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Groene golf
• binnenterreinen
• vlijtige bewoners
• Oude Hortus
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Bewoners en huiseigenaren hebben grote invloed
op de natuur in de oude Binnenstad. Die helpen
ze door hun achtertuin of gevelbeplanting te onderhouden, mee te tuinieren op de binnenterreinen of door hun vrijwilligerswerk in park en ander
groen. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed
met de bloemen, vogels en bijtjes - ondanks de

inspanning van de gemeente om meer groen te
plannen. Al die schoffelende Binnenstadsbewoners
bevorderen de biodiversiteit en bewerkstelligen
dat de stenige stad beter aangepast raakt op de
hitte en droogte van klimaatverandering.
Petje af; zij houden de Binnenstad leefbaar voor
mens, dier en plant. •
Ben Nijssen

’De Binnenstad moet groener en ruiger’
Utrecht wil het groen in de stad voor iedereen
bereikbaar houden en de kwaliteit ervan verbeteren. Grote groengebieden en belangrijke
groene verbindingen wil de gemeente verder
ontwikkelen, verbeteren en beschermen.
Want, zo schrijft de gemeente, groen maakt
een stad leefbaar, mooi en het is goed voor
het milieu.
Utrecht heeft stadsecologen in dienst die adviseren
over groen en ecologie. Maar dat doen ze vooral
bij nieuwe ontwikkelingen als de Merwedekanaalzone en het Stationsgebied. Daar zetten ze
bijvoorbeeld in op biodiversiteit en het klimaatbestendig maken van de (gebouwde) omgeving.
In de Binnenstad, die al eeuwen bestaat, valt niet
op grote schaal te plannen. Natuurlijk, de singel
is hersteld, wat een stuk Zocherpark terugbracht.
En er komen vierkante meters nieuw groen bij het
Smakkelaarsveld en aan de Croeselaan. Maar in
de bestaande omgeving is de rol van bewoners,
werkenden en eigenaren extra van belang.
Eerst: hoe staat de natuur in de Binnenstad
ervoor? In een gemeentevideo over het Merwedekanaalgebied, waar stadsecoloog Gideon Vreeman
aan meewerkt, levert hij criteria aan. Hij zegt: je
moet kijken naar de gewenste basisnatuurkwaliteiten. De vijf indicatoren zijn: gierzwaluwen,
mussen, egels, vleermuizen en insecten/amfibieën
(‘the big five’).
Wat betekent dit voor de Binnenstad? Pas ik die

criteria toe, dan is mijn beeld somber. Uit vogeltellingen blijkt: de gierzwaluwen lopen in aantal
duidelijk terug door de vernieuwingen aan daken.
De huismussen nemen, zoals ook elders in de stad,
in aantal af door het ontbreken van nestelmogelijkheden en ruigten zoals struiken die schuilplaatsen bieden.
Waardplanten
Over egels – een bedreigde diersoort – komen er
(landelijk) steeds meer alarmerende berichten: vele
zijn ziek en hebben last van droogte. Je ziet ze
nauwelijks schuifelen in de Binnenstad, hoogstens
een enkeling langs de singel. Vleermuizen zijn er
nog redelijk veel, maar hiervoor lopen de overwinteringsplekken terug doordat steeds meer wordt
gerenoveerd of gerestaureerd. Gaten worden
dan dichtgemaakt en ruimtes worden dan anders
gebruikt waardoor de vleermuizen niet langer
ongestoord kunnen hangen.
Insecten en amfibieën hebben weinig mogelijkheden in de Binnenstad. Voor insecten zijn er te
weinig ruigten of de planten waarop zij gedijen
(waardplanten) zijn minder gewenst. Denk bijvoorbeeld aan de brandnetel. Planten die voedsel
voor bijen en insecten bieden zijn volgens mij hard
nodig.
De singel is als groenstructuur van groot belang
voor de Binnenstad, passend bij Utrechts streven
naar groenstructuren die met elkaar in verbinding
staan. Maar in de Binnenstad is ook veel snipper-

groen, kwalitatief goede kleine groengebiedjes.
Denk bijvoorbeeld aan de hofjes, dankzij de
bewoners zitten daar pareltjes onder. Maar ook
aan groene daken (pagina 7-8) en groene gevels
(pagina 4).
Veel bewoners doen wat ze kunnen: ze onderhouden samen een binnentuin (pagina 7), vrijwilligers
zorgen voor onderhoud van parken en helpen
muurplanten een handje (pagina 6). Maar de gemeente kan meer doen: het denken over groen in
de Binnenstad moet gaan veranderen. Van netjes
en opgeruimd naar bijvoorbeeld een omgevallen
boom in het Zocherplantsoen laten liggen.
Meer de boel de boel laten, de natuur zijn eigen
gang laten gaan, geeft mogelijkheden voor meer
biodiversiteit. Spontaan opkomende planten langs
gevels laten staan, bijvoorbeeld. In de Binnenstad
is hiervoor de Breedstraatbuurt als proefproject
aangewezen (pagina 9).
Frappant is dat de Oudegracht op voorhand is uitgesloten van dit project, zo is gebleken tijdens het
MAGIE-overleg (Milieu Advies Groep Infrastructuur
en Ecologie). Gevelgroen is daar blijkbaar nog
ongewenst. Natuurlijk moet rekening gehouden
worden met de uitstraling van de Binnenstad naar
bezoekers en zal een zekere beheersing van het
groen gewenst zijn. Maar gezien de ambities van
de gemeente ten opzichte van groen en aanpassing aan klimaatverandering, lijkt het mij niet meer
dan logisch het gevelgroen ook op de gracht te
laten staan. •
Ben Nijssen is secretaris van de stichting Vergroening
Singel030 en lid van het MAGIE-overleg. Hij nam deel
aan de discussie over de Omgevingsvisie Binnenstad
en zet zich als vrijwilliger actief in voor onderhoud en
beheer van groen in de Binnenstad.

Buurtnatuur030 is een pas geopend interactief platform voor groene buurtinitiatieven
in Utrecht. Het vormt een (digitale) ontmoetingsplek voor iedereen die groen in Utrecht
een warm hart toedraagt.
Kijk op www.BuurtNatuur030.nl voor groene
activiteiten, projecten, organisaties, tips
en buurtgenoten. Laat je inspireren en
informeren, ontdek wat jouw buurtgenoten
al doen, deel praktische kennis en ontmoet
elkaar. •
Omwonenden van het Warendorfterrein onderhouden hun hofje.
© Gert-Jan Peddemors
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Oude Hortus in oude luister hersteld
De Oude Hortus, achter het Universiteitsmuseum, is geliefd. Zo’n 30.000 bezoekers
weten deze verstopt gelegen tuin elk jaar weer
te vinden. De laatste jaren niet, aangezien de
Hortus in verband met de verbouwing van het
museum is gesloten. Bezoekers kunnen er pas
zomer 2023 terecht, maar op een zonnige dag
mocht de Binnenstadskrant de tuin met tuinman
Henk Nokkert bezoeken.
Maar eerst doen we de bakermat van de Hortus aan:
Sonnenborgh. Op dit bastion richtte de Universiteit
Utrecht in 1639 een universitaire kruidentuin (hortus
botanicus et medicus) in. Deze eerste botanische
tuin, aangelegd door hoogleraar plantkunde Henricus Regius, was geen succes. Door de hoge ligging
was het er winderig en de watervoorziening was erg
lastig. Bovendien was de ruimte beperkt.
In 1723 werd de Hortus naar de Nieuwegracht verplaatst; de tuin op Sonnenborgh werd verwaarloosd.
Na de restauratie van het bolwerk de afgelopen jaren
komt daar weer iets van de oorspronkelijke hortus
medicus terug. Directeur Bas Nugteren laat zien hoe
op het mooi gerestaureerde plaveisel bovenop het
bastion stalen platenbakken zijn aangebracht: ‘Het
groenplan is ontworpen door Esther de Graaf. De
indeling is afgeleid van het oorspronkelijke schema
dat nog is teruggevonden in het Utrechts archief.
Voor de beplanting heeft De Graaf gekozen voor een
thematische opzet, refererend aan de oorspronkelijke Hortus, maar ook met veel bol- en stervormige
planten als knipoog naar de sterrenwacht.’
Universiteitsmuseum
Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden de universiteit en de tuin naar De Uithof, nu Utrecht Science
Park, waar de botanische tuin nog steeds wordt
gebruikt voor onderzoek en onderwijs. De Oude
Hortus aan de Nieuwegracht raakte in verval en de
kavel werd onder andere gebruikt als parkeerterrein,
tot ongenoegen van de buurt. Er kwam een stichting
Vrienden van de Oude Hortus die actie voerde voor
een tweede leven van de Hortus. Met de komst
van het Universiteitsmuseum werd dit gerealiseerd
en de Hortus werd een geliefde groene plek in de
binnenstad. Het duurt nog tot juni 2023 voordat het
museum weer zijn deuren opent. Hoewel de aannemer is vertrokken moet er nog veel worden gedaan
en ingericht. Maar de bouwketen zijn verdwenen uit
de binnentuin. Tuinman Nokkert vertelt dat de 25
vrijwilligers staan te springen om aan de slag te gaan.
Dat is ook wel nodig. ‘De aannemer heeft zijn sporen
achtergelaten en er is veel achterstallig onderhoud.
Nu het voorjaar is spuit alles de grond uit en de eerste buxusmotrupsen zijn ook al gesignaleerd.’
De kassen
De opnieuw gerestaureerde historische kassen met
de kenmerkende hoge schoorsteen vallen op.
Dit zijn de oudste nog bestaande universitaire
hortuskassen van Nederland, gebouwd rond 1906.
De schoorsteen was nodig omdat er cokes werd
gestookt en de temperatuur per kas werd geregeld.
Tot 1990 zijn de kassen gebruikt voor onderzoek en
onderwijs. Daarna stonden ze leeg en gingen achteruit. Ook zij kregen een nieuw leven dankzij actie
van buurtbewoners. In 2007 werden de kassen

De kassen in de tuin achter het Universiteitsmuseum zijn voor de tweede keer gerestaureerd.© Ton Verweij

grondig gerestaureerd.
Nu zijn ze opnieuw onderhanden genomen: voorzien van nieuw veiligheidsglas en zonneschermen.
Hier en daar is de constructie verbeterd en zijn de
technische systemen aangepast aan de huidige
normen. De plantenbakken zijn nog leeg, maar
worden de komende maanden weer gevuld. Ook
de bekende reuzenwaterlelie Victoria Amazonica zal
straks weer in het bassin drijven. ‘En dan misschien
weer een avond-openstelling als de Victoria bloeit,
net als in 2007. Hele rijen stonden te wachten om
deze bijzondere gebeurtenis, die maar twee dagen
duurt, mee te maken.’
De tuin
De unieke historische tuin herbergt vele plant- en
boomsoorten. Er staan onder andere twee Ginkgo biloba’s, waarvan er één ruim 270 jaar oud is.
Daarnaast staan er bijvoorbeeld de pindakaasboom,
vaantjesboom, kaki, kiespijnboom, venijnboom en
een kweepeer. 'Geïnteresseerden konden ooit gratis
de vruchten plus recept afhalen voor jam.'

