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Colofon

Fractievoorzitter en enig raadslid Victor Oldenborg kondigde 
het onlangs aan: Stadspartij Leefbaar Utrecht houdt er mee 
op. De partij die zoveel beroering teweegbracht in de stad 
is uitgeleefd. Natuurlijk zal Oldenborg zijn termijn uitzitten, 
maar dan is het ook voorbij. Leefbaar Utrecht onderscheidde 
zich op twee fronten. De partij was zeer kritisch over het 
ambtelijk apparaat, de bestuurscultuur en over allerlei grote 
plannen. Vaak goed onderbouwd. Het andere kenmerk was 
de stijl van politiek bedrijven, zeker in de eerste jaren. Argu-
menten werden afgewisseld met verwensingen en scheldka-
nonnade; dodelijke ziektes vlogen over tafel. Sommige politici 
van andere partijen incasseerden en retourneerden, maar 
anderen lieten zich erdoor uit het veld slaan. De ‘stadspar-
tij’verdwijnt dus, en dat zou volgens een VVD-raadslid ook 
mogen met het Leefbaarheidsbudget, dat overigens niets te 
maken heeft met Leefbaar Utrecht en alles met bewoners- en 

ondernemersinitiatieven om de buurten en wijken prettiger, 
zeg maar leefbaarder te maken. Het gaat vaak om kleine 
bedragen, die in het grote budgetteringsproces van de ge-
meente totaal zouden ondersneeuwen. Vergelijk het met de 
kleine kas of de lief-en-leedpotjes die de meeste organisaties 
er op na houden. Het VVD-raadslid suggereert dat ook clubs 
die de gemeente dwarsbomen kennelijk geld uit het Leef-
baarheidsbudget krijgen, doelend op een bijdrage aan het 
comité Behoud werven èn grachten. Hij vraagt zich af waar 
hij een bijdrage kan aanvragen om te helpen het Leefbaar-
heidbudget af te schaffen. Hierop gaat de gemeente niet in. 
Nee, het Leefbaarheidsbudget moet blijven. Het mag van mij 
wel een andere naam krijgen. Want wat is nou leefbaar? Het 
is zoiets als niet onleefbaar. Ik vind dat een zes-min woord. 
Geen goede reclame voor een goede zaak. [Meer over het 
Leefbaarheidsbudget op bladzijde 16.] • 

Hoeveel invloed heeft deze krant? Sommige redacteuren 
koesteren de hoop dat hun stukjes over ‘misstanden’ effect 
hebben. Zo hoort het ook. Je hoort te denken dat je werk 
niet zonder resultaat blijft. De gevaarlijke kuil in de straat 
wordt dichtgegooid, de kakelbont geschilderde gevel over-
geverfd, de falende wethouder weggestuurd. Maar je mag 
al blij zijn als je stukje überhaupt wordt gelezen, en helemaal 
tevreden als er iets van blijft hangen. Hoe vaak schreven we 
over het Stationsgebied, hoe weinig weet de lezer er van. 
Leden van sociëteit De Engelenzang waren deze zomer te 
gast bij architect Herman Hertzberger en topambtenaar 

Albert Hutschemaekers, zo hoorde ik van iemand die er bij 
was. Ze spraken over het Muziekpaleis en over de Stations-
gebied-plannen, ‘En wat zeiden ze allemaal?’, vroeg ik, tuk 
op een primeur. Want ik nam aan dat ze die mensen, vooral 
afkomstig uit de kringen van kunst en cultuur, vaak goed 
ingevoerd in de stad, allerlei nieuws hadden verteld. 
Helaas, wat mijn informant zich herinnerde had allemaal 
al in alle kranten gestaan. Niettemin was iedereen zeer 
geboeid geweest, alsof ze het voor het eerst hoorden. Wat 
betekent dit? Dat die mensen geen kranten lezen? Niet het 
AD/UN waarschijnlijk, maar wel De Volkskrant of de NRC, 
en daarin staat ook wel eens iets over Utrecht. Nee, het 
maakt duidelijk dat veel informatie niet beklijft. Dat ligt voor 
een deel aan ons journalisten, die het soms niet zo helder 
overbrengen. En ook aan de voorlichters, die advertentiepa-
gina’s huren waarop ze in koeienletters ‘CU update’ zetten, 
als ze ons willen bijpraten over het Stationsgebied. Maar het 
belangrijkste is dat het project-Stationsgebied te groot en te 
ingewikkeld is. Ook al ga je op je kop staan als journalist of 
voorlichter, geen lezer kan het bevatten. En daarom moeten 
er grenzen gesteld worden aan de grootte van projecten in 
binnensteden. Voor Utrecht helpt dat al niet meer. • 

Stunten op de speelplaats van De Twijn © Sjaak Ramakers

Adressen

Bevattingsvermogen

Vaarwel Christelijk Gym

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de 
Binnenstadskrant willen 
ondersteunen met een 
financiële bijdrage 
kunnen een bedrag over-
maken naar: giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

Leefbaar 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

Buurtcomite Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnlijn.nl, twijnlijn@live.nl

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

De laatste dag. Morgen begint 
de vakantie. En na de vakantie 
zit het Christelijk Gymnasium 
niet meer op twee locaties, maar 
uisluitend in de Koningsberger-
straat, dichtbij de Munt. 

113 jaar zat de school in de Binnen-
stad, eerst op het Janskerkhof en 
sinds de jaren dertig in een [toen] 
nieuw gebouw in de Diakones-
senstraat. En toch, op deze laatste 
dag geen weemoed, maar feest. 
In de gymnastiekzaal krijgen op 
deze zeer warme zomerochtend de 
geslaagden hun diploma. Ze zien er 
al niet meer uit als scholieren, maar 
als jonge volwassenen. Misschien 
komt dat ook door de kleren: niet 
de gewone, doordeweekse plunje, 
maar uitgaanstenue. De diploma-
uitreiking neemt tijd, want voor 
elke geslaagde is er een persoonlijk 
woord, vooral over diens goede 

eigenschappen: een wiskundele-
raar tot een jongen die Johan heet: 
‘Je loopt niet weg als het complex 
begint te worden’. 

Ledig Erf
Twee geslaagden, Renée Copier 
en Karel Boxhoorn, ontvluchten de 
broeihete zaal om in de hal wat op 
adem te komen. Ze vertellen dat ze 
een mooie tijd hebben gehad in de 
Diakonessenstraat. 
Renée: ‘Het is een oud stinkge-
bouw, maar we voelen er allemaal 
liefde voor’. En dan, relativerend: 
‘Zo slecht is het eigenlijk niet, maar 
het was vooral te klein. Je zat er erg 
dicht op elkaar’. Karel: ‘Het heeft 
wel z’n charme. En de omgeving 
ook.’ Renée: ‘Ja, perfect. Zo dichtbij 
de singels en de café’s op het Ledig 
Erf’. Karel: ‘Niet dat we dagelijks 
naar het café gingen’.
Renée, over de kwaliteit van het 

onderwijs: ‘Er zijn een paar uitzon-
deringen, maar in het algemeen was 
het heel goed’. Karel: ‘De omgang 
met de leraren was heel plezierig. 
Je kon veel persoonlijke aandacht 
krijgen als je dat wilde’.

