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Colofon

Als je klikt op de website van de gemeente Utrecht laat het 
scherm een overzicht van plaatselijk nieuws en besluiten 
van de gemeenteraad zien. En bovendien begint er een 
teller te draaien die nu [op 14 december] uitkomt op 
299.795. Dat is de bevolking van de stad op dit moment. 
Dikke kans dat als u kijkt hij boven de 300.000 staat. Of 
dat hij alweer is verdwenen van de site. Het doel is immers 
bereikt: 300.000 inwoners. Daar is de gemeente maar wat 
trots op: eindelijk een grote stad. Nu mogen we samen 
met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag [bijna] even hard 
meestampen op de brug.
Toen ik begin december de teller voor het eerst zag, kwam 
hij nog uit op 299.559. Een paar dagen daarna stond hij op 
299.682. Een mooie winst! Maar nog een dag later was hij 
gedaald naar 299.647. Alsof het de AEX-index was. 
Het plotseling verdwijnen van 35 burgers hield me flink 
bezig. Hoe kan dat nou? Zou de gemeente soms stiekem 

een straatje met bewoners en al hebben weggebulldozerd? 
Of was er een massale ontsnapping geweest uit het Huis 
van Bewaring en hadden de boeven de stad spoorslags 
verlaten? 
Een terzake deskundig gemeentepersoon dacht te weten 
dat de verklaring lag in zogenaamde administratieve 
correcties. Een mooie term, maar wat betekent dat? Het 
doet me denken aan de manipulaties waarmee de banken 
tegenwoordig zo creatief miljarden euro’s laten verdampen.
Maar hoe het ook zij, de bevolking van de stad groeit 
snel. En echt niet alleen in de nieuwbouwwijken in het 
westen van de stad, maar ook in de Binnenstad. Kijk maar: 
de Utrechtse bevolking is toegenomen met zo’n negen 
procent tussen 2004 en 2008, terwijl de Binnenstad in 
dezelfde periode is gegroeid met een kleine zes procent. 
En als je ziet hoeveel nieuwe woningen er nog bijkomen, 
dan lijkt de Binnenstad wel een Vinex-wijk. • 

Als je bezoekers wilt verrassen, dan neem je ze mee op 
stegentocht. Een wandeling van anderhalf uur, vrijwel 
uitsluitend door gangetjes en poortjes, daarvan hebben ze 
niet terug. Opgetogen zijn ze, over al die verborgen plekjes, 
de romantische kleine huizen, de oorverdovende stilte, de 
groene oases. 
In de jaren zeventig zou eenzelfde wandeling heel anders 
hebben uitgepakt. Weliswaar was in die tijd sprake van 
een herwaardering van de Binnenstad, maar de aandacht 
focuste zich vooral op monumentale huizen. Over de stegen 
daarachter maakte niemand zich druk. Het was er vrijwel 
overal een zootje. 
De kentering kwam eind 1978 met de verschijning van het 
rapport ‘Utrechtse stegen in het slop’. De werkgroep Herstel 
Leefbaarheid Oude Stadswijken luidde daarin de noodklok 
over het drama dat zich in het verborgene afspeelde: de 
driehonderd stegen en steegjes, zo kenmerkend voor de 
Binnenstad, dreigden massaal teloor te gaan. 
Schoorvoetend veranderden gemeente, woningbouw-

verenigingen en andere ‘spelers’ op de vastgoedmarkt hun 
beleid. De Zeven Steegjes bleven staan, de zuidwand van 
de Tuinstraat werd gered, er kwamen nieuwe huizen op 
plaatsen waar de sloper al was langs geweest. 
Bouwen voor de buurt was toen het motto, wat inhield dat 
het allemaal goedkoop moest. Veel nieuwbouw oogt helaas 
nogal schraal. 
In de oude kleine huisjes in de stegen zaten vroeger vaak 
grote gezinnen. Het sanitair was pover, de armoede groot. 
Behalve in de Zeven Steegjes, waar nog steeds heel wat 
gezinnen met kinderen wonen, bestaat de bevolking van de 
stegen tegenwoordig vooral uit één- en tweepersoonshuis-
houdens. Je zou zeggen dat we, om een aardige mix in het 
woningaanbod te houden, in de Binnenstad nu wel genoeg 
kleine huizen hebben. Dat kan zijn, maar projectontwikkelaars 
bekijken het heel anders. Ze zien vooral een markt voor 
piepkleine appartementjes, en daarom gaan ze door met het 
splitsen van grotere huizen en met de bouw van ‘studio’s’. 
Net zo lang tot er in de Binnenstad nog nauwelijks gezinnen 
wonen. • 

Omslagfoto: Hogerop in de Zwaansteeg. @ Sjaak Ramakers

Adressen

Stegenstad
Dick Franssen

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de Binnen-
stadskrant willen onder-
steunen met een financi-
ele bijdrage kunnen een 
bedrag overmaken naar: 
giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

De Teller Gert-Sjoerd Kuperus

Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
tel. 2310578

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW 

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Lauwersteeg 11, 3511 JM 
grachtstegen@hotmail.com

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Twijnstraatcomité
tel. 2332664

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Stichting Singelgebied Utrecht 
www.singelgebied.nl

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken
tel. 2310976

BOCP
[Bewonersoverleg plannen 
stationsgebied ] tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
tel. 2363252

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
tel. 2317438 / 2400717, 

Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966, 
e-mail:�binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie 
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499, 
e-mail: info@cumuluswelzijn.nl

Algemene Hulpdienst
[Burenhulp Binnenstad]
tel. 2361743

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972
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Metingen luchtkwaliteit vallen slecht uit
Ben Nijssen

www.binnenstadskrant.nl

Metingen van de luchtkwaliteit in de Binnen-
stad door het Wijk C Komitee in de periode 
half november – half december tonen aan 
dat op vijf van de zes meetplaatsen de nor-
men voor het gehalte stikstofdioxide [NO2] 
ruim worden overschreden. 

De metingen zijn verricht met luchtdiffusiebuis-
jes, die een gecertificeerd laboratorium heeft 
geanalyseerd. De buisjes zijn opgehangen bij de 
parkeergarages Springweg en La Vie en langs de 
busbanen op het Vredenburg, de Jacobsstraat en 
de Nobelstraat en op de Catharijnesingel, hoek 
Bleekstraat. Alleen bij de parkeergarage Strosteeg 
bleef het gehalte NO2 onder de maximaal toege-
stane hoeveelheid.
NO2 dringt door tot in de kleinste vertakkingen 
van de luchtwegen en kan bij hoge concentraties 
irritatie veroorzaken aan neus, ogen en keel. 
Het Wijk C Komitee zet de luchtmetingen voort 
gedurende nog twee perioden van een maand.
Op 14 december heeft Connnexion 144 ‘schone’ 
stadsbussen in dienst genomen. Uit de nieuwe 

metingen zal wellicht blijken of zij inderdaad min-
der vervuilen. 

Leefbaarheidsbudget
De gemeentelijke gegevens over de luchtkwaliteit 
in Utrecht zijn grotendeels gebaseerd op bere-
keningen aan de hand van [geschatte] aantal-
len personen en vrachtauto’s die over bepaalde 
weggedeelten rijden. Op de grotere doorgaande 
wegen zijn ook wel metingen verricht, maar niet 
of nauwelijks in het gebied binnen de singels. Ook 
tijdens inspraakbijeenkomsten bleek dat sommigen 
zich afvragen of de gemeentelijke getallen over 
de luchtkwaliteit juist zijn; wat is bijvoorbeeld de 
invloed van de lange rijen wachtende auto’s voor 
de parkeergarages en kloppen de cijfers wel als er 
grote aantallen bussen door een straat rijden?
Het Wijk C Komitee heeft daarom een bijdrage uit 
het Leefbaarheidsbudget gevraagd om metingen 
te doen. Op de aanvraag is positief gereageerd.

Vonnis rechter
Het gerechtshof in Amsterdam heeft de gemeente 

Utrecht inmiddels verplicht met metingen aan te 
tonen hoe de luchtkwaliteit op de Amterdamse-
straatweg is. Tot dusver volstond de gemeente ook 
daar met berekeningen. Actievoerder Cees van 
Oosten, die de berekeningen van de gemeente 
van nul en gener waarde acht, had Utrecht voor 
de rechter gedaagd. 
De SP heeft aangekondigd ook metingen van de 
luchtkwaliteit te gaan doen. 

Tegenmaatregel
Bij ernstige luchtverontreiniging kan de Raad van 
State een streep halen door bouwprojecten. Op 
verscheidene locaties in Nederland is dat al ge-
beurd. Verkeer aantrekkende plannen zijn er in 
Utrecht volop. Zo komen er duizenden nieuwe 
stallingplaatsen om automobilisten naar het zich 
uitbreidende Hoog-Catharijne te lokken. Tegelij-
kertijd neemt de gemeente een tegenmaatregel: 
dankzij compartimentering verdwijnt het door-
gaande verkeer uit de stad. Auto’s moeten, om 
van de ene wijk in de andere komen, terug naar 
een ringweg, net zoals bijvoorbeeld in Houten. •

De Parade op sterker gras

Het Moreelsepark, locatie van het zomerevene-
ment De Parade, krijgt een sterkere, gedraineerde 
grasmat. Dat gebeurt als onderdeel van een grote 
onderhoudsbeurt, die dit jaar begint, en misschien 
doorloopt in 2010. 
Volgens de gemeente staan er op dit moment te 
veel bomen. Ze verdringen elkaar, en bewerk-
stelligen dat er te weinig licht op de grond komt. 
Het plan is om er achttien te vellen en er een 

aantal te verplaatsen. 
De wijkraad heeft een andere oplossing voor de 
bescherming van de grasmat: De Parade verplaat-
sen. Het evenement is in de loop van de jaren veel 
te groot geworden voor de Binnenstad. Bovendien 
duurt het sinds vorig jaar te lang. Ongeveer drie 
weken is het park niet beschikbaar voor recreatie. 
De gemeente wil tot dusver niet van verplaatsing 
weten. •

Plaats voor 
30 restaurants

Volgens de jongste opvattingen van de gemeente 
is er in de Binnenstad nog plaats voor dertig extra 
horecavestigingen. Bij het maken van het bestem-
mingsplan wordt van dat aantal uitgegaan. Het 
zal vooral gaan om horeca D., dat wil zeggen 
restaurants en dergelijke, zo deelde de gebieds-
manager Marjon van Caspel mee op een avond 
voor bewoners van de Breedstraatbuurt. 
Dit betekent dat het bestemmingsplan gaat 
afwijken van het onlangs vastgestelde ‘Ontwik-
kelingskader horeca’, waarin veel meer ruimte 
aan nieuwe vestigingen werd gegeven. Het Ont-
wikkelingskader was afkomstig van de afdeling 
economische zaken. •

Plasmast ongepast 
op Ganzenmarkt

Er moet geen urinoir komen op de Ganzenmarkt, 
op de stoep naast de zijkant van het stadhuis, zo 
vindt de welstandscommissie. De gemeente wil 
daar een ‘plasmast’ neerzetten om het wildplas-
sen tegen te gaan. 
Op verscheidene plaatsen in de Binnenstad staan 
al van dergelijke masten, maar daar zijn ze vol-
gens de commissie beter ingebed in de omge-
ving. Op de Ganzenmarkt vindt ze het urinoir niet 
gepast, omdat het zeer prominent in het straat-
beeld komt te staan. • 

Ze gaan er weer uit, de pinnen in de Zakken-
dragerssteeg waarmee de randen van terrasjes 
worden aangegeven . De Binnenstadskrant had er 
in het herfstnummer al zijn verbazing over uitge-
sproken: aan de kant van het Vredenburg, waar 
de steeg het smalst is, mag aan beide kanten een 
terrasje staan. De doorgang is dan beperkt tot 
hooguit een meter. ‘Het zit er fout’, zegt Evert van 
Kuilenburg, baas van het pinnenproject. ‘We gaan 
dat terugdraaien’. 
Overigens zijn nog lang niet alle terrassen van pin-
nen voorzien. Met een aantal horeca-eigenaren is 
nog geen overeenstemming over hun buitengrens. 
Dit jaar zal, zo belooft Van Kuilenburg, stevig wor-
den gehandhaafd. Eerst waarschuwen, als dat niet 
helpt bekeuren, en in het uiterste geval het terras 
een tijdje sluiten. Sinds het rookverbod wijken ook 
’s winters veel bezoekers uit naar het terras. Maar 
voor de terrassen gelden sluitingstijden, en het 
blijkt moeilijk die te handhaven. Omwonenden 
weten daarover mee te praten. • 

Verkeerd gepind

De priesteropleiding het Ariënskonvikt verhuist van 
de Keistraat naar de Dijnselburg in Zeist. Uiterlijk in 
2010 vertrekken de studenten uit de Binnenstad. 
De Keistraat bestaat de laatste tijd voor een groot 
deel uit bijzondere huisvesting. De buurt hoopt dat 
dit proces niet verder gaat, en dat in het Ariens-
konvikt bijvoorbeeld gezinnen komen te wonen. •

Ariënskonvikt vertrekt

De welstandscommisie staat van harte achter de 
actie van de gemeente tegen illegaal aangebrachte 
airco’s in de Binnenstad. Van Leest BV, die pro-
beerde een airco in het Jodenrijtje [een steegje in de 
Bakkerstraat ] te legaliseren, heeft dan ook de kous 
op de kop gekregen. In de steeg hangen nog meer 
airco’s. Ze geven, zo vindt de commissie, het Joden-
rijtje een armoedig aanzien. ‘Dit komt met name 
door de uitvoering en de willekeurige plaatsing te-
gen de gevel. Betere alternatieven zijn denkbaar’.•

Lelijke airco’s
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Er is weer leven na de bijna-dood Marijke Brunt

Als je de Zwaansteeg inloopt vanaf de Oude-
gracht is de steeg zo smal, dat je blik vanzelf 
naar boven gaat waar je nog een smalle 
strook hemel kunt zien. Dan zie je ook de 
hoge luchtbogen die de gevels verbinden 
om ze te behoeden tegen omvallen. Een 
soort steeg-steunberen. Er is veel te zien en 
te genieten in de stegen. Dat is niet vanzelf 
gekomen. Woonellende, veronachtzaming en 
actie gingen vooraf aan het herstel van [en 
waardering voor] de steeg. 

‘Een ozendrop is vaak het begin geweest van een 
steeg. ‘Een ozendrop? Jean Penders legt het uit. 
In de Middeleeuwen hadden de houten huizen in 
de stad nog geen dakgoten. De regen druppelde 
direct naar beneden van de vaak nog rieten daken, 
die een grote overstek hadden om de balken eron-
der droog te houden en tegen inrotten te bescher-
men. Tussen twee buurhuizen bevond zich dus een 
druipruimte, een ozendrop – ozing betekent dak-
rand. Toen stenen huizen de houten huizen gingen 
vervangen, bleven tussenruimtes bestaan. Op de 
erven van de grote huizen werden in de loop van 
de tijd kleine woningen gebouwd, aanvankelijk 
voor personeel, later om de toestroom van inwo-
ners van buiten de stad op te kunnen vangen. De 
voordeuren kwamen uit op de oorspronkelijke tus-
senruimtes, en zo kreeg je stegen [zie kader]. 

Slechte naam
Stegen en sloppen hebben lang een slechte naam 
gehad. Niet ten onrechte. De huizen waren meest-
al klein, één kamer met een bedstee plus een 
zolder, en de gezinnen groot en arm. Eensteens 
buitenmuren, halfsteens binnenmuren, vocht, wei-
nig frisse lucht, slecht onderhoud en een slechte 
hygiëne. In het midden van de negentiende eeuw 
kwamen liberale gegoede burgers in actie tegen 
deze wantoestanden. Er werden maar liefst drie 
Maatschappijen tot Verbetering der Woningen 
van Arbeidenden en Minvermogenden te Utrecht 
opgericht. 
Zij kochten krotten op, lapten die op of sloopten 
ze voor nieuwbouw. De Tuinstraat was hun eerste 
project. In het algemeen kregen de woningen 
een behoorlijke kwaliteit. De Maatschappijen ver-
wachtten dat een betere huisvesting zo ongeveer 
alle maatschappelijk gewenste veranderingen zou 
bewerkstelligen bij de bewoners, want hun doel 
was ‘verbetering te brengen in den morelen en 
physieken toestand van den arbeidzamen man, 
zijne gezondheid en die van zijn gezin te bevorde-
ren, zijn krachten te versterken, zijne huislijkheid 
te doen toenemen, zijn godsdienstgevoel en zijne 
opgeruimdheid op te wekken, in een woord zijn 
geluk bevorderlijk te zijn‘. 