De Oude Hortus bestaat uit verschillend ingerichte
tuinen. Zo is er een medicinale kruidentuin (de
Regiustuin, ingedeeld naar het voorbeeld van de
Hortus op Sonnenborgh) en een cottagetuin met
een vijver, hoogteverschillen, muurtjes, trapjes.
De rest van de tuin is aangelegd in de zogenoemde Engelse landschapsstijl. ‘Uiteraard vraagt het
veel onderhoud, maar we hebben gelukkig een
enthousiaste groep vrijwilligers die twee keer per
week meehelpt.’
De oranjerieën
In de tuin zijn twee oranjerieën waarvan er één
nog wordt gebruikt. Die is bedoeld om exotische
gewassen ’s winters te beschermen tegen de kou.
Citroen- en sinaasappelbomen, oleanders en
granaatappels en andere kuipplanten vinden daar
een plaats. De grootste oranjerie, het zaadhuis,
wordt weer ingericht als museumcafé - na de
verbouwing ook zonder entreekaartje toegankelijk.
Op de zolder werden vroeger de zaden bewaard
van de bijzondere planten, vandaar de naam. •

Bovenop bolwerk Sonnenborgh komt een kruidentuin zoals in de 17e eeuw. © Ton Verweij
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Hangend groen: genieten mag, aankomen niet
Na Tokyo, Milaan en Parijs wordt Utrecht de
vierde stad met een groots gebouw met hangende en verticale tuinen. Dat is het project
Wonderwoods, de nieuwe landmark op en
rond het Jaarbeursterrein. Oftewel: het Beurskwartier, the new healthy urban residential
area, in goed marketing-Nederlands.
Het bouwconsortium Boele & van Eesteren/Kondor
Wessels is gevorderd tot de vierde etage. Wonderwoods bestaat uit twee torens van 105 resp. 70
meter: de Boeritoren, genoemd naar de Italiaanse
ontwerper Boeri met de verticale balkontuinen
en de MVSA-toren, ontwerp van Roberto Meyer
van MVSA-Architecten, met een grote binnentuin.
Daartussen een verbinding op 25 meter hoogte.
Met heel veel groen.
Henk Hopman, projectingenieur, strooit enthousiast met technische details tijdens een
schouwavond. Ruim 1000 palen zijn in de grond
geheid, voor 81.000 m2 oppervlak. Injecties tot 12
meter diepte met een uithardende combinatie van
zand en glas. De oplevering staat gepland voor
mei 2024, een wonder van planning en technisch
vernuft als dat lukt.
Centrale irrigatie
Alle voorgevormde elementen uit Vlaardingen en
Moeskroen (B) worden in Coevorden in elkaar gezet en met 3300 vrachtauto’s naar de bouwplaats
vervoerd, zo’n 60 per dag op topdagen. Kritische
vragenstellers merken op dat die milieubelasting
waarschijnlijk veel hoger zal zijn dan de milieuopbrengst door alle groen.

Wonderwoods: twee torens met balkon-, dak- en binnentuin. © Vero Digital iov Wonderwoods Development

Vier abseilers aan touwen en tuien zullen vrijwel
permanent de beplanting van Wonderwoods
reguleren. De bewoners mogen slechts kijken,
moeten er met hun groene vingers van af blijven.
De irrigatie gaat centraal. De bomen staan al ruim
een jaar in potten te groeien. Ze worden drie keer
verplant, om de wortels net voldoende ruimte te
geven. De groei moet immers beperkt blijven tot
maximaal drie verdiepingen, zo’n 10 meter hoog.
Alles wordt stevig vastgezet, tegen de ongetwijfeld
heftige winden die rond de torens gaan waaien.

Op de zesde verdieping van de MVSA-toren komt
een grote binnentuin, die voor het publiek vrij
toegankelijk wordt. Sensoren openen en sluiten,
reagerend op het weer buiten, de glaswanden, zodat het er in alle jaargetijden goed toeven zal zijn.
We zien uit naar mei 2024, besluiten daar een
biertje op te drinken, bijvoorbeeld na een redactievergadering. Kopen of huren, om vanuit de kamer
naar al dat hangende groen te kijken zal wel
boven ons budget liggen. Zeker dat ene penthouse
(€ 2.800.000). •

Erik van Wijk en Charles Crombach

Utrecht loopt voorop met vissenrif

Hopelijk komen er meer vissen in de singel door nieuwe schuilplekken. © Reef Systems

Natuur helpen herstellen
‘Wat ons bindt is de liefde voor de zee en de zorg
om het milieu. Het koraal staat zwaar onder druk
en de biodiversiteit neemt schrikbarend af. Wij
denken dat we oplossingen hebben bedacht om op
microniveau de natuur te helpen zich te herstellen.’
Ze werken samen met de Wageningse universiteit.
Geen rocket science. Is jullie product niet heel gemakkelijk na te maken? ‘Nou, toch niet. We experimenteren met diverse impregnaten en composities,
welke leveren het beste ecologisch rendement op?
Onze kennis gaat best diep. En we werken kleinschalig, middels een uniek modulair systeem. Elk los
element kan door één persoon worden gedragen.
Ideaal in ontwikkelingslanden. Maritieme aannemers denken vaak dat een scheepswrak voldoende

▲

De holle buizen, die onder de steigers in de Catharijnesingel werden geplaatst, vormen een
ideale omgeving voor jonge vissen. Die kunnen schuilen en zich voortplanten in de constructie
van gerecycled beton. De zeshoekige cilinders met gaten kunnen gestapeld worden tot onderwaterstructuren.

ReefSystems bouwt deze kunstmatige rifstructuren,
waar algen, koraal en micro-organismen zich aan
kunnen hechten en waar visjes voedsel en bescherming kunnen vinden. Zo dragen deze blokken bij
aan het schoon en aantrekkelijk maken van het
water.
De betonmolen draait nu even niet, maar ook
zonder dat is het een heerlijk rommeltje in het
innovatieverzamelgebouw aan de Moezelhavenweg
in Amsterdam. Bij ReefSystems wordt hard gewerkt
en nagedacht over technologische oplossingen voor
ecosystem restauration. Oprichter Max Dijkstra is de
uitvinder-technoloog, kompaan Jesse de Bont de
bedrijfsman voor organisatie en verkoop.
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▲

is voor het bevorderen van een rijk onderwaterleven.
Ja, voor duikers, maar niet voor vissen. Met name
koraallarven zijn heel kieskeurig. Staal roest weg en
geeft giftige stoffen af.’
De Catharijnesingel is een van hun projecten. Het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de
gemeente Utrecht willen de biodiversiteit stimuleren. Onder andere om vissen vanaf de Vecht via de
singels en de grachten naar hun paaigebieden langs
de Kromme Rijn te kunnen loodsen.
Kanaal stofferen
In een ander project worden plantenbakken in de
holtes van metalen damwanden geplaatst, gevuld

met waterplanten en takken. ‘We zouden het gehele Amsterdam-Rijnkanaal op deze manier kunnen
stofferen! Zoals we overigens van plan zijn met bijna
de hele zuidkust van Aruba.’
Onderwaterplantenbakken zijn een succes, blijkt uit
een proef bij Rotsoord. Camera’s toonden aan dat
jonge vissen afkomen op de planten waar eten te
vinden is als insectenlarven, waterslakken en andere
waterdiertjes.
ReefSystems is ook actief in Kenia, Panama, het
Noordzeekanaal, het Noorderzijlvest aan de Waddenzee, IJmuiden. ‘Helaas, niet iedere gemeente ziet
onze oplossingen als een grote kans. Amsterdam,
onze woon- en werkplaats, moet kilometers kade

versterken met damwanden. Maar de stad reageert
erg behoudend als het gaat om het verbeteren van
haar waterkwaliteit.’
‘Mooi dat Utrecht wel het voortouw neemt. De
natuur is er flink mee geholpen, maar ook de
gemeentelijke financiën. Want er staan in het kader
van de Europese richtlijnen behoorlijk hoge boetes
te wachten op overheden die hun waterkwaliteit
onvoldoende verbeteren. En Nederland loopt achter.’
Inderdaad ... minister Harbers erkent dat Nederland
niet voor 2027 zal kunnen voldoen aan de Europese
normen en grote financiële risico’s, vergelijkbaar
aan die van de stikstofcrisis, zal lopen. Werk aan de
winkel voor ondernemers als Max en Jesse. •
Erik
vanInklaar
Wijk en Charles Crombach
Ineke

Beter
door
samen schoffelen
Frankburencontact
van den Brink:
bomenman
bij uitstek
‘Eigenlijk is er te weinig ruimte voor bomen
op de werven. Grote bomen hebben wel zo’n
45 m3 aan wortelbare ruimte nodig, en die is
er niet. Bij gebrek aan diepte zoeken de wortels de breedte op.’ We praten op een bankje
in het Zocherplantsoen met Frank van den
Brink. Hij is senior boomtechnisch adviseur bij
de gemeente. Het wordt al snel duidelijk dat
hij alles van bomen weet, maar ook van het
gemeentelijk beleid.