Zwart rijden
Renée en Karel wonen in Nieuwe-
gein. Renée: ‘Dat is best heel erg.’ 
Karel: ‘We ervaren het als een grote 
last. Het is er vervelend en lelijk’. 
Karel ging altijd op de fiets naar 
school. Renée deed dat ook, tot ze 
– zoals ze zegt – het zwartrijden 
ontdekte.
Renée zegt dat ze uit een atheïstisch 
gezin komt, bij Karel zijn ze ook bui-
tenkerkelijk. Waarom kozen ze toch 
voor een christelijke school? 
Karel: ‘Ik ben naar de open dag 
geweest. Ik vond dat er een goede 
sfeer hing, anders dan op het Cals 
College.’
Renée: ‘Van dat christelijke merk je 
hier nauwelijks iets. De godsdienst-
lessen zijn meer levensbeschou-
wing’.

Luzac
Wat er met het schoolgebouw gaat 
gebeuren weten ze niet. Dat kan 
ook niet, want op deze julidag is dat 
nog niet bekend. In de buurt doen 
geruchten de ronde dat de eigenaar, 
de Willibrord Stichting, het heeft 
verkocht aan een projectontwikke-
laar. Ook bij het bewonersplatform 
Zuidelijke Oude Stad denken ze dat.
Een maand later: geen dure appar-
tementen, zoals werd vermoed. Het 
gebouw blijft overeind, en wordt on-
middellijk weer als school in gebruik 
genomen. Luzac trekt er in. 

Dick Franssen

www.documentatie.org [veel informatie over de Binnenstad]
www.allesoverutrecht.nl [digitale krant met veel stadsnieuws en 
pittige commentaren]
http://bouwput.blogspot.com [goed onderhouden,onafhankelijke 
site over de ontwikkelingen in het Stationsgebied]
www.denieuweutrechter.nl [digitale krant in opbouw]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

Karel Boxhoorn en Renée Copier op de ochtend van de diploma-uitreikingDick Franssen

Luzac is een particuliere school met 
vestigingen in 21 plaatsen. Je kunt 
er een hele middelbare-schooloplei-
ding volgen [het Luzac lyceum] of in 
een stoomprogramma in één jaar de 
laatste twee jaar van een middelbare 
school doen [het Luzac college]. 
In Utrecht zat het college in de 
Dekhuyzenstraat in een oud gebouw 
van Diergeneeskunde. Het lyceum 
had tijdelijk onderdak gevonden in 
een pand in de Kanaalstraat, waarop 
geen onderwijsbestemming zat. ‘En 
toen zijn we deze zomer onver-
wachts gestuit op dit prachtige pand 
in de Diakonessenstraat’, zegt rector 
Ben Tijhuis. 

’Geheim’
College [honderd leerlingen] en 
lyceum [45 leerlingen] zitten nu bij 
elkaar in een gebouw dat tot voor 
kort veel dichter bevolkt was. Maar 
volgens de rector is er nauwelijks 
sprake van overcapaciteit: de klassen 
zijn klein [gemiddeld 9 à 10] en er 
is veel ruimte nodig om op school 
huiswerk te maken.
Het ‘geheim’ van Luzac zit in de zeer 
intensieve begeleiding. Maar aan dat 
geheim hangt wel een prijskaartje. 
De stoomcursus vwo kost 17.800 
euro bij vooruitbetaling, of 18.675 
euro in termijnen. Voor havo ligt het 
tarief iets lager.
De meeste Luzac-leerlingen hebben 
het op andere scholen niet gered. 
Volgens de rector zit hem dat in de 
aanpak. Op zijn school raken de jon-
geren weer gemotiveerd. Ze ervaren 
dat ze resultaten kunnen halen. ‘Een 
leerling is blij met een zeven, en niet 
met een vier.’ Ongeveer negentig 
procent haalt het diploma. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Er is een dusdanige vertraging opge-
treden in het gemeentelijk project  
om de kademuren van de werven te 
herstellen dat er dit jaar alleen  
een stuk wordt aangepakt waarvoor 
geen bomen hoeven te worden 
gekapt [de kluismuren bij het 
stadhuis en de Vismarkt]. Pas najaar 
2011 wordt er aan een stuk werf 
met bomen begonnen [voorge-
steld wordt bij de Twijnstraat]. De 
bewoners [meest van huizen langs 
de grachten] verschilden van inzicht 
met de gemeente over het aantal 

Vertraging werfproject

bomen dat moet verdwijnen om het 
herstel van de kademuren goed uit 
te voeren. Zij voerden actie onder 
de het motto: Behoud werven èn 
bomen. Een klankbordgroep, on-
dersteunt door een externe boom-
deskundige, wordt binnenkort door 
wethouder Mirjam de Rijk geinstal-
leerd. Deze groep gaat zich oa bui-
gen over de beantwoording van de 
visies [beswaarschriften] ingediend 
tegen de onvoldoende beargumen-
teerde kap van bomen, over een 
procedure voor noodkap van bomen 

en over een toekomstvisie voor de 
werven waarbij ook de herplant van 
bomen aan de orde komt. De ver-
gaderingen van de klankbordgroep 
zijn openbaar.

Drie bomen gekapt
Het spontaan omvallen van een 
kastanje op de Oudegracht op 
Koninginnedag is voor de gemeente 
aanleiding geweest om langs de 
grachten alle 49 kastanjes van vijftig 
jaar en ouder te onderzoeken. Ook 
andere bomen werden bekeken, 

maar dan uitsluitend bij ernstig ver-
moeden dat er iets mis was. 
Bij 36 bomen zijn trekproeven 
uitgevoerd.
Het onderzoek leidde er toe dat een 
paardenkastanje, een iep en een 
linde zijn gekapt en acht andere 
bomen gesnoeid, om hun stabiliteit 
weer op peil te brengen. 
De gemeente is nu bezig àlle bomen 
ouder dan vijftig jaar zorgvuldig te 
onderzoeken. •
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Dicht bij de bieb Jacqueline van Eimeren

Kinderen onder de Dom

Guus en Joep [broers]

Guus. Wonen in de Binnenstad 
vindt de vijftienjarige Guus echt 
heel erg leuk. Hij is er geboren en 
getogen. Toen hij nog op de basis-
school [Puntenburg] zat, speelde hij 
vaak in een speeltuintje in de buurt 
of bij een goede vriend die net bui-
ten de Binnenstad op een woonerf 
woonde, zonder autoverkeer. Daar 
konden ze voetballen. Ze speelden 
ook in de steegjes tussen de singel 
en de Oudegracht, voorbij de Smee-
brug. Zij gingen daar op hun eigen 
houtje heen.
Guus zit al vanaf zijn zesde jaar op 

hockey en hij speelt basgitaar. Hij 
had les op de muziekschool 
Ceres op de Oudegracht, en treedt 
op met zijn viermans pop- en 
rockbandje Just op buurt- en wijk-
feesten, overigens niet in de Bin-
nenstad, maar vooral in Tuinwijk en 
Tuindorp. 