Troosteloos
Toch was het ruim honderd jaar later weer slecht 
gesteld met de stegen. Jean Penders van het Team 
Cultuurhistorie van de gemeentelijke Dienst Stads-
ontwikkeling: ‘In 1910 werd er een nieuwe rooilijn 

vastgesteld voor de hele stad. Overal, dus ook in 
de stegen, moesten twee wagens elkaar kunnen 
passeren. Dat leidde tot algemene verkrotting in 
de stegen, want vergunningen voor opknappen 
werden niet gegeven, want strijdig met de rooilijn. 
De rooilijnverordening is gelukkig inmiddels 
goeddeels ingetrokken. In de jaren zestig van 
de twintigste eeuw verdwenen veel stegen door 
grootschalige sloop, vooral in Wijk C en bij de 
uitbreiding van het Willem Arntz complex, door 
verval en ontvolking – de grondprijzen stegen en 
winkels breidden uit. De meeste stegen waarvan 
de gevelwanden nog wel intact waren gebleven, 
vertoonden een troosteloze aanblik. De gemeente 
vond de stegen maar niets. Ze noemde ze onbe-
woonbaar en wilde ze afsluiten. Het blote feit dat 
een huis in een steeg lag, was doorslaggevend 
voor het afgeven van een sloopvergunning!‘ 

Noodklok
De Stichting Werkgroep Herstel Leefbaarheid 
Oude Stadswijken Utrecht, waar Penders toen bij 
betrokken was, luidde in 1978 de noodklok in 

haar rapport ‘Utrechtse stegen in het slop’. 
‘Bijna ieder teken van leven ontbreekt er. 
De huizen die niet omgebouwd zijn tot opslag-
ruimten, bevinden zich in vervallen toestand, zijn 
verveloos en hebben veelal dichtgeplankte ramen. 
De stegen zijn somdere naargeestige doorgangen 
geworden. Ze doen nog slechts dienst als toeleve-
ringsroute voor de winkelmagazijnen en andere 
opslagruimten, die eraan liggen, en bieden voor 
de haastige wandelaar een doorsteekmogelijkheid. 
Dit is nu al jaren zo en van enige positieve ontwik-
keling is nauwelijks sprake. Onze stegen zitten 
diep in het slop.‘

De Stichting brak een lans voor de stegen. Ze 
leveren een essentiële bijdrage aan de verschei-
denheid van de Binnenstad, en zijn onmisbaar in 
de historisch gegroeide structuur. Bovendien zijn 
ze levensvatbaar en bieden mogelijkheden. 
Maar dan moest er wel wat gebeuren. Maak de 
huizen in de stegen weer goed bewoonbaar, pleeg 
er nieuwbouw en vestig er [kleine] winkels en 
bedrijven, maar beperk er de horeca. 

© Sabine van den Bergh
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Huis als een handschoen
Dick Franssen

Voortvarend herstel
Het pleidooi van de Stichting had effect. Natuurlijk 
duurde het wel een tijd, maar tien jaar na ‘Stegen 
in het slop’ verscheen het gemeentelijke ‘Ste-
genrapport’, dat weliswaar constateerde dat de 
stegen feitelijk nog steeds in het slop zitten, maar 
dat zij zich in warme aandacht mogen verheugen. 
Er was alleen nog beleid nodig, en wel inlijving van 
alle stegen bij het beschermde stadsgezicht, finan-
ciering van het opknappen van de bebouwing via 
subsidies, goede verlichting, bestrating en vuilnis-
ophaal, en veel nieuw groen.
De gemeente is voortvarend te werk gegaan. Er 
is veel gered. Huizen werden gerenoveerd, waar 
werd of was gesloopt, kwam aangepaste nieuw-
bouw. Mooie verlichting en bestrating maakte de 
stegen aantrekkelijk voor de wandelaar. Er werden 
zelfs verbindingen tussen stegen aangelegd die 
er vroeger nooit hadden bestaan – zo kun je nu 
van de Zwaansteeg kris kras binnendoor naar de 
Haverstraat lopen. En er is aantrekkelijk groen ge-
plant op plaatsen waar daar voldoende ruimte en 
licht voor is. Kortom, de meeste stegen zijn weer 
aanwinsten. 

Valt er dan nog wat te wensen? 
Ja. Er zijn stegen die zijn voorzien van hekken. 
Soms zijn die officieel alleen na zessen dicht, soms 
altijd. Als de hekken permanent dicht zijn, kan zich 
erachter een behoorlijke rotzooi ophopen. Zie de 
Hemdsmouwsteeg [tegenwoordig een slop] vanaf 
de Loeff Berchmakerstraat. Als de stegen officieel 
alleen na zessen zijn afgesloten, kan het ook mis 
gaan. Het komt namelijk voor dat het hek toch de 
hele dag op slot zit ondanks afspraken met buren 
van de steeg om het hek overdag open te houden. 
Dat is het geval bij de Rondpoort, tussen de Twijn-
straat en Twijnstraat aan de Werf, die nu wordt 
gebruikt om fietsen neer te zetten – onlangs stond 
er ook al een kapotte wc-pot met toebehoren.
Door stegen af te sluiten pak je de wandelaar-
prachtige wandelingen af en dat is niet eerlijk. •

Steeg. Een smalle verbindingsweg met re-
latief eenvoudige bebouwing. De breedte is 
van belang, al is die moeilijk in maten vast 
te leggen, evenals het feit dat een steeg niet 
doodloopt. De gevelwanden aan het begin en 
het einde van de steeg zijn vaak gekenmerkt 
door een nauwelijks bewerkte zijgevel van 
het hoekpand van de straat of gracht. Dit is 
bijvoorbeeld goed te zien bij de stegen tussen 
Stadhuisbrug en Viestraat. De zijgevels kun-
nen eventueel worden gevolgd door gevels 
van het achterhuis en diverse achterbouwsels 
en tuinmuren. De gevels van de eigenlijke be-
bouwing van de steeg zijn ook vaak eenvou-
dig in vergelijking met die van de straten en 

grachten. De meeste stegen zijn Middeleeuws.
Slop. Een doodlopend weggetje, waaraan één 
of meer huizen hun hoofdingang hebben. Het 
karakter is van een minder aanzien dan een 
straat. Meestal werd een slop aangelegd om 
zoveel mogelijk kleine huisjes aan te bouwen 
op goedkope grond. De meeste sloppen zijn 
negentiende-eeuws. 
Achterom. Een doodlopend weggetje waar-
aan geen woningen hun ingang hebben. Een 
achterom kan vaak aan de straatzijde worden 
afgesloten.

[Bron: Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken in Utrecht]

Steeg, slop en achterom

Leven in Utrecht 1850-1914, groei naar een moderne stad. P.D. ‘t Hart [2005]
Utrechtse stegen in het slop. Stichting Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken Utrecht [1978]

Ze heeft het huis in de Abraham Dolesteeg al vier 
jaar, maar ze woont er pas drie. Christie Wedu-
wer kwam uit Arnhem en zocht een huis in de 
Utrechtse Binnenstad. Ze schakelde een oude 
vriend in, Matthijs Goossens van makelaardij 
Waltmann, die iets vond in de Magdalenastraat. 
‘Christie: ‘Het was wel een lief huisje, al was 

het nogal een pijpenla’. Ze vond de vraagprijs te 
hoog, maar de verkoper wilde er niets af doen. 
Vier maanden sudderden de onderhandelingen 
door. Toen belde Goossens opnieuw. Hij had nu 
een huis in de Dolesteeg, iets kleiner, maar zeker 
de moeite waard. Op een dinsdag gingen ze kij-
ken, en dezelfde week, op vrijdag, was de koop 
rond. ‘Het paste mij als een handschoen; ik heb 
geen moment spijt gehad’. 
Haar huis is inderdaad een juweel. Het is een deel 
van de schuur van het Abraham Doleklooster en 
staat op de rijksmonumentenlijst. Beneden is een 
onverwacht grote huiskamer, met een tuin die 
uitloopt in de Dolehof. 
De vrouw die het huis van de hand deed, had een 
appartement gekocht in ‘de bunker’, het nieuwe 
project op het Servaasbolwerk. Maar daarvan had 
de bouw aanzienlijke vertraging opgelopen. En 
zo duurde het nog bijna een jaar voordat Christie 
Weduwer kon verhuizen. 
Ze woont nu dus in een steegje, maar er is nog 
nooit iemand geweest die haar is komen bekla-
gen. Dat hoeft ook niet, want ze heeft het ge-
weldig naar haar zin. Ze verkocht haar auto, want 
er was geen plek om hem te stallen, werd lid van 
Greenwheels, en doet verder alles op de fiets. 
Er is slechts één minpunt, en dat is de overlast in 
het weekend van dronken lui in de steeg. Bijna 
elke vrijdag en zaterdag is het wel raak. Hard 
schreeuwen, bonken op de ramen, ruzies. Ze zou 
willen dat de steeg ’s nachts afgesloten werd, 
zoals de Dolehof, die van ’s middags zes tot ’s 
morgens negen op slot zit. 
Ze komt wel eens laat thuis, maar bang is ze nooit. 
‘De steeg is goed verlicht, dat scheelt een hoop. •

Christie Weduwer © Sjaak Ramakers

© Jaap van de Klomp
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Zeven weergaloze steegjes
Gwyon Hoogenraad

De Zeven Steegjes vormen het laatste 
buurtje in Utrecht dat binnen de singels is 
gebouwd. Het ligt tussen de Oudegracht en 
de singel aan de ene kant en de Geertekerk 
en de voormalige Martinuskerk aan de an-
dere. Tussen 1842 en 1867 verrees dit buurtje 
achter bierbrouwerij De Boog aan de Oude-
gracht. De brouwerij en het achterliggende 
gebied werden nagelaten aan de katholieke 
kerk door eigenaar Willem de Kock bij diens 
overlijden in 1761. Het R.K. Armbestuur stel-
de zich met de bouw van de huisjes ten doel 
onderdak te bieden aan de arme en kinder-
rijke gezinnen van zijn kerk. 

De zeven steegjes zijn Lange en Korte Rozendaal, 
Kockstraat, Brouwerstraat, Boogstraat, Suiker-
straat, Moutstraat en Fockstraat. Volgens een 
andere telling zou de Fockstraat er niet bij horen 
en zouden de Korte en Lange Rozendaal als 
twee geteld moeten worden. En om het nog 
ingewikkelder te maken: op plattegronden tot 
1897 komt de Hopstraat ook nog voor, maar 
deze steeg van Lange Rozendaal tot Boogstraat 
is daarna naamloos. De volksmond sprak van 
Zeven Steegjes en het blijft gissen welke stegen 
hier oorspronkelijk wel en niet onder verstaan 
werden. 

Aan de Lange Rozendaal, een uit de Middeleeu-
wen stammende steeg, werden de eerste huisjes 
gebouwd. De Kockstraat is vernoemd naar Wil-
lem de Kock. De Brouwerstraat, de Boogstraat 
en de Moutstraat verwijzen naar bierbrouwerij 
De Boog. De Suikerstraat naar de suikerraf-
finaderij die aan de Oudegracht stond naast de 
brouwerij. En ten slotte de Fockstraat, die naar 
de bouwer, timmerman J.M. Fock, heet.

Gezin met 21 kinderen 
De woonomstandigheden in de Zeven Steegjes 
waren in vervlogen tijden niet al te best. De ka-
tholieke kerk drong aan op kinderrijke gezinnen 
en zo kwam het veelvuldig voor dat er gezinnen 
met tien kinderen op 45 vierkante meter woon-
den. Beneden onder de trap was de bedstee 
voor de ouders, boven sliepen de kinderen. In de 
Suikerstraat woonde een gezin met 21 kinderen. 
De ouders sliepen beneden en alle kinderen op 
één zoldertje. 
De huisjes die rug-aan-rug zijn gebouwd krijgen 
weinig daglicht. Daarnaast zijn de straten nauw, 
de Boogstraat en het Korte Rozendaal halen 
slechts 2,40 meter. In elk straatje stond vanaf 
1862 één gaslantaarn. Als het regende, waren 
de Zeven Steegjes een grote modderpoel, want 
tot 1895 waren de straatjes onverhard. Veel be-

woners hadden tegen de voorgevel een kippen-
of varkenshok. 

Uit de gracht
De cholera tierde welig. Er waren voor het hele 
buurtje, zo’n tweehonderd gezinnen, vijf water-
pompen beschikbaar. Maar vaak nog haalden 
mensen hun drinkwater uit de gracht, ook wel 
het ‘open riool’ genoemd in die dagen. Water-
leiding wordt pas in 1883 aangelegd in Utrecht. 
Weinig huizen hadden een eigen plee, dus op 
verschillende plekken in de straatjes waren ge-
meenschappelijke privaten. 
De monumentale waarde van de huisjes afzon-
derlijk is niet groot. Het buurtje als geheel wel. 
Het is één van de typische arbeidersbuurtjes uit 
de 19e eeuw waarvan er nog maar weinig be-
waard zijn gebleven op deze schaal. Vooral in 
cultureel opzicht lijkt er verbazingwekkend wei-
nig veranderd. Waar andere 19e eeuwse wijken 
in binnensteden zijn getransformeerd tot yup-
penwijken, heeft dit wijkje zijn arbeidersstatus 
behouden. Het buurtleven is er weinig veranderd. 
Lief en leed worden gedeeld en de sociale con-
trole is groot. In bouwkundig-historisch opzicht 
zijn de rug-aan-rugwoningen interessant, een 
veelvoorkomende bouwwijze in die tijd, maar nu 
zeldzaam.  

Straatfeest in de 7 steegjes © Job de Jong 
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‘Vroeger was het amicaler’

www.binnenstadskrant.nl

Gwyon HoogenraadSloopdreiging
Dat het geheel de tand des tijds heeft doorstaan 
heeft alles te maken met de bewoners. De sociale 
cohesie is hier altijd groot geweest. In 1952 werd 
het hele complex aangekocht door de gemeente. 
Vanaf dat moment zijn de Zeven Steegjes vaak 
met sloop bedreigd. Bewoners wilden hun buur-
tje houden en kwamen in opstand. En met de 
bewoners ook de buurt, bewonersgroepen en 
belangenbehartigers. Dat was begin jaren 90, 
amper 15 jaar geleden. De enige die in herstel 
en behoud van deze bijzondere buurt heil zag, 
was de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. 
Zij restaureerde en verbeterde 128 van de 166 
woningen om het buurtje te behouden voor vol-
gende generaties. Dit grote herstel vond plaats 
tussen 1994 en 1996. Van de oude bewoners 
keerde 65 procent na de oplevering van hun huis 
terug. 

Wij-gevoel
De reden dat deze buurt haar sociale karakter 
heeft kunnen behouden is tweeledig: in de eer-
ste plaats komt dat door de terugkeer van 65% 
van de oude bewoners na de restauratie. Dit is 
mogelijk gemaakt door de betaalbare huren. De 
tweede reden is gelegen in het woningtoewij-
zingsbeleid: familie en vrienden hebben voorrang 
als er een woning vrijkomt. Zo blijft het ‘wij’-
gevoel onder de bewoners bestaan zoals dat er 
altijd geweest is. Het karakter zou verloren gaan 
wanneer er meer en meer hoogopgeleiden ko-
men wonen. Terwijl de kracht nu juist spreekt uit 
het behoud van die eigen identiteit. De doelstel-
ling van Stadsherstel is sociaal bewogen en het 
stelt het woongenot van de gewone arbeider in 
de Binnenstad veilig. Het sociaal monument blijft 
zo springlevend.

Bijnamen
De volkscultuur was er één van de bijnamentra-
ditie. Die werden gegeven omdat er tot 1811 
weinig familienamen voorkwamen. Om de vele 
Pietjes, Jantjes en Bepjes te onderscheiden was 
een bijnaam heel handig. Natuurlijk was dit vaak 
een spotnaam, maar er werd niet zwaar aan 
getild. Men stond niet stil bij de oorspronkelijke 
betekenis ervan. In de Zeven Steegjes had vroeger 
iedereen een bijnaam. Die verwees naar lichame-
lijke of geestelijke gebreken, beroep of bedrijf, 
eigenschappen en nog zo wat. 

Een fragment van een naoorlogs lied over de 
zeven steegjes van cabaretier Jan de Kleyn:

‘[…]
Daar woonde Schele Driekus, Lange Hannes,
Malle Tinus, Dikke Willem, Taaie Bart en Rooie Da.
Pietsie Moeme, Vergulde Janus, Kale Keessie,
Lord Rumboon, Knagelijntje en ’t Chineessie.
De Mof, de Mik, de Mop, Gekke Max was idioot.
Maar al die mensen die ik kende 
In mijn grauwe jeugdellende
Zijn nu dood, gewoon…maar dood. ‘ •

Op een zondagmorgen mag ik aanschuiven bij 
drie dames in de Boogstraat, die aan de koffie zit-
ten. Mevrouw Weerenstein is 87 jaar en woont al 
66 jaar in de Zeven Steegjes. Op bezoek zijn haar 
nicht [85] met dochter [59] en zij wonen al 59 
jaar samen in een huisje aan de andere kant van 
de Boogstraat. 

Het merendeel van de familie van mevrouw 
Weerenstein woonde vroeger in de Zeven Steegjes: 
‘Eerst in de Kockstraat, maar al snel ben ik met 
man en drie kinderen doorverhuisd naar de Boog-
straat. We huurden het van de Roomse Kamer 
en je moest een bewijs inleveren dat je katholiek 
was. Het was een echt katholiek buurtje. Nu is 
dat niet meer zo.’ 

Vroeger was het allemaal wel wat amicaler: 
‘Dan ging er een tafel op straat en zaten de 
mannen de hele dag te kaarten met elkaar. Nog 
steeds is de sociale controle groot in de buurt. 
Dochter Vermeer: ‘Vooral op de oudere bewoners 

let iedereen wel een beetje. Als ik de hele dag 
de gordijnen dicht zie bij de buren, ga ik wel een 
beetje opletten en trek ik aan de bel als ik het 
niet vertrouw’. 

Het huis van mevrouw Weerenstein heeft nog 
een gashaard en boven twee kleine slaapkamers. 
Douche en w.c. zijn beneden. ‘De rest van deze 
huizen hebben na de renovatie van Stadsherstel 
boven de badkamer gekregen, waardoor er een 
slaapkamer wegviel. Die hebben dus nog maar 
één slaapkamer, maar wel centrale verwarming’. 
Door de renovatie is ook de binnenplaats weg-
gevallen aan de achterkant, volgens de drie het 
grootste gemis. Daar zit nu de keuken.

