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Redactioneel

Onder de bijna vol gebouwde, opgeschilderde en opgeleukte 
Binnenstad ligt een tot de verbeelding sprekende infrastructuur. 
Het wemelt er van funderingen en leidingen. Indrukwekkend, en 
dan hebben wij het nog niet eens over het erfgoed waarop de 
stad is gebouwd.
Onder straatniveau, in werfkelders en souterrains, leven tiental-
len wijkgenoten. Zelfstandig bewoonbare souterrains met eigen 
opgang zijn in de Binnenstad op één hand te tellen. Op het 
Predikherenkerkhof wonen twee studenten onder een groot 
pand. De huiseigenaren besloten twee jaar geleden de opslag 
met oude boeken, meubelen en stoffen op te doeken en er hun 
studerende neefje en nichtje te huisvesten. Aardig, want die 
konden moeilijk aan een kamer komen. Wij hadden graag willen 
weten hoe het is om in een luxe ‘hol’ te wonen onder de grond. 
Zie je dan alleen maar benen voorbijkomen? Maar de ‘konijnen’ 
waren niet thuis, zij hielden vakantie. 
In de Binnenstad voelt de onderwereld, met activiteiten die 
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Utrecht moet en zal groeien, vindt de gemeente. In 2040 
zal het aantal inwoners tegen de 450.000 lopen, 100.000 
meer dan nu. In de Binnenstad concentreert zich, meer dan 
in andere wijken, deze groei. De toekomstplannen staan in 
de zogeheten Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. In deze 
RSU2040 staat onder meer dat de stad 60.000 woningen 
erbij gaat krijgen. Voor de zomer gingen de gemeente-
raadsleden hiermee akkoord. De Binnenstad is nu ook al 
de snelst groeiende wijk van de stad. Nam het inwonertal 
in de andere stadsdelen de afgelopen vijf jaar gemiddeld 
met 6 procent toe, in het centrum was dat met 10 procent.

Van 19.581 naar 34.635
Het aantal inwoners van de Binnenstad zal volgens de 
RSU2040 groeien van 19.581 mensen nu naar 34.635 in het 
jaar 2040. Een grote toename, die in geen enkele andere stads-
wijk voorkomt. Die nieuwe bewoners zullen vooral in flats rond 
het Centraal Station wonen. In laagbouw aan de Van Sijpe-
steijnkade (+220 appartementen), in de Galaxy Tower (+317), 
in Wonderwoods (+420) of op het Smakkelaarsveld (+140). 
Samen bijna +1100 woningen.

Naar 13.217 mensen/km2
Onze wijk is relatief dichtbevolkt: dat zie je aan het aantal 
fietsen en dat voel je als je over straat loopt. Qua oppervlakte 
zijn we namelijk niet zo groot: 2,6 vierkante kilometer land. 
Een groot deel wordt niet bewoond: het spoor, winkelcentrum 
Hoog 
Catharijne en het voetgangersgebied. Op een vierkante 
kilometer Binnenstad wonen 753 mensen. Op een kluitje. Als 
de wijk doorgroeit zoals de gemeente voorziet, wordt ‘t een 
stuk voller. In 2040 wonen er 13.217 mensen op een vierkante 
kilometer. Twee groepen springen er dan uit: in de leeftijd 
35-45 jaar en 65+. Ter vergelijking: het gemiddelde aantal 
bewoners van de stad als geheel gaat in de gemeenteplannen 
van 3600 nu naar 4500 mensen straks per km2.

Druk in de openbare ruimte
Die nieuwe Binnenstadsbewoners blijven niet voortdurend op 
hoogte zitten. Die halen boodschappen, doen een drankje, 
kopen nieuwe schoenen, chillen op een bankje of sporten. 
Weliswaar komen bij de Jaarbeurs horeca, winkels en een 
parkje. Maar de nieuwelingen komen er hoe dan ook eveneens 
bij in het oude centrum. Dat is nu al druk, doordat mensen uit 
andere wijken hier winkels of horeca bezoeken. 

Coverfoto © Gert-Jan Peddemors
 

Daarnaast komen hier jaarlijks (in niet-coronatijd) 3,3 
miljoen dagjesmensen en 700.000 zakelijke bezoekers.

‘Even goed nadenken’
Inmiddels is er verzet tegen de groeiplannen: Utrechters 
Jan Korff de Gidts en Anna Zanger vinden dat de politici 
niet genoeg hebben nagedacht over het hoe en waarom 
van deze ingrijpende plannen. Hoe zit ’t met leefbaarheid, 
klimaat of de rol van projectontwikkelaars? Zij vinden dat 
de stadsbevolking hierover moet worden geïnformeerd 
en geraadpleegd. Het tweetal mikt op een referendum 
over de vraag of inwoners het eens zijn met de groot-
schalige verdichting terwijl essentiële informatie daarvoor 
ontbreekt. Om zo’n RSU-referendum erdoor te krijgen, 
hebben ze voor 29 september 10.000 handtekeningen 
nodig. •                                                  

Ondergrond

Ineke Inklaar

Vooral Binnenstad vangt groei op 

Elaine Vis Redactioneel

het daglicht niet kunnen verdragen, zich niet helemaal op 
z’n plek. Bovengronds wemelt het immers van de camera’s. 
Hoewel witteboordencriminelen bovengronds wel hun terrein 
hebben. Je herkent ze alleen niet omdat ze bovengronds hun 
aangepaste, beschaafde gezicht opzetten.
Voormalige (semi-)ondergrondse groeperingen, zoals ooit te 
vinden in Kargadoor en ACU, zijn omarmd (of ingekapseld) 
door gevestigde organisaties. Underground podia zijn opge-
gaan in grotere. 
De inspraak van burgers is geïnstitutionaliseerd door heden-
daags participatiebeleid met inspraakavonden, enquêtes, 
burgeragendering en inspiratiesessies. Alle gezindten kunnen 
zich laten horen. En kijk, er komen heel wat petities van de 
grond, zoals Geef Utrechters meer invloed, Referendum over 
de kwaliteit van Utrecht-stad in de toekomst (zie hieronder) 
en Bescherm de woonfunctie in de binnenstad van Utrecht. 
De boven- en de ondergrondse bewegingen in onze Binnen-
stad zijn in de berichtgeving en de blogs van de initiatief- en 
actiegroepen op onze site te volgen. Want reken maar, alles 
komt uiteindelijk boven. •

Binnenstad (+ 77%)

Infographics © Gert-Jan Peddemors

https://rsureferendum.petities.nl/

 



‘Onder onze voeten ligt 2000 jaar geschiedenis’

Die rivier gaf de noordelijke grens van het Romein-
se rijk aan. ‘Fiets je van de Domkerk naar het 
Janskerkhof, dan is de Korte Jansstraat Romeins 
en de kerk de Friese overkant. ‘Daartussen voeren 
Romeinse schepen, Vikingschepen.’
Bij de opgraving tussen de twee torens van het 
oude postkantoor kwam hij de rivier ook tegen. 
‘Het was de rijksmunt, dus vonden we er oventjes 
en ongeslagen munten.’ Maar de archeologen 
zagen ook houten palen uit 810 die langs de 
rivierloop hebben gestaan. Vandaar meanderde 
de oude Rijn richting Voorstraat. ‘Als je dat weet, 
snap je waarom er zo’n kromming in die straat zit.’
‘Ik léés de stad. De Jacobsstraat vind ik te breed. 
De proporties kloppen niet. Je voelt dat is ingegre-
pen. Bij onderzoek vonden we dan ook middel-
eeuwse huizen onder het wegdek.’
Zijn geschiedenisblik staat altijd aan. Toen de Tol-
steegbarrière werd heringericht, zag hij al fietsend 
stukjes rode baksteen. Hij legde onmiddellijk de 
verbinding met de Tolsteegpoort uit de veertiende 
eeuw. Later werden daar resten van opgegraven.
 
‘We vonden bij het Duitse Huis               
          urnen en een kinderskeletje'

Niet alleen de (vroege) middeleeuwen fascineren 
hem, maar ook de Romeinse tijd. ‘Dat je een 

Sinds 1994 werkt hij bij Erfgoed van de gemeente 
Utrecht, een afdeling die volgend jaar 50 jaar be-
staat. Op honderden plekken hebben zijn collega’s 
en hij opgravingen gedaan. ‘In het begin vooral 
binnen de singels, later ook veel meer daarbuiten 
zoals in Leidsche Rijn.’ Omdat hij overal ‘de grond 
in is gegaan’, kent hij de wereld onder zijn voeten 
misschien wel even goed als de bovenwereld. ‘Een 
ander ziet de HOV-baan bij de Janskerk, ik denk 
aan de tufstenen sarcofaag uit de elfde eeuw die 
we op minder dan 1 meter diep aantroffen.’
Logisch, want dat was in de middeleeuwen een 
kerkhof. Ook bij de andere Binnenstadskerken 
liggen onder het wegdek ontelbare gestapelde 
graven. ‘Wie zijn auto op de parkeerplaats bij de 
Nicolaaskerk zet, realiseert zich dat niet.’

