bewoners zeer tevreden zijn… Het klagende deel van 
de centrumbewoners was niet in zijn nopjes met zo 
veel tevredenheid. Ze vond gehoor bij de Partij voor 
de Dieren, PvdA en Stadsbelang die prompt vragen 
stelden aan het college van B&W’, aldus Kleuver. 
Onder de voordelen van het wonen in de Binnenstad 
wordt door alle leeftijdsgroepen verreweg het meest 

CMU: Klagers krijgen te veel aandacht

De meerderheid van de Binnenstadsbewoners is tevreden is over het woonklimaat, zo blijkt 
uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van Centrummanagement Utrecht (CMU). De 
reden waarom deze organisatie van ondernemers het onderzoek liet doen, wordt duidelijk als 
je het CMU-magazine leest. In het voorjaarsnummer werd de enquête aangekondigd met deze 
tekst: ‘Te vaak wordt louter het geluid van actiegroepen gehoord. CMU pleit voor een breder 
onderzoek omdat het ons onwaarschijnlijk lijkt dat de meeste Binnenstadsbewoners in het 
centrum wonen voor de rust.’

als motief genoemd dat je alles dichtbij hebt. 

De tevredenheid over het woonklimaat resulteert in 
een rapportcijfer van gemiddeld 8,0. Het horeca-
aanbod krijgt een 8,4, het winkelaanbod 8,3, 
het supermarktaanbod een 7,9 en het cultuuraanbod 
een 7,8. Kritisch wordt er gedacht over het parkeer-
tarief met een 5,0 en de parkeercapaciteit: 5,6. 
Wat minder kritisch is men over de luchtkwaliteit 
(6,6), het geluidsniveau (6,6) en de groenvoorziening 
(6,8). 

Pandhof Sinte Marie wordt het hart van het Maria Majorplein © Patrick van der Sande

Op de vraag of het woonklimaat in de loop der jaren 
veranderd is, stelt een kwart dat dit (sterk) verbeterd 
is en een kwart dat dit (sterk) verslechterde. Als je de 
vraag naar leeftijd beschouwt, dan blijkt dat onder 
55-plussers de meerderheid vindt dat het klimaat 
verslechterd is. Als oorzaken van verbetering worden 
genoemd: veel opgeknapt (onder andere Hoog 
Catharijne en station Utrecht Centraal), schoner en 
minder verkeer. Als oorzaken van verslechtering: druk-
ker, meer toeristen, geluidsoverlast, te veel horeca en 
evenementen en te hoge huren.
Statistisch gezien is het onderzoek goed uitgevoerd. 
De herkomst van de respondenten was ook goed ver-
deeld over het gebied binnen de singels. Kenmerkend 
was dat de groep mensen die korter dan vier jaar in 
de Binnenstad wonen onder de 40% lag. 

Eigen budget
CMU doet met zijn conclusies over overdreven 
aandacht voor mensen met klachten over overlast 
afbreuk aan de relatie tussen ondernemers en bewo-
ners, hoewel ze die naar eigen zeggen juist tracht te 
verbeteren. CMU kan zich zo’n dure enquête met zijn 
behoorlijke eigen budget blijkbaar permitteren. •

Ben Nijssen

‘Aan mij zal het niet liggen’ zegt Jos Stelling 
(Louis Hartlooper, Spring-Haver) als de Binnen-
stadskrant hem vraagt of hij Slachtstraat 5, 
dat wil zeggen de grote filmzaal van ’t Hoogt 
en het cafe-restaurant daaronder, zou willen 
kopen. Stelling meldt dat hij een goed contact 
heeft met het Suzan te Brake. Zij is directeur 
van het Utrechts Monumentenfonds (UMF), dat 
Slachtstraat 5 van de hand wil doen en de rest 
van het vorig jaar gesloten filmhuis ’t Hoogt wil 
verbouwen tot appartementen.
Slachtstraat 5 is op het ogenblik trouwens niet 
in de verkoop omdat er na drie taxaties nog 
geen overeenstemming is met de gemeente 
over de afkoopsom van de erfpacht van het 
hele monumentencomplex. De verbouwing tot 
appartementen van de panden in het straatje 
Hoogt is daarom ook nog niet zeker. Het UMF 
verkent intussen ‘alternatieven en tijdelijke 
oplossingen’. •

Stelling wil wel

Ze komen vroeg en stoppen om een uur 
of vier, misschien nog net voor de file. 
De Binnenstad is vol bouwers. Hun auto’s 
staan op elk parkeerplekje dat de vorige 
avond laat is vrijgekomen. Ze maken zes 
appartementen van een pakhuis, ze splitsen 
een grachtenpand in drieën, ze maken een 
Airb&b van een werfkelder, ze zijn bezig met 
de zoveelste verbouwing van een café of 
restaurant (voor de eigenaar aftrekbaar voor 
de belasting), ze breiden een zogenaamd 
boetiekhotel uit met extra kamers. 
Veel bouwers spreken een andere taal: Pools, 
Bulgaars, Turks, Roemeens. Waar blijven ze 
als door de stikstofcrisis veel projecten tot 
stilstand komen? •        D.F.