‘Het is een dorpje op zich’, zegt dochter Vermeer. 
‘De twee jongens van verderop wonen er een 
maand, maar zwaaien altijd als ze langskomen. 
Dat is toch hartstikke leuk.’ En omdat veel huizen 
geen tuintjes hebben, zitten de bewoners voor 
hun deur of in het Zocherplantsoen. •

Wijk C staat aan de vooravond van een aantal be-
langrijke ontwikkelingen, waarvan de voornaam-
ste het herstel van de singel en de bouwplannen 
op het Vredenburg zijn. Ze zullen hun stempel op 
het woon- en werkklimaat in de wijk gaan drukken. 
Nu kan Wijk C ook wel wat positieve stimulansen 
gebruiken. De sociale samenhang is de laatste 
jaren bijna verdwenen, de Jacobsstraat vormt een 
grote, onaantrekkelijke en slecht oversteekbare 
barrière, de wijk kent weinig aantrekkelijke open-
bare verblijfsplekken, de verkeerscirculatie is verre 
van optimaal en vraagt in verband met de com-
partimentering van de wijken rond het centrum 
de nodige aandacht. 

Gezamenlijke productie
Als onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Binnenstad zal er een ontwikkelingsvisie 

voor Wijk C opgesteld worden. Ze moet een ge-
zamenlijke productie worden van de gemeente, 
de bewoners en de ondernemers. Er was al een 
eerste oriënteringsgesprek tussen de gemeente, 
het Wijk C Komitee en de Beheergroep Wijk C 
West. Op basis hiervan komt er een startnotitie 
die als uitgangspunt voor verdere discussies tus-
sen de verschillende belanghebbenden zal dienen. 
Diegenen die ideeën hebben over hoe het leef- en 
werkklimaat in Wijk C verbeterd kunnen worden 
of die gewoon willen meepraten over de ontwik-
kelingen in hun buurt, kunnen contact opnemen 
via b.nijssen@wokkel.net. Zij zullen begin 2009 
uitgenodigd worden voor een eerste bijeenkomst. 
Half 2009 moet de visie klaar zijn. •

Beter woon- en leefklimaat Wijk C
Ben Nijssen

 Buurtpraatje ©  Sjaak Ramakers
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Verdwenen huisnummers op de Oudegracht
Ben Nijssen

Winkelcentrum op Neude
Het postkantoor op de Neude 
wordt een winkelcentrum met 
daarboven een hotel. Het krijgt 
ook een royale ingang aan de 
kant van de Oudegracht. De 
nieuwe eigenaar is Fortis Vast-
goed. Voorlopig verandert er nog 
niets. De KPN blijft tot 2015 in het 
pand.
Het postkantoor was één van de 

‘speerpunten’ van Stadspromotie 
om alle openbare gebouwen die 
binnenkort vrijkomen een cultu-
rele bestemming te geven, of hun 
culturele bestemming te laten 
behouden. Niettemin is er bij de 
gemeente geen sprake van teleur-
stelling. Het college laat weten 
alle vertrouwen in Fortis te heb-
ben, zo meldt het AD/UN. •

Leo de Vries
In de vorige krant stond dat Erwin de Vries de maker is van het beeld 
naast de ingang van de Stadsschouwburg. Dat was een vergissing van de 
redactie. De kunstenaar heet Leo de Vries. •

Om het nog moeilijker te maken 
staat er Oranjehof op het straat-
naambordje in de steeg. Dit klopt 
niet. Eigenlijk heet de steeg De Ko-
ningspoort. Net als meerdere straat-
namen in Wijk C [Willemstraat, 
Oranjestraat, Oranjehof] is dit een 
uiting van de koningsgezindheid die 
er vroeger in de wijk heerste. 
De steeg is aan de grachtzijde voor-
zien van een fraai poortje waar tot 
voor een paar jaar terug ook nog 
een deur was. De steeg is zo smal 
dat je elkaar er nauwelijks in kunt 
passeren en loopt nu tussen de Ou-
degracht en de Oranjehof. Vroeger 
was het doodlopend. In het stuk 
steeg naast de tuin van nummer 

Beerput
Er waren meer problemen. Door 
de Gezondheidscomissie was in 
mei 1899 het water uit de pomp in 
de steeg [deze stond precies in de 
bocht] gecontroleerd. Vastgesteld 
was dat het gehalte ammoniak 5 
mg/l bedroeg. Verder was er veel 
salpeterig- en salpeterzuur aange-
toond; het keukenzoutgehalte lag 
op 250 mg/l en ook was er veel 
kalk aanwezig. Reden genoeg om 
het water af te keuren. In januari 
1899 was ook al het water in het 
huisje nummer 11 om dezelfde re-
denen afgekeurd. 
Het onderzoek was uitgevoerd om-
dat in 1897 een overvolle beerput 
was geruimd. In het gebouwtje in 
de steeg zou volgens zeggen een 
smederij hebben gezeten. 
Salpeterzuur wordt gebruikt om 
metalen op te lossen. Dat zou 
daar dus wel eens van afkomstig 
kunnen zijn. Op Oudegracht 5 
was heel lang [van voor 1895 
- ca 1940] een bedrijf in lood en 
zinkwaren, later veranderd in een 
zaak voor huishoudelijke artikelen 
van Van Reysen; misschien had die 
ook wel wat met die smederij te 
maken... iets om eens wat verder 
uit te zoeken.

Tegenwoordig blijven veel voorbij-
gangers even bij de steeg staan en 
sommigen lopen hem vervolgens 
ook in. Doe dat ook eens en kijk 
terug in een stuk vergeten historie 
en probeer je in te leven in hoe 
men toen woonde. •

Af en toe zie je het. Iemand loopt zoekend rond op de Oudegracht 
Weerdzijde en vraagt ‘Weet u ook waar Oudegracht 9 is?‘. 
Het antwoord is dat dit huisnummer niet [meer] bestaat. Je hebt 
Oudegracht 5, vervolgens een steeg en daarna Oudegracht 17. 
De nummers 7 tot en met 15 zijn er niet. Nummer 5 is voor velen 
ook al moeilijk te vinden, want de voordeur is in de steeg.

17 bevonden zich kleine huisjes 
genummerd 7, 9 en 11. De tuin 
van nummer 5 was toen veel langer 
dan nu. In of net naast deze tuin 
stond een gebouwtje; vanaf dat 
gebouwtje maakte de steeg een 
rechte bocht richting Oranjestraat 
en liep dood tegen de huizen van 
die straat. In het doodlopende stuk 
waren de nummers Oudegracht 13 
en 15, waarschijnlijk twee huisjes 
onder één kap. Dit zou het huisje 
moeten zijn dat nu sterk verval-
len en met klimop begroeid ach-
ter Oranjestraat 14 staat. In het 
Volksbuurtmuseum Wijk C is op 
een maquette te zien hoe de steeg 
gelopen moet hebben. Op de site 

www.hetutrechtsarchief.nl kunnen 
onder ‘afbeeldingen’ foto’s van de 
Koningspoort bekeken worden.

Grote gezinnen
De huisjes 7 – 11 waren tot 1925 
bewoond, de huisjes 13 en 15 tot 
1929. Het poortje bij de Oude-
gracht, zoals het er nu uitziet, is in 
1930 gemaakt. In de kleine huisjes 
woonden grote gezinnen. In huisje 
nummer 13 woonden in 1925 der-
tien personen. Niemand zal er van 
opkijken dat de woonomstandig-
heden in die huisjes niet al te best 
waren. In het Volksbuurtmuseum 
ligt een brief uit 1902 van een 
huurder [Beeker] van nummer 11 
die klaagt over achterstallig onder-
houd aan zijn woning. De brief is 
gericht aan de Gezondheidcomissie 
te Utrecht. De bewoner meldt dat 
hij de eigenaar van zijn huis, die op 
de Weerdsingel WZ woont, meer-
malen heeft gewezen op rook of 
reuk [niet goed te lezen] die in de 
woning hangt, zodat hij gedwongen 
is de ramen open te laten staan en 
dat het regenwater via een gat in 
het dak en scheuren in de muren 
naar binnen loopt. Het antwoord 
van de Gezondheidcommissie is ook 
bijgevoegd. Bij een onderzoek was 
vastgesteld dat de oorzaak van de 
klachten deels te wijten was aan 
de ‘onzindelijke ‘ manier waarmee 
de bewoners met de woning om-
gingen. De eigenaar zou bereid zijn 
direct de nodige verbeteringen aan 
te brengen. Na deze verbeteringen 
zou de woning weer geheel geschikt 
voor bewoning zijn.

De Koningspoort © Sjaak Ramakers

De Zakkendragerssteeg, altijd levendig © Jesse Pouw
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Zakkendrager: een steeg krabbelt op
Jesse Pouw

Mia de Lorenzo weet het nog precies. Als 
geen ander kan zij vertellen over de recente 
geschiedenis van de Zakkendragerssteeg. 
Haar schoonvader Guido de Lorenzo opende 
de eerste Italiaanse ijssalon van Nederland 
in Utrecht. Zijn zoon Italo begon in 1971 de 
ijssalon van Venezia op de hoek van de Oude-
gracht-Zakkendragerssteeg. Op nummer 2 in 
de steeg zit de ingang van het woonhuis. Mia 
woont daar sinds 1969. 

De evenkant, de linkerzijde, vanaf de Oudegracht 
gezien, was in die begintijd een vervallen bende. 
‘Er was een oude fietsenstalling, verder zat er 
eigenlijk niets.’ Samen met pianohandelaar Wage-
naar, die zijn zaak had op Oudegracht 107-109, 
vatte haar schoonvader een nieuwbouwplan op 
voor een stuk van de steeg, met gevels die dertig 
centimeter terug kwamen te staan, om op die ma-
nier straatbreedte te winnen. Het project sloeg in 
eerste aanleg totaal niet aan. Alles liever dan leeg-
stand, was het motto, en daarom mochten onder-
nemers in het begin gratis in de pandjes zitten. 

Muurschildering
Een deel van de oneven kant van de steeg was in 
handen van ontwikkelaar Smulders. Op archief-
foto’s is het bord voor het appartementencomplex 
‘Plan Binnenhof’ op de gevels van dichtgeplankte 
panden te zien. De appartementen – met be-
drijfsruimten er onder aan de kant van de steeg 
- werden onder meer gebouwd op het erf van het 
huidige Oudaen. Het leven keerde terug.
In de jaren tachtig en negentig ging de steeg er 
nog beter uitzien. In l993 kwam er bijvoorbeeld 
een muurschildering van Adri de Bruin, tegen de 
aanplak en de graffiti.’

Vrolijk straatje
Anno 2009 is de Zakkendragersteeg een vrolijk 
winkel- en restaurantstraatje, met een spoor van 

geestige, gekleurde lampjes in de bestrating. De 
Vereniging Grachtstegen, zo’n tien jaar terug op-
gericht als spreekbuis naar de gemeente, speelde 
een belangrijke rol in die gunstige ontwikkeling. 
Grachtstegen behartigt de belangen van de zeven 
stegen tussen de Oudegracht, het Vredenburg, 
de Lange Elisabethstraat en Steenweg. 
Mia de Lorenzo: ‘Het was toen heel hard nodig; in 
de Zakkendragerssteeg zorgden verslaafden voor 
veel overlast. Met hulp van de politie is dat opge-
lost en in overleg met het wijkbureau is er meer 
straatverlichting gekomen’. 
Maar aandacht blijft altijd nodig om de boel netjes 
te houden, merken de ondernemers en de bewo-
ners. ‘Dit is een druk belopen gebied; daar slaat de 
verpaupering snel toe, de steeg slijt. Het vergt veel 
inzet om alles bij te houden.’

Verdachte zeden
Vroeger was de Zakkendragerssteeg geen bin-
nenstedelijke hotspot, wellicht enkel voor het 
zakkendragersgilde. Bekend is het bestaan van het 
Zakkendragershuisje, maar dat is al heel lang weg. 
Het online archief van het Utrechts Nieuwsblad uit 
1893 rept van een knokpartijtje tussen een slagers-
knecht en veldartillerist. Volgens de laatste was de 
slagersknecht uit op ruzie en begaf hij zich met 
een ‘vrouw van verdachte zeden’ in een herberg 
aan de steeg. Foto’s uit de jaren vijftig op de site 
van Het Utrechts Archief tonen een vrij troosteloos 
steegje met zwerfvuil en wrakke fietsen. 

Hoe anders is het nu. ‘Natuurlijk zetten we ons in 
om het hier leuk te houden‘, zeggen Betsie Wasse-
naar en Ton Bals van de milieuvriendelijke kantoor-
vakhandel en cadeauwinkel ‘Bureaubewust’. 
Bals: ‘De steeg betekent méér voor ons dan een 
plek waar we ons geld verdienen. Het is onze leef-
omgeving. Toen wij hier in 1994 kwamen, begon 
het steeds meer een winkelstraatje te worden. 
Met alle ondernemers hebben we goed contact, je 
loopt makkelijk even naar elkaar toe.’

Levendigheid
De Zakkendragerssteeg heeft voor zo’n smal 
straatje best veel te bieden, vinden ze. Wassenaar: 
‘Er zitten bijzondere winkels die gericht publiek 
trekken. Bijvoorbeeld Ria’s Fournituren, Crystal 
Moments en Rob de Kapper. Daarvoor komen 
mensen speciaal naar de stad. Maar ook voor de 
restaurants. De levendigheid is in de afgelopen 
tien jaar absoluut toegenomen. Dat komt de net-
heid en bereidheid om de steeg schoon te houden 
ten goede’. 
Niet alles gaat makkelijk, zeggen ze. Ze hebben 
bijvoorbeeld erg veel last gehad van zwerfvuil, 
vooral na de marktdagen. Het Vredenburg werd 
netjes schoongemaakt, maar het vuil dat de steeg 
inwaaide, bleef liggen. Een gunstig effect had de 
afsluiting van het binnenterrein van het Binnenhof 
in de jaren negentig. Het was bezig een openbaar 
toilet te worden.

Eén gezicht
Ook Wassenaar en Bals merken dat er nooit 
sprake is van een status quo; aan een goede leef-
omgeving moet blijvend worden gewerkt. Met 
succes strijden de ondernemers en bewoners te-
gen zwerfvuil, graffiti en vandalisme. Deze maand 
worden aan de leden van Vereniging Grachtstegen 
verschillende visies gepresenteerd die het gehele 
stegengebied nog aantrekkelijker moeten maken. 
De plannen zijn op verzoek van de vereniging door 
verschillende partijen gemaakt. Wassenaar en Bals 
zien het wel zitten: ‘Het moet een gezamenlijke 
upgrade worden zoals het Museumkwartier on-
derging. Dat zorgt voor één gezicht naar de bui-
tenwereld.‘ •

De bijeenkomst van Vereniging Grachtstegen 
is op 21 januari 2009 vanaf 18.00 uur in 
Restaurant Mahanakorn aan de Oudegracht 
140 a/d werf. •

Ton Bals en Betsie Wagenaar: onze leefomgeving © Jesse Pouw

De Zakkendragerssteeg, altijd levendig © Jesse Pouw
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Westzijde Stationsgebied: eerste scheurtjes in de planning
Arend Odé

Her en der beginnen de eerste serieuze sloop- 
en bouwwerkzaamheden in het Stations-
gebied. De meeste activiteiten zijn waar te 
nemen op het Vredenburg, waar een deel 
van het muziekcentrum is verdwenen en een 
bouwput is uitgegraven voor een winkel-
woongebouw van Corio. Toch komt van de 
voortvarende planning, zoals de gemeente 
deze op haar website toont, weinig terecht. 
Dit geldt in het bijzonder voor de Jaarbeurs-
kant van het station, waar de schop voor-
lopig nog niet in de grond gaat. 

Wie over de Croeselaan langs het Jaarbeurs-
gebied komt, wordt al gauw afgeleid door de 
nieuwe torens van de Rabobank. Uiteindelijk zal 
dit gebouw met ruim honderd meter het hoogste 
punt van het Stationsgebied worden en reeds nu 
wordt duidelijk dat het de aanblik van het ge-
bied sterk zal veranderen. Toch maakt de nieuwe 
Rabobank geen deel uit van het Stationsgebied. 
Sterker nog, juist omdat het er net buiten ligt, 
heeft deze bank toestemming gekregen om af 
te wijken van de maximale bouwhoogte van 
negentig meter, zoals van toepassing voor het 
Stationsgebied. 

Bouwput
Voor het overige is het langs de Croeselaan en op 
het Jaarbeursterrein nog akelig stil. En dit terwijl 
de website van de gemeente ons allerlei groot-
schalige projecten voorschotelt, waarmee het 
afgelopen jaar begonnen had moeten worden. 
Zo staat er te lezen dat begin 2008 zal worden 
aangevangen met de bouw van een megabios-

coop. Ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van 
een nieuw Casino, dat ook een jaar geleden van 
start had moeten gaan. Daarnaast wordt aange-
geven dat medio 2008 de eerste palen voor een 
nieuw hotel de grond in gaan. Ook hier – precies 
tegenover het Beatrixgebouw – bespeuren we 
nog weinig leven. Wat dus eigenlijk een enorme 
bouwput had moeten zijn, ligt er nu tamelijk in-
geslapen en onveranderlijk bij. 