‘Op de Nieuwegracht stond een populier die met
haar wortels in de achtertuin van een grachtenpand omhoog kwam. Op de Kromme Nieuwegracht kun je überhaupt geen bomen neerzetten.
Dat je zo vanaf de straat in de kruinen van de
bomen langs het water kijkt……dat is wel uniek,
een Unesco-waardig gezicht.’
Bomen horen bij de werven, ook al staan ze soms
op plekken waar ze minder goed groeien. De gemeente houdt ze goed in de gaten. ‘Soms moeten

we een boom kappen als het risico bestaat dat
deze omvalt of de werf of muur beschadigt. We
herplanten dan een nieuwe boom die beter past
bij de plek, of zoeken een andere plek waar een
boom beter kan groeien.’
‘Je hebt verschillende boomsoorten nodig, dus
geen monocultuur, één boomsoort in een laan.
Dat bevordert de uitbraak van de beruchte
iepenziekte en essentaksterfte. We kijken naar
aantastingen, ziekten en gebreken, de zogeheten
inspecteren Visual Tree Assessment. Deze inspectie
gebeurt jaarlijks of om de drie jaar. Vanwege de
unieke en bijzondere groeiplaats van de bomen
op de werven langs de grachten worden deze wel
tweemaal per jaar visueel gecontroleerd. Want
veiligheid staat bij ons heel hoog in het vaandel.’
Sluipwespen
Frank van den Brink vertelt met smaak over
boomsoorten, hun ziektes en hun zoveel mogelijke
natuurlijke bestrijding. Dat de eikenprocessierups
bestreden kan worden met het ophangen van
mezennestjes en met het inzaaien van diverse kruidensoorten. De kruiden bieden bescherming en
zijn aantrekkelijk voor zweefvliegjes en sluipwespen, die hun eieren in de rupsen van de eikenprocessierupsen injecteren. Dat de haren op de
bladeren van platanen en de plakkerige luizenpoep
op linden veel fijnstof afvangen.
‘Je kunt niet zomaar een boom planten, je moet
kijken naar het totaalplaatje. Welke bomen
voorkomen hittestress op pleinen, welke kunnen
goed tegen water en welke tegen droogte. Welke
boomsoorten kunnen we aanplanten om het
inheemse boomassortiment te versterken. Welke
bomen trekken vlinders en bijen aan (lindes, honingbomen). Bomen zijn zeer complexe ecosystemen. Wist je dat een volwassen zomereik wel 400
verschillende soorten kan bergen, zoals insecten,
schimmels, mossen, algen en paddenstoelen?’
Tot slot heeft Frank nog een tip voor lezers die een
grote boom in hun achtertuin willen rooien: check
eerst de gemeentelijke velvergunning. Is die ouder
dan veertig jaar, dan kan de boete oplopen tot
30.000 euro!’
Op weg naar huis lezen we de naambordjes op
de bomen langs de singel met meer dan gewone
aandacht. Wát een variatie aan boomsoorten! •

‘Bomenman’ Frank van den Brink heeft iets met de
gigantische plataan aan de Oudegracht. © Luuk Huiskes
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Kennis singelherstel ingezet bij Leidsche Rijn
water langs de muur. Het vocht moet dus van
boven komen. Het water neemt ook deeltjes mee
waardoor plaatsen op de muur ontstaan waar
muurplanten kunnen ontkiemen.
Dit is goed te zien op de muur richting Paardenveld. Extra gunstig is hier dat het plaveisel tegen
de muur schuin richting singel loopt. Op de muur
zie je allemaal organisch materiaal en er groeien
veel meer soorten planten dan oorspronkelijk geplant zijn. Deze zijn spontaan gekomen. Het heeft
wel enige jaren geduurd voordat dit gebeurde.

Vrijwilligster Lies König verwijdert grassen bij waltoren Het Paard aan de Nieuwekade. © Gert-Jan Peddemors

Nu de singel rond de Binnenstad helemaal
hersteld is, kan begonnen worden met het
herstel van de Leidsche Rijn.
Deze begint bij het Vredenburg, loopt verder
over het Smakkelaarsveld en gaat onder het
spoor door de Sijpesteijntunnel.
‘Het water in de tunnel wordt 1,5 meter verbreed.
Na de tunnel steekt de Leidsche Rijn het Westplein
over en takt aan bij de Damstraat. De rivier krijgt
op het Smakkelaarsveld kademuren, net als op
het Westplein aan de kant van het station. Aan
de kant van Lombok komt een natuurlijke oever.
Details voor deze inrichting van de waterkanten
worden nu uitgewerkt. De Leidsche Rijn profiteert
hierbij van de ervaringen die zijn opgedaan bij het
herstel van de singel. De nieuwe kademuren zullen
worden ingeplant met muurplanten.
Er zijn maar twee plekken in de stad waar daarmee ervaring is opgedaan: op de muur in het
Griftpark langs de Grift en op de kademuren langs
de singel bij de Nieuwekade.
Steenbreekvaren
Muurplanten kunnen onder moeilijke omstandigheden groeien, met sterke temperatuur- en

vochtschommelingen. In het Griftpark wordt het
vocht kunstmatig aangevoerd door water uit het
meer daar achter de muur te pompen. Dat is hard
nodig omdat de muur op het zuiden ligt. Langs
de Nieuwekade is een andere methode toegepast.
De bakstenen muren zijn hier tegen betonnen
wanden gemetseld. In het beton zijn grote gaten
uitgespaard waardoor vocht uit de grond achter de
wand tot de muren kan doordringen. In de muren
zijn op die plaatsen enkele stootvoegen niet dicht
gevoegd. Hier konden stekken van muurplanten in
de muur geplant worden.
De planten werden beperkt tot de steenbreekvaren en de muurleeuwenbek. Twintig jaar later
blijkt dat de muurplanten in de muur tussen de
St. Jacobsstraat en het Paardenveld het veel beter
doen dan in de muur tussen de St. Jacobsstraat
en de Oudegracht. In het eerstgenoemde stuk is
meer kalk aan de voegcement toegevoegd, maar
dit is niet de voornaamste reden voor de betere
groei; evenmin als het feit dat de muren daar in
het water staan.
Onderzoek in Amersfoort wijst uit dat muurplanten het beter doen op een muur die grenst aan
een stenen kade dan op een muur waartegen
groen staat. Bij een stenen kade stroomt regen-

Hulp bij groenaanleg
De gemeente heeft diverse subsidieregelingen voor groenaanleg door
particulieren. Een inwoner kan bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het
(laten) aanleggen van een groen dak op een bestaand gebouw, woning
of woonboot. Dat mag samen met anderen, wel moet het totale dak
groter zijn dan 10 m2. De subsidie is zowel vooraf als achteraf aan te
vragen. Het laatste moet binnen drie maanden na aanleg gebeuren.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak.
De gemeente onderscheidt drie typen: type 1: intensief dak (bergt
minimaal 70 liter/m2), type 2: extensief dak (min. 15 liter/m2) en type 3:
biodiversdak (min. 50 liter/m2). Een goed moment om een groen dak aan
te leggen is bijvoorbeeld als de dakbedekking moet worden vernieuwd.
Aanvragen kan tot 31 december 2022. •

Kloostermoppen
Op de muur richting Oudegracht is een verhoging
aangebracht waar het hekwerk op staat. Hierdoor
loopt nauwelijks water langs de muur. In de muur
groeien voornamelijk muurleeuwenbekken, planten
die zich heel makkelijk ergens kunnen vestigen. Dat
de hardheid van de stenen ook van belang is, is te
zien op de fundamenten van de toren Het Paard
op de Nieuwekade. De oude kloostermoppen zijn
heel zacht. Gecombineerd met zachte voegen zorgt
dit voor een uitbundige groei van planten op de
fundamenten. Zoveel dat ongewenst groen, bomen
en grassen, verwijderd moet worden. Om te zorgen
dat de gewenste varens wel blijven staan, gebeurt
dit handmatig. Vanaf dit jaar door vrijwilligers van
Vergroening Singel 030. De opgedane ervaring
wordt gebruikt bij de aanleg van de kademuren
langs de Leidsche Rijn. Hoe precies is nog niet
bepaald. Er zal ook gebruik gemaakt worden van de
resultaten van proeven in Breda waar geëxperimenteerd wordt met speciale grondstructuren achter
kademuren langs de daar herstelde singel.
Schanskorf
De nieuwe natuurlijke oever langs de Leidsche Rijn
wordt 1,5 m breed. De oever wordt heel anders
dan die langs de Catharijnesingel. Hij is ontworpen
door Bureau Waardenburg in samenwerking met
Vergroening Singel 030. Om schuilplekken voor
vissen en groeiomstandigheden voor kleine diertjes
te bevorderen komt er een schanskorf (betongaas
met stenen.) Hiermee heeft Vergroening Singel 030
ervaring opgedaan bij de Wittevrouwenbrug: op en
langs de schanskorven kunnen moeras- en onderwaterplanten worden ingeplant. De bedoeling is dat
dit met een divers scala aan planten wordt uitgevoerd. De herinrichting van het Westpleingebied
begint met de aanleg van de nieuwe verkeersstructuren en het opengraven van de Leidsche Rijn. •

Landjepik op de werf

Van onze redactie

Wie langs de gracht loopt, ziet op de werf steeds vaker een tuintje.
Het begint met een paar potten planten, dan volgen een tafel en stoelen.
Een enkeling grenst zijn territorium zelfs af met het bordje Privé.
Kan dat zomaar? Nee. Volgens de APV mag iemand geen openbaar
terrein innemen. En de werven zijn openbaar terrein.
Boa’s handhaven op basis van meldingen over overlast, of als de werf
hierdoor niet meer toegankelijk of veilig is. Ze bekeuren niet meteen,
maar gaan eerst in gesprek en vragen de spullen te verwijderen. Wie dan
boos naar de terrassen verwijst die de werven in het centrum beslaan:
dat heeft geen zin. Die zijn toegestaan dankzij de zogeheten Beleidsregel
Terrassen. Wel is de voorwaarde dat de horeca altijd 75 centimeter loopruimte vrijhoudt. •
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Beter burencontact door samen schoffelen
Elke eerste zaterdag van de maand is het
tuindag in de Pauwhof. Pot koffie, pak koeken,
onkruid trekken, kantjes afsteken. ‘Lekker
heikneuterig. Met z’n zevenen vormen we de
tuincommissie’, vertelt Arriën Molema.
Met direct omwonenden in de tuin werken:
goed voor de buurtbinding. ‘Met name in
de coronatijd was het fijn, zeker voor de eenpitters hier, om elkaar zo te ontmoeten.’
De Pauwhof is ruim 600 m2 groot, omsloten door
woningen aan de Pauwstraat, Oudegracht, Jacobijnenstraat en Loeff Berchmakerstraat. De grond is
van de gemeente, maar niet publiek toegankelijk.
In april, mei – ‘Afhankelijk van het weer’ – beginnen de tuindagen van het minidorpje met koop en
sociale huur. Meedoen is niet verplicht. De tuiniers
hebben bij het zaaien ook ‘hofpraatjes’: er is geen
officiële agenda, maar iets als een inbraak wordt
zeker besproken.
Mosmat
Prachtig, die bomen, maar ook lastig. In het kleine
hofje staan nóg vier grote bomen: een magnolia,
een gouden regen, een wilg en een Japanse bloesemboom. Die geven veel schaduw. ‘We moeten
er dus voor zorgen dat de grasmat geen mosmat
wordt.’ De wortels zorgen ook voor problemen.
‘Dan wreekt zich dat het soms sleuren en trekken is