‘Nu rijdt de bus er, 
toen voeren er Vikingschepen’ 

Hij is enthousiast over zijn vak. ‘Binnen de singels 
ligt 2000 jaar geschiedenis. Soms goed herken-
baar, zoals in de fietsenkelder onder Vredenburg. 
In een hoek zitten resten van een oude geschuts-
toren, compleet met schietgat.’ 
Dagelijks komt hij met het verleden in aanraking. 
‘Als ik mijn fiets in de kelder van het stadhuis zet, 
daal ik af in de Rijn die hier door de stad stroomde.’

Als stadsarcheoloog Herre Wynia door de Binnenstad loopt, ervaart hij twee tijdlagen. Hij ziet 
de wereld van nu met zijn fietsers, bussen en drukte. Maar tegelijkertijd ziet hij de resten uit 
de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. ‘De bebouwing uit die tijd doemt als het ware voor me 
op. Geen mensen. Niet heel helder, maar ik zie de geschiedenis.’

Ineke Inklaar
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grafveld aantreft bij het Duitse Huis met urnen 
van Romeinen die mogelijk het legerkamp op 
het Domplein hebben gebouwd. Zelfs met een 
kinderskeletje... Bijzonder toch?!’
Het Domplein en zijn directe omgeving vormen 
een schatkist voor archeologen. De muur van 
het Romeinse fort (castellum) is ondergronds 
nog te vinden onder de muziekschool (foto) en 
in de Voetiusstraat. In 2011 vonden archeologen 
dankzij de metaaldetector nog tientallen munten 
uit de zevende eeuw. 
 
‘Met een paar grindjes 

ben ik al tevreden’

‘Ik vraag me steeds af: hoeveel procent van het 
bodemarchief in de Binnenstad en de rest van 
Utrecht hebben we al in kaart? Er zijn grote 
delen van de stad die we nog niet goed in beeld 
hebben. Er is de komende jaren dus nog heel veel 
te vinden!’ Zijn grote hoop is ooit nóg een vroeg 
middeleeuws grafveld te vinden. De overledenen 
werden toen met bijgiften als kralen, mantelspel-
den en wapens begraven. ‘En ik blijf nieuwsgierig 
naar de aftakking van de weg langs de limes 
naar het castellum op het Domplein. Met een 
paar grindjes die antwoord geven op die vraag, 
zou ik al tevreden zijn.’ •

Archeoloog Herre Wynia onder de binnenplaats van de 
muziekschool bij de noordmuur van het Romeinse fort 

(castellum). 
@Michael Kooren
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Elk jaar wordt voor ongeveer 30 ton aan mate-
riaal, hoofdzakelijk fietsen, opgevist. Vanaf de 
jaren 60 worden de Oudegracht, Nieuwegracht 
en de Stadsbuitengracht (singel) regelmatig 
gedregd. Sjors Wolfswinkel, werkzaam bij 
Havens (onderdeel van Stadsbedrijven), heeft 
lang op de dregboot gezeten. Nu is hij opzich-
ter van de ploeg. ‘Ik vaar nog wel eens mee, 
als het een mooie dag is.’ 

Het dreggen van de grachten wordt gedaan met een 
kraanboot waar een grote grijper op staat. ‘We gaan 
naar de bekende plekken, de bruggen. Als een fiets 
op de brug staat, dan gaan ze daar ook te water.’ 

Rollator
Niet alleen fietsen worden opgevist. Soms komen 
er bijzondere voorwerpen naar boven. ‘Je komt 
van alles tegen, zoals winkelwagentjes, een rolla-
tor, scootmobiels, dranghekken en een granaat. 
Alles wat zinkt halen we er uit.’‘We dachten een 

Op de Stadshuisbrug lag een tijd lang de ‘oogst’ van de dregboot. © Luuk Huiskes

keer een winkelwagentje op te halen. Het bleken 
er zes te zijn! Ik heb er ook twee keer een kluis 

uitgehaald. Er zat niets meer 
in, die was al leeggehaald.’ Het 
opgehaalde materiaal, ijzer, gaat 
vanuit de boot in een container 
en wordt afgevoerd naar een 
ijzerboer. Alles wordt gerecycled. 
‘De granaat is door de explosie-
vendienst opgeruimd.’
’s Zomers wordt niet gevaren. Er 
zijn dan te weinig mensen be-
schikbaar. ‘Er zijn heel wat mensen 
op vakantie en degenen die we 
hebben zetten we op andere plek-
ken, zoals bij de sluis. En het is ook 
heel druk met de pleziervaart. Dan 
wordt het lastig om te baggeren.’ 
Buiten de zomer om trekken ze 
er vaak op uit. ‘Wekelijks, soms 

twee keer per week. Er zijn dan geen recreanten op 
het water, geen waterfietsers en geen kano’s. We 
hebben dan de gracht voor onszelf.’ Per keer halen 
ze er zo’n 40 à 50 fietsen uit.

Toeschouwers
Er komen aardig wat mensen op het schouwspel af. 
‘Als we bezig zijn komt er op dat stukje gracht wel 
een man of 80 kijken. We krijgen een wild applaus 
als we een stuk of twee, drie fietsen naar boven 
halen. En als we geen vangst hebben, hoor je een 
luid ‘Oohhh’.’ Sjors haalde een keer een fiets naar 
boven; de rechtmatige eigenaar stond tussen het 
publiek. ‘Hij wist ook waar die stond. De fiets lag er 
net een paar uurtjes in. Hij mocht hem meenemen 
als hij met zijn fietssleutel het slot kon open maken. 
Hij haalde thuis zijn fietssleutel op en reed helemaal 
blij weg. En het was een van de weinige fietsen, die 
door de grijper niet beschadigd was, het had alleen 
een paar krasjes op het stuur.’ •

Meer weten 
over de Binnenstad?

De Binnenstadskrant bestaat niet alleen op 
papier, maar ook online. Dagelijks staan er 
nieuwe berichten en foto’s op Facebook 
(www.facebook.com/binnenstadskrant) en op 
Instagram (www.instagram.com/binnenstads-
krant_utrecht). Daarnaast is er de site 
www.binnenstadskrantutrecht.nl. Daarop zijn 
actuele artikelen en fotoreportages te vinden. 
Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelin-
gen in de Binnenstad, bij wil blijven met het 
nieuws van initiatief- en buurtgroepen of 
wie wil lezen over medebewoners, kan zich 
abonneren op de gratis nieuwsbrief via 
https://binnenstadskrantutrecht.nl/contact. •

Applaus, 
weer een fiets 
uit het water

Marijke Reer

Vooral bij de bruggen worden fietsen uit de gracht gevist. © Luuk Huiskes



De geheimen van de expeditiekelder 
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 Volgens Annemieke Oud en Peter Bouthoorn is goed over de inrichting nagedacht. © Luuk Huiskes

Ben Nijssen

Een aantal mensen kan zich misschien nog wel herinneren hoe de bevoorrading van het oude 
muziekcentrum Vredenburg plaatsvond. Of hoe touringcars voor bezoekers en musici op het 
trottoir voor het muziekcentrum werden geparkeerd. Dit leverde veel overlast op. 

Bij de bouw van TivoliVredenburg is lang nage-
dacht hoe dit beter opgelost kon gaan worden. 
Hoe de aanvoer nu gaat, zullen velen niet eens 
weten. En dat ’t niet opvalt is goed nieuws, want 
dat betekent dat ze er geen last van hebben.
Pieter Bouthoorn en Annemieke Oud leiden de 
Binnenstadskrant rond door de immens grote 
expeditiekelder onder TivoliVredenburg. In deze 
kelder zijn negen parkeerlanen voor de grote 
vrachtwagens en touringcars die het muziek-
centrum tegelijkertijd kunnen aandoen. Voor 
de bussen zijn er voorzieningen aangebracht 
zoals een stopcontact, een wateraansluiting 
en een douche voor de chauffeur. Voor de 
musici die met de bus naar TivoliVredenburg 
worden gereden, is de expeditiekelder de 
eerste kennismaking.  

Kont naar achter
De touringcars met bezoekers hebben ove-
rigens een plek gekregen aan de overkant 
van de singel waar de mensen uit kunnen 
stappen. Vervolgens moeten de bussen naar 
een parkeerplek elders in de stad rijden.
Bussen en trucks samen vergen al heel wat 
opstelruimte, maar die vrachtwagens moeten 
daar in die kelder ook nog eens kunnen 
keren. Dit heeft indertijd heel wat tekenwerk 
gekost om te voorkomen dat na de bouw 
zou blijken dat de kelder te klein is. 