Wat Guus fijn vindt van het wonen 
in de Binnenstad? Je hoeft niet 
steeds zo ver te fietsen, de winkels 
zijn vlakbij. En het winkelcentrum 
in de Binnenstad is hartstikke leuk, 
zo gezellig! Guus zit op het Boni. 
Dat is gelukkig ook niet ver fietsen.

Joep. Hij is dertien jaar en woont 
al zijn hele leven in de Binnenstad, 
vlakbij het park langs de singel. 
Meestal speelde hij daar, met vrien-
den en vriendinnen. Ze deden er 
avontuurspelletjes en verzonnen ei-
gen verhalen. Hij kent er alle plekjes. 
Toen hij nog op de Puntenburg 
[basis]school zat, woonden zijn 
vriendjes buiten de Binnenstad. Als 
hij bij hen ging spelen, dan fietste 
hij meteen na school mee als hun 
ouders hen kwamen ophalen. Nu zit 
hij op school in Zeist. Hij gaat altijd 
met de fiets.

Joep © Saar Rypkema

Marijke Brunt

Op een prachtige nazomermiddag 
in speeltuin De Kleine Dom buitelen 
kinderen over elkaar in het zwemba-
dje. De ouders op de bankjes vangen 
soms wat verkoelende spetters op, en 
soms meer dan dat. 
Ming Diouf, 8 jaar, woont een paar 
straten verderop. Ze komt hier na 
school spelen met twee vriendin-
netjes, maar heeft wel even tijd voor 
een paar vragen. Hoe ze het vindt in 
de Binnenstad, bijvoorbeeld. 
‘Hartstikke leuk, omdat je overal 
dichtbij zit. Mijn oma woont niet in 
de Binnenstad, en als je daar bent, 

dan moet je eerst toch wel een tijdje 
fietsen voor je bij de bieb bent. En ik 
vind het leuk dat hier veel torentjes 
zijn. In de vakantie zijn we naar de 
tentoonstelling Goud geweest [Ca-
tharijneconvent, red.]. Daar was alles 
van goud. Je kon op knopjes duwen 
en dan kon je zien wat je van een 
stuk goud kon kopen. 
Voor ons huis is een klein pleintje 
waar ik kan spelen, en we hebben 
ook nog een hofje bij ons achter. 
Eerst woonden we in Ondiep, in een 
huis met een tuin. Ik vind het wel 
jammer dat we nu geen tuintje heb-

Joep, Guus en Sara © Saar Rypkema

ben, en we wonen nu wat kleiner, 
maar ik ben hier ook heel erg blij 
mee. We wonen dicht bij het Lepe-
lenburg, en daar is het soms herrie, 
bijvoorbeeld van de Piekenkermis. 
Eén keer was het zo erg dat ik er 
niet van kon slapen. Dan lig je in 
je bed en hoor je ‘doeng doeng 
doeng’. Haar grote zus Zoë van 13, 
die op de rand van het badje met 
haar voeten in het water een boek 
aan het lezen is, zegt lachend dat 
het wel meevalt met het lawaai. 
‘Dat is maar heel soms en de Pie-
kenkermis vind ik zelf ook wel leuk’.

Hoe vond zij het om drie jaar gele-
den van Ondiep naar de Binnenstad 
te verhuizen? ‘Alles is opeens veel 
dichterbij. Je hoeft minder ver te 
fietsen, je zit heel centraal. Ik ga 
vaak naar de bieb, want ik hou veel 
van lezen. Ik vind het hier ook wel 
heel mooi. Zoals dat stukje bij de 
Sterrenwacht. 
Waar zou ze nog liever willen 
wonen dan in de Binnenstad? ‘Nou, 
ergens in het buitenland, in een 
warm land, of natuurlijk gewoon 
ergens idyllisch op een tropisch 
eiland.’ •

Buiten zijn school heeft Joep het 
druk. Hij hockeyt, heeft pianoles 
[speelt liedjes uit een boek] en 
verder speelt hij toneel en zit ook 
nog op breakdance. Wonen in de 
Binnenstad vindt Joep handig. 
De winkels zijn vlakbij. En je kan er 
snel dingen alleen doen. Utrecht is 
een speciaal leuke stad. Je kunt er 
bijvoorbeeld leuke cadeautjes ko-
pen.Guus en Joep wandelen vaak 
met Sara, hun hond. In het park 
langs het water natuurlijk. 
En ze vinden het allebei fijn om 
na een leuke vakantie toch weer 
thuis in Utrecht te zijn. •

Nora
Nora is al zes. Ze is in de Binnenstad 
geboren en woont daar met haar 
ouders en haar broer. Spelen doet 
zij eigenlijk het liefste thuis, binnen, 
met de treinbaan. Maar soms spelen 
zij alledrie buiten op het plein vlakbij 
huis voetbal, haar vader, haar broer en 
Nora. Ze nemen dan een fles mee en 
proberen die met de bal om te gooien. 
Ze woont wel vlakbij het park, maar 
gaat er niet zo vaak heen, want daar 
is niet veel te doen. Wel graag gaat zij 
naar de speeltuin De Kleine Dom, op 
de Lange Nieuwstraat. Maar het áller-
leukste vindt Nora Oud-Valkeveen. Dat 
is een pretpark. Je kunt er springen op 
de trampoline en er is een soort toren 
en eerst word je naar boven gehesen 
in een bakje en dan ga je heel hard 
weer naar beneden.Als Nora na school 
bij haar vriendinnetje gaat spelen, dan 
is verkleden favoriet. Haar vriendin-
netje heeft een roze prinsessenjurk en 
Nora heeft zelf een Sneeuwwitjesjurk, 
zwart, blauw, geel en wit en met een 
rood sliertje. Nora heeft een fiets en 
een step en daar gaat ze mee naar 
school, met haar moeder of haar va-
der. Soms gaan ze met de auto. •

Jong geweest Moniek Verstegen

Nora © Saar Rypkema

 ’Toen we van Zuilen naar de ABC-
straat verhuisden, vond ik dat eerst 
helemaal niet leuk. In de straat 
gebeurde niks en ik kende boven-
dien niemand’, vertelt de in 1927 
geboren Joop Markus. Met een 
moeder uit Wijk C en een vader van 
de Springweg heeft hij heel wat 
uithoeken van Utrecht gezien. Hij 
werd geboren in de Rivierenbuurt, 
verhuisde na korte tijd naar Wijk C, 
kwam toen terecht in de St.-Winfri-
dusstraat in Zuilen en verkaste een 
aantal jaren voor de oorlog naar 
de ABCstraat. Daar woonde hij het 
grootste deel van zijn jeugd. De 
straat was smal en er was veel ver-
keer vanuit beide grachten. 
‘Gelukkig hield ik van muziek en 
besteedde ik het grootste deel van 
mijn vrije tijd aan zingen in het jon-
genskoor van de Catharijnekerk en 
het volgen van pianolessen’, zegt hij. 