De verbouwers
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Als je in het Zocherpark onderlangs de muur 
wandelde en omhoog keek, zag je een lappen-
deken van metselwerk dat op grote stukken wel 
twintig tot dertig centimeter uitbuikte. Waar-
schijnlijk was de voorzetmuur indertijd niet overal 
goed vastgemaakt aan de bastionmuur. Hij was 
bovendien gerepareerd met harde cementspecie 
waardoor insijpelend regenwater niet meer kon 
uitdampen, zodat de bastionmuur verweekte. 
Resultaat was dat de bastionmuur geen houvast 
meer bood. De voorzetmuur kwam los.

De eigenaar van de muur, het K.F. Heinfonds, 
heeft gekozen voor restauratie in twee zomers. 
Dit jaar de oostkant. Het werk wordt gedaan 
door restauratiespecialisten, vier hakkers en 
twee metselaars. De voorzetmuur is waar nodig 
weggehakt – de bastionmuur kon toen meteen 
drogen aan de lucht – en opnieuw opgemetseld 
en vastgemaakt aan de bastionmuur. De holle 
ruimten tussen de twee muren zijn opgevuld met 
massief metselwerk, en onder in de muur kan 
vocht uitdampen door ventilatieopeningen.

Massief metselwerk
De restauratie van de hoge muur van bolwerk 
Zonnenburg loopt volgens plan. Begin no-
vember kan de oostkant uit de steigers. Dan 
is daar geen gevaar meer van neerstortende 
stukken muur. Het gaat om een ‘voorzetmuur’ 
die in de negentiende eeuw als een schil 
tegen de verwaarloosde metersdikke zestien-
de-eeuwse bastionmuur is gebouwd. 

Zuidkant in 2020
Voor het herstel van de voorzetmuur zijn zoveel 
mogelijk de weggehakte bakstenen gebruikt. Dat 
bleken overigens hergebruikte bakstenen te zijn, 
afkomstig van een Gronings vestingwerk uit 1610 
dat omstreeks 1880 werd gesloopt. De benodig-
de 2500 nieuwe bakstenen zijn op maat en op 
kleur gemaakt in een gespecialiseerde steenbak-
kerij. Bij het voegen, met kalkspecie, zijn hier en 
daar verticale voegen opengelaten om muurplan-
ten een kans te geven.
De bocht in de muur hoeft niet te worden geres-
taureerd. De begroeiing met bijzondere planten 

www.binnenstadskrantutrecht.nl

kan daar blijven. Apart onderdeel van de restau-
ratie is de verbetering van de bestrating en de 
regenwaterafvoer boven op bij de Sterrenwacht. 
Ook wordt daar, op het ‘geschutsbordes’, de hor-
tus herkenbaar gemaakt die er in de zeventiende 
eeuw heeft gelegen – toen de universiteitstuin 
met medicinale planten. In het volgende voorjaar 
wordt de zuidkant van de muur onder handen 
genomen. De restauratiemetselaar heeft er zin in: 
‘In zo’n oude muur kom je nog eens wat tegen. 
Krommingen, gaten, oud metselwerk in allerlei 
soorten. Perfect werk!’ •

Musea verbouwen
Twee musea die bijna buren zijn gaan verbou-
wen. Het Universiteitsmuseum in de Lange 
Nieuwstraat heeft na een pijnlijke eerdere 
mislukking een nieuw verbouwingsplan, en 
om de hoek gaat het Centraal Museum zijn 
nijntje museum groots uitbreiden. 