De vrachtwagens moeten met hun achterzijde 
naar het laadplatform komen te staan. Dat ligt op 
hetzelfde niveau als de lift en voorkomt zo onno-
dig tillen. Voor de soms wel heel grote stukken 
– een vleugel of decor - is een grote lift gebouwd 
waarmee deze stukken naar de verschillende 
zalen kunnen worden getransporteerd. 
De aanrijroute voor de vrachtwagens loopt via 
de Paardenveldbrug, daarna via de hellingbaan 

langs de Catharijnekade aan de kant van Wijk C. 
Vóór het voormalige Staffhorstgebouw gaan de 
wagens ondergronds, onder de busbaan op het 
Vredenburg door en zo de expeditiekelder in. 
Dit kan het gehele etmaal doorgaan. Om ’s 
nachts lawaai en overlast voor de bewoners 
op de Catharijnekade te voorkomen, rijden de 
wagens op werfniveau onderlangs en niet op 
straatniveau.
Daarom ook begint en eindigt de hellingbaan 
bij de Paardenveldbrug, zodat het gebrom van 
vrachtauto’s op het schuine stuk niet de wonin-
gen binnenkomt. Omdat er slechts één rijbaan 

is, moet het komende en gaande verkeer 
goed geregeld worden door Pieter en 
zijn collega’s. Zij werken in ploegendienst 
zodat steeds iemand aanwezig is.
Komende wagens moeten zich melden en 
er is één opstelplaats vlak voor de hel-
lingbaan. Als er meer vrachtwagens in aan-
tocht zijn, moeten die al eerder tegenge-
houden worden en wachten tot de ander 
voorbij is. Hiervoor is een wachtstrook 
aangebracht in de Daalsetunnel. 
Een en ander werkt volgens Pieter en 
Annemieke naar volle tevredenheid. De 
laatste anderhalf jaar is het niet zo druk 
geweest vanwege corona, maar er was 
nog voldoende vertier in de kelder. 
Nu was er vooral aan- en afvoer van bouw-
materialen. De rustige periode werd benut 
voor een aantal verbouwingen. Gehoopt 
wordt dat vanaf september de situatie 
weer min of meer normaal gaat worden. •

 ‘Alle materiaal gaat met de lift naar de zalen boven. 
De tag ‘Hello Cleveland’ is bekend bij rockartiesten. HIj komt uit de film 

‘This is spinal tap’. Bandleden verdwalen daarin op zoek naar het podium. 
Een van hen zegt dan ‘Hello Cleveland’. © Luuk Huiskes 



Een en al kelders  onder de Choorstraat 950 kelders: 
zijn ze dat allemaal?
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Binnenstadsbewoners hebben na een oproep van de gemeente 
vorig jaar diverse wees- en spookkelders gemeld. Ook heeft een 
grondradarwagen diverse onbekende holle ruimten – mogelijke 
kelders? – onder de openbare weg opgespoord. Daardoor heeft 
Utrecht inmiddels een redelijk compleet beeld van het kelderbe-
stand onder de openbare weg: het zijn er zo’n 950. Daarnaast 
zijn er nog zo’n 30 stuks gesloopt of volgestort.

Er zijn weeskelders gespot bij Drift 5 
en 9, Kromme Nieuwegracht 32/34 
en 80. Aan de buitenkant zijn kelder-
deuren zichtbaar maar de eigenaar is 
niet bekend. De gemeente mag deze 
deuren in principe niet openbreken, 
dus kan er niet in. Mes: ‘Hetzelfde 
geldt voor de spookkelders, opge-
spoord aan de hand van oude docu-
menten of door de grondradar. Deze 
zijn veelal van buitenaf niet te zien 
en kunnen alleen gecheckt worden 
door van bovenaf, door het wegdek 
heen, een opening te maken om de 
zaak te controleren. Maar aangezien 
de eigenaar niet bekend is kan dit niet 
zomaar. Met aanschrijvingen proberen 
we duidelijkheid te krijgen.’ Andere 
tips betreffen kelders in de Zadel-
straat, Haverstraat en bij ‘Hoogt. Om 
instortingsproblemen te voorkomen 
heeft de gemeente voor een aantal 
straten een aslastbeperking voor het 
vrachtverkeer vastgesteld. 

Kleine camera
Een melding over Kromme Nieuwe-
gracht 36 leidde onlangs tot een 
onderzoek aan de werf. Buren 
hadden doorgegeven dat zich daar 
waarschijnlijk een kelder bevindt, 
aanpalend aan hun eigen kelders. Op 
de werf is daar duidelijk een dichtge-
metselde muuropening te zien. De ge-
meente is met een team specialisten 
langsgekomen, heeft een opening in 
het metselwerk gemaakt en met een 
kleine camera (endoscoop) de binnen-
kant geïnspecteerd. De belangstelling 
gaat dan vooral uit naar de conditie 
van de gewelfconstructie en die zag er 
in dit geval goed uit. Na binnenkomst 
van een tip gaan gemeentemedewer-
kers van verschillende disciplines, zoals 
Erfgoed, Bouwhistorie, Bouwtechniek 
en Juridische Zaken op onderzoek uit. 
Luc Mes, projectmanager bij gemeen-

De Choorstraat is een heel aparte situatie op keldergebied. 
Onder de klinkers tussen de winkels liggen een labyrint van nissen, 
kelders, gangen en trappen. Dat heeft alles te maken met de bijzon-
dere geschiedenis van de bebouwing daar. De panden aan de kant 
van het water bestonden vroeger niet; daar was een brede werf. De 
huizen aan de Steenwegkant van de Choorstraat zijn voor een deel 
gebouwd op de plek van het koor van de Buurkerk (vandaar Choor-
straat). Dat werd in de zestiende eeuw afgebroken.
  

Weeskelder: kelder die in principe kan worden gebruikt en toegankelijk is 
(deur of luik), maar waarvan de eigenaar niet bekend is. Hierdoor kan de 
gemeente alleen in geval van nood inspecteren. Er is over het algemeen 
geen verbinding met het achterliggende gebouw. 
Spookkelder: kelder die niet staat geregistreerd en die niet toegankelijk is 
doordat deze bijvoorbeeld is dichtgemetseld. Deze heeft ook vaak geen ver-
binding met het achterliggende pand. Kan volgestort zijn maar de vraag is tot 
welke hoogte. Dat is weer van belang in verband met verkeer erover. •

Kelder-ABC

Straatkelder met doorgang naar volgende kelder. © Ton Verweij

Ton Verweij

Kaart. © Anton van Tetering

te Utrecht: ‘De bedoeling is de 
eigendomsverhouding en staat van 
onderhoud te inspecteren. Omdat 
slecht onderhouden keldergewelven 
gevaarlijk kunnen zijn en bijvoor-
beeld verzakkingen in de bestrating 
kunnen veroorzaken, is het belang-
rijk om die op te sporen. Het is dan 
ook van belang om te weten wie de 
eigenaar is, en dat is soms moeilijk 
te achterhalen.’ 
Bij Nieuwegracht 137, waar vorig 
jaar een vrachtwagen door het weg-
dek zakte, was bekend dat er een 
kelder zat, maar de eigenaar en de 
staat van onderhoud van de kelder 
waren niet bekend. 

Schuimbeton
De aanschrijving die de gemeente 
op de stalen werfdeur plakte en 
zelfs in de Staatscourant publiceer-
de, had geen resultaat. Uiteindelijk 
besloot de gemeente uit veilig-
heidsoverwegingen de kelder vol te 
pompen met schuimbeton.
Mes: ‘Dankzij de medewerking van 
de bewoners heeft de gemeente de 
kelderkaart van vorig jaar geüpdatet. 
De kaart moet een plek krijgen in de 
gemeentelijke organisatie, bijvoor-
beeld om routes vast te stellen voor 
geplande bouwprojecten. Daarbij 
moet tegenwoordig niet alleen 
bovengronds worden gekeken, 
maar ook naar de structuren onder 
de grond.’
‘De zoektocht in het ondergrondse 
blijft fascinerend. We willen de kel-
ders graag beschermen, maar dan 
moeten wij wel weten waar ze lig-
gen. Interessant is ook dat je in het 
ondergrondse de ontwikkeling en 
verandering van de stad terugziet: 
kelders worden afgestoten of juist 
in ere hersteld en gerestaureerd. We 
zien ook dat de kelders nu anders 
worden gebruikt.’ •
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gebruikt als opslag. Deze onhoudba-
re situatie leidde tot het plan om het 
koor van de Buurkerk af te breken en 
zo meer verkeersruimte te creëren. 
Dat gebeurde in 1586; vandaar 

Daarvóór was de straat langs de 
Buurkerk bijzonder nauw: karren en 
wagens konden er nauwelijks door. 
Dus reden ze maar dwars door de 
kerk; die werd voor het gemak ook 

de naam ‘Choorstraat’ (spreek uit: 
Koorstraat). Onder het koor – en 
dus onder de ontstane straat – lagen 
kelders, waarschijnlijk van de kerk. 
De bebouwing aan de even kant 
(Vismarktkant) dateert van later en 
is bovenop de voormalige werf neer-
gezet en zelfs nog iets uitgebouwd 
boven het water. 