Casino
Een eerste signaal dat het allemaal minder vlot 
verloopt, bereikte ons in het najaar van 2008, 
toen Holland Casino aankondigde de bouw van 
een nieuw casino voorlopig uit te stellen. Het 
aanvankelijke plan was dat er één groot nieuw 
casino zou worden gebouwd, maar dit staat nu 
op losse schroeven. Het gaat namelijk niet goed 
bij Holland Casino en er moet flink bezuinigd 
worden. Een woordvoerder van het casino gaf in 
de media te kennen dat er nog eens goed moet 
worden gekeken naar de geplande investeringen 
in het Stationsgebied.

Bioscoop
Maar ook de Wolff Cinema Groep heeft weinig 
haast, zo ziet het er naar uit. In 2003 gingen 
de gemeente Utrecht, de Jaarbeurs en de Wolff 
Cinema Groep de intentie aan om via het be-
oogde bouwprogramma een megabioscoop te 
realiseren. De bioscoop moet maar liefst 18 film-
zalen en bijna 5.000 stoelen krijgen. Zelf geeft 
Wolff aan dat er momenteel nog steeds geen 
definitief startpunt is bepaald. Vooral hebben de 
nieuwe procedures in het kader van de Europese 

milieueisen voor veel vertraging gezorgd. Daar-
naast geeft men toe zich verkeken te hebben 
op de complexiteit van bouwaanvragen waarbij 
meerdere partijen betrokken zijn. Naar verwach-
ting hoopt men in de eerste helft van 2010 een 
bouwvergunning te krijgen. De bouw zelf zal on-
geveer een jaar duren. 

Hotel
Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een 
nieuw hotel. Volgens de tijdsbalk van de gemeen-
te zou er medio 2008 worden aangevangen met 
een groot complex op de Croeselaan, waarin zo-
wel een hotel als een appartementen gehuisvest 
moeten worden. Navraag bij Amrâth Hotels leert 
echter dat er pas gebouwd gaat worden wanneer 
alle partijen op het huidige Jaarbeursgebied over-
eenstemming over hun plannen hebben bereikt. 
Hiervan is volgens de hotelgroep nog altijd geen 
sprake. In het jaar 2009 verwacht Amrâth Hotels 
dan ook geen concrete bouwactiviteiten.

Stadskantoor
Het meest concreet lijkt nog de bouw van het 
nieuwe stadskantoor. Dit gebouw moet deels 
boven de stationsingang aan de westkant van de 
stad komen en zal twee massieve torens van ruim 
90 meter krijgen. De planning is dat er begin 
2009 begonnen gaat worden met de bouw van 
dit stadskantoor. Begin 2012 moet het in gebruik 
worden genomen. Het is niet toevallig dat uitge-
rekend de gemeente het voortouw neemt in dit 
deel van het Stationsgebied. De private partijen 
hebben duidelijk minder haast. •                    

Uitsluitend bouwactiviteiten bij de Rabobank © Sjaak Ramakers
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De redding van een skelet
Dick Franssen

Onbewoonbaar verklaren. Dat 
deed de gemeente vroeger veel. 
Als een huisje niet aan de mini-
mum-eisen voldeed, werd het 
dichtgetimmerd. En dan duurde 
het meestal niet lang tot jochies 
er de fik in staken. Zodat je weer 
een paar parkeerplaatsen had. 

Toen Wim van Willigenburg [65] 
begin jaren tachtig VVD-wethouder 
openbare werken en monumen-
tenzorg werd, was dat nog de 
Utrechtse praktijk. Hij stoorde zich 
daaraan. Want dankzij een artikel in 
het Utrechts Nieuwsblad over een 
jonge vrouw die een onbewoonbaar 
verklaard huisje in de Tuinstraat 
[eigenlijk een steeg] had gekraakt, 
was hij tot het inzicht gekomen 
dat het doodzonde was als de 
stegenstructuur in de Binnenstad 

verdween. Hij had in het ambtelijk 
apparaat al verscheidene ‘vlugschrif-
ten’ rondgestuurd, bestaande uit 
een vel A3 met een foto en een vrij 
dichterlijke tekst, en nu kwam er 
ook een vlugschrift over stegen, die 
volgens hem ‘het skelet vormden 
van de Binnenstad’. Vervolgens 
ging hij met een aantal invloedrijke 
ambtenaren naar de kraakster in de 
Tuinstraat. ‘Ik vond haar zeer moe-
dig. We zijn langs geweest om onze 
bewondering uit te spreken.’

Er valt een naam: Barend Schreu-
ders, jarenlang raadslid voor de 
CPN. Man van gezag. Onkreukbaar. 
Lijnrecht tegenover de VVD-wethou-
der als het over de stegen ging. Uit-
bannen wilde Schreuders alles wat 
te maken had met mensonwaardige 
omstandigheden waaronder arbei-

ders moesten wonen. Niks roman-
tiek. Rottigheid.

Gek geworden 
Hij vertelt dat zijn collega-wethou-
der Harteveld eens had opgemerkt 
dat gezinnen met kinderen niet in 
de Binnenstad thuishoorden, en 
zeker niet in stegen. ‘Ik zei: ‘Zijn we 
nu helemaal gek geworden. ‘Nu 
voegt hij er aan toe: ‘We hebben er 
toen voor gepleit de mensen terug 
te laten komen naar de Binnenstad. 
Maar ik vraag me af of de bewoners 
er nu nog wel zo blij mee zijn, want 
er zijn wel erg veel evenementen.’ 
Nee, hij is niet enthousiast over het 
gemeentebeleid. ‘Utrecht heeft een 
grote traditie op het gebied van 
slopen. Afbreken, dat kunnen we 
goed.’ De sloop van de Mariakerk 
in de negentiende eeuw, één van 

de grootste romaanse kerken in de 
noordelijke Nederlanden, gaat hem 
nog steeds aan het hart. Thuis, in 
Utrecht-Oost, heeft hij een ingelijst 
gemeentestuk waarin de Jaarbeurs 
in de jaren twintig twee bouwplaat-
sen worden aangeboden: de Catha-
rijnesingel en het Janskerkhof, op 
de plaats van de Janskerk, ‘want die 
was er toch slecht aan toe’.

Crisisbouw
Met de stegen, is het daar tenslotte 
toch weer goed mee gekomen? 
Maar heel betrekkelijk, vindt Van 
Willigenburg. Over de zuidelijke Bin-
nenstad kun je redelijk tevreden zijn, 
ook al bestaan de nieuwe huisjes 
daar volgens hem voor een flink deel 
uit ‘crisisbouw’. ‘De VVD werd weg-
gehoond als we zeiden dat de domi-
nantie van de sociale woningbouw 
veel te groot was. Met zeventig 
- tachtig procent in de sociale sector 
roep je de verpaupering op’. 
Maar wandelend door stegen met 
nieuwe huisjes moet Van Willigen-
burg toegeven dat de voorspelling 
niet is uitgekomen. Het had mooier, 
zorgvuldiger, eleganter gekund, 
maar verpauperd is het niet. 

Reet in de Muur
En hoe zit het met de stegen in het 
midden van de oude stad? ‘Veel on-
gunstiger. De Zakkendragerssteeg is 
er aardig bovenop gekomen. Maar 
neem de stegen aan weerskanten 
van de Hema. Niks van over, na de 
winkeluitbreiding.’ 
De bedoeling van de afspraak met 
stegenkenner Van Willigenburg is 
om samen een wandeling uit te zet-
ten. We lopen van de Mariahoek 
naar de Doelenstraat en dan terug 
richting Hamburgerstraat. De Stro-
steeg laten we zitten, wat jammer is, 
want middenin zat ooit het zij-steeg-
je Reet in de Muur. Die plek had hij 
wel willen aanwijzen. 
Als wethouder liet hij destijds een 
inventarisatie maken van alle stegen 
in de Binnenstad. Ze kwamen tot 
driehonderd. Niet bijgehouden is 
hoeveel er nog toegankelijk zijn. En 
wat is toegankelijk?‘Als je ergens 
een deur ziet waar wel eens een 
steegje achter kan zijn dan druk je 
er gewoon hard tegen’, zegt hij, en 
neemt op de Lange Nieuwstraat de 
proef op de som. En ja hoor, de deur 
gaat open. •

Wim van Willegenburg © Humphrey Daniëls
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Terugkeren naar de Springweg, rechtsaf, en 
rechts het volgende straatje in: de Andreas-
straat, met halverwege rechts de toegang tot de 
Andreashof, met links mooi opgeknapte witte 
huisjes,met felrode luiken. De vijfde deur gaf 
vroeger toegang tot de gezamenlijke plee.

Niet klein te krijgen
Weer terug naar de Springweg, de Lange Smee-
straat oversteken, langs de synagoge, over het 
Geertekerkhof, door de smalle doorgang langs de 
kerk, en dan de Korte Rozendaal in. We zijn nu 
in de Zeven Steegjes, gebouwd voor de arbeiders 
van de brouwerij op de Oudegracht. Bij het begin 
van de Korte Rozendaal ligt in het plaveisel een 
tegel met de tekst: ‘Hier is men klein behuisd, 
maar niet klein te krijgen’. ‘Slauerhoff,’ staat er 
onder, maar dat is onjuist. Het is een dichtregel 
van Ulrich Jeltema.
Rondkijken in de Zeven Steegjes, en vervolgens 
via de Lange Rozendaal naar de Oudegracht. 
Brug oversteken, rechtsaf, en bij Gall & Gall, te-
genover de voormalige brouwerij, naar beneden, 
de werf op. Vrijpostige blikken in interessante 
interieurs. Doorlopen tot Wijde Watersteeg. Naar 
boven, Twijnstraat in, schuin oversteken naar 
Doelenstraat, met daar aan het einde, links, het 
Nicolaasklooster [het Doelenhuis]. De poort staat 
doorgaans open. Gebruik de gelegenheid om 
binnen rond te kijken. Het is een schitterende 
verborgen plek. 

Kroegen genoeg
Linksaf, Nicolaasdwarsstraat in, en dan vrijwel 
rechtuit, onder de poort van het W.A. huis door. 
Doorlopen tot aan de Vrouwjuttenstraat, schuin 
oversteken, pal richting Dom lopen, door smal, 
openstaand hek. Het pad loopt langs speeltuin 
De Kleine Dom en komt uit op de Lange Nieuw-
straat. Een paar prachtige stegen heeft u nog 
tegoed: de Dorstige Hartsteeg, de Regulieren-
steeg en de Abraham Dolesteeg. Ze verbinden de 
Lange Nieuwstraat met deOudegracht.
De Korte Smeestraat in, halverwege rechtsaf, 
en zo binnendoor naar de Dorstige Hartsteeg. 
Linksaf naar de Oudegracht, rechts en dan 
weer rechts, door de Regulierensteeg naar de 
Lange Nieuwstraat. Dan iets verder de Abraham 
Dolesteeg in [het straatnaambordje was toen wij 
er waren overgeplakt; ‘‘t Verkrachterssteegje’ 
stond er]. Halverwege naar links, naar de verstilde 
Abraham Dolehof, met uitgang naar de Lange 
Nieuwstraat, naar het einde van de wandeling.
Kroegen zijn bij deze stegentocht niet aangege-
ven, maar ze zijn er genoeg. •

De binnenkant van de Binnenstad

Ook voor heel wat bewoners is de binnen-
kant van de Binnenstad vol verrassingen. 
Dat je een rondwandeling van anderhalf 
uur kunt maken waarbij je nauwelijks in 
‘gewone’ straten komt, en allerlei mooie, 
onverwachte plekjes ziet, dat weet lang niet 
iedereen. Samen met ‘stegenkenner’ Wim 
van Willigenburg zette de Binnenstadskrant 
op deze pagina’s een traject uit. Tip:wip de 
nietjes even op, haal deze bladzijden er uit, 
en bewaar ze. 
Van Willigenburg kent een hoop mensen, en 
is niet te beroerd hier en daar aan te bellen 
om een verborgen binnentuin of een andere 
bijzonderheid te laten zien. Wij beperken 
ons tot de ‘openbare’ route, die begint in de 
Mariahoek, en eindigt op de Lange Nieuw-
straat, dichtbij de Hamburgerstraat.

 De route 

De Mariahoek is de ‘zijtak’ van de Mariaplaats, 
achter de bebouwing van het Willemsplantsoen. 
Loop de Mariahoek in, en neem aan het eind het 
pad tussen twee tuintjes door. U bent nu in Mid-
deleeuws Utrecht. Rechts in het poortje is de ach-
teruitgang van de Gertrudiskapel, een prachtige 
schuilkerk, waarvoor nog niet zo lang geleden 
sloopplannen bestonden.
Steek het plein over en neem een van de twee 
ingangen van het nieuwbouwcomplex, een ont-
werp van de Belgische architect Bob van Reeth. 
Loop langs de linkerkant helemaal naar achteren, 
en vindt daar rechts een uitgangetje naar de 
Walsteeg. Linskaf naar de Springweg. Schuin 
oversteken en even door de Teugelhof kronkelen, 
om vervolgens terug te keren naar de Springweg. 
Aan de rechterkant, iets verderop is hotel Karel V, 
in al zijn pracht. Kijk en geniet in de semi-open-
bare tuin.

Quasi-antiek zuilenwerk
Op de Springweg links de Jacobsgasthuissteeg 
in, tot aan een verbreding, met rechts, op num-
mer 13, een fraai huisje, langs een beeld van een 
pelgrim, in zuidelijke richting verder gaan, door 
een fraai groen gebied, met links de achterkant 
van het NV-huis en verderop rechts enig quasi-
antiek zuilenwerk [afkomstig uit Rotterdam]. Het 
pad komt uit in de Brandstraat. Rechtsaf, naar 
de Springweg. Iets teruglopen, in noordelijke 
richting, en dan aan de linkerkant een poortje 
[Tuinstraat] door. Rechts een rij fraaie witte huis-
jes, ternauwernood ontsnapt aan de sloop. Hier 
begon Van Willigenburg destijds als wethouder 
monumenten zijn kruistocht voor het behoud van 
de stegen.

fotografie © Sjaak Ramakers
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De routekaart
Anton van Tetering studio Haverstraat
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Dick Franssen
‘Stinkende best’ in Breedstraatbuurt

Maanden wachtte de buurt op de kennisma-
king met de straatmanagers, maar nu was het 
dan zover. In De Kargadoor vertelden Pijlman 
en zijn collega Pieter de Rijer wat hun plannen 
en mogelijkheden zijn. Ze gaan opereren vanuit 
een kantoortje in één van de drie voormalige 
prostitutiepanden in de Hardebollenstraat, die de 
gemeente in november kocht. Elke donderdag 
zijn ze daar bereikbaar.
In eerste instantie hadden ze een aanstelling voor 
een jaar, maar het is de bedoeling dat ze ‘lang-
durig aan de slag gaan’. Volgens Van Eijk zelfs 
net zo lang tot de Breedstraatbuurt ‘alleen weer 
als positief bekend staat’. 

Blow and ride
Op de website www. Utrecht.nl staat het hele 
Plan van Aanpak, een dik pakket vol goede 
voornemens. Voorlopig komen er vooral ‘kleine 
acties die laten zien dat het menens is’, zoge-
naamde quick wins, zoals een betere bestrijding 
van straatvuil, fietswrakken en graffiti. Met ge-
mengde gevoelens hoorde de buurt aan dat bij 
de coffeeshop Koffiedik tijdelijk twee extra plek-
ken voor kortparkeerders komen. Het is volgens 
Pijlman niet de bedoeling daarmee extra klanten 
te trekken, maar om de overlast van rondrijdende 
auto’s te beperken [‘blow and ride’].
Overigens gaat Koffiedik [één van de twee over-

gebleven coffeeshops in de Breedstraatbuurt] op 
termijn vertrekken. Eigenaar en gemeente zijn op 
zoek naar een andere locatie aan de rand van de 
stad.
De gedachte is dat je alleen een veilige buurt 
kunt hebben als de structuur in orde is. Dat be-
tekent onder meer een goed aanbod van winkels 
en bedrijven in allerlei branches, plus een horeca 
die geen overlast geeft. 
Pijlman en De Rijer willen er tegenaan, gesteund 
door een klankbordgroep van ongeveer acht 
bewoners en ondernemers. Vertegenwoordigers 
van Mitros en Portaal zullen ‘in het project wor-
den gesleurd’. 
Volgens wijkchef Alfred Stoker is er geen gebied 
in de Binnenstad dat van de politie zoveel aan-
dacht krijgt. Er zijn de laatste tijd diverse dealers 
aangehouden. De acties gaan door, met name 
ook in de Voorstraat, rondom de Sleep-Inn en het 
Smulhuis. •

Heel wat mensen in de Breedstraat en omgeving wachten af of het Plan van Aanpak voor 
hun buurt werkt, en straatmanager Lars Pijlman geeft hen daarin groot gelijk. Toch kan de 
buurtaanpak alleen een succes worden als ook bewoners en ondernemers er hun schouders 
onder zetten. Wij kunnen het niet alleen, zei wethouder Cees van Eijk, die er aan toevoegde 
dat de gemeente in elk geval ‘z’n stinkende best zal doen, ook als dingen tegen zitten’.