Het nieuwe plan van het Universiteitsmuseum 
respecteert het bestaande beroemde gebouw 
naar ontwerp van Koen van Velsen dat in 1996 
de Rietveldprijs kreeg. Van Velsen had het 
oude Plantenfysiologische Laboratorium in een 
museum veranderd dat volgens de jury ‘een 
weldadige rustpauze’ was, ‘een voorbeeldige 
liefdevolle overgang van oud naar nieuw’ en ‘een 
in alle details uitgewogen constructie’. Gevel en 
karakter van het huidige gebouw blijven bij de 
verbouwing intact. Een eerder verbouwingsplan 
uit 2017 stuitte op fel verzet omdat van het 
oorspronkelijke ontwerp vrijwel niets overbleef 
en werd uiteindelijk ingetrokken. De belangrijkste 
onderdelen van het nieuwe plan zijn: een ruimere 
entree en meer expositieruimte. De ramen aan 
de straatkant worden iets vergroot en de lift 
wordt verplaatst naar een kleine uitbouw aan de 
tuinkant. 

De voorzetmuur is hier losgekomen van de oude bastionmuur © Kateleine Passchier

Marijke Brunt

Marijke Brunt

Opfrisser
Het Centraal Museum is van plan om zijn nijntje 
museum fors uit te breiden om het groeiend 
aantal bezoeker(tje)s kunnen opvangen. De in-
richting met alle nijntjes en andere figuurtjes die 
Dick Bruna tekende voor zijn kinderboekjes wordt 
opgefrist. Aan de achterkant komt nieuwbouw 
met een restaurant en een theater. Het Centraal 
museum kan voor de verbouwing rekenen op 
een gift van € 1 miljoen van de Bank Giro Loterij 
en voor het theater en restaurant op een even 
groot bedrag van Mercis bv, die is opgericht om 
alle zaken van Dick Bruna te behartigen. Mercis 
verbindt geen voorwaarden aan de gift, maar het 
Centraal Museum verzekert dat de nieuwbouw 
in helemaal in lijn zal zijn met Bruna’s gedachten-
goed. 
Het plan is dat ook achter het nijntje museum 
een hotel wordt gebouwd van 84 kamers. Het 
hotel staat helemaal los van het Centraal Muse-
um. Maar de eigenaar van het hotel en het Muse-
um zijn van plan om te gaan samenwerken - hoe 
is nog niet bekend, ze zijn in nog bespreking. •

© Job de Jong
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Wesselink vertelde dat er de laatste jaren in de Bin-
nenstad 68 horecavergunningen zijn verleend. Daar-
bij gaat het niet alleen om nieuwe bedrijven, maar 
ook om uitbreidingen en omzettingen, bijvoorbeeld 
van broodjeszaak naar restaurant, en om inrichting 
van een horecahoek in een winkel. 
Binnenstad030 ontstond tijdens de commotie rond 
de invoering van het zogenaamde horecakader 
2018, waarin voorgesteld werd op allerlei nieuwe 
plaatsen ontwikkelingen toe te laten. De groep 
organiseerde een petitie die door meer dan 1800 
bewoners van de Binnenstad werd ondertekend. 
Dit leidde tot toezeggingen om de overlast van de 
horeca in kaart te brengen. Pas daarna zou de horeca 

eventueel meer ruimte kunnen krijgen. Echter, tot nu 
toe is daarvan niets van terechtgekomen. 
In een brief aan de gemeenteraad en het college van 
B&W vraagt Binnenstad030 om ernst te maken met 
het onderzoek naar de overlast en om vervolgens 
een plan van aanpak te ontwikkelen. 
Tim de Beet, lid van de actiegroep, vertelde dat een 
werkgroep alle nieuwe aanvragen voor horecavesti-
gingen in de gaten houdt en toetst op de regels. 
Zo nodig worden er visies (bezwaarschriften) 
ingediend. Dit is heel veel werk en de werkgroep 
zit dan ook dringend verlegen om uitbreiding. De 
horecawerkgroep kan helpen om de weg te wijzen 
hoe je een procedure moet starten en kan juridische 

Binnenstad030 maakt vuist
Ben Nijssen en Dick Franssen

‘Ambtenaren hebben van hun wethouders de opdracht gekregen om faciliterend te zijn bij de aan-
vraag van horecavergunningen. Ze omarmen ondernemers als vrienden die ze moeten helpen. Ze zijn 
hulpvaardig op het gênante af. Maar wat burgers zeggen wordt terzijde geschoven. De gemeente 
stelt zich op als vijand van de bewoners.’ Dit zei Egbert Wesselink, voorzitter van Binnenstad030, op 
de eerste grote bewonersbijeenkomst. De zijzaal van de Jacobikerk zat bomvol met 110 bezoekers. 