Vliegers oplaten
Later, toen Joop de buren beter leer-
de kennen, ging hij mee met de ou-
dere jongens. Zij gingen bijvoorbeeld 
voetballen bij het Amsterdam-
Rijnkanaal. Dan mocht hij achterop 

’Serieus voetballen kon niet.’

de fiets, of ze gingen gewoon een 
uur lopen. ‘Het Lepelenburg leent 
zich wel om spelletjes te doen met 
een bal, maar om serieus te voetbal-
len heb je toch wel wat meer no-
dig.’ Wat dat betreft had Joop het 
als kind toch beter in Zuilen. ‘
In de tijd dat wij daar woonden was 
er nog heel veel land. Daar kon je 
vliegers oplaten, echt voetballen, 
tenten bouwen en er was vrijwel 
geen verkeer op straat. Eén fiets 
kwam er wel eens langs. Die was 
van de dokter.’
In de zomer en de winter was er 
meer te beleven in de Binnenstad. 
Joop: ‘De winters tijdens de oorlog 
waren streng, dus we konden 
regelmatig schaatsen op de Nieuwe-
gracht. 
Ook hadden we van mijn vader een 
kano gekregen en die lag in de 
Oudegracht aan de werf.’ 
Kortom, Joop heeft het leuk gehad 
als kind in de Binnenstad. ‘Het is er 
gezellig en het is de plek waar al-
les gebeurt’, zegt hij. ‘In mijn geval 
waren het vooral de muzikale ont-
moetingen die het verschil hebben 
gemaakt.’ •

‘Wat je nu nog ziet in in klein stukje 
van de wijk, die saamhorigheid en 
het leven buiten, dat had je vroeger 
in heel Wijk C’, vertelt Bep Jacobs. 
Bep is geboren in 1930 en heeft 
tijdens haar jeugd in de Konings-
traat gewoond waar haar ouders 
een heetwaterstokerij hadden. Deze 
straat bestaat niet meer en lag waar 
nu de St. Jacobsstraat ligt ter hoogte 
van de Nieuwekade. 
Tegenwoordig is Bep een aantal 
dagen in de week gastvrouw in het 
Volksbuurtmuseum in de Water-
straat en vertelt ze geïnteresseerden 
over de geschiedenis van haar wijk.
Bep vond het heerlijk om in Wijk 
C op te groeien. In haar beleving 
woonden er veel kinderen en speel-
den ze met zijn allen op straat. ‘Dan 
gingen we ballen, hinkelen, touwtje 
springen. In onze straat woonden 
vooral gezinnen, dus er waren 
kinderen genoeg. We konden ook 
terecht in het buurthuis, een oude 
basisschool op de plaats waar nu het 
museum zit en waar vaak zulke din-
gen als bloemschikken en spelletjes 
werden georganiseerd. Als het mooi 
weer was gingen we weleens naar 

het Oranjepark, maar dat werd rond 
1938 gesloten.

Geld verdienen
’Bep ging naar de huishoudschool 
en volgde danslessen bij dansschool 
Van Aken in Achter Sint-Pieter. 
Ze was erg goed. Ze danste op 
landelijk niveau en werd zelfs kam-
pioen van Utrecht. Na de huishoud-
school moest ze gaan verdienen. Ze 
was 17 toen ze bij IKU begon, een 
fabrikant van spiegels en lampjes, 
en werkte daar tot haar zestigste. 
De fabriek lag tegenover de huidige 
Rembrandt bioscoop en daarom 
kon Bep iedere dag naar haar werk 
lopen. Later verhuisde het bedrijf 
naar Montfoort, maar Bep had toen 
inmiddels ook Wijk C verlaten. Nu 
woont ze op het Kanaleneiland en 
vindt het vrije uitzicht heerlijk. Ze 
kon wel een woning krijgen in Wijk 
C, maar daar zag ze van af. ‘Er zijn 
nog maar weinig echte Wijk C’ers 
en de St.Jacobsstraat heeft de wijk 
in tweeën gesplitst. Maar een paar 
keer per week ga ik nog naar het 
Volksbuurtmuseum en dan voel ik 
me weer even helemaal thuis’. •

Dansles bij Van Aken
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Nog maar één bank in Breedstraatbuurt

De Binnenstad is populair bij jongeren 
uit alle delen van de stad. Vooral in en 
rond de Breedstraatbuurt verzamelen 
zich groepjes jongeren, bij voorkeur 
op plekken waar bankjes staan, of 
beter, stonden. Je mag alle jongeren 
niet over één kam scheren, maar toch 
zorgden die groepjes voor zoveel over-
last dat omwonenden zich daarover bij 
het wijkbureau of de politie beklaag-
den. In eerste instantie werd getracht 
om vanuit de welzijnsinstelling Cumu-
lus in het kader van de Jongerenaan-
pak Op Straat [JOS] die jongeren aan 
te spreken op hun gedrag en ook de 
meest assertieve bewoners probeerden 
dat. Maar het bleef dweilen met de 
kraan open, steeds waren er toch weer 
lui tussen die hun troep op straat ach-
terlieten [bijvoorbeeld peuken die niet 
goed op te ruimen zijn], ’s avonds laat 
wat al te luidruchtig waren, of erger: 
dealden, te veel dronken, enz. 

Stenen tafel
Op aandringen van de bewoners 
werden er vervolgens wat banken 
weggehaald. Maar als je er een paar 
weghaalt, verplaats je de overlast al-
leen maar naar de dichtstbijzijnde 
zitplekken. Dus werden er steeds meer 
banken weggehaald. Zo verdwenen 
er banken op het Nijntjepleintje, bij 
de Van Asch van Wijcksbrug, de voet-
balkooi, de Lange Lauwerstraat, enz. 
Maar daarmee ben je er nog niet. 
Onlangs werd de markante stenen 
tafel op het Van Asch van Wijcksplein 

verwijderd, die naar de voormalige 
slagersvakschool verwees. Je kunt 
echter niet alles weghalen. Op de 
trappen naar de singel kun je ook 
lekker zitten, of op de restanten van 
de Weerdpoort, op allerlei muurtjes 
en trappen in portieken [die nog niet 
afgesloten zijn]. Je kunt als bankzoeker 
ook nog iets verder weg gaan, naar de 
Oranjehof, de Jacobikerk, de Nieuwe-
kade, de steiger bij de sluizen, de 
buitenzijde van de Noorderbrug. 