Ben Nijssen
Monumentale bomen onvoldoende beschermd 

De stichting Singelgebied Utrecht heeft het initia-
tief genomen om de herstelwerkzaamheden in het 
Zocherplantsoen te evalueren. Op basis van het 
Beheerplan Zocherplantsoen is er een opsomming 
gemaakt van allerlei items die aangepakt zouden 
worden en is zo objectief mogelijk vastgesteld of 
en zo ja in hoeverre dit al gebeurd was. Deze lijst 
werd voorgelegd aan de klankbordgroep, des-
kundige geïnteresseerden en vertegenwoordigers 
van de gemeente, waaronder wethouder Robert 
Giesberts. 
Tijdens een bijeenkomst in de Kargadoor werd uit-
gesproken dat er wel degelijk veel was aangepakt 
in het plantsoen. Dat neemt niet weg dat het doel 

van de evaluatie vooral was om na te gaan wat er 
nog te doen valt en te proberen dat via politieke 
beïnvloeding alsnog te laten uitvoeren. 

Positiever svp
De gemeentelijke vertegenwoordigers onthielden 
zich grotendeels van commentaar, maar spraken 
wel uit dat ze een meer positieve benadering op 
prijs zouden hebben gesteld. Een commentaar per 
punt zou de gemeente schriftelijk geven. Door de 
overigen werd vastgesteld dat met name maat-
regelen werden gemist die zijn bedoeld om de 
monumentale bomen te beschermen. Verder ont-
breekt er een financiële verantwoording zodat er 

niet op basis van de uitgaven prioriteiten kunnen 
worden vastgesteld.
Een overzicht van nog uit te voeren werkzaamhe-
den zal aan het college en aan de gemeenteraad 
worden aangeboden. De gemeenteraadsleden van 
zes fracties die ook aanwezig waren opperden de 
mogelijkheid om tijdens een raadsinformatieavond 
de evaluatie van het herstel van het Zocherplant-
soen door de stichting te laten presenteren. De al-
gemene conclusie was dat de evaluatie zeer nuttig 
was, dat de beheervisie een nuttig instrument was 
gebleken te zijn en dat de gemeente had verzuimd 
jaarlijkse evaluaties zoals aanbevolen in de Beheer-
visie uit te voeren. •

Ben Nijssen

Wijkakkoord dichtbij

De werkgroep Senioren Actief heeft de opstel-
ling van een wijkakkoord een stuk dichterbij 
gebracht. Doel van een dergelijk akkoord is 
het realiseren van een integraal aanbod van 
huisvesting, diensten, welzijn en zorg voor 
iedereen in alle levensfasen [dus niet alleen 
voor ouderen, maar ook voor jongeren] in een 
sociaal veilige en toegankelijke woonomge-
ving. De Binnenstad is hierin niet uniek, er zijn 
al wijkakkoorden opgesteld voor Lunetten, 
Transwijk, West, Overvecht-Noord en Ondiep. 

Op initiatief van Senioren Actief kwamen in het 
Bartholomeusgasthuis vertegenwoordigers van de 
[oudere] bewoners van de Binnenstad, woningcor-
poraties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en de 
gemeente bij elkaar om de facetten van een wijkak-
koord te bespreken. Dit gebeurde in de vorm van 
een forum waarop de aanwezigen in de volle zaal 

onder leiding van de dagvoorzitter Cees Grimber-
gen konden reageren. Op dit moment is de Binnen-
stad de wijk van Utrecht met het laagste percentage 
55-plussers. De komende jaren stijgt dit percentage 
echter dusdanig dat het gemiddelde percentage 
ouderen in Utrecht wordt bereikt. De Binnenstad is 
daarmee een van de weinige wijken in Utrecht die 
‘vergrijst’.

Enthousiasme
In opdracht van de wijkraad heeft het bureau 
Labyrinth in 2007 de huisvestigssituatie van senioren 
in de Binnenstad onderzocht en de woonwensen 
voor de toekomst vastgelegd. Senioren zullen op 
zoek gaan naar een aangepaste woning, het liefst 
een huurwoning en ín de Binnenstad. Het toekom-
stige aanbod is echter nog onvoldoende. Ook voor 
starters en met name in de sociale huur en koop 
zal er te weinig aanbod zijn. De woonomgeving in 
de Binnenstad moet ‘rollatorproof’ worden en er 
dienen kleinschalige groenvoorzieningen te zijn. 
Het onderhoud moet voldoende zijn en er moeten 

bankjes staan voor rust- en ontmoetingsplaatsen. 
Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen zijn goed bereikbare voorzieningen voor wel-
zijn en zorg noodzakelijk met een goede spreiding 
over de wijk. Welzijnsorganistie Cumulus en het 
Bartholomeusgasthuis zullen hierin een belangrijke 
rol moeten gaan spelen. Het plan is gelanceerd om 
een ‘woonservicezone’ in en rond het Gasthuis te 
ontwikkelen.

Halverwege 2009
De algemene regie voor het opstellen van het wijkak-
koord dient bij de gemeente te liggen, die daarvoor 
een stedelijk stappenplan heeft ontwikkeld. Dit plan 
voorziet in een analyse van de situatie in de wijk, een 
inventarisatie van de ambities, het opzetten van een 
projectstruktuur [deelnemers uit alle organisaties], 
formulering van maatregelen en actiepunten en ten 
slotte ondertekening van het wijkakkoord door alle 
partners. Wat het betreft dit ondertekenen wordt ge-
mikt op halverwege 2009. Gezien het enthousiasme 
tijdens de bijeenkomst moet dit haalbaar zijn. •
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Een boek voor de buurt

‘Daar moet verandering in komen’, riepen wij op 
een dag allemaal.
Wie zijn wij? De werkgroep Verfraaiing, 
met daarin Noor van Mierlo, Gerard Mikx en vele 
anderen die hart hebben voor onze Breedstraat-
buurt. 
Wat willen wij? Verhuizen zonder dozen! Ook 
zonder te verhuizen denken wij in een leukere 
buurt te kunnen wonen. 
Als we het gevoel van betrokkenheid en verbon-
denheid bij de bewoners zouden kunnen verster-
ken, zou dat zeker een stap in de goede richting 
zijn.

Daarom willen we nu met zijn allen een geweldig 
boek maken over de zonzijde van de buurt, zon-
der de schaduwzijde uit het oog te verliezen. Alle 
buurtbewoners mogen meedoen; groot, klein, 
oud en jong. 
De gemeente reageerde heel enthousiast op 
onze plannen en heeft al subsidie toegezegd. 
Tom Schrurs van Cumulus gaat ons ook helpen 
en daar zijn we heel blij mee. Maar minstens zo 
belangrijk is dat jullie ons laten weten wat er in 
jullie straat gebeurt: de opmerkelijk leuke dingen, 
maar ook de minder prettige.

Wat wij al weten:
•  Dat met hulp van de drieling bollen zijn 
 geplant in het talud van de Asch van Wijkskade.

•  Dat er een mevrouw is die condooms verzamelt  
 en opruimt.
•  Dat bewegingsgevoelige lampen zijn aange  
 bracht in de Tweede Achterstraat. 
•  En het huis met de koppen opnieuw wordt 
 geverfd.
•  Dat de tuin aan de Lange Lauwersstraat is 
 opgeknapt en onderhoudsvriendelijker 
 is gemaakt in overleg met de bewoners.
•  Dat een van onze buurtbewoners in het 
 Magazine van de Volkskrant heeft gestaan. 

•   En dat de oudste mevrouw van de buurt nog  
 steeds haar mooie voortuin bijhoudt. 

Dit is vast het topje van de ijsberg. Met jullie 
hulp kunnen wij deze lijst heel veel langer en 
boeiender maken. Mail of schrijf ons daarom 
wat jij het leukste vindt in de buurt of wat 
je grootste ergernis is. Graag reacties naar : 
breedstraatbuurt@gmail.com 
of: t.schrurs@cumuluswelzijn.nl •

Het gebeurde op een donkere middag in december, kort voor het begin van de kerstvakantie, 
dat in speeltuin De Kleine Dom een mooi houtvuur brandde met daaromheen kinderen, die luisterden 
naar een prachtig verhaal. Het schemerde al, en in hun hoofden werden de woorden werkelijkheid. 
Stonden ze daar nog wel? Of waren ze meegevoerd met de rook, over de daken, de grachten, 
de singel, naar andere steden, onbekende landen? •

Op een donkere wintermiddag

Noor van Mierlo en Gerard Mikx © Humphrey Daniëls

De avond over de wijkraadpleging in de Lutherse 
kerk is vooral gezellig geworden. Het beloofde 
vuurwerk bleef uit. Aangekondigd was dat de 
wethouders Van Eijk en Giesberts op een pit-
tige manier geconfronteerd zouden worden 
met de resultaten van de wijkenquête, maar dat 
gebeurde niet. Wijkraadslid Eric Balemans zette 
meteen bij het begin al de toon met de medede-
ling en dat zowel de bewoners als de politici het 
beste voor hebben met de Binnenstad. Vervol-
gens mocht Van Eijk wat filosoferen, en kwam 
Giesberts weg met enkele algemene reacties op 
opmerkingen uit de zaal. 
Van Eijk zei onder meer dat de grote ambities 
van het gemeentebestuur een enorme druk op 
de Binnenstad veroorzaken. ‘Af en toe kraakt het 
een beetje’. Er moet volgens hem een balans ont-
staan. Hij gelooft dat de vernieuwing van het Sta-
tionsgebied en de ontwikkeling van de poortge-
bieden van de Binnenstad de oplossing dichterbij 
zullen brengen. Maar voorlopig staat ons nog wel 
wat te wachten. ‘We zullen de komende jaren in 
de Binnenstad veel voor onze kiezen krijgen, tot 
chaos toe.’ •

[tussenkop]Stekker er uit

Avond Lutherse Kerk 
vooral gezellig

Dick Franssen

 © Sjaak Ramakers



Binnenstadskrant pagina 16

Wijkraadpleging: Binnenstadbewoners best  tevreden, toch overweegt een derde te verhuizen

In september stond in de Binnenstadskrant 
een enquête over het wonen in de Binnen-
stad, opgesteld door de Wijkraad Binnen-
stad. Er werd in groten getale gereageerd, 
ruim 1000 Binnenstadbewoners vulden de 
enquête in. Voor ons als Wijkraad betekent 
dit dat de leefomgeving van de Binnenstad 
de bewoners na aan het hart ligt. Het is voor 
ons ook een geweldige opsteker om het 
werk als Wijkraad met nog groter enthou-
siasme voor de Binnenstad te doen. In dit 
artikel geven we een korte weergave van de 
resultaten en blikken we terug op de discus-
sieavond van 19 november.  
 
Over het algemeen zijn de bewoners van de 
Utrechtse Binnenstad erg tevreden over het wo-
nen in de stad. Het aantrekkelijkst van het wonen 
in de Binnenstad is de sfeer en de gezelligheid, 
het historische karakter, de levendigheid en de 
winkels en de horeca. Meest negatieve punten 
zijn de [verkeers]drukte, de geluidsoverlast, het 
zwerfvuil en de daklozen en junks.

Tien procent overweegt verhuizing vanwege 
geluidsoverlast. 
Eenderde van de bewoners ergert zich zo dat ze 
overweegt te verhuizen. De belangrijkste ergernis 
is de geluidsoverlast. Zo’n 10% van alle bewoners 
[!] zou daarom de stad willen verlaten. Deze uit-
komst is zo opmerkelijk dat ook de landelijke me-
dia aandacht aan het onderzoek besteedden. Het 
schokkende nieuws viel terug te lezen in het AD, 
de Spits, de Telegraaf en Binnenlands Bestuur, 
die in hun commentaar ook het stadsbestuur van 
Utrecht een spiegel voorhielden.   

Bewoners van het Domplein aan het woord tij-
dens de discussie-avond op 19 november:  
‘Ik heb veel last van bussen die met draaiende 
motor op het Domplein staan. Ook van de GVU. 
Zeg ik er iets van, dan zegt zo’n chauffeur: ‘Waar 
bemoei je je mee trut?!‘ Bel ik dan de parkeer-
politie, dan zeggen ze: ‘Nou mevrouw, dat kunt 
u toch wel zelf oplossen?‘ ‘Ik heb me heel erg 
gestoord aan de festiviteiten op het Domplein en 
omgeving op Koninginnedag. Het was één grote 
zuippartij, een gigantische puinhoop. Er schijnen 
geluidsmetingen gedaan te zijn, maar dat is een 
grote leugen: ze hebben alleen de hoge tonen 
gemeten en niet de bassen. De w.c. bril stond te 
klapperen, en als je er iets van zegt krijg je bier in 
je gezicht gesmeten.‘

Eensgezindheid over de mooiste en 
lelijkste plek 
We vroegen aan bewoners wat ze de mooiste en 
de lelijkste plek vonden. Veertig procent van de 
bewoners vindt de grachten [de Oudegracht, de 
Nieuwegracht, en de Kromme Nieuwegracht] de 
mooiste plekken en 40% van de bewoners vindt 

Hoog Catharijne verreweg de lelijkste plek in de 
stad. Ook erg lelijk vinden bewoners de Neude-
flat en het Vredenburg, het Smakkelaarsveld, de 
Voorstraat en de Lange Viestraat. 
 
Een korte opsomming van de overige 
resultaten: 
• Het stallen van fietsen is een groter probleem 

dan het parkeren van auto’s. Bijna 75% van de 
inwoners is zéér ontevreden over de fietsenstal-
lingen. 30% van de inwoners is ontevreden 
over auto-parkeergelegenheid. 

• Ruim eenderde is erg tevreden over de bestra-
ting, onderhoud aan prullenbakken en bankjes, 
‘netheid‘ en ‘schoon‘, maar ook eenderde is 
hier zeer ontevreden over. 

• Gemiddeld heeft 45% van de bewoners over-
last van pretboten [de open bootjes met groe-
pen], van de grachtenbewoners geeft maar 
liefst 60% aan dat dit erge overlast oplevert.

• Bewoners waarderen het horeca-aanbod, een 
ruime meerderheid is voor de volgende stel-
lingen: ‘festivals zijn goed voor Utrecht,’ ‘ter-
rassen zorgen voor een levendig straatbeeld’, 
‘meer toeristen naar de Binnenstad’ en ‘meer 
terrassen op het Janskerkhof.’ 

• Bewoners die direct te maken hebben met de 
horeca zijn beduidend minder tevreden. Het Le-
dig Erf krijgt van alle bewoners een 7,6 als rap-
portcijfer, maar van de direct omwonenden een 
5,8 en de Mariaplaats krijgt van allen bewoners 
een 6,4, van de direct omwonenden slechts 
een 5,3.

• Bewoners hebben ontzettend vaak last van de 
overvolle papier- en glasbakken. 35% heeft 
hier maandelijks last van, 15% wekelijks en 
25% zelfs meerdere malen per week.

• Van de bewoners met kinderen is 35% onte-
vreden over het aantal speelplekken. Van de 
gezinnen met kinderen van 4-12 jaar is zelfs 
de helft ontevreden. Ouders zijn verdeeld over 
het onderhoud van de speelplaatsen: 30% 
vindt dit goed, 25% voldoende, 25% zeer on-
voldoende.

Wijkraadpleging 2008: Voer voor een 
discussie-avond 
Op 19 november organiseerde de wijkraad 
een avond om met Binnenstadbewoners en de 
wethouders Robbert Giesberts en Cees van Eijk 
te discussiëren over de uitkomsten van de wijk-
raadpleging. Ruim honderd bewoners waren 
aanwezig en zorgden voor een levendig debat. 
De aanwezigen lieten duidelijk merken dat zij ook 
zelf bereid waren hun handen uit de mouwen te 
steken om de Binnenstad mooier te maken. De 
positieve toon van de avond kon echter niet ver-
hullen dat ook nadrukkelijk van de wethouders 
verwacht wordt dat het stadsbestuur zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt. Twee rode draden 
vielen op te maken uit de wensen van de bewo-
ners: het handhavingsbeleid en de communicatie. 
Met betrekking tot het handhavingsbeleid werd 
duidelijk dat als de gemeente regels stelt ze ook 
moet zorgen en controleren dat die regels ge-
handhaafd worden. Als op papier iets niet mag 
en in de praktijk niet wordt opgetreden tegen 
overtreders, werkt het beleid juist averechts. 

© Sjaak Ramakers
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Wijkraadpleging: Binnenstadbewoners best  tevreden, toch overweegt een derde te verhuizen
Eric Balemans en Betty Feenstra

Drie bewoners aan het woord tijdens de 
discussieavond op 19 november:
‘Ik woon vlakbij een parkeergarage. Ik vind 
dat iedereen met de fiets moet komen. We 
moeten gewoon accepteren dat het er soms 
wat rommelig uitziet. Het is een Utopia om 
te denken dat mensen hun fiets parkeren in 
een bewaakte stalling en dan van winkel naar 
winkel gaan lopen; zo werkt dat gewoon 
niet!‘ 
‘Ik zou nog iets aan de lijst willen toevoegen: 
het vrachtverkeer in de Binnenstad. Ik woon 
in de Binnenstad vanaf 1950, op dezelfde 
plek op de Oudegracht. Ik heb daar altijd 
met plezier gewoond, maar dat wordt steeds 
minder, want het vrachtverkeer wordt niet 
alleen talrijker maar ook groter. En dan heb ik 
het nog niet eens over de pretboten.‘ 
‘Als ik de politie bel als een evenement een 
half uur langer duurt dan gepland is op het 
Lepelenburg en dan heb ik dus al uren in 
de herrie gezeten, dan hoor ik stelselmatig: 
‘We weten niet precies voor hoe lang het 
evenement een vergunning heeft‘. Ze weten 
niets daar, en ze vinden dat zelf ook heel 
raar.‘

Hoewel het voor de wethouders lastig was om 
te reageren op de grote stroom van voornamelijk 
klachten deden ze toch een poging. Zo stelden 
ze dat de Binnenstad fungeert als podium van de 
stad, waar heel veel mensen op afkomen, en dat 
botst met bewoners. Ook vertelden ze dat onder-
grondse containers lastig zijn, vanwege alle kabels 
en leidingen. Ze gaven toe dat de gemeente 
beter moet communiceren met bewoners over 
bijvoorbeeld het Zocherplantsoen dat nu open ligt 
en dat er onvoldoende parkeerwachten zijn. De 
gemeente werkt aan een integraal handhavings-
beleid waarin dat alles wordt meegenomen. Dat 
beleid moet veel effectiever worden dan in het 
verleden.  