Sinds een reorganisatie van de facilitaire dienst van de 
Universiteit twee jaar geleden is de Pandhof steeds 
vaker, soms zonder aankondiging, dicht voor het 
publiek. De tuin wordt meer en meer verhuurd voor 
recepties, conferenties en feesten. Het intensieve on-
derhoud is, mede door gebrekkige communicatie, niet 
meer tussendoor te organiseren. Toeristen staan soms 
in verwarring voor een dichte deur op het Domplein - 
reisgidsen en websites vermelden dat de tuin open is. 
De Pandhof dateert uit 1390 en werd eind negen-
tiende eeuw gerestaureerd. Het is een kloostertuin 
met middeleeuwse stijlelementen, omsloten door een 
kruisgang uit de vijftiende eeuw. Universiteit Utrecht, 

die in het naastgelegen Academiegebouw huist, is 
ook eigenaar van de Pandhof.
Tijdens zijn studie orthopedagogiek zag coördinator 
Sies Jonkman een armzalig beplant hof. Hij nam het 
initiatief om er een weelderige tuin van te maken. 
De hof herbergt 85 verschillende plantensoorten, 
waaronder veel kruiden. Meer dan vijfhonderd eenjari-
gen, opgekweekt in de Hortus op de Uithof, gaan elk 
voorjaar de grond in. De arbeidsintensieve verzorging 
van de hof oogstte resultaat. O.a. cosmea’s, lelies, 
papavers, juffertjes-in-het-groen en goudsbloemen 
garanderen een groene oase Wie nu de tuin gaat 
onderhouden is onduidelijk. •

Commercie wortelt in Pandhof 
van de Dom
Na 43 jaar tuinieren is de Werkgroep Pandhof van de Dom gestopt met het onderhoud van de tuin. 
Sies Jonkman maakte met vrijwilligers de tuin bekend als één van de mooiste openbare, gratis toe-
gankelijke tuinen in Nederland. 

Wie helpt tuin mooi 
maken?

Vrijwilligers gezocht om te helpen bij het op-
knappen van de tuin achter Het Broodhuis op 
de Springweg. Voorlopig gaat het om klimop 
en bomen snoeien, tegels onkruid- en mosvrij 
maken en afval verwijderen. 
Om de twee weken (ook in de winter als het 
weer meewerkt) op zondagen om 11 uur, soms 
op een doordeweekse dag.
Informatie gaj.vanlier@casema.nl •
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ondersteuning bieden. Verschillende buurten zijn 
daarin geïnteresseerd, zo bleek in de Jacobikerk. 
Binnenstad030 houdt zich niet alleen bezig met 
horeca, maar ook met andere factoren die de 
leefbaarheid bepalen. Utrecht werkt op het ogenblik 
aan een omgevingsvisie voor de Binnenstad. De 
actiegroep wil daaraan bijdragen met heldere ideeën 
over de richting die de Binnenstad op moet om een 
gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren 
te hervinden. 
Dat er iets mis is met die balans bleek onder meer 
uit het verhaal van een bewoner van het Domplein. 
De gemeente schijnt, zo zei hij, zich absoluut niet te 
realiseren dat er nog mensen wonen op het plein, 
om precies te zijn vijf gezinnen. De horeca in de 
wijde omtrek wordt vanaf het plein bevoorraad. 
Dat betekent de hele ochtend vrachtwagens voor 
de deur, vaak met draaiende motoren en lawaaiige 
koelinstallaties. •

Elaine Vis
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Scholen nog duurzamer maken

Goed en verzorgd 
ouder worden  

We merken aan ons lichaam dat we ouder worden. Bijvoorbeeld aan huid, haar en energie. 
In Health Centrum Salus staat een professioneel team van behandelaren klaar.

Een lichaam moet een leven lang mee. Er goed 
voor zorgen is meer dan alleen luxe. Goede 
voeding, voldoende beweging en buitenlucht zijn 
belangrijk. Ook een goede verzorging van het li-
chaam hoort hierbij. Health Centrum Salus van het 
Bartholomeus Gasthuis is hierin gespecialiseerd.
Salus bestaat onder andere uit een haarstudio, 
een huidsalon, een pedicure, een nagelstudio en 

een winkel met een breed assortiment verzor-
gings- en lifestyleproducten. Daarnaast zijn er 
diverse activiteiten en behandelaren op het gebied 
van lifestyle. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan 
tai-chi- en meditatielessen, een ontspannende 
ayurvedische massage ondergaan en genieten van 
een gezichtsbehandeling speciaal voor de ouder 
wordende huid. 