Ben Nijssen

Op mooie dagen zijn er veel jongeren in de 
stad om zich te vermaken. Shoppen is verma-
ken, ook al heb je niets nodig, heb je geen 
cent te makken en koop je niets. Jongeren 
treffen elkaar in de stad, bij de winkels. In de 
koopzone ronddwalen is een belevenis, beter 
dan je thuis vervelen. 

Sommigen van hen gebruiken de Binnenstad als 
een verlengde van de huiskamer, een ontmoe-
tingsplek. Dat zijn de ‘hangjongeren’. Vaak denk je 
meteen aan problemen bij hangjongeren omdat ze 
luidruchtig kunnen zijn en in groepjes een bedrei-
gende indruk maken. Ze hebben geen geld en zijn 
te jong om zich in de horecagelegenheden op te 
houden. Vaak zijn het ook jongeren die niet in de 
buurt van de hangplek wonen, maar in de buiten-
wijken. Jarrell [16] zit op de bank bij de Buurkerk 
met twee ‘chicks’ zoals hij zegt. Aisha [16] kijkt 
verlegen naar de grond, Natalie [17] is puur op de 
jongens gericht en herschikt steeds haar kleding. 

Hangen, bij gebrek aan beter Elaine Vis

Tegen de boom leunt Ahmed [18]. ‘ Ja, we 
komen hier vaak’. Ze wonen in Overvecht. 
Jarrell: ’Maar ik kan moeilijk thuis met Aisha 
aankomen en zij al helemaal niet met mij. 
Dat pikken haar ouders niet. Dus wij moeten elkaar 
hier ontmoeten. We spreken niet altijd hier af, 
soms lopen we door de stad en gaan op de Neude 
zitten of naar HC. Utrecht vinden wij eigenlijk wel 
te duur en te druk. Natuurlijk zouden wij veel liever 
elkaar thuis zien op onze eigen kamer, maar dat 
kan gewoon niet. Zij is Marokkaans en ik ben een 
Griek. Het kan gewoon niet’. ‘Uit verveling roept 
Ahmed soms rare dingen naar voorbijgangers’, 
zegt Wendy, een meisje dat er bij is komen staan. 
Ahmed zwaait met een tampon in de richting van 
een vrouw, en roept tegen haar: ‘Toch ben ik een 
aardige jongen’. 

Lekker chillen
In de avond in het park bij de Sterrenwacht zie 
ik een scooter staan. Twee jongens zitten op het 

bankje op deze warme zomeravond. Glenn [17] 
en Leon nodigen mij uit erbij te komen zitten. 
‘Wij zijn aan het chillen, lekker rustig hier aan het 
water. Nee, wij zijn nooit thuis; ik zie mijn moeder 
alleen ’s ochtends heel even’, zegt Glenn, ‘dan 
gaat ze werken en komt laat thuis.’ Thuis verveelt 
hij zich, vertelt Leon [16]. Toen zij op school zaten, 
gingen zij ook in de Binnenstad hangen. 
De jongens kijken provocerend en bieden mij een 
jointje aan, ‘Leon mag niet in de coffeeshop. 
dus wij gaan hier roken. Wij kopen bij Bordeaux 
Rood op de Voorstraat. Ze vragen altijd identiteit 
en Leon is te jong, dus wij moeten hier wel roken. 
Dat doen wij ook in de winter. Als het heel koud 
is zitten wij ook in het park. Soms komt de politie 
langs, die maakt dan een praatje, maar ze hebben 
ook weleens onze wiet afgepakt. Laatst hadden wij 
met een zwerver een heel leuk gesprek, die man 
had veel te vertellen, had van alles meegemaakt. 
Wij zijn allebei gestopt met de MBO en ik ga op een 
magazijn werken’, zegt Glenn, die in Houten blijkt 
te wonen. Bij het afscheid krijg ik het gevoel alsof ik 
op dat parkbankje op bezoek ben geweest. •

Kortom, je lost er alleen iets mee op 
voor de direct omwonenden. Het is 
alleszins te billijken dat ze de banken 
weg willen. Andere bewoners worden 
nu echter met die overlast opge-
scheept. Bovendien benadeel je al die 
andere mensen [en de jongeren die 
geen overlast veroorzaakten] die zo 
lekker op de bankjes in de zon zaten. 
Volgens het wijkbureau gaat het om 
een tijdelijke actie; de banken zullen 
later weer teruggeplaatst worden. 

’s Zomers zijn er in de Binnenstad meer hang-

ouderen dan -jongeren. Er zijn natuurlijk ook 

jongeren die zwerven, maar nog niet in contact 

staan met de hulpverlening. Dat zijn er volgens 

professionals misschien wel 180. Die gebruiken 

de Binnenstad ook als huiskamer. Maar zij gaan 

op in de grote massa, die herken je niet snel. ‘Die 

kunnen net iets te vaak bij vriendjes en vriendin-

netjes terecht. Die willen niet tussen de daklozen, 

daar hebben ze toch een slecht beeld van’, zegt 

een straathoekwerker. En dan heb je ook nog het 

buurthuis op de Oudegracht, waar sommige jon-

geren hun avonden doorbrengen. Maar echt veel 

groepen jongeren die dagelijks buiten rondhangen 

zijn er niet. Er zijn groepjes met oudere dealers 

en gebruikers op de brug tussen de Hopakker en 

de VanAsch van Wijckskade, groepen daklozen 

bij het trapje van de gracht op de Wittevrouwen-

straat/Biltstraat, oudere alcoholisten bij de brug 

op het Ledig Erf en verslaafde patiënten van de 

Willem Arntsz tussen de Vrouwjuttenhof en de 

Oudegracht.

Geen indruk
De camera’s die op de Voorstraat en Hardebol-

lenstraat geplaatst zijn maken absoluut geen 

indruk meer op de dealende en/of gebruikende, 

problematische groep mensen die daar rondhangt. 

Maar dat zijn niet echt jongeren, het zijn dertigers 

en veertigers, gepamperde probleemjongeren die 

nog steeds jong genoemd worden ondanks hun 

leeftijd. 

De jongeren zitten vooral in het park en HC, 

verplaatsen zich veelal en zijn in kleinere groepjes 

of met zijn tweeën. Op de ronde bank naast de 

Stadsschouwburg kan opeens ook een groep 

zitten van jongeren die zich vervelen. Maar het 

is niet zo dat zij altijd die plek bezetten. En bij de 

Wittevrouwenstraat onder het afdakje van het 

advocatenkantoor zitten meestal de jongeren uit 

het opvanghuis om de hoek. Kanaleneiland en 

Zuilen kampen met grote groepen overlast veroor-

zakende jongeren. In de Binnenstad is dit minder. 