Wat gebeurt er met de resultaten? 
De wijkraad zal de uitkomsten in een briefadvies 
naar de gemeente sturen. Enkele punten, zoals 
huisvuil of fietsparkeren, kan de gemeente op 
korte termijn oplossen. Andere zaken, bijvoor-
beeld de vraag hoeveel ruimte er is voor uitbrei-
ding van horeca - waar een meerderheid van de 
bewoners voorstander van is, zolang het maar 

niet in hun voor - of achtertuin is - vergen oplos-
singen op de lange termijn. Daarnaast verwerkt 
de wijkraad de resultaten in lopende adviezen. 
Sommige onderwerpen zijn door de wijkraad al 
aan de orde gesteld bij de gemeente. Zo hebben 
we het college gevraagd om snel te komen met 
een betere handhaving wat betreft de pretbo-
ten. En stelden we in het advies over de ‘Nota 
Evenementen’, dat we verontwaardigd waren 
dat in deze nota de bewoners nauwelijks serieus 
genomen worden, en dat de gemeente in de eer-
ste plaats inzet op een goede relatie met de or-
ganisatoren. Bovendien stelt de nota dat er veel 
te weinig evenementen zijn in Utrecht, terwijl de 
stad zich er regelmatig op laat voorstaan evene-
mentenstad nummer 1 van Nederland te zijn. 
De wijkraad pleit niet voor het verbieden van 
evenementen, maar wel voor een strengere 
selectie en duidelijke en strengere handhaving. 
Verder vind de Wijkraad het wenselijk dat alleen 
evenementen worden toegelaten tot de Binnen-
stad die daar qua doelstelling, omvang en duur 
bij passen. Bovendien worden evenementen vaak 
gehouden op plaatsen die daar eigenlijk niet 
voor geschikt zijn [meestal parken], waardoor de 
omgeving en de locatie zelf onevenredig belast 
worden. 

Over alle zaken blijft de wijkraad in de toekomst 
de discussie met bewoners en gemeente graag 
voeren. Wij willen samen met u de Binnenstad 
aantrekkelijk en leefbaar houden. 

Opvallende uitspraken van bewoners in 
de enquête:
• ‘Een mooie Binnenstad is niet alleen een 

zorg voor de gemeente. Ook bewoners en 
bezoekers zijn verantwoordelijk. Samen 
kunnen we Utrecht mooier maken.‘

• ‘Doe iets aan de fietsenchaos bij het 
Stationsplein.‘

• ‘Prachtige stad om te wonen, ik geniet 
van toeristen en de studenten.‘

• ‘Ophalen van vuilnis wordt te laat op 
de dag gedaan waardoor er van alles 
omgegooid wordt en er zwerfvuil op 
straat komt.‘

• ‘Er wordt veel en mooi gerestaureerd, 
maar vervolgens slecht onderhouden.‘

• ‘Volgende zomer meer festivals in onze 
stad.‘

• ‘De grachten vormen Utrecht, maar zien 
er op dit moment verwaarloosd uit.‘

• ‘Wanneer is de historische Binnenstad 
autoloos?‘

• ‘Wonen in een Binnenstad houdt in: 
wonen met heel veel mensen om je heen.  
Daar hoort overlast bij.‘

• ‘Zorg dat er niet teveel druk op de 
Binnenstad komt.‘

Regels aan de laars lappen loont dan en de 
Binnenstad wordt er niet fraaier van. Het tweede 
centrale thema was de communicatie van de ge-
meente naar de bewoners toe. Die laat te vaak te 
wensen over, zo bleek uit de discussie. Bewoners 
willen duidelijker en op tijd geïnformeerd worden 
over activiteiten en werkzaamheden die de ge-
meente in hun omgeving uit gaat voeren.

Wilt u meer informatie over de wijkraadpleging, 
bijvoorbeeld het complete rapport downloaden? 
Kijk dan op www.wijkraad Binnenstad.nl  •
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Wijkagenten Binnenstad & 
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Maanden voorbereiding voor jaarwisseling

De jaarwisseling is altijd weer een feest. Dit is het voor de bewoners, maar ook voor de 
politieagent die op die avond aan het werk is. De politie van het district Centrum doet er 
elk jaar alles aan om Oud en Nieuw feestelijk, maar ook veilig en ordelijk te laten verlopen. 
‘Want geweld en vernielingen kunnen de pret helaas behoorlijk drukken. Wij willen samen 
met onze partners en dus ook de inwoners van de Binnenstad, voorkomen dat bijvoorbeeld 
vernielers de feestvreugde verpesten’, geeft wijkchef Alfred Stoter aan.

Oud en Nieuw is in de Binnenstad een groot eve-
nement. Je ziet dan ook veel blauw op straat die 
nacht. Maar er lopen ook politiemensen zonder 
uniform rond om alles in de gaten te houden en 
beginnende problemen aan de geüniformeerde 
collega’s te melden en eventueel in te grijpen 
waar nodig. Cameratoezicht speelt ook een be-
langrijke rol. Stoter: ‘Het voorkomt echter niet 
dat er incidenten voorvallen. De politie spreekt 
daarom in termen van ‘beheersbaarheid’: ieder 
incident is er één teveel natuurlijk, maar je weet 
dat je er een aantal moet incalculeren. We kun-
nen nu eenmaal niet overal zijn.’ 
 
Maanden voorbereiding
Al maanden van tevoren zet de politie de eerste 
stappen in de planning van personeel en het 
opmaken van de draaiboeken. In de draaiboe-
ken worden onder andere de ‘hotspots’ van het 
district opgenomen. Dit zijn de plekken die extra 
toezicht behoeven in deze drukke uitgaans-

nacht. Ook wordt het beleid in het draaiboek 
opgenomen. ‘Dat beleid is helder: openbare 
ordeverstoringen, vernielingen of welke strafbare 
feiten dan ook worden niet getolereerd. Vernie-
lers of geweldplegers kunnen bovendien op een 
extra strenge aanpak rekenen.’ In de maanden 
van voorbereiding stemmen alle partners in veilig-
heid hun werkzaamheden af.

Niet alleen
‘We kunnen het als politie niet alleen. Gelukkig 
speelt iedere veiligheidspartner zijn rol die nacht. 
Zo past Justitie in Utrecht het supersnelrecht toe: 
verdachten opgepakt in de Nieuwjaarsnacht, 
worden binnen enkele dagen berecht. De hore-
cagelegenheden geven ons informatie over welke 
feesten zij die avond en nacht organiseren. De 
gemeente Utrecht zorgt bijvoorbeeld voor zo min 
mogelijk spullen op straat die vernield kunnen 
worden. De brandweer en geneeskundige dienst 
moeten die nacht veilig kunnen werken. Daar 

zorgen wij weer voor en de brandweer is er na-
tuurlijk ook bij om eventuele brandjes en illegale 
vreugdevuren te blussen.’

Overlast
In de dagen voorafgaand aan de Nieuwjaarsnacht 
wordt ook al extra gecontroleerd op vuurwerkge-
bruik. Risicovolle locaties hebben uiteraard onze 
aandacht. In het nieuwe jaar gaat het knallen 
vaak nog dagen door. Bewoners die overlast erva-
ren kunnen het wijkteam bellen op telefoonnum-
mer 0900-8844. Maar let wel: bent u bijvoor-
beeld getuige van vernieling of brandstichting 
door vuurwerk? Dan kunt 112 bellen. •

Politienieuws in 2008 in de 
Binnenstad

• Januari: start grootschalige overlastcontroles op en om Hoog Catharijne en de omgeving 
 van het Jansveld, de Voorstraat [met als doel overlast terug te dringen: alcohol en drugsgebruik  
 op straat, wilplassen, groepsvorming etc].
• Februari: ontruiming kraakpand aan de Wittevrouwenstraat. 
• Maart: in de Jaarbeurs Utrecht vond de vijftiende editie van Trance Energy plaats, 
 het grootste trancefeest ter wereld.
• April/mei/juni: om de overlast van met name Oost-Europese straatmuzikanten aan te pakken,  
 hield het wijkteam van de Utrechtse Binnenstad de actie ‘Valse noten’: muzikanten mogen niet  
 langer dan 15 minuten op één plek staan en mogen niet bedelen.
• April: geweld tegen agenten op het Vredenburg in de uitloop van Koninginnedag. 
 Dit resulteerde in zes aanhoudingen van verdachten waarbij snelrecht werd toegepast.
• Mei: miljoenendiefstal van diamanten op terras aan de Mariaplaats supersnel opgelost.
• Juli: aanhouding van een overvaller in een gestolen auto in de Binnenstad. 
 De man had eerder een gewapende overval in gepleegd in Bergen op Zoom. 
• Augustus: een jongen wordt tijden de UIT-dagen met een fietsslot mishandeld op de Neude /  
 Schoutenstraat en raakt zwaar gewond. Enige tijd later meldden de verdachte zich op het 
 politiebureau.
• September: twee demonstraties in de Binnenstad vanwege het verdwijnen van de Veemarkt. 
• September: aanhoudingen na maanden van onderzoek naar een brandstichting in de 
 Bakkerstraat. 
• Oktober: kraakpand naast het politiebureau ontruimd.
• December: de burgemeester onthult samen met de politiechef en garagebeheerder een 
 banner in de garage aan het Jaarbeursplein met de tekst: ‘Auto leeg? Doe het lekker zelf!’.

Politienieuws in 2008 in de 
Binnenstad

Een over twaalf © Sjaak Ramakers
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Geslaagde fotowedstrijd 
openbare ruimte

Binnenstad krijgt Vrijwilligershuis

Wijkwethouder Binnenstad, 
Cees van Eijk, houdt weer spreek-
uur op woensdag 28 januari 
[9.00 - 10.00 uur] in het wijk-
bureau. U kunt tot uiterlijk één 
week van tevoren een afspraak 
maken. Tijdens het spreekuur 
kunt u zaken aan de orde stellen 
waar extra inspanning of aan-
dacht van het gemeentebestuur 
voor nodig is. •

Wijkwethouder Cees van Eijk [©Willem Mes]

Spreekuur  
wijkwethouderWijkbureau Binnenstad 

organiseerde dit najaar een 
fotowedstrijd over de openbare 
ruimte. Vraag aan bewoners en 
ondernemers was te laten zien 
wat ze het mooiste of juist 
lelijkste plekje van de Binnenstad 
vinden. Een vakjury, bestaande 
uit vijf fotografen uit de Binnen-
stad, koos drie prijswinnaars.

Bibian Pouw van het wijkbureau: ‘Wij 
waren blij verrast met alle prachtige 
inzendingen. Dat velen een mening 
hebben over de openbare ruimte, 
bleek wel uit de grote diversiteit aan 
foto-inzendingen. De fotografen 
hebben de veelzijdigheid van de Bin-
nenstad goed weten te vangen.’

Prijswinnaars
De vakjury selecteerde drie winnen-
de foto’s die elk een verschillende 
kant van de Binnenstad laten zien. 
Winnaar Erik Dons maakte een foto 
van de Noorderbrug in de 

De eerste prijs ging naar ‘Noorderbrug in regen’ [© Erik Dons]

De toekomstige locatie van 
het Vrijwilligershuis [© Berry Geerligs]

Waarschijnlijk nog vóór de zomer 
opent het Utrechtse Vrijwilligers-
huis zijn deuren. Dit moet een 
ontmoetingsplaats worden voor 
iedereen die iets met vrijwilligers-
werk te maken heeft. 
Binnenkort neemt de gemeente-
raad een definitief besluit.

De stad Utrecht kan niet zonder 
vrijwilligers. Op dit moment is ruim 
33% van de Utrechters op deze 
manier actief. Dat is meer dan in 
andere grote steden. Het gemeen-
tebestuur is trots op deze grote en 
enthousiaste vrijwillige inzet. Met 
het Vrijwilligershuis wil de gemeente 
vrijwilligers en vrijwilligersorgani-
saties nog beter ondersteunen en 
stimuleren het werk voort te zetten 
en uit te breiden.

Bundelen
Het Utrechtse Vrijwilligershuis is uniek 
in Nederland. In het Vrijwilligers-huis 
bundelen de Stichting Vrijwilligers-
centrale Utrecht, de Vrijwilligers Ad-
viesraad en de Stichting Present hun 
krachten, diensten en activiteiten. Er 
worden vergaderruimtes en werkplek-
ken met kantoorfaciliteiten beschik-
baar gesteld, er worden trainingen 
gegeven en iedereen kan er advies 
krijgen over allerlei vrijwilligerszaken.

Kromme Nieuwegracht 
De gemeente wil het Vrijwilligershuis 
vestigen in het pand aan de Kromme 

Nieuwegracht 70, hoek Jeruzalem-
straat. Op dit moment knapt de 
eigenaar het gebouw op. Na goed-
keuring door de gemeenteraad gaat 
de gemeente dit gebouw huren van 
de eigenaar.

Meer weten? Neem dan contact op 
met projectleider Hiddo Born van de 
gemeente, via
welzijnszaken@utrecht.nl. 
Op www.vrijwilligershuis.info vindt 
u nu al allerlei informatie over 
vrijwilligerswerk in Utrecht. •

regen. ‘Deze foto is tijdloos, heeft 
een goede compositie en de kleur 
van de paraplu maakt het extra 
grappig,’ 

aldus de jury. De tweede prijs was 
voor Hanny van Dorp. Zij maakte 
vanuit haar achtertuin een foto van 
de, naar haar oordeel niet zo fraaie, 
zijvleugel van het Willem Arntsz 
Huis. De jury vond het een sterke, 
abstracte foto van een ‘onbekend’ 
stukje Utrecht. Harry Spek ging met 
de derde prijs naar huis. Hij foto-
grafeerde op grappige wijze het 
beeld voor het vertrektijdenbord op 
het centraal station.

De prijswinnaars mochten een foto 
uitkiezen uit het werk van de foto-
grafen van de vakjury. 

Op www.utrecht.nl/binnenstad kunt 
u de drie prijswinnende foto’s in kleur 
bekijken. •

Trajectum Lumen start 
dit jaar met lichtprojecten

Dit jaar krijgt Utrecht er ‘s avonds 
een attractie bij met Trajectum 
Lumen: een verlichte wandel-
route door de binnenstad die het 
cultuurhistorisch erfgoed van 
Utrecht laat zien. 
Trajectum Lumen start eind 2009 met 
de verlichting van vijf kerken [Jacobi-
kerk, Augustinuskerk, Janskerk, 
Pieterskerk en Willibrorduskerk], 
het stadhuis, een aantal bruggen 
over de Oudegracht en de Drift en 
een gedeelte van de Kromme Nieu-
we-gracht. Tot aan 2013 komen er 
steeds meer lichtprojecties bij. In dat 
jaar zal Trajectum Lumen het avond-
decor vormen voor de viering van 
300 jaar Vrede van Utrecht. •

[Zie ook pagina 24]
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Start opknapbeurt Zocherplantsoen 
bij Pelmolenplantsoen

Waterschap baggert stadsbuitengracht

De gemeente is sinds 2005 bezig 
met het opknappen van het 
Zocherplantsoen langs de singels. 
Vanaf februari 2009 starten de 
werkzaamheden bij het Pelmo-
lenplantsoen. 

Projectleider Wolter Jan van Althuis: 
‘De bestaande banken worden ver-
vangen, de paden krijgen een nieu-
we verharding, er komen stinzenbol-
len in de grond en we gaan voethek-
jes plaatsen om te voorkomen dat 
auto’s parkeren in het plantsoen.’ 
Ook zullen een aantal bomen ge-
kapt worden om het plantsoen te 
herstellen in de oorspronkelijke visie 
van architect Zocher.

Zocher maakte zijn ontwerp voor het 
singelgebied 180 jaar geleden. Zijn 
stijl kenmerkt zich door kronkel-
paden, zichtassen en hoogteverschil-
len. In de loop der jaren heeft het 
gebied ingeboet aan kwaliteit, met 
name door de aanplant van nieuwe 
bomen. Van Althuis: “Omdat deze 
bomen niet passen in het oorspron-
kelijke ontwerp, hebben we ervoor 
gekozen enkele bomen te kappen. 

Dit ligt natuurlijk gevoelig bij be-
woners, wat volkomen begrijpelijk 
is. We hebben daarom bewust het 
gesprek met omwonenden gezocht. 
Enkele bewoners hebben ons gewe-
zen op bomen die behouden moeten 
blijven. Die laten we nu staan.’
Van Althuis: ‘Tijdens de bijeenkom-
sten die we hebben gehad, rea-
geerden bewoners positief op het 
ontwerp. Het prettig om te merken 
dat mensen de ideeën van Zocher 
omarmen. Omdat bewoners hebben 
aangegeven dat er overlast is van 
fietsers, zijn er nu extra acties van de 
toezichthouders om fietsers in het 
park aan te spreken op hun gedrag.’