Gemak en advies 
In Salus komen diverse behandelingen en advies 
bij elkaar: alles is erop gericht dat ‘schade’ die 
ontstaat door het ouder worden, zo lang mogelijk 
wordt uitgesteld of zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Het Salusteam geeft advies en verkoopt diverse 
producten voor welzijn en welbevinden van gere-
nommeerde merken. Er zijn ook kleine behande-
lingen en screenings mogelijk. Vaak gratis of voor 
een klein bedrag. Denk bijvoorbeeld aan het epile-
ren van wenkbrauwen, baard en ongewenste ge-
zichtsbeharing trimmen voor heren, harsen van de 
bovenlip of het doorsturen van een foto van een 
vlekje op uw huid waar u zich zorgen over maakt. 
De huidcoach stuurt de foto naar de dermatoloog. 
In de toekomst kunt u ook uw bloeddruk laten 
meten – want een hoge bloeddruk betekent een 
verhoogd risico op dementie. 

Ook voor mensen met dementie
Het Salusteam is gespecialiseerd in het ouder 
worden van lichaam en geest. Alle behandelaren 
kunnen, wanneer dat nodig is, goed omgaan 
met mensen met dementie. Loop gerust eens 
binnen. De ingang van Salus is op de hoek Lange 
Smeestraat/Springweg.

Afspraak maken of informatie 
Tel.: 030 239 3151, e-mail: website: bartholo-
meusindewijk.nl/health-centrum-salus. Openings-
tijden: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur; 
zaterdag: 10.00 – 13.00 uur •

De vreedzame wijk en het democratisch burger-
schap zijn programma’s waarmee basisschoolleer-
lingen al jong oefenen met het hebben van een 
stem en meebeslissen. De basisscholen voeren 
een landelijk programma uit. De sociaal makelaars 
ondersteunen de scholen als het gaat om de sa-
menwerking tussen leerlingen van de verschillende 
basisscholen in de Binnenstad. Door ook met 
andere scholen en leerlingen samen te werken 
ervaar je hoe krachten te bundelen en om samen 
te werken. Twee superbelangrijke thema’s in het 
leven.
 
Op 14 oktober vond de eerste bijeenkomst van 
de leerlingenraad in de Binnenstad plaats. De 
leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit 
groep 7 en 8 van de Agatha Snellenschool, ODBS 
Pieterskerkhof en ODBS Puntenburg. Sociaal ma-
kelaars Karlijn en Angela begeleiden de leerlingen-
raad. Samen onderzoeken de leerlingen met welke 
thema’s zij gezamenlijk aan de slag kunnen gaan 
voor hun school.
 Vorig jaar kwam het thema duurzaamheid naar 
boven. Dit jaar wordt bekeken op welke manier 
de leerlingen hun scholen nog duurzamer kunnen 
maken.

Lievelingsplek
De startbijeenkomst van dit 
schooljaar staat in het teken 
van het leren kennen van 
elkaar. Samen bekeken we de 
kaart van Utrecht en gingen 
we in gesprek over elkaars lie-
velingsplek in de stad of waar 
we zelf wonen. De bijeenkomst 
vond plaats in het Milieu-
centrum. Omdat het thema 
duurzaamheid centraal staat is 
er voor deze plek gekozen. Hier 
werd ons verteld over de pro-
jecten die het milieucentrum 
uitvoert in de stad. Ook werd 
er al kort gebrainstormd over 
mogelijkheden die er zijn om 
de scholen duurzamer te ma-
ken. De volgende bijeenkomst 
vindt plaats op 18 november. 
Deze keer zijn we te gast bij de 
Agatha Snellenschool en gaan 
we met elkaar verder onder-
zoeken welke doelen we dit 
schooljaar willen behalen. •

E-mail: lsmidtslefever@dock.nl
Telefoon: 06-59906460
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De verkoopster
Ik ken haar alleen maar
van achter de toonbank
maar ik weet één ding zeker:
met haar blik en
haar spontane lach
trekt zij lichtsporen
door de tijd
zomaar tussen de chocola
bij Leonidas –

weer buiten in de grote hal
vol grijze anonimiteit
neem ik gratis mee
haar vrolijkheid en bovenal
haar plezier in ’t werk –
Bravo!

oktober 2019 – stationshal Utrecht

Oeke Kruythof

 
Leven in de herfst

Het is windstil. De regen valt recht naar 
beneden. 
Mijn ramen kunnen openblijven.
Geklater is wat ik hoor.
Soms hard, soms zacht.