Een centrum heeft weer andere problemen. •

Meer hangouderen

De bank bij de Weerdbrug © Jop de Jong

Even weg? Winkeloppas! Ben Nijssen

In september zit ze er precies één jaar, Hel-
een Angenent met haar Winkeloppas in de 
Boothstraat 7. Ze kan best wat publiciteit ge-
bruiken, want zo bekend is haar activiteit nog 
niet. In ieder geval zijn ouders ervan overtuigd 
dat ze in een behoefte voorziet. De kinderen 
hebben het er - zo zegt ze - zo naar hun zin, 
dat ze het jammer vinden als hun vader of 
moeder ze weer komen ophalen. 

De Winkeloppas is van maandag tot en met 
zaterdag geopend. De meeste behoefte aan oppas 
blijkt van dinsdag tot vrijdag te bestaan. In eerste 
instantie zou je juist aan de zaterdag denken als 
meest populaire dag. Maar dan hebben de ouders 
blijkbaar een alternatief voor een oppas. Wellicht is 
ook de benaming winkeloppas niet helemaal juist 
gekozen. Er blijken allemaal verschillende motieven 
te zijn om je kind even onder de hoede van een 
ander te plaatsen. Bijvoorbeeld: als ouder heb je op 
je vrije dag een afspraak waarbij het meenemen van 
je kind niet zo goed uitkomt en dan is die oppas 
een uitkomst. Mede omdat het nog niet te druk is, 
is Heleen erg flexibel. In principe kun je aanbellen 
in de Boothstraat en je kind komen brengen. De 
Winkeloppas is gevestigd in het gebouw van de 
Evangelie Gemeente Utrecht. De kerk houdt er op 
zondagen kerkdiensten, maar verhuurt de ruimten 
op de andere dagen voor allerlei activiteiten.
 
Bakfiets
Heleen Angenent [54] is wel lid van de kerk, maar 
de Winkeloppas staat daar helemaal los van. 
Ze heeft vroeger in de kinderopvang gewerkt, 
maar wilde op een gegeven moment voor zichzelf 
beginnen. In principe huurt ze één ruimte op de 
begane grond, maar als het daar te druk wordt, of 

als ze gescheiden activiteiten met de kinderen wil 
uitvoeren, dan heeft ze een etage hoger nog een 
ruimte. Een ruimte buiten is er niet, daarom kon er 
ook geen kinderdagverblijf opgezet worden. 
Meestal verzorgt Heleen de oppas zelf, maar 
als het drukker wordt of als ze zelf een dag wat 
anders moet doen, dan kan ze een beroep doen 
op kennissen met ervaring of op studenten van de 
pedagogische opleiding. De meeste kinderen die 
gebracht worden vallen in de leeftijdsgroep 1-4 
jaar; wat minder 5-8 jarigen. De maximum leeftijd 
is 12 jaar en de maximum duur van de opvang is 
ongeveer 3 uur. Die tijd is ook zo vastgesteld omdat 
de kinderen de hele tijd binnen zitten en Heleen wil 
voorkomen dat het toch een dagopvang wordt. De 
meeste kinderen worden op de [bak]fiets of in een 
wandelwagen gebracht. 

Vijf euro per uur
Heleen moet het hebben van een vaste kern van 
ouders met kinderen en verder moet vooral de 
mond-tot-mond-reclame zijn werk doen. Een 
winkeloppas is niet zo’n bekend fenomeen dat 
mensen bijvoorbeeld via het internet op zoek gaan 
naar een adres. De kinderen hebben er volgens haar 
geen moeite mee om achtergelaten te worden. 
Waarschijnlijk komt dat doordat de meeste kinderen 
vaker naar een crèche gaan. Het grote voordeel 
voor de ouders ligt in de flexibiliteit van de opvang. 
Als er van te voren een afspraak wordt gemaakt, is 
het mogelijk de opvang vóór de gebruikelijke tijd 
van tien uur te laten beginnen. 
De kosten zijn vijf euro per uur. Het zou natuurlijk 
aardig zijn als winkeliers of dienstverleners [een deel 
van] de kosten op zich zouden nemen.
De Winkeloppas: 06 4225 0315. Meer info op 
www.winkeloppas.nl. •

Dierenleed 
Inge Keizer

Elk jaar komt er vlak voor Pasen een meerkoeten-
paartje in het water van de Catharijnesingel om 
een nest te bouwen. Sinds de fontein bij mij voor 
de deur spuit, heeft het stel pech. Wat is namelijk 
het geval? De gemeente kiest ervoor om de fon-
tein pas aan te doen, nadat alle meerkoeten in 
de stad hun nest hebben gemaakt. 
Waarom de fontein niet gewoon wat eerder aan 
gaat, is mij een raadsel. Maar het betekent in dit 
geval dat het stenen plateau van de fontein, op 
het moment van aanzetten, al is voorzien van een 
mooi en kunstig vormgegeven nest, dat dan door 
de druk het water in geslingerd wordt. 
Het nest van dit jaar werd, zodra het klaar was, 
door twee mannen van de gemeente opgepakt 
en een paar meter verderop op een zelf gemaakt 
houten kruis in het water gelegd. Daarna werd 
pas de fontein aangezet. Een goede actie? 
Helaas. Het kruis zonk weg in de modder en het 
nest kwam los te drijven en viel uit elkaar. 

Op een paar lange takken die in de bodem 
bleven haken, maakte het mannetje snel een 
nieuw nest. De gemeente moet het meerkoeten-
stel in de gaten hebben gehouden. En misschien 
spijt hebben gekregen van haar daad. De fontein 
werd namelijk weer uitgezet. Maar veel te laat. 
Het stel bleef nu verbonden aan het nest dat 
geen kans van slagen had. Het vaarseizoen begon 
en bij elke zware boot liep het onder. Ik heb 
het harde werken van het mannetje wekenlang 
aangezien. Elke keer als het nest was onderge-
lopen [soms met eieren er in], was hij dagenlang 
in de weer met de reparatie. En toen gebeurde 
het voorspelbare. Een plezierboot voer het aan 
flarden. Aan het einde van het broedseizoen 
[ik heb het nu over begin juni], zou je zeggen dat 
de ijver om een zoveelste nest te bouwen zou zijn 
weggeëbd. Maar nee, nu was de mogelijkheid 
vrij om eindelijk op de stevige, oorspronkelijke 
plek het definitieve nest te maken. Wat een 
energie. Eind goed al goed? Nee, een kikvors-
man van de gemeente trok het nest uit elkaar en 
inmiddels spuit de fontein weer. •