De Pauwhof: terwijl de ouders tuinieren, spelen de kinderen. © Luuk Huiskes

bij de gemeente. We hebben contact met één persoon over het ophalen van het groenafval, maar als
we iets willen met de bomen is dat lastiger.’ De gemeente snoeit in principe bomen één keer per drie
jaar, maar haalt de eigen planning vaak niet. ‘Ze
grijpen alleen eerder in als de boom tegen de gevel
komt. Het punt is: wíj hebben het materiaal niet om
op hoogte te snoeien.’ Molema vindt het goed dat
Utrecht het onderhoud decentraliseert. 'Logisch,

want wij zien als eerste wat er moet gebeuren.
Anderzijds is zelfbeheer voor de stad ook wel makkelijk: doen jullie ‘t maar!’ Hij zou het fijn vinden als
de gemeente actiever zou zijn. ‘Viavia leen ik een
verticuteermachine voor het grasveld. Graszaad,
mosvernietiger kopen we zelf. Ík plant een nieuwe
vijg. Onze ervaring is: moet het via de gemeente,
dan gaan we van het kastje naar de muur.’ •
Ton Verweij

Een kleurrijke oase boven een atelier
Waarschijnlijk één van de allereerste daktuinen
in de Binnenstad bevindt zich aan de Geertestraat op het atelier van de onlangs overleden
beeldhouwer Theo van de Vathorst. Toen hij
daar met zijn vrouw Marja eind vorige eeuw
kwam wonen, hebben zij grondig verbouwd.
Het atelier kwam in het achterhuis en beslaat
twee verdiepingen.
Vanuit hun hoog gelegen slaapverdieping in het
voorhuis keken zij op het grote grijze dakvlak. Zij
besloten al vrij snel om het platte dak te voorzien van
een sedumbegroeiing, zodat zij een aantrekkelijker
uitzicht zouden hebben. Zo zouden ze tevens een
stukje groen toevoegen aan de Binnenstad.
Ze waren op het idee gekomen door publicaties over
een nieuw gebouw in De Uithof dat een vegetatiedak kreeg. Toen was zo’n sedumdak nog een vrij
nieuw concept; het was ook best ingewikkeld een
bedrijf te vinden dat zoiets kon realiseren. Allereerst
moest in de Geertestraat de dakconstructie worden
versterkt met een grote stalen balk. Vervolgens werden met een hoge kraan grote rollen sedumplaggen
over het voorhuis naar achteren getakeld en daar op
het dak uitgespreid en samengevoegd.
Antiworteldoek
Eerder was er al een antiworteldoek aangebracht.
De daklichten van het atelier werden in het geheel
verwerkt. Ook werd een aantal beelden van Theo
van de Vathorst zorgvuldig in het geheel opgenomen. Het eerste voorjaar ontstond een prachtige
gele tuin met diverse groenen erdoorheen. ’s Winters
werd het geheel bruin/grijs, maar elk voorjaar

De beelden van Theo van de Vathorst prijken op het sedumdak. © Ton Verweij

kwamen de kleuren weer terug. In de loop der jaren
veranderde langzaam aan het kleurenpalet: was dit
de eerste jaren vrijwel uitsluitend geel, geleidelijk aan
verschenen er nieuwe planten en andere kleuren en
werd de tuin steeds mooier. Marja: ‘Het is een genot
om vanaf onze bovenverdieping uit te kijken op de
mooie kleuren van de tuin, de beelden van Theo en
de Domtoren. De tuin vergt nauwelijks onderhoud

en het is elk jaar weer een belevenis om het dak uit
zijn winterslaap te zien ontwaken. Na één regenbui
kan het grijze dak met hier en daar zichtbare humus
binnen de kortste keren zijn veranderd in een groen
geheel. Vervolgens gaan de diverse sedumplanten en
grasjes groeien en bloeien. En dat trekt weer allerlei
vinders en andere insecten aan. Theo kon er ook
altijd erg van genieten.’ •
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Sedumdak in Wijk C: nog steeds het grootste

Saskia Enderle verbaast zich: het sedumdak in Wijk C is nog steeds het grootste. © Ton Verweij

Op het Mitros-appartementencomplex aan
de Pastoor van Nuenenstraat ligt nu al bijna
tien jaar het grootste groene dak van de
Binnenstad. Saskia Enderle nam met een paar
buurvrouwen het initiatief.
Ze woont pal onder het groene dak en is nog
steeds razend enthousiast over het resultaat.
‘Het dak houdt zich supergoed. Het is nu nog

groen, maar door het jaar heen wisselt het steeds
van kleur. De zeven sedumsoorten gaan op een
gegeven moment uitbundig bloeien met roze,
wit en geel. Soms komen er ook lange mooie
pluimgrassen, maar als er te veel gras komt, moet
er worden gewied. De graswortels verstikken
namelijk het sedum. Ook zaailingen van bomen
moeten eruit.’
De Dakdokters uit Amsterdam, specialist in groene

daken, hebben het project gerealiseerd en verzorgen ook het onderhoud; twee keer per jaar wieden
en af en toe een beetje bemesten is in principe
voldoende.
De tuin is alleen toegankelijk via een dakluik en
is geen kijk- of gebruikstuin. Hij is puur bedoeld
als CO2-vreter en als isolatiedek. De vegetatie
houdt bovendien het regenwater vast, waardoor
de waterafvoer bij stortbuien meer gelijkmatig
is. Het helpt zo ook mee om de verhitting in de
stad tegen te gaan. Bovendien gaat een dergelijk
dak langer mee dan een traditioneel plat dak en
trekt het allerlei insecten, vlinders en dergelijke
aan, waar vogels dan weer op af komen. Enderle:
‘Woningbouwcorporatie Mitros stond er gelukkig
positief tegenover. Jammer dat zo weinig daken
op deze manier worden vergroend, terwijl er zo
veel platte daken in de omgeving zijn. Ook het
complex van de buren, dat koopwoningen bevat,
had mooi mee kunnen doen, maar de VvE besliste
daar anders.’
Ze zou het liefst ook nog zonnepanelen willen.
‘Dat is indertijd helaas niet gelukt, het dak is daar
namelijk prima voor geschikt; door het sedum
koelt de onderkant van de zonnepanelen behoorlijk af en dat bevordert de opbrengst van de installatie.’ Enderle noemt het gek dat dit nog steeds
het grootste dak is in de Binnenstad.
‘We zouden allang voorbij gestreefd moeten zijn
door andere initiatieven. Als een dak gerenoveerd
moet worden kan dit makkelijk worden meegenomen. Misschien dat deze Binnenstadskrant wat in
beweging zet!’ •
Erik van Wijk en Charles Crombach

Greenhouse: broedplaats voor circulariteit
Tussen de glanzende kantoorkolossen van
Rabobank en Knoop op de Croeselaan staat
een gebouw van glas: The Greenhouse.
Nieuwsgierig lopen we naar binnen, op zoek
naar sprekende voorbeelden voor het thema
van dit nummer: groen en duurzaam.
De vriendelijke barman verwijst ons naar een collega, die naar de conceptontwikkelaar, die verder
naar de marketingmanager. Uiteindelijk wordt de
afspraak gemaakt met Hanneke Brouwer, sales- en
programmamanager bij Albron, de initiatiefnemer
en cateraar. Want het verhaal van Greenhouse is
belangrijk, moet goed verteld worden. ‘Ons concept
gaat uit van maximale transparantie en duurzaamheid. Over alles is goed nagedacht, ik zal het jullie
zo laten zien en zelf laten ervaren.’ De gemeente
Utrecht, bouwers Strukton en Ballast Nedam en
exploitant Albron zijn een samenwerkingscontract
voor vijftien jaar aangegaan. Bewust geen huurcontract. Innovatie en leren van elkaar staat voorop. De
delen van het gebouw zijn demontabel, alles kan
worden afgebroken en herplaatst, de materialen zijn
recyclebaar. Met de leveranciers is een apart contract
gesloten: ‘pay per use’. The Greenhouse betaalt
alleen voor wat feitelijk is gebruikt. Alles om de
afvalstroom tot een absoluut minimum te beperken.
‘We willen veel meer zijn dan een café-restaurant.
The Greenhouse is een broedplaats voor circulariteit.