Het stormt. Daken knarsen en ramen 
klapperen.
De regen valt onrustig.
De wind fluit en ronkt.
Soms hard, soms zacht.

De herfst laat het jaarlijks afscheid van 
het groen in alle schoonheid zien. 
De kleurenrijkdom groeit.
En knoppen met nieuw leven worden al 
zichtbaar. 

Harrie Thewessem
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De duistere kant van de stad

Hij lijkt behoorlijk aangeschoten. Zou hij toch 
gaan rijden? Ja hoor. De mensen van het 
cameratoezicht waarschuwen de agenten op 
straat: er komt een Volvo V40 jullie richting 
uit met iemand die vermoedelijk te veel ge-
dronken heeft. Op het Oudkerkhof zetten ze 
hem klem. Maar in plaats van zijn raam open 
te doen, gaat hij er vandoor. 

‘Op dat moment’, zegt de toen nachtdienst draai-
ende wijkagente Jolien Schurink, ‘voel je je hartslag 
omhoog gaan. Je achtervolgt hem, en je wilt hem 
hebben. Dat zit nou eenmaal in ons’.
De man ontkomt, omdat je bij zo’n achtervolging 
door smalle straten in een nog steeds drukke stad, 
de risico’s goed moet afwegen. Hoe dieper jij het 
gaspedaal intrapt, hoe harder de opgejaagde gaat 
rijden. Bovendien: je weet dat het nummerbord al 
herkend is. En via dat kenteken komt de politie wel bij 
de bestuurder. Zo is het ook gegaan. 
 
Ons kent ons
Op 1 december nam Jolien Schurink (34) als wijk-
agent de plaats in van Peter de Klein, die met 
pensioen ging. De Klein was vanwege zijn leeftijd vrij-
gesteld van nachtdiensten. Zijn opvolgster zou ze niet 
graag missen. Ze houdt van spanning. En de meeste 
spanning heb je ’s nachts’. ’Utrecht is dan een andere 
wereld. De stad heeft ook z’n duistere kant, met een 
andere publiek, met z’n donkere steegjes en hofjes. 
Ik geniet er wel van.’

De meeste diensten draait zij toch gewoon overdag. 
Weliswaar ligt het accent van haar werk in het 
Museumkwartier, maar de Binnenstad is niet strikt 

verdeeld tussen de vier wijkagenten. Dat zijn, 
behalve zijzelf, Elroy Koetsier, Pieter Schouten en 
Willem van Vliet.
Schurink komt uit Glanerbrug, pal bij de Duitse grens, 
en groeide op in een familie tussen allemaal jongens 
die brandweerman of militair wilden worden. ‘Ik denk 
dat ik daardoor toch een beetje aangestoken ben. 
Politie leek me geweldig.’
Het begon met bureauwerk, maar haar doel was de 
straat. In beweging, tussen de mensen. Altijd met je 
neus vooraan. ‘Ik ben het liefst heel de dag op de fiets 
in de wijk. Maar dat lukt helaas niet; overleg met part-
ners in de wijk en administratie kosten soms veel tijd’. 

’Dan is het klaar’
Jolien Schurink woont naar volle tevredenheid in 
Leidsche Rijn, maar de Binnenstad vindt ze toch een 
klasse apart. ‘Ik zeg altijd tegen collega’s: Je moet veel 
naar boven kijken, dan zie je al die mooie gevels.’ 
Haar ervaring met de bewoners is positief. ‘Het is een 
beetje een dorp. Ons kent ons, zoals in Glanerbrug.’
De mensen schieten haar aan of e-mailen haar 
(jolien.schurink@politie.nl) over van alles: buren-
ruzies, daklozen die op straat liggen te slapen, auto’s 
die tegen de rijrichting rijden. (Privé stoort ze zich 
trouwens ook vreselijk aan mensen die zich niet aan 
de verkeersregels houden.) ‘Ik hoop’, zegt ze‘, dat 
de bewoners ons blijven benaderen, al is het maar 
voor een kop koffie en een praatje. Want als we niets 
horen denken we dat het goed gaat.’ 
Als haar gevraagd wordt te bemiddelen, dan is haar 
wedervraag: Hoeveel deed u er zelf al aan? ‘Want het 
is nogal wat, de politie aan je deur. Soms vind ik het 
te makkelijk om te denken: De politie lost het wel op, 
en dan is het klaar.’ •

© Sjaak Ramakers

Dick Franssen