Maar wanneer kun je concluderen dat 
die lui die voor overlast zorgen defini-
tief vertrokken zijn?
Misschien kon dit beter niet gemeld 
worden, maar er staat nog één bankje 
in de Breedstraatbuurt; bij de Weerd-
brug. Zijn ze dat vergeten? Moet dat 
ook nog weggehaald worden, of 
moeten we die andere banken terug-
zetten en diegenen die overlast 
veroorzaken daar op aanspreken? •

Elaine Vis

Jos Collignon 

Van de Utrechtse tekenaar Jos Collignon zijn 
tot eind september politieke cartoons te zien 
in het stadhuis. Collignon volgt sinds 1980 
de landelijke actualiteit voor de Volkskrant. 
Drie keer per week staat zijn cartoon op de 
Forumpagina. De tentoonstelling brengt het 
hele tekenproces in beeld, van de eerste aan-
tekening tot de gepubliceerde spotprent. 
Voor zijn persiflage op het logo van de DSB-
bank kreeg hij vorig jaar de prijs voor de 
beste Nederlandse politieke tekening.
In het stadhuis exposeren tot het einde van 
de maand tevens jonge Utrechtse ontwer-
pers. Zij presenteren zich als De Groene 
Honden.
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Marijke BruntVijftig meter de grond in

Her en der in de Binnenstad dook 
er de afgelopen maanden een 
wonderlijke machine op. Het 
meest opvallende was zijn kleine 
formaat, gekoppeld aan zichtbaar 
heftige krachtsinspanningen die 
hij moest leveren voor zijn ge-
heimzinnige werk. Hij schudde 
en pufte, schokte en heide stuk-
ken buis in de bodem en braakte 
modder en water.  

De Willie-Wortelachtige machine, op 
piepkleine rupsbanden en voorzien 
van wel zestien hendeltjes en al-
lerhande meters, slangen, stangen en 
bedrading, werd in alle rust bediend 
door twee mannen van de firma 
Sialtech. Na een paar dagen werk 
waren machine en mannen weer 
verdwenen, met achterlating van een 
kanariegeel putdekseltje, niet veel 
groter dan een A-viertje.

Negentig gele putdekseltjes
Inmiddels liggen er in een straal van 
2,5 kilometer rondom het station en 
op gezette afstanden van elkaar zo’n 
negentig van die gele putdekseltjes, 
waarvan een stuk of dertig in de 
Binnenstad. Boris van Seeters, milieu-
ambtenaar voor de bodem van de 
gemeentelijke Dienst Stadsontwikke-
ling, legt uit waar het om gaat. ‘Wij 
willen de vervuiling van het grond-
water in de gaten gaan houden. 
Onder elke gele putdeksel zitten vier 
peilbuizen van verschillende lengtes. 
De kleine ‘Willie-Wortelmachine is 
een pulsmachine, een soort mini-hei-
machine, die ijzeren buisstukken de 

Afdalen naar oud Utrecht

Afdalen naar Ultrajectum. Dat kan op het 
Domplein in de vernieuwde foyer van het 
UCK [de Muziekschool]. Drie kelders van het 
vroegere huis De Rode Poort herbergen de 
geschiedenis van de eerste eeuwen van de 
stad, niet alleen in beeld en geluid, maar ook 
in steen: er staat een stuk muur van het 
castellum, de Romeinse legerplaats. 
Binnenkort komen er nog vitrines met allerlei 
opgegraven voorwerpen. 

De ‘Schatkamer Domplein’is er gekomen dankzij 
de tomeloze volharding, energie en overredings-
kracht van architect Theo van Wijk. Al 21 jaar is hij 
met hart en ziel bezig met zijn droom: de ‘onder-
grondse’ historie van het Domplein zichtbaar ma-
ken voor iedereen. Vanaf het begin heeft hij daar-
bij de steun van Frans Kipp, bouwhistoricus bij de 
gemeente. De ‘Schatkamer’ is onderdeel van een 
‘totaalproject’. De eerste fase waren de markerin-
gen van de grenzen van het castellum op straat, 
met stoom en licht. Een volgende stap wordt het 
verder zichtbaar maken van de Romeinse muur in 
de richting van de Vismarkt. 

Opgraving
Op het programma voor 2013 staat het overdoen 
van een opgraving uit 1949 tussen kerk en toren, 
dat wil zeggen op de plaats van het ingestorte 
schip. Een groot stuk is toen blootgelegd. Op 
foto’s uit die tijd zie je de kolossale voeten van de 
pijlers waarop het schip rustte Als de opgraving 
opnieuw wordt gedaan, komen archeologen veel 
meer te weten dan in 1949 . Kipp: ‘Je kunt er nu 
met nieuwe technieken allerlei nieuwe gegevens 

uithalen.’ Van Wijks bedoeling is natuurlijk om het 
gat niet opnieuw dicht te gooien, maar in stand te 
houden als bezienswaardigheid, onder een dak op 
straathoogte. 
Mocht dat lukken, dan wil hij nog één stapje ver-
der: een opgraving op de plaats van de Heilige 
Kruiskapel [gesloopt in 1826, gelijk met het oprui-
men van de laatste resten van het schip]], richting 
Korte Nieuwstraat. En daar dan ook weer een dak 
over. Ook dit gebied is al eerder open geweest, 
en wel in 1929. Dat is van belang, omdat het Rijk 
tegenstander is van nieuwe opgravingen. Tegen 
het uitgraven van een oude opgraving zijn minder 
bezwaren. 

Beeldschermen
Wie nu afdaalt in de Schatkamer krijgt in kelder 1 
een heftig filmpje van negen minuten voorgescho-
teld, waarin de geschiedenis van Utrecht in zeven 
‘verhalen’ uit de doeken wordt gedaan. 
Het is overrompelend, suggestief, tamelijk luid. 
‘Hoog Harrie -Pottergehalte’, zou je kunnen zeg-
gen. Kelder 2 is het hart van de Schatkamer. 
De bezoeker moet de meeste schatten zelf op-
sporen door te klikken op beeldschermen. Allerlei 
informatie over ondergronds Utrecht verschijnt 
dan. In kelder 3 staat het stukje castellum. Het 
verdwijnt in westelijke richting in de wand. De 
bedoeling is dat de archeologen met hulp van het 
publiek de komende tijd nog zeven meter muur 
zichtbaar maken. Vier keer per dag, behalve op 
maandag, is het mogelijk de Schatkamer te bezoe-
ken onder leiding van een gids van RonDom. Er 
zijn al 25 vrijwilligers opgeleid, voor het merendeel 
studenten geschiedenis.

resultaat is dat het grondwater onder 
Utrecht enkele grote vuilpluimen met 
tri en per bevat, die daar overigens 
geen risico voor onze gezondheid 
vormen. We hebben het dan over het 
zogeheten bovenste watervoerende 
pakket. Dat is de zandlaag die in 
Utrecht direct onder de bovenste me-
ters gemengde stadsgrond ligt. Deze 
zandlaag is tot vijftig meter dik en er 
zit grondwater in dat heel langzaam 
[tien meter per jaar] stroomt. Onder 
de zandlaag ligt een waterdichte 
laag klei. En daaronder ligt weer een 
dikke laag zand met grondwater, het 
tweede watervoerende pakket. Het 
is niet zeker of het grondwater daar 
nog wel schoon is.’