Wateroverlast
De kelders van de oudste bebou-
wing zijn gebleven en werden 
straatkelders. Intrigerend is dat 

Cees Hilberdink bij een kelder onder de Choorstraat. © Ton Verweij

Ton Verweij

Een kelder onder de Choorstraat. © Ton Verweij

Cees Hilberdink is bewoner van de Choorstraat en houdt zich met de 
keldermaterie bezig. Hij heeft wel een ‘verklaring’ waarom de kelders 
niet worden gebruikt. Volgens hem heeft het alles te maken met Suster 
Bertken, een ingemetselde vrouw die tussen 1457 en 1514 vertoefde in 
een kluis bij het toenmalig koor (zie ook de gedenksteen in het plaveisel bij 
de bruidskledingzaak). Volgens Hilberdink is het niet ondenkbaar dat het 
‘fantoom van Suster Bertken’ nog steeds rondwaart in de gewelven. Dat 
weerhoudt de Utrechters er waarschijnlijk van die te gebruiken…. •

Suster Bertken waart nog rond

veelal niet duidelijk is van wie 
ze zijn en waarvoor ze werden 
gebruikt. Omdat het eigendom 
onzeker was, is maar een deel in 
gebruik genomen.
Toen door slechte waterafvoer het 
regenwater de kelders binnen-
stroomde en zijn weg zocht door 
onderaardse ruimten kregen winke-
liers wateroverlast in hun opslag. 
De aanwezigheid van de catacom-
ben werd zo weer actueel en noopte 
de gemeente tot een nader onder-
zoek.•
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Met dat ziek worden als je er in zwemt valt het 
heel erg mee, er zijn mensen die dagelijks een 
duik in de gracht maken. Omdat het water niet 
gecontroleerd wordt, is zwemmen echter niet aan 
te raden.
Belangrijker is echter de vraag hoe het staat met 
het onderwaterleven. En dat valt heel erg tegen. 
Ja, er zwemmen heel wat vissen (en grote!) in de 
grachten, de vele vissers kunnen daar over mee 
praten en ook via de visdeurbel hebben we dit 
kunnen zien. 
Belangrijker voor de waterkwaliteit is echter al dat 
overige kleine leven dat er zou moeten zijn. 

Schijfhoornslakjes
Ga je met een schepnet door een schone sloot, 
dan vang je een groot aantal veelal minuscuul 
kleine beestjes zoals watervlooien, vlokreeften, 
schijfhoornslakjes, waterjufferlarven, staafwantsen, 
libellelarven, enz. 
Deze beestjes met de verzamelterm macrofauna 
(beestjes die je net met het blote oog kunt zien) 
worden gebruikt als indicatoren voor de wa-
terkwaliteit. Ga je met je schepnet door de singels 
en grachten dan vang je hier minimaal van. 
Er zijn een aantal factoren aan te wijzen die dit 
arme waterleven kunnen verklaren. Voor een goe-
de waterkwaliteit heb je nodig: water met weinig 
opgeloste voedingstoffen. Deze zorgen namelijk 
voor algengroei en troebel water. In helder water 
leven watervlooien en zuurstofplanten en staan er 

Onder water is het armoe troef

Weinig mensen vragen zich af hoe het staat met de onderwaternatuur in de grachten en sin-
gels. Als het over waterkwaliteit gaat komen de meesten niet verder dan ‘Kun je er in zwem-
men, word je er ziek van?’ Dit vraag je je ook direct af als je ziet dat het water er niet bepaald 
helder uit ziet. 

oeverplanten op een natuurvriendelijk talud waar 
dieren, zoals watervogels, goed in en uit het water 
kunnen en waar vissen en macrofauna (de kleine 
onderwaterdiertjes) welig tussen de wortels van de 
planten leven.  
Deze factoren vind je in de Binnenstad niet en ook 
niet in vele andere wateren in de stad. De oevers 
bestaan grotendeels uit steile, veelal stalen, of 
betegelde wanden en het water is troebel. 
Dit troebele water in combinatie met de relatief 
diepe bodem (meer dan 2 meter) verhindert de 
groei van onderwaterplanten die zonlicht nodig 
hebben. In feite bestaan de gracht en singel in de 
Binnenstad uit een soort aquariumbak met vooral 
door slib vertroebeld water, waar wel algen in 
groeien, maar waar verder weinig waterleven in 
zit.

Kokosrollen
Wat kan er gedaan worden om hier verandering 
in te brengen? Vergroening Singel030 heeft sinds 
2016 enkele proefprojecten opgezet die beogen 
biodiversiteit in en om het water te bevorderen. 
De wortels van planten op drijvende eilanden en 
kokosrollen, die op verschillende plaatsen in de 
singel zijn aangelegd, hangen in het water en ne-
men voedingsstoffen eruit op. Bovendien worden 
er eitjes van insecten op afgezet en vinden kleine 
vissen er bescherming. 
Pogingen om waterlelies in de singels te laten 
groeien zijn op veel plaatsen mislukt doordat het 

Ben Nijssen en Lies König aan het werk bij de Wittevrouwenbrug. © Gert-Jan Peddemors

Ben Nijssen

water te troebel was en waterlelies slecht tegen 
de golfslag veroorzaakt door boten kunnen. Gele 
plomp, zoals bijvoorbeeld bij de voormalige gevan-
genis, blijkt het beter te doen. 
Vorig jaar is er door de werkgroep een experiment 
gestart om te onderzoeken welke materialen het 
best kunnen worden gebruikt om mosselen en 
macrofauna op te laten groeien. 

Waterjuffers
Op basis hiervan is er in juli een project opgezet 
bij de Wittevrouwenbrug. Langs de stenen muur 
van deze brug ligt een houten balk waarop 8 
meter aan korven van betonijzer gevuld met 
lavastenen zijn geplaatst. Boven op deze schans-
korven zijn weer kokosmatten met moeras-
planten gelegd. 
Tussen en op de stenen kan zich macrofauna 
vestigen, de biodiversiteit onder en boven water 
wordt zo vergroot. De waterjuffers en libellen 
kruipen vervolgens langs de oeverplanten uit het 
water en fladderen vervolgens prachtig boven de 
aangebrachte oeverflora zoals Grote kattenstaart, 
Waterweegbree of Moerasvergeet-mij-niet.
Constructies zoals bij de brug beloven ook veel 
stabieler te zijn dan de drijvende eilanden, die vrij 
veel onderhoud vragen. Uitbreiding met nieuwe 
eilanden kan dan ook alleen plaatsvinden als het 
beheer ervan gegarandeerd (gefinancierd) wordt. 
Vergroening Singel030 heeft al een locatie in de 
Catharijnesingel op het oog waar een veel groter 
project met schanskorven uitgevoerd kan worden. 
Alleen bij het op grotere schaal uitvoeren van 
deze projecten kan een meetbare verbetering van 
de waterkwaliteit en onderwaterleven worden 
verwacht. •
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De urilift op de Mariaplaats, vanwege corona steeds 
bovengronds. © Luuk Huiskes

Het rvs toilet op het Lucasbolwerk werd dit jaar geïnstalleerd. © Pop-Up Toilet Company 

Tunnels voor 
nonnen, soldaten 
en pizzabakkers

Ton van den Berg

Tunnels en onderaardse gangen in de 
Binnenstad? Het zijn er heel wat. 
Onder de Neude loopt vanuit de kelder 
bij drogisterij Woortman een lange tunnel 
naar het voormalige postkantoor waar 
nu de Bieb Neude is gevestigd. Die tunnel 
dateert nog uit de tijd dat eeuwen terug 
op die locatie een vrouwenklooster stond. 
Het Museum Catharijneconvent is ook van 
nonnen geweest en daarvandaan loopt 
een vluchttunnel naar de nabije Regulier-
steeg. 

Heel bekend is natuurlijk de tunnel die van 
de Domtoren naar het Vredenburg loopt 
en nog stamt uit de tijd dat daar kasteel 
Vredenburg stond. Er zijn meer tunnels 
onder de Domtoren, een loopt er naar 
het Domplein/Wed waar de bisschop zijn 
woning had. Een andere onderaardse gang 
gaat rechtdoor onder de Zadelstraat naar 
de voormalige Mariakerk.
Dan zijn er nog de tunnels die pizzabak-
ker Mario Nistro ontdekte in de jaren 60 
van de vorige eeuw. Hij brak muren af 
in zijn werfkelder aan de Oudegracht en 
zag daarachter nieuwe kelders. Hij mocht 
niet verder gaan want het afbreken was 
illegaal, maar onduidelijk is of er wel een 
einde aan die kelders kwam.
De kapitein van een van de rondvaartboten 
van Schuttevaer wees me nog niet zo lang 
geleden op een paar honderd meter lange 
tunnel die vanaf de werf bij de Twijnstraat 
loopt naar het bolwerk Sterrenburg en 
bedoeld was als vluchtplek voor soldaten 
als in de middeleeuwen vijandige troepen 
Utrecht wisten binnen te dringen. Die 
tunnel begon achter een deur, de kapitein 
wees me er op. 

‘Niet doen!’
Ik kan u die deur ook aanwijzen, maar u 
moet mij beloven daar niet achter te gaan 
kijken. Ook moet u niet bij Woortman naar 
de toegang van de kelder onder de Neude 
vragen.
Waarom niet? Mijn opa vertelde mij vroe-
ger dat de Domtoren gebouwd was op 
koeienhuiden. Dat fascineerde mij enorm 
en toen ik een beheerder van de toren 
erover vertelde zei hij dat het onzin was. 
Ik was een illusie armer en weiger sinds-
dien elk broodjeaapverhaal te controleren. 
Daar zijn ze mij te lief voor. 
Had ik u al verteld over die onderaardse 
gang die in de oorlog is gegraven vanonder 
het stadhuis naar de gevangenis aan het 
Wolvenplein? •

Ton van den Berg is freelance journalist

360 liter urine de grond in
Ineke Inklaar

Vier uriliften telt de Utrechtse Binnenstad. 
Om precies te zijn: 4x de combi-variant. 
Dat zijn twee roestvrijstalen mannenurinoirs, 
een afsluitbaar vrouwentoilet en een touch 
free handenwasunit. De gevaartes zijn ver-
zinkbaar. Per uur kunnen 150 tot 180 mensen 
er gebruik van maken; de Combi verwerkt 
dan zo’n 300 tot 360 liter urine.