We bieden een podium,
een ontmoetingsplek
voor met name pioniers
op het gebied van duurzaam ondernemen. Zij
mogen gebruik maken
van onze faciliteiten.
Green wall
We hebben multifunctionele vergaderruimtes,
met uitzicht op onze
green wall. Klanten
mogen kosteloos
presentaties geven, er
is theater. Ook hebben
Alles in dienst van duurzaam ondernemen. © Gert-Jan Peddemors
we ‘The Green Escape’
ontwikkeld, een soort escaperoom experience over Vanzelfsprekend is de keuken voor 80 procent
vegetarisch, met producten uit de omgeving.
duurzaamheid. Voor fun en teambuilding.’ ‘Maar
De duurzaamheidscriteria staan ook op de menuik ga jullie eerst rondleiden.’
Zo lopen we langs meubilair uit de kringloop, over kaart, zodat de bewuste consument ernaar kan
kiezen.
gebruikte klinkersteentjes, onder lampen van koOver werkelijk elk detail blijkt te zijn nagedacht.
peren buizen, trekken we onze plas door met opThe Greenhouse is een uniek project, waarschijnlijk
gevangen regenwater, zien we een muur van mos
de duurzaamste horecagelegenheid van Nederen ruiken we aan de veelsoortige kruiden in de
land. ‘Qua uitstraling willen we voor iedereen
Urban Farm. ‘De houtoven is, naast de kas, onze
grootste trots. We hebben daardoor een nagenoeg toegankelijk zijn. Niet luxe, niet alternatief.
stekkerloze keuken, alleen de composteermachine De directeur van de Rabo moet hier naast een
student of een buurtbewoner kunnen zitten.’ •
vraagt wat stroom.’
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Tegelwippen in de Binnenstad moeilijker
900 nieuwe geveltuinen, 100.000 tegels
wippen. Dat wil Utrecht dit jaar bereiken. 900
vanwege de verjaardag van Utrecht (als stad
‘geboren’ in 1122).
Het begin was in april tijdens een burendag. Die
leidde tot 155 toezeggingen, Utrecht heeft die deelnemers alvast vijf plantjes geschonken. In september
komt er nog zo’n burendag. Wippen is in de Binnenstad lastig. Een stoep moet minimaal vier tegels
(1.20 meter) breed loopruimte bieden. In de smalle
centrumstraten kan dat soms lastig zijn. Als stoepstenen gras, bloemperken of geveltuinen worden, is
de stad meer klimaatbestendig, prettiger voor insecten en andere dieren. Plus: koeler bij hitte.
25.732 stoepstenen
Vorig jaar zijn 25.732 stoepstenen vervangen door
groen, 2,5 keer zo veel als gehoopt. Goed voor
minstens 300 geveltuintjes. De gemeente heeft
toen zelf van de verkeersrotonde bij het standbeeld
van burgemeester Reiger een parkje gemaakt. En
als een straat wordt heringericht, vraagt Utrecht
bewoners of ze een geveltuintje willen. Wie meer
dan 1 m2 tegels wipt, kan deze door de gemeente laten ophalen. Bij afvalscheidingsstations staan
bakfietsen en aanhangers met aarde en een schep.
Prikstruiken mogen niet, net zo min als bomen. Voor
nieuw groen is geen vergunning nodig. Wie huurder

Tineke Westerwaal met buurman Jaap bij een van de geveltuintjes in de Willemstraat: ‘De straat fleurt ervan op.’
© Gert-Jan Peddemors

is, moet akkoord vragen aan de huiseigenaar voor
gevelbeplanting. Als meer buren een plantenbak willen, kunnen ze samen een aanvraag indienen bij het
Initiatievenfonds. Dat fonds heeft ook bloembollen
bij het Wolvenplein en de Pelmolenweg gefinancierd,

net als de aanleg van geveltuintjes bij de Suikerstraat
en de plantenbakken aan Lange Lauwerstraat en op
het Janskerkhof. Ook de bloemenmanden aan de
lantaarnpalen en brugleuningen worden betaald uit
dit fonds. •
Elaine Vis

’Sommigen worden zenuwachtig van een paardenbloem’
De gemeente is een proef gestart in de Breedstraatbuurt. Wilde bloemen en planten die
binnen 30 centimeter van de gevel groeien, laat
de gemeente staan. Tot eind 2023, vier keer per
jaar, wordt elk plantje maar ook het zwerfvuil
dat ertussen blijft hangen genoteerd.
Het doel van deze proef is inzicht te krijgen in het
effect op de biodiversiteit. Zijn er bijvoorbeeld meer
(soorten) bloemen en planten bijgekomen? Wat doen
deze plantjes voor de verschillende insecten? Ook de
mening van bewoners speelt een belangrijke rol.
Hans Booij, groenadviseur bij de gemeente Utrecht, is
thuis op het speelveld tussen gemeente, aannemers
van groenbeheer en bewoners. ‘Het laten staan van
deze plantjes is goed voor de vogels, wilde bijen en
andere insecten. Bovendien gaan ze klimaatverandering tegen door C02 op te nemen. Stadsbreed maak
je echt wel een verschil.’
Muursla
‘Muursla, valt niet snel op, heb je er meerdere staan
dan is het leuk. Maar als het een paardenbloem is,
worden mensen zenuwachtig. Die wil men dan weg
hebben. Er zijn nou eenmaal plantensoorten die minder aaibaar zijn.’ De proef moet uiteindelijk uitwijzen
hoe mensen naar wilde bloemen en planten kijken.
Vinden ze het storend, komt er overlast van?
‘Tot 30 centimeter vanaf de gevel mag de aannemer
in dit gebied het groen niet weghalen. Ook in de
perkjes rondom bomen laten we het groen staan. In
de Breedstraatbuurt is extra omgevingsdruk van de
lapjesmarkt, dat hoort erbij. Kijken wat er gebeurt.’
Gehoornde klaverzuring, kruiskruid, melkdistel, weeg-

In de Breedstraat loopt een proef met zaailingen, aanwaaiplanten. © Luuk Huiskes

bree, glaskruid, muursla; het zijn wel veertig soorten
die in deze buurt wortelschieten. ‘Sommige mensen
vinden dit leuk, anderen maakt het allemaal niets uit
en er zijn ook mensen die zich storen aan ‘onkruid’ en
alles kaal maken. Voor winkeliers kan groen storend
zijn, die willen een verzorgde uitstraling. ’Als er een
boompje tussen gevel en stoep wortelschiet, haalt de
gemeente dit weg. Het is niet goed voor de woning.
Ook invasieve soorten als de duizendknoop verwijdert
ze direct. ‘Tijdens de proef kijken we of er veel zwerf-

vuil tussen het groen blijft liggen. Als mensen last
hebben van dat afval dan horen wij dat graag. Ook als
mensen het groen niets vinden.’ Wat de uitkomst is
van deze proef is nog niet te zeggen, dat is te vroeg.
Pas over dik twee jaar wordt duidelijk welk groenbeleid passend is. Een beleid waarin natuurlijk ook de
onderhoudskosten meegewogen worden. Binnenkort
krijgt de buurt in ieder geval een uitnodiging voor een
buurtsafari en, wie weet, kunnen bewoners met een
nieuwe blik de eigen omgeving ervaren. •
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De Catharinatuinen, waar de vroedmeesterpad fluit

De Catharinatuinen vormen een groene oase tussen monumentale panden aan de Hamburgerstraat,
Nieuwegracht en Lange Nieuwstraat. © Michael Kooren

Tussen de panden Lange Nieuwstraat 12 en 14
hangt een boog van klimrozen voor een donkere ingang. Is dit een parkeerterrein, een speelplaats…? Negeer de enige auto, die er soms
staat, negeer het volle fietsenrek, loop door en
verbaas je over deze unieke plek, ingeklemd tussen de achterkant van de monumentale panden
aan de Hamburgerstraat en de Nieuwegracht.
Sytse Koopmans vertelt over deze groene oase: ‘In de
jaren ’80 was de gemeente actief bezig om vervuilende bedrijven in de Binnenstad op te doeken. Op
dit terrein was een garage gevestigd en de gemeente
had plannen voor een volkstuin. Ik had geen eigen
tuin, dus een stukje groen niet ver van mijn huis trok
me wel. Voor de uit te geven percelen werd echter
een idioot hoge pacht gevraagd.’

‘Tommie Hendriks - ook binnenstadsbewoner - en
ik hebben toen voorgesteld een vereniging op te
richten. De gemeente ging akkoord, de bureaucratie
werd overbodig en de vereniging (1987) kon de
percelen voor een heel schappelijk bedrag
uitgeven aan belangstellenden. De enige
voorwaarde: men mocht geen tuin bezitten.
Ik trok me dan ook terug toen ik verhuisde
naar een woning met tuin. We kozen voor de
naam Catherinatuinen vanwege het prachtige
uitzicht op de Sint-Catherinakathedraal.’
Bloemkool gestolen
Het terrein met fruitbomen, struiken en heggen is
omgeven door muren. De studenten, die het SSHpand aan de Lange Nieuwstraat bewonen, hebben
een achteruitgang met terras, sinds kort voorzien van

een kleurige muurschildering. Een aftappunt vanuit
hun pand voorziet de tuin van water. Er is weinig
overlast op deze vredige plek, ook al zijn er wel jongeren te vinden, die van een jointje genieten.
Er is eens een bloemkool gestolen, maar die werd de
volgende dag met een briefje teruggevonden: ‘Sorry,
ik houd niet van bloemkool’. Een andere keer is ingebroken in een belendend kantoor, de inbrekers sloten
zich toen in. De tuinen hebben een goede bewaker.
De eigenaresse van de woning boven de doorgang
houdt een oogje in het zeil en sluit het terrein ’s
avonds af. Bestuursleden Muriël Roquas, sinds 20
jaar gebruiker, en tuinarchitecte Liesbeth Rijnja vullen
elkaar aan: ‘De relatie met de gemeente is heel goed.
Wij zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van
het terrein, maar de gemeente leegt de gft-bakken,
neemt het betegelde gedeelte mee in het veegplan
en snoeit de haag. Er is zijn tien leden, een moestuin
is het uitgangspunt, maar er staan toch ook wat
bloemen. De gebruikers tuinieren door tot het niet
meer gaat. Momenteel telt de wachtlijst rond de 15
personen.’ ‘Het gebruik en beheer gaan allemaal
in goed overleg. We hebben nog nooit iemand
hoeven te royeren. Twee
keer per jaar vergaderen
we en komen praktische
zaken aan de orde. We
zijn trots dat het al zo
lang goed gaat. Het is voor ons
meer dan alleen een stilte- en rustplek. Bezoekers zijn verbaasd en zij beschouwen net als wij, de
Catharinatuinen als een parel in de binnenstad.’ Op
het informatiebord staat dat in de zomer soms een
korte fluittoon te horen is. Het is de lokroep van de
vroedmeesterpad, een beschermde diersoort waarvan
het mannetje de eitjes op de rug draagt. •
Marianne Coopmans

Nu een bouwplaats, straks vooral park
Steen wordt groen. Er liggen ingrijpende plannen om het gebied tussen Hoog Catharijne, het
spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel te transformeren tot ‘een groene oase in
het hart van Nederland’.
Althans dat is de (ronkende) titel van het Ontwikkelkader oftewel herinrichtingsplan (2021) voor
de Tuinen van Moreelse. Weliswaar zijn er enkele
parken, maar de omgeving doet vooral stenig aan.
Dat wordt nog benadrukt door de panden van de
Belastingdienst en de monumentale, maar hoge
Inktpot van ProRail. De fraaie panden, zoals het
Gerechtsgebouw en de Sterrenhof, komen niet
tot hun recht. Vooral het gebied rond de Laan van
Puntenburg ziet er rommelig uit. Het lijkt nu een
bouwplaats. Dat gaat veranderen, als het aan de
gemeente ligt. Bedoeling is een prettige woon- en
werkomgeving te creëren, met meer groen, meer
levendigheid en meer ontmoetingsmogelijkheden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met
bewoners, bedrijven en organisaties uit de directe
omgeving.

ingekleurd, met veel groen en mensen die relaxt
op bankjes of op het gras zitten.
Ook de grote plattegrond die Rob Evelein heeft
meegenomen, vertoont veel groen. Hij is projectmanager bij de gemeente Utrecht en werkt met
zijn team aan de realisering van de plannen. Het is
een meerjarenplan in fases. Met enige vertraging
start de uitvoering na de zomer met de Laan van
Puntenburg en omgeving. Daar ligt de focus op
vergroening.