Willemsplantsoen
Zodra de werkzaamheden aan de 
singel beginnen, zal ook het Willems-
plantsoen worden opgeknapt. De ge-
meente kan hiermee nog niet starten, 
omdat eerst het fietspad van het 
Willemsplantsoen verlegd moet wor-
den naar de Catharijnesingel. De op-
knapbeurt van het Pelmolenplantsoen 
zal waarschijnlijk in mei klaar zijn. 
De gemeente houdt omwonenden 
met wijkberichten op de hoogte. •

Projectleider Wolter Jan van Althuis in het Zocherplantsoen [© Paul Ruks]

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft afgelopen maan-
den de stadsbuitengracht langs de Tolsteegsingel gebaggerd. Tussen 
de Tolsteegbrug en de Abstederbrug werd in totaal zo’n 16.000 m³ 
bagger verwijderd en afgevoerd. Dit jaar begint het hoogheemraad-
schap met het baggeren van de overige singels en grachten in het 
centrum en het oostelijke deel van de stad. De werkzaamheden zullen 
gefaseerd verlopen en zullen uiteindelijk tot 2012 duren.

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger 
uit bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag wordt de watergang 
steeds ondieper en kan minder water afvoeren. De Stichtse Rijnlanden is 
daarom een groot project gestart, waarbij alle singels en grachten gebaggerd 
gaan worden. Omdat de bagger in de binnenstad vervuild is, heeft het hoog-
heemraadschap ook een saneringsplan opgesteld.

Slib
‘De bagger wordt vanaf een ponton met een graafmachine uit het water in 
boten geschept. De boten brengen het slib naar een overslagpunt bij het Mer-
wedekanaal. Hier wordt het geborgen en vervolgens afgevoerd naar een bag-
gerdepot’, vertelt Michiel Bikker, projectleider van het hoogheemraadschap. 
De werkzaamheden langs de Tolsteegsingel duurden iets langer dan gepland: 
‘Het slib was zwaarder dan we dachten. Hierdoor konden we de bootjes niet 
helemaal vullen, waardoor de productie lager lag.’ Om de werkzaamheden 
uit te kunnen voeren, heeft het hoogheemraadschap booteigenaren gevraagd 
hun boot tijdelijk ergens anders af te meren. ‘Dit is prima gegaan. We hebben 
geen noemenswaardige klachten of problemen gehad met booteigenaren. 
Ook de afstemming met de Havendienst en Schuttevaer is goed verlopen.’ 
Het baggeren heeft op sommige plekken wel tot gevolg gehad dat de oever-
wanden scheurden, doordat de tegendruk wegviel. Dit brengt geen grote risi-
co’s met zich mee, maar moet nog wel worden verholpen. De gemeente gaat 
dit in overleg met het hoogheemraadschap aanpakken. •

Wijkbureau Binnenstad heeft ver-
schillende trainingen in de aanbie-
ding voor bewoners, winkeliers en 
horecaondernemers. Iedereen die 
geïnteresseerd is, kan zich hiervoor 
gratis aanmelden. Zo is er voor be-
woners de training ‘Omgaan met 
jongeren’. Tijdens deze cursus krijgt 

u handvatten aangereikt hoe u kunt 
omgaan met overlastgevende jonge-
ren in uw buurt. Voor winkeliers is 
er de training ‘Veiligheid in en rond 
de winkel’. Ondernemers leren hier 
wat ze kunnen doen met vervelende 
klanten en hoe ze ervoor kunnen 
zorgen dat de situatie niet escaleert. 

Speciaal voor horecaondernemers is 
er de training ‘Barcode’. Tijdens deze 
training van Centrum Maliebaan 
leren horecamedewerkers hoe ze het 
beste kunnen omgaan met alcohol- 
en drugsmisbruik in hun zaak.

Maatwerk
Het wijkbureau verzorgt ook veilig-
heidstrainingen op maat. Bijvoor-
beeld over veiligheid in en rond het 

huis of een weerbaarheidtraining 
voor senioren. Het wijkbureau werkt 
met verschillende trainingsbureaus, 
zodat haast elke training die bijdraagt 
aan de veiligheid in uw woon- of 
werkomgeving kan worden vormge-
geven.

Heeft u interesse in een van de veilig-
heidstrainingen? Neem dan contact 
op met het wijkbureau. •

Gratis veiligheidstrainingen voor 
bewoners en ondernemers

Slib wordt met een graafmachine in een boot geschept en afgevoerd [© Stichtse Rijnlanden]



De gemeente krijgt regelmatig 

klachten over de informatie rond 

grootschalige wegwerkzaamhe-

den. Met name ondernemers vin-

den dat ze te laat geïnformeerd 

worden, waardoor ze hun bezoe-

kers niet op tijd op wegomleidin-

gen kunnen wijzen. De gemeente 

gaat daarom in februari starten 

met een e-mailservice voor onder-

nemers, bewoners en organisaties 

in de Binnenstad. 

Iedereen die graag snel op de hoogte 

wil zijn van wegwerkzaamheden die 

van invloed zijn op de bereikbaarheid 

van de Binnenstad, kan zich hiervoor 

aanmelden. Het Bureau Bereikbaar-

heid Utrecht van de gemeente zorgt 

er dan voor dat u tijdig informatie 

Wijkbureau Binnenstad
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Wijkbureau 
Binnenstad

Heeft u een vraag over zaken die in 
uw buurt spelen? Wilt u overlast mel-
den? Dan bent u bij het wijkbureau 
aan het juiste adres. Het wijkbureau 
is het aanspreekpunt van de ge-
meente voor bewoners, ondernemers 
en bezoekers van de binnenstad van 
Utrecht.

Wijkbureau Binnenstad
telefoon: 030 - 286 00 00
[ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur]
binnenstad@utrecht.nl
www.utrecht.nl/binnenstad

U kunt ook even binnenlopen bij 
het Informatie Centrum Gemeente 
Utrecht. Hier is de balie van wijk-
bureau Binnenstad te vinden.

Informatiecentrum Gemeente 
Utrecht
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
do-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Wilt u iets organiseren voor uw buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander idee om de leefbaarheid in de 
Binnenstad te verbeteren? Ook u kunt een aanvraag indienen voor 
het leefbaarheidsbudget. Met dit budget kan het wijkbureau snel in-
spelen op plannen van bewoners en ondernemers. Neem contact op 
met het wijkbureau of kijk op www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende aanvragen voor het leefbaarheidsbudget 
[maand november en december]:
• opknapbeurt Kloksteeg,
• kerstverlichting in Mariastraat en Voorstraat,
• het plaatsen van het standbeeld Herman Berkien op de Tolsteegbarrière,
• onderzoek naar identiteit Grachtstegen.

 Iedereen kan een aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget [© Willem Mes]

Betere informatie over grootschalige 
wegwerkzaamheden

Goed idee? Doe er iets mee!

De Drieharingensteeg is één van de steegjes die volgens de Vereniging Grachtstegen 
een duidelijkere identiteit moet krijgen [© Paul Ruks]

Binnenstad weer bloemenzee in 2009?

De Zakkendragersteeg, Drieha-
ringstraat, Hamsteeg, Bakkers-
traat, Lauwersteeg, Hekelsteeg, 
en Massegast heten samen de 
‘grachtstegen’. Deze stegen tussen 
de Lange Viestraat en de Oude-
gracht vormen het oudste gedeel-
te van Utrecht. Toch zijn de steeg-
jes niet bekend genoeg en zouden 
ze meer eenheid kunnen uitstra-
len. De Vereniging Grachtstegen 
heeft de krachten gebundeld om 
hier iets aan te doen.

De Vereniging Grachtstegen be-
staat uit bewoners, ondernemers, 
huurders en eigenaren. Zij willen de 
sociale binding in de buurt vergro-
ten en de steegjes een herkenbare 
uitstraling geven. Daarom hebben ze 
studenten van de Hogeschool voor 
de Kunsten en adviesbureau Beren-
schot gevraagd zich te buigen over 
de ‘branding’ van de grachtstegen. 
Oftewel: hoe kunnen de stegen 
een duidelijke identiteit krijgen. 
De vereniging diende hiervoor een 
aanvraag in voor het leefbaarheids-
budget.

Ambacht
Het bindende element van de ste-
gen is de geschiedenis. Eén van de 
plannen van de studenten is dan 
ook om de persoonlijke historie van 
de grachtstegen op een bijzondere 
manier uit te lichten. Bijvoorbeeld 
door tegen de panden vitrinekasten 
te plaatsen met speciale objecten en 
informatie. Omdat in de stegen nog 
steeds oude en nieuwe ambachten 
naast elkaar bestaan, is op deze ma-
nier een mooie link te maken tussen 
toen en nu. Zo is Ria’s Fournituren 

Grachtstegen worden ‘gebrand’

dé plek om knopen en garen te ko-
pen, maar je kunt in de stegen ook 
terecht voor architecten en website-
bouwers.

Bent u benieuwd naar de plannen 
van de studenten? Kom dan op 
woensdag 21 januari aanstaande 
om 18.00 uur naar het Thaise res-
taurant Mahanakorn [Oudegracht 
140 a/d werf]. De studenten pre-
senteren dan al hun ideeën aan 
een breed publiek. De Vereniging 
Grachtstegen hoopt dat zoveel mo-
gelijk belangstellenden komen! •

krijgt wanneer en waar werkzaam-

heden plaatsvinden en wat de om-

leidingroutes zijn. Het gaat alleen 

om grote stedelijke verkeersprojec-

ten. Bij kleinere werkzaamheden 

krijgt u gewoon een wijkbericht in 

de brievenbus.

Bent u geïnteresseerd in deze 

e-mailservice? Stuur dan een e-mail 

met de titel ‘aanmelding e-mail-

service bereikbaarheid Binnenstad’ 

naar binnenstad@utrecht.nl en 

vermeld daarbij uw naam en 

e-mailadres. Heeft u slechts af 

en toe bereikbaarheidsinformatie 

nodig? Kijk dan op www.utrecht.

nl/bereikbaar voor de actuele 

routeplanner. •

De binnenstad hing afgelopen zomer vol met hanging baskets. 
Het wijkbureau had hiertoe het initiatief genomen. In winkelstraten 
betaalden de winkeliers mee. Wilt u dat uw straat komende zomer 
wéér een bloemenzee wordt? Dien dan vóór zondag 1 maart 2009 een 
aanvraag in voor het leefbaarheidsbudget! 
De procedure is als volgt. Bewoners van woonstraten [straten met voornamelijk 
woonhuizen] kunnen een aanvraag voor hanging baskets indienen als minimaal 
tien straatgenoten het initiatief ondersteunen. Ook moet in de straat staande 
straatverlichting aanwezig zijn. Winkeliers in winkelstraten kunnen ook een 
aanvraag indienen. Hierbij geldt dat de winkeliers samen de helft van de kosten 
moeten betalen. De andere helft betaalt het wijkbureau uit het leefbaarheids-
budget. Het aanvraagformulier vindt u op www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget. 
Vragen? Neem dan contact op met het wijkbureau. •
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Luchtkwaliteit en 
sectoren
Eén van de voorstellen voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit 
in Utrecht is het tegengaan van 
het doorgaand autoverkeer in en 
rondom het centrum. Door Utrecht 
in sectoren te verdelen, blijft het 
centrum met de auto bereikbaar. 
GroenLinks ziet de voordelen van 
het tegengaan van het verkeer door 
de stad. Met het beperken van het 
doorgaande autoverkeer kan er 
meer ruimte ontstaan voor fietsers 
en wordt de leefomgeving verbe-
terd. 
Raadslid Peter van Corler: ‘Wij zijn 
ons er van bewust dat het voor som-
mige inwoners van de Binnenstad 
lastiger kan worden om zich in de 
stad met de auto te verplaatsen. We 
hopen dat er meer gebruik gemaakt 
gaat worden van het OV en de fiets. 
Denk aan alternatieven zoals een 
parkeerplaats in één van de Park & 
Ride-voorzieningen of een deelauto. 
‘De toename van het autoverkeer 
op andere wegen door de invoe-
ring van het sectorenmodel is voor 
GroenLinks een punt van zorg. ‘De 
berekeningen laten op sommige 
plaatsen een forse toename van het 
autoverkeer zien. In deze rekensom-
men wordt echter geen rekening 
gehouden met het overstappen op 
een ander vervoermiddel. En het 
autoverkeer ongehinderd door de 
stad laten rijden is geen optie‘, aldus 
van Corler. In het voorjaar besluit 
de gemeenteraad over het actieplan 
luchtkwaliteit. 

GroenLinks fractie, 
telefoon: 030 2861122, 
email: groenlinks@utrecht.nl, 
website: www.groenlinksutrecht.nl.

Een mooie en schone 
Binnenstad
De stegen van Utrecht zijn zelfs voor 
veel Utrechters onbekende plekjes in 
de Binnenstad. De Oudegracht, de 
Neude, het Janskerkhof, de Stads-
buitengracht en het Vredenburg zijn 
voor iedereen makkelijk te vinden, 

maar voor bijvoorbeeld de Regulier-
steeg of de Dorstige Hartsteeg geldt 
dat toch een stuk minder. Het is voor 
iedere Utrechter een aanrader ook 
deze smalle en onontdekte kant van 
de stad eens te bekijken.
Helaas zijn veel van de steegjes in de 
Binnenstad niet optimaal onderhou-
den. Wildplassen is aan de orde van 
de dag – ofwel de orde van de nacht 
– en op veel plaatsen is ongewenste 
graffiti te zien. Ook schort het op 
verschillende punten aan goede ver-
lichting. 

Prettig voelen
De VVD maakt zich al jaren sterk 
voor goed onderhoud van de stad, 
ook het centrum met haar vele 
mooie plekken. De afgelopen jaren 
is daarop te weinig actie onder-
nomen. Bij het onderhoud van de 
Binnenstad gaan ondernemers mee-
helpen om de omgeving aantrek-
kelijk te houden door middel van het 
zogenoemde Binnenstadsmanage-
ment. Niet alleen voor bewoners, 
maar ook voor ondernemers is een 
mooie Binnenstad erg belangrijk. 
Uiteindelijk moet dit een schone, 
goed onderhouden en goed ver-
lichte Binnenstad opleveren waarin 
Utrechters en bezoekers zich prettig 
voelen. Mede op initiatief van de 
VVD komt dit Binnenstadsmanage-
ment daadwerkelijk van de grond.

City-gebruikers.
Vaak, misschien te vaak, worden de 
bewoners van de Binnenstad aange-
sproken op de leefbaarheid van de 
city. Ik wil daarom eens een andere 
groep bewoners van de stad Utrecht 
aanspreken.
Als ik op donderdagavond na een 
commissie of raad van het stadhuis 
naar huis ga, erger ik me rot aan de 
fietsen die overal wanordelijk ge-
parkeerd staan. Het is het uitgaans-
avondje van onze welkome mede-
bewoners, de studenten. Zij vinden 
onze stad fantastisch. Daarom is er 
ook een massale aanmelding bij de 
universiteit en de hogeschool. Ech-
ter, hun gebruik van de stad, laat het 
duidelijk zijn, heeft wel een verloe-
dering van de stad tot gevolg. Een 
verloedering die jij als student niet 
wil, en die jij als bewoner van de 

mooiste stad van Nederland niet wil. 
Laten we ons als gebruikers van die 
mooie stad er ook van bewust zijn 
dat we ons zorgvuldig moeten ge-
dragen ten opzichte van die mooie 
stad. We parkeren onze fiets ordelijk 
en gaan niet een plas doen als we 
even moeten. En meest van al: we 
gedragen ons naar iedereen die 
ook van die stad geniet als gezel-
lige medegebruiker. Weer is Utrecht 
dan een stukje mooier, het kan nog 
beter.
Yes, we can, Utrecht.

Bart Engbers 

Blijft het schipperen?
De schoonheid van de Binnenstad 
kunnen we alleen in stand houden 
als er geld verdiend wordt. Dus 
hebben we ondernemers en veel 
bezoekers nodig. En waar heel veel 
mensen bij elkaar komen, ontstaat 
overlast. En omgekeerd: als we al-
les maar ongebreideld toelaten, is 
het met de schoonheid van de Bin-
nenstad gauw gedaan. Een politieke 
partij die beweert dat zij de wensen 
van alle Binnenstadbewoners, -
ondernemers en -bezoekers, kan 
inwilligen, kunt u op twee manieren 
beoordelen: erop vertrouwen dat 
het waar is en zo gauw mogelijk op 
die partij stemmen of die partij wan-
trouwen vanwege een populistisch 
standpunt. 

Allerlei belangen
De praktijk zal uitwijzen dat het wel 
een beetje schipperen zal blijven. 
Schipperen op de ooit bevaarbare 
Catharijnesingel, maar ook schippe-
ren in bestuurlijke zin. Als het gaat 
om de Binnenstad blijft elk besluit 
een moeilijke belangenafweging. 
Dat verandert in 2009 echt niet. 
Wat in 2009 ook niet verandert, is 
dat D66 zich zal inzetten voor meer 
fietsparkeerplaatsen, voor behoud 
en herstel van groen, voor een ge-
stage groei van de transferia zodat 
bezoekers naar Utrecht blijven ko-
men, voor goed OV, voor periodes 
van feest, gezelligheid en vooruit-
gang en voor periodes van rust en 
respect voor de oude stad. 
Een goed 2009 allemaal.

Betere Breedstraatbuurt
In plaats van over een steegje, heb-
ben wij het deze keer over een 
straatje: de Hardebollenstraat. Daar 
heeft de gemeente drie panden op-
gekocht. In die panden keert geen 
prostitutie terug. De ChristenUnie 
vindt dit een mooie stap naar een 
betere Breedstraatbuurt en minder 
prostitutie in Utrecht.