De eerste twee uriliften werden in 2018 geplaatst 
op het Janskerkhof. Dat jaar kwam er ook eentje op 
de Mariaplaats. De laatste van de vier werd dit jaar 
geïnstalleerd op het Lucasbolwerk. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling dat de plascomplexen alleen 
tijdens uitgaansdagen zouden opstijgen. En daarna 
weer ondergronds zouden gaan. Maar omdat veel 
cafés nu vanwege corona overdag gesloten zijn en 
dus geen plasgelegenheid bieden, staan de uriliften 
nu continu omhoog.
Ze zijn geplaatst door de Pop-Up Toilet Company uit 
Apeldoorn. Dat bedrijf maakt sinds 1989 openbaar 
sanitair. In 1999 werd directeur Marco Schimmel 
door Apeldoorn gevraagd een oplossing te beden-
ken tegen het wildplassen in uitgaansgebieden. 

Dus ontwikkelde het bedrijf een verzinkbaar toilet. 
Dat schuift als een telescoop in elkaar, hydrauli-
sche cilinders laten de urilift 1,5 meter de grond in 
zakken. Kosten van zo’n unit: rond de ton.
De Combi kan niet overal neergezet worden. 
Er zijn technische voorwaarden. Zo moet water 
dicht in de buurt zijn; hetzelfde geldt voor een 
aansluiting op het riool. 
Ander criterium: zichtbaarheid. De twee mannen-
urinoirs zijn namelijk open. ‘Weliswaar zie je alleen 
de rug en bieden de zijkanten privacy, maar toch. 
De aanblik mag geen aanstoot geven.’
Daarnaast is een logische plek van belang. De uri-
lift moet meteen in het oog springen van de man 
met aandrang, zodat deze niet een muur opzoekt. 
En hij moet voorkomen dat vrouwen met hoge 
nood tussen de geparkeerde auto’s hurken.

Been breken
Het gebouwtje is gemaakt van dik roestvrij staal. 
’s Nachts willen mensen met een slokje op zich 
nog wel eens anders gedragen, daarom hebben 
wij de urilift hufterproof gemaakt. Schopt iemand 
ertegen, dan breekt hij eerder zijn been dan dat de 
toiletten schade oplopen.’
Toch is er wel vandalisme. Indien nodig, verwijdert 
Pop-Up Toilet elke maand graffiti. ‘Soms vinden 
schoonmakers kleding in de pot van de vrouwen-
eenheid. Bedoeling: de boel verstoppen.’
De rvs toiletten worden automatisch gereinigd met 
water, zeep en desinfectans: die van de vrouwen 
na elke plasbeurt, die van de mannen zes keer per 
uur. Dagelijks worden de uriliften gecontroleerd en 
wordt het papier bijgevuld.
De Utrechtse binnenstad zou veel meer van deze 
gebouwtjes kwijt kunnen, betoogt Horst. ‘Vergelijk 
het maar met Amsterdam – daar zijn er tegen de 
20 in het uitgaansgebied.’ •
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De wand met huizen is beslist niet het 
mooiste deel van het Domplein, ondanks de 
aantrekkelijke levendigheid van de cafés en 
terrassen eronder. ‘Toch is dit het interes-
santste stukje Utrecht wat je je maar kunt 
voorstellen. Volg me maar, naar de plek waar 
Utrecht als stad ooit is ontstaan.’                                  

We lopen met Tijn Pieren, projectleider bij DOM-
under, naar het hoekje van het Domplein: de Maar-
tenshof bij de nummers 13-14-15. Door een rooster 
zien we een boogverbinding, een stuk onder de 
grond. ‘Resten van het keizerlijk paleis, wat in de 
middeleeuwen Lofen werd genoemd. Dat gaan we 
ontsluiten voor het publiek. Alleen jammer dat we 
hier geen ingang kunnen maken. Want onder café 
Walden op nummer 16, in de opslagkelder, bevindt 
zich het mooiste gewelf van het paleis.’

Terp
Even later wandelen we met hem via de Servet-
straat naar de Vismarkt. Omlaag. ‘Dat klopt, het 
Domplein is als het ware een terp in de Binnenstad. 
De Vismarkt was in de vroege middeleeuwen een 
haven, met koopmanshuizen en commerciële activi-
teiten aan de overkant, rond de Buurkerk.’

Pieren wijst: ‘Hogerop, met een gesloten front naar 
de Vismarkt, zetelde de macht. De bisschop in zijn 
paleis, daarnaast de keizer van het Heilige Roomse 
Rijk in zijn palts. Als die tenminste weer eens langs-
kwam met zijn hele hofhouding.’ Dat deed keizer 
Hendrik V in 1122, op 2 juni. Hij had een conflict 
met Godebald, bisschop van Utrecht. Die had met 
een voor die tijd vanzelfsprekende ambitie ook we-
reldlijke macht uitgeoefend: hij sloot de Rijn bij Wijk 
bij Duurstede af. Waardoor er veel minder water en 
dus ook minder schepen de stad in konden varen. 
De geïrriteerde Utrechters zetten daarop Godebald 
gevangen. 
Als dank voor hun steun bevestigde de Duitse keizer 
hun stadsrechten. Hij bekrachtigde in Lofen met zijn 
handtekening de rechten die Utrecht eerder had 
opgebouwd op het gebied van handel en recht-
spraak. Ze mochten een singel aanleggen en een 
verdedigingswal maken. 
Utrecht KON zich vanaf deze datum ‘stad’ noemen. 
Met alle rechten en plichten daaraan verbonden, zal 
hij er wel in het (Neder)Duits of Latijn aan hebben 
toegevoegd. 2 juni wordt daarom beschouwd als 
de verjaardag van de stad. Op die datum beginnen 
volgend jaar ook de activiteiten rond Utrecht 900 
jaar, de viering van negen eeuwen stadsrechten. 
Op de plek van het keizerlijk paleis kwamen na een 
brand in 1253 drie claustrale stenen huizen van 
de Dom te staan. Voor die tijd luxueus en modern, 
want er bestond toen alleen nog houtbouw. 

Na wederom een grote brand in 1936 verdwenen 
alle middeleeuwse resten, ook van Lofen, in de 
kelders van een Skodagarage op de hoek Domplein/
Servetstraat. Bakker André & De Laat op de Vis-
markt – nu Simon Lévelt – gebruikte ze als opslag. 
‘Die opslagkelders maken we nu toegankelijk.’   

Trekpleister
Tussen Vismarkt 16 en 18 loopt een smal steegje, 
afgesloten door een fraai hek: met opschrift Paleis 
Lofen. In de stoep voor de ingang ligt een zegel 
ter herinnering aan die voor onze stad zo bijzon-
dere ontmoeting tussen Hendrik en Godebald. Tijn 
Pieren leidt ons naar binnen, waar aannemer Van 
Zoelen al een heel eind opgeschoten is met het 
toegankelijk maken van het keldercomplex. Want 

Tijn Pieren in een gewelf van Lofen. © Gert-Jan Peddemors

 

Na de opleiding werd het solliciteren 

en al snel volgde een tweede gesprek. 

Ik zag de baan al voor me toen ik werd 

geconfronteerd met ‘Je hebt genoeg 

kennis en ambitie, maar we vragen ook 

een stevige ondergrond’. Mijn vragende 

blik zorgde voor uitleg.

Je liep tot nog toe op gebaande paden, 

alles leek geregeld, maar de toekomst is 

onbekend. Zie je leven als een trap. 

Elke trede wordt een nieuwe onder-

grond zodra je er stevig op staat en 

vooruit kijkt. Zo komt de volgende stap 

in beeld.

Je achtergrond staat vast. Je ondergrond 

blijft in ontwikkeling.

Ondergrond
Harrie Thewessem

naast DOMunder, Domkerk en Domtoren moet nu 
Lofen de vierde trekpleister worden voor cultuur- en 
geschiedenisminnende bewoners en bezoekers van 
Utrecht. 