Later volgt Park Nieuweroord, het park naast de
school, dat krijgt een facelift. Het wordt ingericht
als stadstuin waar je rustig kunt zitten. Plan is om,
zodra de financiële middelen er zijn, er een grote
pergola en een paviljoen voor horeca te plaatsen. Bijzonder zijn de wadi’s die op de Laan van
Puntenburg worden aangelegd. ‘Een soort geultjes
in het groen die het regenwater vasthouden. Aanpassing aan het veranderende klimaat is namelijk
een belangrijk uitgangspunt in het gebied.’

▲

Klimaatadaptatie
Zoals meestal is het Ontwikkelkader visueel mooi

Rond de Laan van Puntenburg ziet het er rommelig uit. © Luuk Huiskes
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Over de schutting naar de buren
In besloten achtertuinen vinden ontspannen
ontmoetingen plaats. Enkele bewoners van de
Croeselaan delen hun private groen. Hier genieten ze van de zon op de plek waar straks huizen
worden afgebroken om plaats te maken voor een
park met flats voor meer draagkrachtigen.
Achtertuinen van ongeveer 60 m2 op de Croeselaan, niet verkeerd. Een schuurtje markeert de grens.
Daarachter ligt de Jaarbeurs. Lola klimt soepel over de
schutting naar de buren. Want die hebben een veel
grotere trampoline, een ingegraven exemplaar van bijna 3 bij 2 meter. Het is het paradijsje van Gitty Kelderman en dochter Kiki dat bestaat uit twee tuinen aan
elkaar. Een langgerekte keurig gemaaide grasmat met
een rijtje varens en daarnaast een romantische moesen bloementuin. ‘Toen ik hier kwam wonen was het
al zo open. De buurmannetjes, een eeneiige tweeling,
vinden het prima. Ze hebben zelfs het protesthuisje
van buurman Pet, dat ooit aan de Croeselaan stond,
met de tekst dat je het kon huren voor 2000 euro,
op hun gazon gezet als hut voor de buurtkinderen.’
Aan de andere kant grenst deze twee-in-een-tuin aan
die van ‘opa Piet en oma Coby’. ‘Ik heb ooit gereageerd op deze woning vanwege de tuin. Als je bent
opgegroeid op een dorp, voelt een balkon benauwd.
De woning had ik niet eens gezien, alleen foto’s.’
Kelderman heeft de tuin ook voor gebruik aan haar
bovenbuur aangeboden, maar die is daar tot nog toe
niet op ingegaan..
Eikeltje
‘De hele buurt speelt hier, kinderen en kleinkinderen,
allemaal meisjes.’ De schutting is begroeid met verschillende soorten clematis. Er zijn druiven, een pruimen- en
een appelboom. De peultjes hangen in de zon te rijpen.
Zaailingen hebben een stukje bos gevormd. Kiki heeft

Elaine Vis

een eigen tuintje en stopte een eikeltje
in de grond. Nu staat er een klein
boompje. ‘Alles groeit hier.’ ‘Wij willen
als buren graag met elkaar blijven,
wij weten wat wij aan elkaar hebben.
Vandaar dat wij tegen die sloop zijn.’
Kelderman woont in de rij huizen met
huurders van Portaal. Zij maakt geen
gebruik van haar urgentie, maar hoopt
een tuin te krijgen op De Foreest, de
plek waar vervangende woonruimte
wordt ontwikkeld door de gemeente.
‘De gemeente moet gelijkwaardigheid
bieden bij gedwongen verhuizing. Ik
neem geen genoegen met een dakLola klimt naar de buurtuin; daar is de trampoline groter. © Gert-Jan Peddemors
tuin.’ Hans Borsman, de vader van Kiki,
woont verderop in een koopappartement, een bovenHarrie Thewessem
woning. Zijn onderbuurvrouw Elske ‘kan echt tuinieren,
leuk om te zien. Zelf ben ik er niet zo van. Ik vind dat de
natuur zijn eigen gang moet gaan.’ Voor zijn woning
aan de straatkant is een perceeltje met zaailingen. ‘Dit
De gemiddelde levensverwachting van de
moet zichzelf organiseren. Een project van de gemeenNederlander is in tweehonderd jaar meer dan
te vol bijtjes en bloemetjes, een tuin in zelfbeheer’. Bij
verdubbeld. Moest je vroeger werken tot je
huurder Pet van de Luitgaarden is de betegelde achterdood, tegenwoordig is de kans groot dat na
tuin helemaal overgroeid. ‘Mooi hoe de natuur dat doet.
pensionering nog een derde deel van het leven
Alleen om te zitten heb ik wat weggehaald. De bomen
ingevuld moet worden.
zijn wel afgetopt omdat de buren er last van hadden.’
Hij is niet zo’n tuinier. ‘Als ik op De Foreest maar een
Daartegenover staat de steeds kortere houdplekje heb om rustig buiten te zitten. Ik ben vrij flexibel,
baarheid van gebruiksartikelen. Zo is bijvooralles kan, een daktuin of een park om het huis.’ De
beeld de computer waar deze tekst in ontstaat,
huurders worden meegenomen door de gemeente
al mijn achtste in 36 jaar.
om De Foreest aan de overkant van de Croeselaan te
ontwikkelen. Er is een goede samenwerking. Tientallen
Het groeiende contrast tussen onze tijd van
bewoners, hoeveel is nog onduidelijk, worden er geherleven en de duurzaamheid van praktische hulphuisvest. Eerst bouwen en dan pas gaan wij verhuizen.
middelen heeft zijn grens bereikt. Een beter
Dat is beloofd door de gemeente.’ Daarna volgt sloop
evenwicht is hard nodig. •
zodat er ruimte is voor een park(je) met flats erin. •

Duurzaam?

▲

Naast klimaatadaptatie hebben de gemeente en
haar partners hier - zoals de NS, Rijksvastgoed en
ProRail - nog meer ambities. Ze denken aan het
vergroten van de biodiversiteit door veel variatie in
het groen aan te brengen.
Zo komt er ruimte voor dieren als egels, bijen,
vlinders, huismussen en dwergvleermuizen. Een
andere ambitie is werk maken van de energietransitie. ‘Dat is vooral een verantwoordelijkheid van
de bedrijven in het gebied. Daarover zijn we in
gesprek.‘
Minder parkeerplaatsen
Om alle wensen te kunnen realiseren moet het
aantal openbare parkeerplaatsen omlaag.
Dat ligt gevoelig. ‘Het gaat vooral om parkeerplekken voor bezoekers. Over het beperken van
bewonersplekken is het laatste woord nog niet
gezegd. We gaan per deelproject in gesprek
met de bewoners. Bovendien kost opheffen van
parkeerplaatsen de gemeente ook geld.’ Mogelijk
alternatief voor parkeren in de openbare ruimte is
het openstellen van de parkeervoorzieningen van
de bedrijven in het gebied en aan het stimuleren
van deelgebruik. Dat deelgebruik gaat de gemeente ook voor fietsers onderzoeken.
Want ook fietsparkeren is een gevoelig punt.
Hoewel Utrecht bij CS de grootste fietsenstalling
ter wereld heeft, staat er een zee aan wild gepar-

keerde fietsen bij de uitgang Moreelse van Hoog
Catharijne.
Dat pleit ervoor om vooral dat stuk te vergroenen
en wel zodanig dat het voor fietsers onbegaanbaar
is. Helaas valt dit deel buiten de plannen, zegt
Evelein. ‘Het gaat hier om de plint van Hoog
Catharijne en deze zal te zijner tijd opnieuw worden ingericht.’
Na de Laan van Puntenburg en Park Nieuweroord
zijn de tuinen van de Inktpot en het plein voor
de ingang van de rechtbank aan de beurt. Het
Vrouwe Justitiaplein wordt helemaal groen en er
komen bankjes en kunstwerken. Wie gaat al dat
groen onderhouden? ‘Dat is inderdaad een punt.
We gaan in ieder geval kijken wat er nodig is, als
dit deelproject aan de beurt is.
Ook het onderhoud van het groen moeten we
goed organiseren.’

De Inktpot is een prachtig gebouwd, maar maakt
de omgeving ook heel stenig. © Luuk Huiskes

Voorbeeldproject
De revitalisering van de Tuinen van Moreelse gaat
naar schatting is tussen de vijf en tien jaar duren.
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid geld per
deelgebied. Evelein hoopt dat de financiering op
termijn rondkomt. ‘Het is spannend om met bewoners en bedrijven dit grote project aan te pakken.
Niet alleen binnen de gemeente maar ook in het
land is er veel belangstelling; het wordt als een
voorbeeldproject gezien.’ •
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Powervrouw Trijn boegbeeld
900 jaar Utrecht

Gammele snoeischaar? Koffiezetapparaat stuk? Behalve de Bieb en
het Stadskantoor host nu ook het
hippe Brauhaus een Repair Café.