De problemen in de Breedstraat-
buurt zijn over een periode van vele 
jaren ontstaan. Dat los je niet op 
met een paar incidentele maatre-
gelen. Wij zijn blij dat het huidige 
college daarom voor een meer 
structurele aanpak heeft gekozen. 
In het plan van aanpak wordt werk 
gemaakt van straatmanagement en 
van het opknappen van slecht on-
derhouden panden. Hopelijk draagt 
het er aan bij dat ook deze buurt 
een stukje Binnenstad is waar bewo-
ners graag wonen en detailhandel 
weer zijn plek vindt.

De aankoop van de panden is voor 
de ChristenUnie niet alleen be-
langrijk om de Breedstraatbuurt te 
verbeteren. Wij vinden het ook een 
mooie stap in de vermindering van 
prostitutie. Onlangs verschenen een 
gemeentelijk rapport en een rapport 
van de Nationale Recherche, waaruit 
blijkt dat 50-90% van de vrouwen in 
de prostitutie aan het Zandpad daar 
gedwongen zit. Pure mensenhandel 
dus, in een sector die legaal zou 
moeten zijn, in een land waar men-
sen- en vrouwenrechten gelden. 
Wij pleiten voor keiharde aanpak 
van de pooiers en voor goede hulp-
verlening voor de vrouwen in de 
knel. Bijna raadsbreed werd ons 
initiatief gesteund om te komen tot 
specifieke hulpverlening met vol-
doende uitstaptrajecten. Dit heeft de 
wethouder overgenomen. 
Wij zijn benieuwd naar de uitwer-
king die in 2009 volgt. 
www.christenunie.nl
christenunie@utrecht.nl of 
030-286 1186
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Vr 9 Pieterskerk
20.15 Capella Brabant olv 

Marc Versteeg mmv Nelly 

Frijda [actrice] en barokorkest 

Il Concerto Barocco: Sweelinck 

- een monoloog in muziek; 

tekst: Manon Uphoff; € 15/12

Za 10 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco 

de Graas mmv Jan Jansen 

[orgel]; Mendelssohn, 

Te Deum; collecte

Za 10 Holy Trinity Church
16.30 Klein Operakoor 

Wilhelminapark olv Roel Vogel 

mmv Reinder Mulder [piano]; 

werken van Gilbert & Sullivan, 

Schumann en Ramirez

Za 10 De Zeven Linden
20.00 Ralph Rousseau 

[Meulenbroeks] [viola da 

gamba]; werken van Marais

Zo 11 UCK
13.00 Workshop Smartlappen 

olv Menno Wolthers; € 15 

inschrijven www.zimihc.nl/

zangnet/zangzondagen.htm

Zo 11 Geertekerk
14.30 Utrechts Operakoor 

olv Johan van de Camp mmv 

Evelyne Overtoom [sopraan], 

Dennis Wilgenhof [bas] en Eric 

Noya [piano]: Belcanto

Vr 16 Pieterskerk
20.15 Coqu olv Nico van der 

Meel: Amour!; werken van 

o.a. Gombert, Sweelinck, 

Manneke, Andriessen en 

Escher; 

€ 12,50/8

Za 17 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 

Mendelssohn, Orgelsonate 

IV-VI; collecte

Za 17 Lutherse Kerk
20.15 Musica ad Rhenum: 

Apotheose van de schoonheid; 

Telemann, Pariser Quartette; 

werken van Couperin; 

€ 17,50/10

Zo 18 Geertekerk
16.00 UMA-Kamerorkest 

olv Marco Bons mmv Wendy 

Roobol [sopraan]; Mozart, 

Concertaria’s; Mahler, 4e 

Symfonie; € 12/10

Zo 18 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst mmv 

I buoni antichi;  BWV 3 Ach 

Gott, wie manches Herzeleid; 

collecte

Vr 23 Pieterskerk
20.15 Cappella Amsterdam 

olv Daniel Reuss; Schütz, Der 

Schwanengesang; €17/12

Vr 23 Theater Kikker
21.00 Slagwerkgroep 

Den Haag: Peking Express; 

opdrachtcomposities uit Oost-

Azië; € 12/9

Za 24 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 

Dufay, Nuper rosarum flores; 

Magnus liber organi; collecte

Za 24 Nicolaïkerk
20.30 Open Performance 

Site; voorstelling van HKU-

studenten; €10/9

Zo 25 Lutherse Kerk
15.30 Kamerkoor 4 bij 4 olv 

Itamar Lapid mmv Shai Lifshitz 

[piano] en Alfonso Marín 

[theorbe]: De Liefde; werken 

van Brahms, Braun, Diemer, 

Lauridsen en Monteverdi

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Gert Oost 

[orgel]: Russische Vespers; 

collecte

Di 27 UCK
20.15 Projectkoor UCK olv 

Paul van Roemburg mmv 

Gonnie van Heugten [sopraan] 

en Jasper Berben [piano ]; 

werken van Mendelssohn, 

Graun, Oomen en Reinders; 

€ 10

Vr 30 UCK
20.15 Utrechts Blazers 

Ensemble olv Jussi Jaatinen: 

The English Connection

Vr 30 Pieterskerk
20.15 Kamerkoor VENUS 

olv Gijs Leenaars: Sacred and 

Profane; werken van Vaughan 

Williams, Britten, Carter, Ives, 

Martin en Copland; � 12,50/8

Za 31 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco 

de Graas; Mendelssohn, 

Warum toben die Heiden en 

Missa Brevis; collecte

Za 31 Lutherse Kerk
20.15 Utrechtse Studenten 

Cantorij olv Béni Csillag 

mmv Marco Zubiz [orgel] en 

Stephanie Hunt [cello]: An die 

Sterne; werken van Schütz, 

Bach, Schumann, Brahms, 

Wolf, Schönberg en Webern; 

€ 12/8

FEBRUARI

Zo 1 Silokerk
15.30 Kamerkoor Sforzato 

olv Vincent Doek; werken 

van Hawes, Whitbourn, 

Stockhausen, Reger, Hensel, 

Mechem, R. Strauss, Benjamin 

en Brown; € 8,50

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 

olv Gijs Leenaars; BWV 72: 

Alles nur nach Gottes Willen; 

collecte

Vr 6 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 

Multiple Voice olv Paul de 

Kok: Bach en de Romantiek; 

werken van Bach, Brahms, 

Cornelius, Mendelssohn en 

Reger

Za 7 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]: 

Nederlandse orgelmuziek; 

werken van Hol, Welmers en 

Van der Horst; collecte

Zo 8 UCK
13.00 Workshop Engelse 

madrigalen olv Jurriaan 

Grootes; € 15 inschrijven 

www.zimihc.nl/zangnet/

zangzondagen.htm

Za 14 Domkerk
15.30 Heiko ter Schegget 

[blokfluit] e.a.: Nederlandse 

barokmuziek; werken van o.a. 

Van Eijck, Sweelinck en Van 

Wassenaer; collecte

Zo 15 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 

mmv I buoni antichi;  BWV 

18 Gleichwie der Regen und 

Schnee vom Himmel fällt; 

collecte

Za 21 Domkerk
15.30 Domcantorij olv Remco 

de Graas; Sweelinck, Psalmen; 

Schein, Israelsbrünnlein; 

collecte

Za 21 Geertekerk
20.15 Projektorkest Twintigste 

Eeuw olv Rob Vermeulen; 

Nielsen, Ouverture Helios; 

Holmboe, Symfonie nr. 8; 

Bartok, Concert voor Orkest

Za 21 Nicolaïkerk
20.30 Ensemble Cercamon: 

Mystiek en Devotie; muziek 

van Hildegard von Bingen en 

uit klooster Soeterbeeck; 

€ 10/9

Zo 22 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 

Jazz Enz; zie www.

culturelezondagen.nl

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Gert Oost 

[orgel]: Choral Evensong; 

werken van Reger, Howells 

en Brahms; info www.

scholadavidica.nl

Vr 27 Geertekerk
20.15 Gustav Leonhardt 

[klavecimbel]; werken van 

Bach en Purcell; € 19/17/6 

info www.bachvereniging.nl

Vr 27 Pieterskerk
20.15 Apollo Ensemble 

olv David Rabinovich: Dio, 

Clemenza e Rigore; Joodse 

liturgische muziek in Italiaanse 

operastijl; 

€ 17/12

Za 28  Domkerk
15.30 Cantores Martini; 

Sweelinck, Cantiones Sacrae; 

Schütz, Geistliche Konzerte; 

collecte

MAART

Zo 1 UCK
14.00 ‘t Verzetje olv Marijke 

van der Ouderaa; Sefardische 

en Nederlandse liederen, 

Engelse en Franse madrigalen; 

€ 7

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 

Gijs Leenaars; BWV 22: Jesus 

nahm zu sich die Zwölfe; 

collecte

Do 4 Lutherse Kerk
20.15 Capriccio Stravagante: 

Paradizo; werken van o.a. 

Holborne, Dowland, Purcell en 

Scheidt; € 17,50/10

Vr 6 Pieterskerk
20.15 Nederlands Studenten 

Kamerkoor olv Maria van 

Nieukerken: VocaalVrij; 20e- 

en 21e-eeuwse muziek; 

€ 15/12

Za 7 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 7 Nicolaïkerk
20.30 MUSA olv Peter 

Dijkstra: Ein neues Lied; Bach, 

Lobet den Herrn, alle Heiden; 

Moulijn, Opdrachtwerk; 

Brahms, Fest- und 

Gedenksprüche; Bach, Singet 

dem Herrn ein neues Lied; 

€ 10/9

Zo 8 UCK
13.00 Workshop Tsjechische 

Barok olv Dirkjan Horringa; 

€ 15 inschrijven www.zimihc.

nl/zangnet/zangzondagen.htm

Zo 8 Huis aan de Werf
15.00 Be Sharp! olv Hans 

van de Brand: Water[s]nood; 

muziektheater; € 15

Zo 8 Geertekerk
20.15 Johannette Zomer 

[sopraan] en Fred Jacobs [luit]: 

With endless tears; werken 

van Purcell, Lawes, Johnson, 

Humfrey en Lanier; 

€ 17,50/10

Vr 13 Pieterskerk
20.15 Quintessens olv Dick 

Duijst: Christ ist erstanden; 

werken van Praetorius; 

€ 12,50/8

Za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Domcantorij olv Remco de 

Graas; collecte

Zo 15 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 

The Literaire Zoo; zie www.

culturelezondagen.nl

Zo 15 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 

mmv I buoni antichi;  BWV 54 

Widerstehe doch der Sünde; 

collecte

Vr 20 Pieterskerk
20.15 Utrechts Kamerkoor 

olv Wolfgang Lange: 

Diep geloof; werken van 

Messiaen, Poulenc, De Leeuw, 

Rautavaara en Bach; 

€ 12,50/8

Za 21 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek; 

collecte

Za 21 Geertekerk
20.00 Kathedrale Koor 

Utrecht olv Gerard Beemster 

mmv strijkorkest; H. 

Andriessen, De Veertien 

Stonden

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica 

olv Lisette Bernt mmv 

Gert Oost [orgel]: Choral 

Evensong; werken van Byrd, 

Jackson en Tallis; info www.

scholadavidica.nl

Wo 25 Gertrudiskapel
20.15 The Amsterdam String 

Quartet mmv Henk van Ulsen 

[verteller]; Haydn, Die sieben 

letzten Worte unseres Erlösers 

am Kreuze en Strijkkwartet 

opus 103; € 20

Vr 27 Pieterskerk
20.15 Utrechts Vocaal 

Ensemble olv Laura 

Tammeling: O Crux; D. 

Scarlatti, Stabat Mater; Lotti, 

Crucifixus; Nysted,O Crux; 

Gounod, Les 7 paroles du 

Christ sur la croix; € 10/7,50

Za 28 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Domcantorij olv Remco de 

Graas; collecte
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www.utrecht-muziekstad.net.
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Abraham 
Dolesteeg

de muren hellen over 
buigen naar elkaar
uit wederzijds respect
voor hun verweerde
en bemoste woorden
die ik bevroed
in elke steen

grootvader –
zijn werkplaats was
bij deze deur
of bij deze…
of bij deze…
het licht verstuift zich
langs de hoge muurkolom
diffuse glinstering

ik loop de steeg ten einde
en verdwaal in mijn herinnering

Oeke Kruythof 

januari
langs de singel
kale bomen met fijn webgetak
de lucht daarboven
grijzer dan grijs
regen die miezert
een ware januaridag

in de Geertekerk brandt licht
gelukkig –
glanzend schijnsel
op natte straat

nog even
nog even

dan is het lente

nog even –

Oeke Kruythof
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Koning Corio

Dick Franssen

Geschiedenis kan je wijzer maken, maar dat 
gebeurt weinig. Drie decennia terug gaf de 
gemeente de macht uit handen over het grote 
gebied waarop Hoog Catharijne toen woekerde. 
Naderhand spijt natuurlijk, ook over de veel te 
lage erfpacht.
Eigenaar van HC is thans Corio. Op 8 december 
2008 mocht de burgerij in het Informatiecentrum 
Stationsgebied ‘bij- en meepraten’ over de plan-
nen voor de Catharijnesingel. Wat boze tongen al 
beweerden zag je daar: de gemeente heeft zich 
bij de uitbreiding van Hoog Catharijne opnieuw 
de kaas van het brood laten eten. Corio doet wat 
ze wil.
Het wordt voorgesteld als een gift van de goden: 
de historische singelstructuur komt terug. Twaalf-
honderd meter is het stuk dat wordt ‘ingevuld’. 
Gemeente-ambtenaren doen hun best er iets aar-
digs van te maken. Problemen zijn er vooral met 
het midden, waar Corio de singel oversteekt. In 

de voorlopige plannen stond een overkluizing van 
honderd meter, met daarop allerhande bouwsels 
met namen als Stadskamer en Poortgebouw. De 
gemeenteraad zag het niet zitten; burgers pro-
testeerden. En nu hing daar dan het definitieve 
ontwerp, en wat blijkt: er is niks veranderd. De 
fietspaden lopen er nog steeds dood. Kennelijk 
heeft de gemeente geen enkel machtsmiddel. 

Winkelpaleizen
Marktkoopman Den Hollander, groot geworden 
in kaas, is op die achtste december meer geïn-
teresseerd in de plaatjes van het toekomstige 
Vredenburg. Het plein blijkt teruggebracht tot 
een langwerpig strookje voor Parfumerie Douglas 
en Perry, zo ziet hij. De rest staat vol Corio-win-
kelpaleizen. 
Bedoelden we dat, toen we bij dat referendum 
stemden voor de groene, open variant? •

Uitgelicht stedenschoon 

Het bood een merkwaardige aanblik: een 
elektrisch treintje over de Oudegracht, met 
daarin vijf wethouders, de pers en een zwik 
gemeentemedewerkers . Dat, terwijl de re-
gen op een bijtend koude decemberavond 
met bakken uit de lucht viel. De rit voerde 
langs de gewenste toeristentrekker Trajec-
tum Lumen. Eind 2009 moeten vijf kerken, 
het stadhuis, enkele bruggen en een stuk 
Kromme Nieuwegracht deel uitmaken van de 
‘theatrale lichtkunstroute’.

Programmabureau Stadspromotie verzorgde de 
donkere rondtocht. Naast de direct verantwoor-
delijke wethouder Marka Spit, waren [op Van 
Eijk na] al haar collega-wethouders aanwezig. 
De bedoeling was om te tonen dat Trajectum 
Lumen daadwerkelijk vorm begint te krijgen. De 
route door de Binnenstad is vastgesteld, zo ook 
de onderdelen die uitgelicht worden. Voor de 
Jacobikerk, Augustinuskerk, Janskerk, Pieterskerk 
en Willibrorduskerk zijn de ontwerpen gereed. De 
eerste lampen moeten eind van dit jaar branden. 
Ook het stadhuis, verschillende bruggen over de 
Oudegracht, de Drift en Kromme Nieuwegracht 
behoren dan tot de lichtroute.
De ontwerpen werden tijdens de rondleiding 
met op verschillende manieren gepresenteerd. 
De voorgevel van het stadhuis was voor de gele-
genheid schitterend uitgelicht, evenals de entree 
van de Willibrorduskerk. Maar het lichtontwerp 
voor de Bakkerbrug werd met een lamp op een 
stok en verlengsnoer getoond. Ook voor andere 
onderdelen is voorlopig ferme verbeeldingskracht 
vereist. Daarin moet het komende jaar dus veran-
dering brengen.

Lichtzee
Bij de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 
2013 is Trajectum Lumen compleet. Tot die tijd 
worden telkens nieuwe onderdelen aan de route 
toegevoegd. Utrecht wil met de lichtwandeling 
het verblijfstoerisme stimuleren en meer cultuur-
minnende mensen uit binnen- en buitenland trek-
ken. De gemeente betaalt ruim 1,5 miljoen euro 
voor de kern van het plan. Van het ministerie van 
Economische Zaken krijgt de stad geld uit de pot 
voor het Grotestedenbeleid . 
Bewoners zullen niet wakker liggen door een 
lichtzee, de verkeersveiligheid komt niet in het 
gedrang door onhandig geplaatste lampen en 
nachtdieren zullen geen hinder ondervinden, zo 
wordt verzekerd. Sterker nog: de gemeente gaat 
ervan uit dat Trajectum Lumen de stad veiliger 
maakt door de lampen én de bezoekers. 
www.trajectumlumen.nl •

Jesse Pouw

© Jesse Pouw 