Idee? Melden!
‘Met steun van het Kickstart Cultuurfonds maken 
we dit ondergrondse complex allereerst corona-
proof. We willen de Utrechtse burgers graag in de 
ontwikkeling van Lofen laten participeren, in de 
geest van het Erfgoedverdrag van Faro, dat gaat 

over burgerparticipatie bij erfgoedbeheer.’
‘We roepen daarom iedereen op met ideeën te ko-
men hoe we onze geschiedenis op deze unieke plek 
het best kunnen uitbeelden en herbeleven. Als we 
het halen zal Paleis Lofen op 2 juni 2022 opengaan, 
gelijk met de start van de viering van Utrecht 900 
jaar.’ We buigen eerbiedig ons hoofd, maar vooral 
ook om het niet te stoten, op weg naar de oudste 
blootgelegde Romaanse pilaar.We passeren de 
achtergelaten spullen van bakker André & De Laat. 
De hierboven wonende zilversmid tipte midden 
negentiende eeuw al het Historisch Genootschap, 
maar de kelders krijgen nu pas de aandacht die ze 
verdienen. ‘Dit is dé plek waar de stad Utrecht is 
geboren. Daar willen we echt iets heel bijzonders 
van maken!’ •

Erik van Wijk en Charles Crombach
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De Strakke Hand: precisiewerk op grote hoogte

De 12 meter hoge schildering van het interieur van 
de Mariakerk op de muur van restaurant El Qatarijne 
en een scheikundige formule verbeeld op het 
Ubica-pand werden afgelopen juni onthuld. Hoe krijg 
je zo'n immense afbeelding zó secuur op de muur? 
Deze muurschilderingen komen van De Strakke 
Hand. Sinds een paar jaar is Michiel Meulemans, 
oprichter van het kunstenaarscollectief er fulltime 
mee bezig. ‘Wat als hobby begon, mondde uit in 
professioneel werk.’
Opdrachtgevers zijn de gemeente, musea, bewo-
nersgroepen en particulieren. De ene keer is het een 
reproductie van een kunstwerk, zoals dat van Pyke 
Koch op de van Asch van Wijckskade, opdrachtgever 
was het Centraal Museum.
De andere keer een Muurformule. Deze formules, 
opgezet met natuurkundigen Ingmar Swart en 
Sander Kempkes, laat baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek in Utrecht zien. 

Typografie en tijdgeest
Er is een huisstijl voor ontwikkeld, waarin verbinding 
met de omgeving, typografie, tijdsgeest, vintage beel-
den en passend kleurgebruik zitten. In de Telingstraat 
zie je een ontdekking van Nobelprijswinnaar Jacobus 
Henricus van ’t Hoff verbeeld. 
De schildering op het pand van restaurant El Qata-
rijne op de Mariaplaats is een onderdeel van de 
herinrichting van het Maria Majorplein. Als voorbeeld 
werd een incomplete, ruwe schets van het interieur 
van de Mariakerk van Pieter Saenredam uit 1636 
gebruikt. 
De Strakke Hand voegde wat elementen toe, zoals 
een paar hondjes. En een zittend meisje met een 
vioolkoffer, als link met het conservatorium. De rus-
tieke kleuren passen bij het parkje. 
De rode schildering op de muur van TivoliVredenburg 
was een ontwerp van grafisch ontwerpster Hansje 
van Halen. Als inspiratie nam ze het diagonale lijnen-
spel en de kleuren van de Grote Zaal. 

Levenservaringen
Eerst wordt de uitvoerbaarheid van het ontwerp 
grondig getest. ‘We maken teststukken op soortgelij-
ke ondergrond.’ Het digitale ontwerp wordt vertaald 
naar een bouwtekening. Alles wordt op schaal 
gemaakt. Iedereen krijgt voor aanvang de bouwteke-
ning opgedeeld in een aantal pagina’s met de exacte 
maten erbij. ‘Staand op een hoogwerker trekken we 
vanuit een hoek een lijn. Zo lopen we de bouwteke-
ning na.’ De lijntekening geeft aanknopingspunten. 
Met kwast en pagina beginnen jong en oud met de 
schildering. ‘Op grote hoogte wisselen ze hun levens-
ervaringen uit.’ Regelmatig komen de kunstenaars 
naar beneden. Ze overleggen met de bouwteke-
ningen in de hand. ‘En je zeebenen moeten even 
rusten.’ Als het regent, schilderen ze niet.

Voorkeur voor lettertjes
Het uitvoerend team bestaat uit twaalf personen. 
‘We hebben bijna driekwart dames.’ Grafici of kunst-
academici komen binnen met een voorkeur. 
De een is goed in lettertjes, de ander in gezichten. 
Ze worden getraind om allround te worden. ‘Ieder-
een moet wel alles kunnen en mee kunnen denken 
met het ontwerp.’ 
Leerlingen van mbo Nimeto zijn meer dan welkom. 

Marijke Reer

Zij hebben verstand van hechting van de verf. ‘Na 
de stage kunnen ze al dan niet vast bij ons komen 
werken. Ik ben heel trots dat we een basis creëren 
voor die jonge mensen.’ •

Eerbetoon aan professor Van ’t Hoff.
© Luuk Huiskes

Hondjes en een meisje met vioolkoffer werden 
toegevoegd. © Luuk Huiskes

Staand op een steiger brengen de leden van 
De Strakke Hand de ene na de andere muur-
schildering aan. ‘Om de zoveel tijd moet je naar 
beneden, je zeebenen moeten rusten.’
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Strak ontwerp in een eeuwenoud huis

Het huis van Paul dateert uit de zestiende eeuw; 
5 bij 8 meter diep, begane grond en twee verdie-
pingen met zadeldak gedragen door eikenhouten 
gebogen spanten. Elementen in het huis zijn getuigen 
van vroeger eeuwen, de jaren 70 en 80 en van 
vandaag-de-dag. 
Van Reeuwijk was pianodocent en componeerde 
enkele stukken. Als musicus werkte hij onder andere 
met Ton Bruynèl, bekend van elektronische muziek. 
’Ik ontwierp de partituren, die uitgevoerd zijn op het 
festival nieuwe muziek in Warschau.’
Met ingenieuze experimenten wist Paul bladmuziek 
en grafische vormgeving samen te voegen. Pianostuk-
ken vervat in een speelse visuele, grafische opmaak. 
Blad voor blad kunstwerkjes. In 1971 werd een serie 
uitgegeven door Kwadraatblad, in vier talen, samen-
gesteld door ontwerper Pieter Brattinga. Nu nog 
wereldwijd te koop. Echte collector items. 

Bloedrode plavuizen
Het Groninger Museum heeft zijn grafische blad-
muziek in de collectie en in de jaren 80 toonde het 
Museum voor Moderne Kunst Achter de Dom zijn 
werk. De vleugel van Van Reeuwijk staat op de bega-
ne grond op bloedrode plavuizen. Deze vloer komt uit 
kasteel Vredenburg. Het Utrechts Monumentenfonds 
heeft de plavuizen erin laten leggen toen zij het huis 
in 1976 restaureerden. Ook de zeventiende eeuwse 
steile spiltrap naar de eerste verdieping had het fonds 

Aan het kruispunt van de binnenstraatjes Pauwstraat en Loeff Berchmakerstraat woont Paul 
van Reeuwijk (1946). Een gedistingeerde man die zijn omgeving op waarde schat. Hij kent zijn 
buren en het verleden van de wijk. Rond etenstijd scheuren op het kruispunt brommers alle 
kanten op. ‘Een wonder dat er geen doden vallen. Het scheurt maar door, die bezorgdiensten 
hebben altijd haast. Maar verder is het hier rustig.’

waarschijnlijk nog in de opslag liggen. 
Paul kwam in 1979 op de Loeff van Berchmakerstraat 
terecht als huurder, dankzij zijn lidmaatschap van het 
Monumentenfonds. Later heeft hij het pand gekocht. 
Eerder woonden er studenten en daarvoor een gezin 
met tien kinderen. In de gang hangt een archieffoto 
van het echtpaar Kraan, dat in de jaren 40 vanuit dit 
pand warm water verkocht per emmer.
‘Ik ben hier de laatste der Mohikanen. Geregeld 
kwam ik in Marktzicht om er met een vriend te 
‘ouwehoeren’. En ik ging naar 
de concerten bij Rasa, destijds 
op de Pauwstraat.’ 
Eind jaren 70 was dit een buurt 
met dichtgetimmerde huizen 
die afgebroken zouden worden. 
Nu is Van Reeuwijks huis een 
rijksmonument op een A-
locatie. Verderop wonen men-
sen die uit Tuindorp komen en 
er is onlangs een gezin uit het 
Wilhelminapark komen wonen. 

Intelligent verbouwen
In 1979 trof hij een pand 
aan met een ossenbloedrood 
plafond, geschilderd over ruw 
gegutste houten balken. Er was 
geen kastruimte te bekennen. 

Paul van Reeuwijk: ‘Mijn broer heeft in dit huis alles ontworpen.’ © Luuk Huiskes

‘Mijn broer heeft in dit huis alles ontworpen; 
kasten, tafels, de ingebouwde bank bij het raam, een 
passend brievenbusje in de voordeur. Hij heeft het 
verdomd goed gedaan. Mijn broer kon eigenlijk alles.’
Henk van Reeuwijk, inmiddels overleden, was een 
gerenommeerd ontwerper/graficus van onder andere 
het logo van Grit, Swaak, platenhoezen, belettering 
en lichtbakken van ’t Hoogt. 
Zijn strakke, minimale ontwerphand is terug te vinden 
in het hele huis. Paul woont min of meer in zijn ont-
werp. Overal staan Henks krukjes. 
Een intelligent ingericht huis. Verbouwd als een 
passende jas. De meubels en het houtwerk zijn 
geschilderd in dezelfde tint. ‘Zo trek ik alles bij elkaar. 
Kijk, door de wisselende lichtval lijkt alles altijd weer 
anders.’ •

Elaine Vis

Het huis op de hoek van de Loeff Berchmakerstraat is 16e eeuws. © Luuk Huiskes
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‘Are you being served?’