Creatieve reuring in de
stad, Utrecht viert het
900-jarig bestaan als
officiële stad.
In 1122 gaf keizer
Hendrik V Utrechters
stadsrechten. Van 2 juni
t/m Sint Maarten op
11 november wordt deze
verjaardag gevierd met
alle Utrechters. Thema
‘Stad zonder muren’:
open, betrokken, gastvrij
en verbonden met elkaar.
Behalve kleinschalige
gelegenheidsinitiatieven doen ook
bekende evenementen
mee zoals de Vuelta.
In de komende maanden buitelt de
ene activiteit over de andere. In de
Binnenstad zijn er fietshubs, vaandels
worden genaaid en er wordt een
stadsdiner voorbereid. Stadsmuzikanten trekken rond en er wordt een
heuse opera opgevoerd met 130
Utrechtse Trijnen.
Dwangburcht
Het Volksbuurtmuseum heeft voor de
viering van Utrecht 900 het historische
verhaal van powervrouw Trijn van
Leemput toegevoegd aan een al bestaande, rondreizende tentoonstelling.
In de 16e eeuw besloot Van Leemput

Repair Café landt op Westerkade

In de kas achter het café op Westerkade 30 wordt alles - met uitzondering
van fietsen, computers, kleding en
telefoons - gerepareerd. Elke laatste
zondag van de maand, tussen 14-17
uur, kun je er zo binnenlopen.
Repair Café is een zwervende nonprofit organisatie waar alles om duurzaamheid draait. Organisator Astrid

Geerlings: ‘Wij krijgen vaak stofzuigers waar alleen een nieuw snoer
aan moet. Veel spullen zijn namelijk
heel goed te repareren of hebben
enkel een kleine schoonmaakbeurt/
ontkalkbeurt nodig. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het
systeem.’ Vrijwilligers en klanten redden met hun bezoek aan het Repair
Café apparaten van de vuilnisbak.
Er is een ervaren groep met relatief
jonge reparateurs. Locatie Brauhaus
lijkt de goede plek om weer nieuw
publiek aan zich te binden. •

Trijn van Leemput, schilder onbekend.
© collectie Centraal Museum

om met andere vrouwen, gewapend
met houwelen en hamers, de dwangburcht op het Vredenburg te slopen.
Na de aftocht van de Spaanse vijand
kon dan geen andere vijand de burcht
meer in bezit nemen. In de tentoonstelling zijn 10 Utrechtse vrouwen
uitgelicht. Allemaal breken ze, net zoals Trijn, muren af. Maar de vrouwen
van nu doen dat op het gebied van
huidskleur, seksuele voorkeur, geloof
en culturele achtergrond. •
Vrouwen die muren afbreken, 1 juni t/m 29
september, Volksbuurtmuseum in Wijk C
Op diverse plaatsen in de (Binnen)stad repareren vrijwilligers apparatuur. © Repair Café

Pandhof Sinte Marie verfraaid

Pandhof Sinte Marie is de afgelopen maanden
gepimpt. 17 mei was de officiële opening van
het Maria Majorplein.
De tuin met kloostergang kreeg een waterwerk,
een zithek, twee muurschilderingen die verwijzen
naar de geschiedenis van de plek, nieuwe bestrating, banken en stoelen.
Ook kwam er een regenwaterreservoir om de
tuin te besproeien – een ingenieus systeem dat
het regenwater dat door de regenpijpen stroomt,
opvangt. Via infiltratiekratten komt het terecht in
de bodem, waar het ten goede komt aan bomen
en planten.

Het Maria Majorplein aan de Mariaplaats is een nog prettiger verblijfplek geworden. © Gert-Jan Peddemors

Vrijwilligers onderhouden de binnentuin die bij
de gesloopte Middeleeuwse Mariakerk hoorde.
Er staat inmiddels een grote collectie ouderwetse
tuin- en kloosterplanten en planten met een
Marianaam plus planten die aan Maria zijn
gewijd.
De Stichting Pandhof Sinte Marie, landschapsontwerper Mintske Sijsma en de gemeente Utrecht
maakten het plan voor de herinrichting.
De directe buren Oud-Katholieke Kerk, de Oude
Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA),
restaurant El Qatarijne, de Spar, het Utrechts
Conservatorium en omwonenden dachten mee. •
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Vooral werfkelders Oudegracht
verkeren in zeer slechte staat

Online losplek
Twijnstraat
reserveren

De Binnenstad telt 31 werfkelders met ernstige
lekkage of gebreken. De situatie is (nog) niet
onveilig, maar de kelders moeten wel uiterlijk
binnen vier jaar worden aangepakt. Het merendeel van deze kelders bevindt zich op het zuidelijk deel van de Oudegracht: 14 stuks.

Tot augustus duurt de proef
met het digitaal reserveren
van een laad- en losplek in
de Twijnstraat. Dit zogeheten dynamisch ruimtegebruik moet overlast tegengaan van vrachtwagens
die de (smalle) winkelstraat
blokkeren voor bewoners,
fietsers en automobilisten.
De gemeente heeft daartoe
besloten na overleg met
bewoners en ondernemers
uit de straat en na een technische scan.
Doel van de proef is om te
achterhalen of zo het laaden losverkeer zich beter over
de dag verspreidt. Ook moet
de proef informatie over laden en lossen opleveren, die
de gemeente kan gebruiken
om met winkeliers te praten
over eventueel gebundeld
goederenvervoer. •

De gemeente praat met eigenaren over samenwerking hierbij. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma
Wervengebied 2022-2025. Daarnaast zijn er 34
kelders met minder ernstige gebreken of lekkages,
vooral op de Nieuwegracht. De cijfers komen uit
inspecties van zo’n 200 kelders met verhoogd risico.
Eigenaren hebben ook nog eens 100 meldingen
gedaan over renovatienoodzaak. Het duurt 30 jaar
voordat het hele wervengebied klaar is. Ambitie is
jaarlijks 100 meter wal- en kluismuur te doen en
met eigenaren 35 kelders per jaar te repareren. Dat
wisselt van lichte reparatie tot herstel van de totale
constructie. De eerste jaren ligt de focus vooral op
de kelders met bouwkundige gebreken en ernstige
lekkages. Eventueel worden twee tot vier buurkelders ook aangepakt. Dat spaart kosten en beperkt
de overlast. Onderzoek moet aantonen of de schade
is veroorzaakt door (niet) optreden van de gemeente
of dat een schade-expert moet komen. •
Het werk aan de werven gaat nog jaren duren.
© Luuk Huiskes

Stadskraan terug, maar elders
De stadskraan, die sneuvelde bij het hijsen van
de gietijzeren vrouwenbeelden voor de Winkel
van Sinkel, is nagebouwd.
Eind mei is hij in gebruik genomen, op een andere
plek, naast de Monicabrug. Op de oude plek was
geen ruimte meer. Nu staat daar een kastanje en is
de omtrek te zien op de werf.
Het gevaarte is op de museumwerf in Vreeswijk herbouwd. Dat was een driejarig leerwerktraject voor
leerlingen van de Ambachtsschool. In het bouwwerk
zit een mechanisme voor de bediening. Met tredraderen, waar mensen in lopen, wordt de hijskraan
aangedreven. De nieuwe stadskraan bij de Monicabrug is zo’n 13,5 meter hoog en weegt 13.000 kilo.
Hij wordt gebruikt voor culturele, educatieve en toeristische doeleinden.
De kraan diende vanaf 1402 om lading uit schepen
op de werf of op de straat te tillen. In 1837 bezweek
hij, twee jaar later werd hij afgebroken. •
Daar staat 'ie dan, de replica van de stadskraan bij de Monicabrug. © Luuk Huiskes

Gluren in andermans tuin
Route Noord, Start: Grand Hotel Karel V
Springweg - Grand Hotel Karel V, Willemsplantsoen 3 - pastorie
Sint Gertrudiskathedraal, Mariaplaats - Pandhof Sinte Marie,
Mariaplaats 14 - Sociëteit ‘De Vereeniging’, Achter Clarenburg
6 - Clarenburgtuin, Oudegracht 158 - Winkel van Sinkel,
Oudegracht 17 en 23, Oudegracht 32 - SSR-nu, Lange
Lauwerstraat 1-11, Oudegracht 24 en 28, Lange Lauwerstraat
12, Plompetorengracht 6 - Labrehuis, Plompetorengracht 10,
Van Asch van Wijckskade 28-30 - Gezondheidscentrum,
Plompetorengracht 22, Boothstraat 8 - Strowis, Kromme
Nieuwegracht 10 en 36, Pieterskerkhof 3 - pandhof Pieterskerk •

Tijdens de Open Tuinendag op 2 juli zijn in de Binnenstad 50+ tuinen te bezichtigen.
Sommige openbaar toegankelijk, maar andere alleen voor deze speciale gelegenheid. Er zijn drie routes.
Route Midden, Start: Domplein
Servetstraat - Flora’s Hof, Domplein - Pandhof, Achter
de Dom 7 - Facultyclub, Jeruzalemstraat 3, Kromme
Nieuwegracht 86, Nieuwegracht 8, Nieuwegracht 20
- Gregoriustuin, Herenstraat 17, Oude Kamp 3, Oude
Kamp 7, Maliebaan 10, Maliebaan 7, Maliebaan, Schalkwijkstraat - Bruntenhof, Nieuwekamp 11, Nieuwegracht
58 en 68, Nieuwegracht 61 - Sint Bonifatiushuis,
Nieuwegracht 41 - Volksuniversiteit, Lange Nieuwstraat
12 – Catharinatuinen •

Route Zuid, Start: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof
Nicolaaskerkhof 10 - binnentuin Centraal Museum,
Maliesingel 77-101 - Hieronymushuis, Zonnenburg 2 Sonnenborgh, Nieuwegracht 201 en 155, Vrouwjuttenstraat 8-14 - Warendorftuin, Zuilenstraat 5,
Lange Nieuwstraat 38 - pandhof Catharijneconvent,
Oudegracht 270 - Doopsgezinde kerk, Oudegracht 269,
Andreashof, Lange Smeestraat 40 - Bartholomeus
Gasthuis, Oudegracht 313, Oudegracht 333,
Oudegracht 401- 403 - St. Martinushof, Sterrenburg 1,
Doelenstraat 12-46 - Doelencomplex •
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Vijf redenen om aan yoga te doen
Flexibel bewegen en
mentaal in balans zijn
gaan niet altijd vanzelf. In het Bartholomeus Gasthuis draait
alles om zo goed mogelijk ouder worden.
Daarom zijn er iedere
dinsdag yogalessen.
Vijf goede redenen
om serieus over yoga
na te denken.

Yoga helpt bij bewegen en mentale rust. © Bartholomeus

Yoga is al lang niet meer exclusief voor
zweverige types die moeiteloos aan lichaamsorigami doen. Integendeel! Het is een toegankelijke manier van bewegen voor alle leeftijden, óók voor wie niet meer piepjong is.

‘Beweging houdt je fit, vitaal en flexibel. Yogaoefeningen stimuleren de bloedsomloop zonder
zware belasting van gewrichten. Een mooie
manier om in beweging te blijven zonder zeer
intensief te sporten. Je herstelt beter na een
blessure, operatie of ziekte.’
2. Een goede lichaamshouding brengt je veel
Bij yoga focus je altijd op je houding. Daardoor
word je in het dagelijks leven vanzelf bewust van

DOCK in de Binnenstad

DOCK Utrecht is er voor de bewoners. Ben je kind, (net) volwassen
of heb je al wat meer levenservaring? Graag werken wij met jou
en andere wijkpartners samen
zodat jouw wensen en ideeën
zoveel mogelijk tot leven komen
in en voor jouw buurt.
We ondersteunen je en faciliteren
je om zelf actief aan de slag te
gaan.
Dankzij de toenemende vrijheid door
minder coronamaatregelen, ontstaat
weer meer ruimte voor persoonlijke
ontmoeting, activiteiten en buurtinitiatieven! Dit is heel belangrijk hoorden wij van jullie. Daarom: hoe kun je
DOCK vinden en wie zijn wij dan?
Team binnenstad
Wij kunnen je uiteraard alle drie helpen, maar bij wie kun je je vragen en
ideeën het beste kwijt?

1. Bewegen is
gezond én leuk
Yogadocente Jiske
Reeskamp is een
en al positiviteit
en denkt in mogelijkheden, nooit in
belemmeringen.

je waarschijnlijk niet-helemaal-rechte houding.
Jiske geeft deelnemers tips en gerichte oefeningen om een betere houding aan te leren en pijn
te verzachten.
3. Maar (ontspannen) ademhalen ook
Bij yoga gaat bewegen op de adem. Bij diep
ademhalen gebruik je je longcapaciteit optimaal
en er komt meer zuurstof in je bloed. En daardoor voel je je energieker.
4. Ontspannen kan je leren
Jiske leert haar leerlingen op de yogamat ontspannen. Los van alle gedachten, verplichtingen, stress en angsten. Daar word je rustig(er)
van. Dankzij de focus op je ademhaling en
poses die goed voelen werkt yoga bijna meditatief. Jiskes yogalessen eindigen altijd met een
meditatieve eindontspanning. Dat begint met
een leeg hoofd. De laatste yogapose is vaak in
stilte op de grond, met gesloten ogen.
5. Samen is het leuker
Samen bewegen is niet alleen gezond, maar ook
gezellig. Jiske: ‘Mijn leerlingen wisselen ook tips
uit en er ontstaan nieuwe contacten. Na afloop
van de les staat de thee klaar, een ontspannen en
gezellig moment.’
Jiske verzorgt iedere dinsdagochtend om 10.00
uur en om 11.30 uur yogalessen in de welnessruimte van Salus bij het Bartholomeus Gasthuis,
hoek Springweg/Lange Smeestraat. Voor ieder
niveau. Een proefles is gratis als je een vijf- of tienrittenkaart koopt. Voor informatie: 06-24551787
en namaste@jaijiva.com. •

Advertorial

Ward Verbeek		
Jeugd en speeltuin De Kleine Dom
(wverbeek@dock.nl / 0659938788)
Lilith Smidts-Lefever
Dak- en thuislozen/Armoede
(smidtslefever@dock.nl / 0659906460)
Rhea Wilhelm		
Volwassenen en Buurtinitiatieven
(rwilhelm@dock.nl / 0659908273)
Onze focus ligt op aanwezig en present zijn. Zowel op speeltuin de Kleine
Dom als in de wijk met onze bakfiets
met SpeelMee programma. Verder
ligt de focus meer multidisciplinair, zo
onderhouden wij onder andere goed
contact met de scholen, het Buurtteam
Jeugd en Gezin en wijkagenten. Ook is
de kinderraad weer begonnen en gaan
we aan de slag met kinderen over burgerschap en wat er in hun wijk speelt.
Hoewel je als volwassene ook welkom
bent om mee te spelen, is DOCK hier
meer gericht op het leren kennen
van jou als bewoner. Zo begrijpen we
beter wat je wensen en ideeën zijn
met betrekking tot jouw buurt. We zijn
elke donderdagmiddag van 15-16 uur

DOCK gaat met de bakfiets de buurt in. © DOCK

aanwezig in de bibliotheek op de Neude, met het Buurtteam; we gaan met
de bakfiets de buurt in en komen ook
viavia vaak in contact met bewoners.
Dit jaar zal Welzijn op Recept worden
toegevoegd aan de Binnenstad. Meer
hierover op onze site www.dock.nl.
Wil je graag een initiatief starten?
Heb je een talent - bijvoorbeeld koken,
sporten of computeren – dat je (meer)

wilt inzetten? Wij brengen je in contact
met andere bewoners die dit ook
graag willen of wel wat hulp kunnen
gebruiken. Wil je meer weten? Bel of
mail gerust. Daarnaast kun je ons altijd
volgen op social media:
https://www.facebook.com/dekleinedom/, https://www.facebook.com/
DOCKUtrechtBON/, https://www.instagram.com/bon_dock_/ •
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Graalhuis: spiritualiteit aan de Nieuwegracht

Christa Anbeek: jonge vrouwen snakken naar bezinning. © Luuk Huiskes

In het Graalhuis aan de Nieuwegracht 51 ontmoeten we Christa Anbeek: theologe, filosofe
en hoogleraar remonstrantse theologie aan de
VU. Binnen de Graalbeweging die in 2021 100
jaar bestond, houdt ze zich bezig met de toekomst. Deze is onzeker, er zijn nog 20 leden en
de meeste zijn ouder dan 60 jaar.
Deze lekencongregatie, aanvankelijk de Vrouwen van
Nazareth genoemd, werd opgericht door Jacques
van Ginneken, priester, psycholoog en hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde die bekering hoog
in het vaandel had staan.
Een belangrijke rol was weggelegd voor vrouwen,
hun ontwikkeling tot sterke, daadkrachtige personen
vond hij belangrijk. Veel jonge hoogopgeleide vrouwen uit gegoede families (o.a. Brenninkmeijer) sloten
zich aan.
In 1928 kwam op gezag van het bisdom Haarlem het
accent te liggen op de vorming van jonge vrouwen
onder de naam Graalbeweging. Een ongekend succes: tienduizenden vrouwen sloten zich aan, vooral in
Noord- en Zuid-Holland. Naast maatschappelijke en
culturele vorming waren er activiteiten op het gebied
van sport en film, het was een moderne beweging
met een open karakter en goed georganiseerd.
Aan de openluchtspelen zoals de Pinksterspelen in
het Olympisch Station en het Lydwinaspel in SchieColofon
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dam deden 8.000 tot 10.000 deelneemsters mee.
De Graal trok luidruchtig in uniform met vlag door
de straten, gelijk de deelnemers aan de Olympische
Spelen in 1932.
Uitgeputte moeders
Al snel leefde de wens om een universiteit voor
vrouwen op te richten op Java en werd de Graalbeweging in andere landen door Nederlandse vrouwen
gestart. In de oorlog werd de beweging verboden.
Alles kwam stil te liggen.
Na de oorlog lag het accent op de directe noden in
ziekenhuizen, op hulp aan gerepatrieerden uit Indonesië en opvang van uitgeputte moeders. Er werd
een missieschool opgericht in Ubbergen en centrum
de Tiltenberg in Vogelenzang was het internationale
opleidingscentrum, vele vrouwen werden uitgezonden. Momenteel heeft de internationale Graalbeweging 21 vestigingen.
In de jaren 60 moest een en ander veranderen. Na
het tweede Vaticaans concilie in 1962-‘65 verlieten
veel vrouwen de Graal. De Tiltenberg werd een
vormingscentrum o.a. voor cursussen, retraites en
bezinningsdagen.
Een zoektocht naar een spiritueel leven raakte in en
er was belangstelling voor Zenboeddhisme. Toen een
van de leden uit Japan terugkeerde, richtte ze een
succesvol internationaal Zencentrum op. Beroemde
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Zenmeesters, maar ook theologen werden uitgenodigd.
Het was echter onvoldoende. Het moederhuis werd
verkocht en in 2005 koopt de Graalbeweging Nieuwegracht 51. Anbeek publiceerde twee boeken over
deze periode: Zin in Zen en Mimi & Akiko.
Voormalig bestuurslid Anbeek: ‘In het Graalhuis startten we met activiteiten waar vrouwen op afkwamen,
maar lid worden is niet meer van deze tijd. We zijn
nu in een overgangsperiode. De ruimten worden verhuurd voor meditatie en yoga.’
Er is wel een nieuwe impuls, waar ze blij mee is.
Vorig jaar is de Internationale Graal-leerstoel aan de
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit opgericht. Ze
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Women and
Care for the Future.
Anbeek merkt dat jonge vrouwen snakken naar bezinning, naar een zinvol leven met meer betrokkenheid bij hun omgeving. Zij zoeken vanuit isolement
naar verbinding en creativiteit. Voor de Summer
School van de Graal hebben zich 20 internationale
studenten ingeschreven. Deze studenten zijn maatschappelijk en sociaal georiënteerd en van daaruit
geïnteresseerd in spirituele bronnen. •
Oeke Kruythof

Kind in tuin
Wat is er vrediger op
een zonnige zomermorgen
dan een kind in de tuin
spelend op zijn xylofoon –
de klanken dwarrelen
door de lucht
lichte kleurige klanken
hoog laag laag hoog
nu eens aarzelend
dan weer moedig
verder met de melodie
kortjakje en het boek
vol zilverwerk in
kinderlach alom –
lief kind
verleng nog even de tijd – •
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Door de ogen van Gerard: geheime boodschappen

Regenpijpen zijn er om het regenwater af te
voeren. Ja, dat dacht u. Mooi mis!
Natuurlijk, als het regent vervullen ze die functie.
Maar meestal is het droog, en dan verrichten ze hun
ándere, minstens zo belangrijke taak: het doorgeven van boodschappen. Kijk maar rond. Overal in de
Binnenstad zijn ze volgeplakt. Met oproepen: om te
komen demonstreren, om naar een feest te komen.
Voor van alles en nog wat.
Soms zitten ze er al jaren. Want het zijn taaie rakkers,
die stickers die je met honderden tegelijk voor een
habbekrats laat drukken. En die je met medestanders
stilletjes verspreidt in de stad. Onopvallende, bijna geheime berichten. Alleen wie goed oplet ziet ze. En
weet vervolgens waar ‘ie heen moet. •