Engels wat de klok slaat in de Voorstraat. © Gert-Jan Peddemors

Marianne Coopmans

De winkels en horecazaken met puur Nederlandse 
teksten op of in de etalage zijn op één hand te tellen. 
Hele straten presenteren zich in het Engels. Overigens 
zie je de ‘verengelsing’ in heel Utrecht en Nederland. 
Ook een oer-Hollandse familiezaak als Covers doet 
mee. ‘Bridal couture …. for the bride who follows 
her dreams’ staat op de etalageruit. Komen er zoveel 
toeristen of expats een bruidsjurk uitzoeken? 
‘Nee’, zegt mevrouw Covers, eigenaar van het fami-
liebedrijf. ‘We hebben wel klanten uit Engeland en 
andere landen. Maar hier komen vooral Nederlandse 
meiden, die gebruiken tegenwoordig veel Engelse 
woorden.’

 ‘Spreekt de caissière geen Nederlands,  
          dan laat ik de kleding achter’

Er is nog een reden. ‘Engelse oneliners zijn veel 
krachtiger en bondiger. In het Nederlands heb je veel 
meer woorden nodig om iets pakkend te zeggen. 
Neem nou: ‘Say yes to the dress’ of ‘Let’s take a walk 
on the bride side’. Een verwijzing naar een liedje van 
Monty Python.’ 

 ‘Personeel dat niet weet wat ‘rekening’     
            betekent, vind ik ‘too much’’

Bang dat het Nederlands gaat verdwijnen, is ze niet.       

‘Wel leuk dat onze stad een smeltkroes is!’ 

‘Er staat Engels op onze etalage, maar binnen spre-
ken we Nederlands. Want een bruidsjurk kiezen gaat 
vooral op gevoel. Dat gaat het beste in je moerstaal.’ 

Ook volgens Arjan Kleuver, voorzitter van winkeliers-
koepel CMU, zal het toenemende gebruik van het 
Engels niet ten koste gaan van het Nederlands. ‘We 
houden onze Domtorentjes, Nijntje en Vockingworst. 
Het Nederlands is en blijft een ijzersterke taal. Gelukkig 
wordt er ook nog steeds plat Utrechts gesproken.’

‘Sorry, maar geen enkel probleem mee’

Engels is volgens Kleuver onze tweede taal gewor-
den. ‘Niet zo vreemd. De wereld verandert, dus ook 
Utrecht. De stad wil gastvrij zijn voor de toeristen, be-
drijven en studenten die uit vele landen hiernaartoe 
komen. Je kunt die trend niet keren.’

 ‘Ik bestelde iets op het terras, 
     zegt het meisje ‘English please’

Maar je wordt ook steeds vaker in de horeca of in 
winkels in het Engels aangesproken. Zo vraagt de be-
diening van De Werfkring ‘Can I get you something 
to drink?’ en zegt de caissière van de Zara Home 
‘Five fifty, please.’

Dat is de andere verklaring voor de ‘verengelsing’: 
Nederlandstalig personeel is nauwelijks nog te krij-
gen. Dus werft kledingzaak Amazon medewerkers 
met de oproep ‘We are hiring’. Een medewerker van 
een andere kledingzaak legt uit: ‘We richten ons nu 
op buitenlandse studenten.’

Verreweg de meeste sollicitanten spreken geen Ne-
derlands, vertelt een verkoper van een kledingzaak 
op het Vredenburg. Ze willen graag Nederlandstalige 
medewerkers, maar die zijn er niet. ‘Het klopt dat 
niet alle klanten in het Engels willen worden aange-
sproken, sommigen lopen zelfs weg.’

‘Word ik in het Engels aangesproken,        
  dan zeg ik: ‘I know nothing, 
          I’m from Barcelona’ *

Ook de gemeente gebruikt graag Engels, zo blijkt 
uit de borden die in het Zocherpark boven enkele 
containers zijn geplaatst. ‘Zo houden we dit event 
schoon’, staat er. Vreemd: ‘event’ betekent gebeurte-
nis. Bedoeld wordt: ‘deze plek’.
Voorbijgangers halen vaak hun schouders over de 
‘verengelsing’. ‘Het is toch niet tegen te houden.’ 
Vooral bewoners vinden het geen goede ontwikke-
ling. ‘Dat het niet te stoppen zou zijn, is wel een erg 
slap argument. Wat is er mis met Nederlands?’ Een 
ander: ‘Je kunt ook je best doen krachtige woorden 
in het Nederlands te vinden voor wat je wilt uitdruk-
ken. Die zijn er zeker.’ •

*De quotes zijn reacties op onze Facebookpost 

Zo kan het ook: een tekst in het Algemeen Beschaafd Utrechts. © Gert-Jan Peddemors

Het zal menig Binnenstadsbewoner niet zijn ontgaan: de Engelse taal rukt op. De Hema roept: 
‘Back to school’; ‘Share, connect, inspire’ is het motto van een flexplekverhuurder; een fietsen-
zaak noemt zich ‘bicycle boutique’. En een schoenenzaak meldt: ‘Feet love our shoes’. Je drinkt 
geen koffie maar ‘coffee’.
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Hij woont in een mooi nieuw tehuis
mijn oud-collega
met een zekere regelmaat
bezoek ik hem
hij dementeert
maar
gelukkig
van vroeger weet hij alles nog

dus als ik bij hem ben
omwoorden wij  
het verleden naar het heden
ons nu
terwijl het echte nu met rasse
schreden verdwijnt over de horizon
vrolijk delen wij zo oude verhalen
daarna nemen wij afscheid
lachend

tot een volgende keer –

Op bezoek
Oeke Kruythof

Élèves studeren dankzij 
Vrijvrouwe van Renswoude

Anna Sterk

De Fundatie is opgericht uit het gigantische ver-
mogen dat Maria Duyst van Voorhout Vrijvrouwe 
van Renswoude (geboren in 1662) in 1754 naliet. 
Het grootste deel van haar vermogen kwam van 
haar grootmoeder. Ze kon er echter pas op haar 
76ste over beschikken, nadat haar tweede echt-
genoot overleden was. 
Ze was namelijk tegen de zin van haar grootmoe-
der hertrouwd. Die keurde haar huwelijk met 
Frederik Adriaan van Reede, Vrijheer (=edelman) 
van Renswoude af omdat hij schulden had, een 
liederlijk leven leidde en werd beschuldigd van 
sodomie op het Domplein.

Schrandere wezen
In 1749 stelde Maria haar testament op. De 
belangrijkste erfgenamen waren het Stad Am-
bachtskinderhuis in Utrecht en twee weeshuizen 
in Den Haag en Delft. Die kregen de opdracht 
fundaties (stichtingen) op te richten om schran-
dere wezen te onderrichten in de wis- en natuur-
kunde, de kunsten en dijkage om het land te 
beschermen. Zo werd Maria, die contacten on-
derhield met onder andere de natuuronderzoeker 
Anthonie van Leeuwenhoek grondlegger van de 
eerste beroepsopleidingen. 
Eind negentiende eeuw stopte de Fundatie met 
zelf opleiden. Focus werd toen zowel voor jon-
gens uit het kinderhuis als voor jongens uit ge-
broken gezinnen voortgezet onderwijs mogelijk 
te maken. Tot midden vorige eeuw eeuw woon-
den deze élèves vaak nog intern aan de Lange 
Nieuwstraat. Nu geeft de Fundatie toelagen aan 
jongens en meisjes die door bijzondere omstan-
digheden hun eerste opleiding zelf niet kunnen 
betalen. 
De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van 
Renswoude wordt bestuurd door het College van 
Regenten. Sinds 2019 maakt Jantien Roelofs hier 
deel van uit. Zij studeerde Rechten, maakte een 
overstap naar het onderwijs en is voorzitter van 
de commissie beurzen.

Aanbeveling decaan
‘Voor corona honoreerden we jaarlijks 35 beur-
zen. Nu we minder inkomsten hebben doordat 
we de zalen minder vaak verhuren, zijn dat er vijf 
per kwartaal. Het gaat om een maximale gift van 
1500 euro. De aanvragen, met plan en begro-
ting, komen binnen met een aanbeveling van de 
decaan en/of de zorgcoördinator van de hoge-
school, universiteit of een mbo.’
Roelofs heeft zich sterk gemaakt om laatstge-
noemde opleiding ook een kans te geven. Dit in 
de geest van de weldoenster, die stads- en am-
bachtswezen verkoos: ‘Schrandere studenten tref 
je in alle geledingen aan.’ De beurzencommissie 

steunt ook studenten met autisme bij een oplei-
ding ICT met baangarantie.
Na een jaar volgt een evaluatiegesprek. Helaas is 
niet bekend of de élèves daarna maatschappelijk 
slagen. Een aantal van hen - met name van de 
kunst- en muziekopleidingen - stuurt uitnodigin-
gen voor tentoonstellingen en concerten. Élèves 
verrijkten de Fundatie in het verleden met legaten 
en soms nu ook nog wel.
De Fundatie zit in een overgangsfase: het traditi-
onele instituut wil aangehaakt blijven bij de mo-
derne tijd. Dus gaan gesprekken over automatise-
ring, vluchtelingen en buitenlandse studenten.
Binnenkort worden de decanen van de oplei-
dingen uitgenodigd voor uitwisseling. Regent 
Roelofs, ‘Ik vind het bijzonder jonge mensen te 
ontmoeten, die vertrouwen hebben in de toe-
komst, die willen doorgaan, gemotiveerd zijn en 
een optimistisch wereldbeeld hebben. Daar vecht 
ik voor.’
Wat haar intrigeert: waarom heeft Maria Duyst, 
een vrouw met een duidelijke visie op onder-
wijs, deze fundaties niet opgericht tijdens haar 
leven? •

De statige gevel van de Fundatie van Renswou-
de (1756) aan het einde van de Lange Nieuw-
straat imponeert voorbijgangers. Het achttien-
de-eeuwse interieur verrast bezoekers. Maar 
ook de jonge talenten, die keurig gekleed en 
vol verwachting de statige trap betreden - want 
hier worden studiebeurzen verleend.

Jantien Roelofs, regent bij de Fundatie van Renswoude: 
‘Schrandere studenten tref je overal.’

@Herman van Doorn
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van het Bartholomeus Gasthuis. Toen bij controle 
enkele mottengaatjes ontdekt werden, verhuisden 
de kleden naar de kluis van de Firma Vlaer & Kol, 
de huidige Winkel van Sinkel. Hier lagen ze veilig 
tot ze op 27 juni 1945 terugkeerden naar hun 
oorspronkelijke plaats in de Regentenzaal. 
Nog altijd vergadert het College van Regenten van 
het Bartholomeus Gasthuis (inmiddels een moder-
ne Raad van Toezicht) in de Regentenzaal over de 
kerntaak van het gasthuis. 
Deze unieke zaal, bekleed met eeuwenoude 
gobelins is een van de historische zalen die het 

Voor het eerst sinds lange tijd is de Regenten-
zaal weer open voor publiek. Tijdens de Open 
Monumentendag op zaterdag 11 september 
kunnen bezoekers tussen 10.00 – 16.00 uur 
een kijkje nemen in deze historische zaal. 
Van 11.30 - 12.30 uur zal hier een lezing 
worden gegeven over de bijzondere wand-
tapijten, de functie van het gasthuis en de 
veranderingen door de eeuwen heen. 

De Regentenzaal werd in 1632 gebouwd in 
opdracht van het College van Regenten van het 
Bartholomeus Gasthuis. Kenmerkend voor deze 
eeuwenoude zaal zijn de bijzondere wandkleden. 
De grootste gobelin bekleedt de lange zijde van 
de zaal en is maar liefst 13 meter breed. Het 
wandkleed dateert uit 1642 toen de regenten de 
Delftse meesterwever Maximiliaan van der Gucht 
de opdracht gaven het wandkleed te maken. 
Het wandtapijt laat een diversiteit aan kleurrijke 
flora en fauna zien. De negentien heren regenten 
betaalden 48 florijn per persoon voor dit omvang-
rijk kunstwerk. Er hangen in totaal vier gobelins 
van deze maker. Deze wandtapijten worden als 
een uniek stuk Nederlandse tapijtweefkunst be-
schouwd en zijn daarom aangemerkt als Neder-
lands Cultureel Erfgoed.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
werden de gobelins opgeslagen in de kelder 

Sinds half juni 2021 mag ik in de 
Binnenstad mijn bijdrage leveren 
aan leefbare en levendige straten. 
Hier ben ik erg enthousiast over. 

Graag hoor ik de verhalen van be-
woners en wil ik begrijpen wat hun 
wensen en verlangens zijn. Hoe vind 
je het om te wonen in de Binnenstad, 
waarvoor kom je ’s ochtends je bed uit 
en zou je iets willen veranderen of wil 
je juist graag dat alles blijft zoals het is? 
Om de diverse groepen bewoners 
goed te kunnen ondersteunen bij hun 
wensen vind ik het belangrijk dat ik 
ook medewerkers spreek die werken 
bij organisaties in de binnenstad die 
deze bewoners vaker zien. Denk hierbij 
aan De Bibliotheek op de Neude, 
Kargadoor, het Bartholomeus Gasthuis, 
Museum Speelklok en ga zo maar 
door. Zo probeer ik een netwerk van 
vriendschap en kennis op te bouwen 

Mijn naam is Rhea, sociaal Makelaar bij DOCK

Rhea Wilhelm. © DOCK

zodat ik kan meedenken in en onder-
steunen in het bereiken van de wensen 
en verlangens van bewoners.  
Privé ben ik niet anders dan het werk 
wat ik doe. Daarom ben ik zo blij dat 
ik dit mag doen bij DOCK. Ik ben 30 
jaar, erg nieuwsgierig en ben nooit uit 
de waaromfase gestapt. Ik ben oprecht 
geïnteresseerd in ieders verhaal en 
streef naar harmonie. Veel lachen 
en gezonde humor mogen daarin 
trouwens ook niet ontbreken, maar ik 
weet inmiddels dat dit bij Utrechters 
wel goed zit! Voetballen is mijn grote 
hobby en samen met mijn vriend en 
dochter, van bijna 2, woon ik ongeveer 
zeven jaar in Utrecht. 
Heb jij mij een verhaal te vertellen? 
Heb je vragen, wil je een potje voet-
ballen of mij leren om te klaverjassen 
of tafeltennissen of heb je mooie 
tips? Voel je dan vrij om contact op te 
nemen met mij!
Lieve groeten aan jullie allemaal,
Rhea Wilhelm
rwilhelm@dock.nl  0659908273 •

Advertorial

Bartholomeus Gasthuis rijk is. Vanaf heden is het 
weer mogelijk de Regentenzaal af te huren voor 
evenementen. De Regentenzaal is buitengewoon 
geschikt voor vergaderingen, diner, kamerconcert 
en vieringen. Daarnaast is de Regentenzaal een 
officiële trouwlocatie van de gemeente Utrecht. 
Voor de lezing tijdens Open Monumentendag kunt 
u zich opgeven via het reserveringssysteem van 
Open Monumentendag. 
Voor overige informatie kunt u mailen naar 
info@bartholomeusgasthuis.nl. • 

De Regentenzaal heeft bijzondere wandkleden. © Bartholomeus Gasthuis

Regentenzaal open tijdens Monumentendag

Advertorial
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Het is wat, dat Lepelenburg. Het stadspark werd deze zomer ’s nachts afgesloten vanwege over-
last. En dat hielp. Gek genoeg bleef het toen ook overdag rustig. Zoals die ene zondagmiddag. 
Akkoord, het was geen stralende dag met veel zon. Maar het was droog, de temperatuur 
aangenaam. Toch waren er opvallend weinig bezoekers. Geschrokken van alle waarschuwings-
borden? Die rust had ook een voordeel: wie wél kwam had alle ruimte •

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

Voor de 83-jarige Annie 
Bos-Vera heeft wandelen 
naar Lepelenburg een 
dubbel doel. 
Allereerst is beweging 
goed om te herstel-
len van een recente 
heupoperatie. Oefening 
is nodig om de nieuwe 
heup goed op z’n plek te 
houden. En verder kan ze 
zich, eenmaal aangeko-
men, overgeven aan één 
van haar liefhebberijen: 
mensen kijken. Dus is 
ze hier neergestreken 
met dochter Henny 
Bos (58), bij wie ze een 
paar weken logeert. Die 
woont dichtbij, dus de 
inspanning is te overzien. 
En straks wandelen ze 
weer verder, met rollator. 
Naar het terras van De 
Rechtbank. 
‘Daar kun je ook heerlijk 
naar mensen kijken’, zegt 
Annie Bos •

Voor Pieter Boone (25) en zijn vriendin Karlijn van Berne ( 6) was er plaats genoeg om 
een stukje van het park af te bakenen voor hun spelletje badminton. Pieter sport hier wel 
vaker. Het is op loopafstand van zijn huis. Meestal komt hij hier met vrienden. Dan doen 
ze aan voetvolleybal bijvoorbeeld. Nu is hij er met vriendin Karlijn. Zij staat wat minder te 
popelen als het om sport gaat. Vandaag heeft ze zich toch laten overhalen •

Kubb is een spelletje dat in Nederland nog niet erg is ingeburgerd. Maar Mike van 
Crey (32) speelt het alsof hij nooit anders gedaan heeft. Hij is hier samen met zijn 
vriendin Sandrine Veenning (31) en een neefje en nichtje. Ook dit spelletje heeft 
ruimte nodig. Je moet proberen met stokjes de houten blokjes omver te gooien die 
je tegenstander heeft neergezet. Op het eerste gezicht een onbegrijpelijk spel met 
vreemde regels. Het gezelschap speelt het met overgave. ‘Midden in het groen, dicht 
bij huis. Wat wil je nog meer’, zegt Mike. Nu kan het nog. Binnenkort verhuizen ze 
naar Den Haag. Moeten ze daar weer zo’n lekker plekje zien te vinden •

Opvallend weinig bezoekers in het Lepelenburgpark •