Bacteriën doen de was
In de wet Bodembescherming staan 
tri en per in de rij van de ernstig 
vervuilende stoffen waarvan de ver-
vuilingsbronnen moeten worden ge-
saneerd. Daarmee heeft de gemeente 
al een actieve start gemaakt. En 
nieuwe vervuiling met tri en per komt 
er niet meer bij. Eigenlijk zouden ook 
de pluimen vuil grondwater moeten 
worden schoongemaakt. Maar dat is 
in de praktijk ondoenlijk, zeker onder 
de bebouwing. In plaats daarvan 
heeft de gemeente gekozen voor 
‘beheersing’, oftewel ‘gebiedsgericht 
grondwaterbeheer’. Dat wil zeg-
gen: buiten het afgebakende gebied 
rondom het station geen verdere 
verspreiding van de vervuiling en be-
vordering van de natuurlijke afbraak 
door de bodembacteriën. Het laatste 
moet gebeuren door de ‘biowasma-
chine’: de bodembacteriën die de 
vervuilende stoffen afbreken worden 
gestimuleerd door middel van: 
[1] extra bewegingen van het 
grondwater door de bouwactiviteiten 
[de bacteriën worden verspreid in de 
bodem]; 
[2] opwarming van de bodem door 
het toepassen van warmte-/koudeop-
slag in de bodem voor verwarming 
en koeling van grote kantoren [de 
bacteriën werken beter bij wat ho-
gere temperaturen];
[3] het in de bodem brengen van 
extra voedingsmiddelen voor de 
bacteriën [de bacteriën gaan groeien].

Utrecht loopt met dit plan voorop in 
Nederland en vertrouwt op goede 
resultaten. En wie zo’n geel putdek-
seltje wil zien, kan gaan kijken op bij-
voorbeeld het Klaaskerkhof, de Van 
Asch van Wijckskade, de Oudekamp 
of in de Drieharingenstraat.•

grond indrijft en op elkaar schroeft, 
tot op vijftig meter diepte. In de 
buis worden vier dunne kunststof 
peilbuizen geplaatst, en dan haalt de 
machine de ijzeren buis weer weg en 
vult het gat op.Wij gaan om het jaar 
in de buizen grondwatermonsters 
nemen op verschillende dieptes. Zo 
kunnen we de mate en de versprei-
ding van de grondwatervervuiling 
onder de stad in kaart brengen.’

Stationsgebied
Verspreiding van grondwatervervui-
ling door onttrekking van grondwater 
is verboden volgens de wet Bodem-
bescherming. Bij de bouw van het 
nieuwe Stationsgebied zal grond-
water worden onttrokken, want de 
diepe bouwputten moeten worden 
bemalen om droog te blijven. De 
gemeente is dus verplicht ervoor te 
zorgen dat bestaande grondwater-
vervuiling zich niet verder verspreidt. 
Daarvoor zal het grondwater in een 

grote straal om het station worden 
bemonsterd via de peilbuizen. De 
gemeente heeft haast. Voordat 
er bouwputten kunnen worden 
gegraven, moet een nulmeting de 
uitgangssituatie van de vervuiling 
bepalen.

Kankerverwekkende stoffen
Het grondwater onder Utrecht is 
vooral ernstig vervuild met kankerver-
wekkende stoffen. Milieu-ambtenaar 
Boris van Seeters: ‘Vroeger waren er 
hier veel kleine chemische wasserijen 
en metaalbewerkingsbedrijven. Zij 
loosden hun afvalwater in zinkputten 
op hun erf. Het afvalwater bevatte 
kankerverwekkend ‘tri’ en ‘per’, 
vluchtige organische koolwaterstof-
fen, die vervolgens in het grondwater 
terechtkwamen. Tri en per worden 
slecht afgebroken door bodembac-
teriën en zijn nogal mobiel van aard. 
Ze hebben zich inmiddels naar opzij 
en naar beneden verspreid. Het 

Frans Kipp en Theo van Wijk in de tweede kelder © Sjaak Ramakers

Dick Franssen

Met verwachting werd al enige tijd 
uitgekeken naar het boek dat Kees 
Visser, ex hoofd stedenbouw van de 
gemeente, en Gerrit Jansen, oud-
hoogleraar ssociologie, zouden 
schrijven over de Utrechtse pleinen. 
Het is er nu. Het heet ‘Stadsplein 
Utrecht, een zoektocht’, en is 
verschenen bij uitgeverij Gusto. ‘We 
moeten ons er bij neerleggen dat 
Utrecht geen echt stadsplein heeft’, 
constateren de twee auteurs. Maar 
ze vonden er wat op: ze verklaarden 
de zes pleinen in de centrale oude 
stad tot onderdelen van één plein, 
een plein-en-suite, door straten en 
stegen verbonden. En zo hebben we 

dus toch een stadsplein Utrecht. 
Deze vondst geeft Gerrit Jansen de 
vrijbrief het niet alleen over plei-
nen te hebben, maar over de hele 
stad. Hij duikt in de geschiedenis en 
vertelt wetenswaardigheden over 
de ontwikkeling van het verkeer, de 
bouw van de Dom, de dwangburcht 
Vredenburg, enzovoort. Kees Visser is 
nuchterder. Hij gaat de pleinen langs 
en doet ‘wat bescheiden suggesties 
om ze wat sterker, mooier, duidelijker 
en aantrekkelijker te maken.’ Dat de 
plannen voor de herbouw van het 
schip van de Domkerk waarschijnlijk 
zullen stranden wegens geldgebrek, 
vindt hij ‘maar goed ook.’ Voor het 

Janskerkkhof bepleit hij terugkeer 
van de kunstmarkt, die daar van 
1953 tot 1988 was. Het is tot daar-
aantoe dat de Spaanse architect 
Miralles de hoofdingang van het 
stadhuis heeft opgeheven, [‘zo 
heeft hij dat gewild’], maar van het 
plein aan de achterkant [de Korte 
Minrebroedersstraat] had hij wat 
beters kunnen maken. ‘De banken 
zijn wat bonkig en de hoogtever-
schillen zijn ongemotiveerd’. Visser 
beperkt zich niet tot de zes pleinen 
en de verbindende straten en stegen 
van ‘stadsplein Utrecht ‘, maar 
beschrijft ook de pleinen in de rest 
van de stad, een nuttige en leesbare 
inventarisatie. Met plattegronden en 
mooie [lucht]foto’s.                  D.F. •

Stadsplein Utrecht

De Willie Wortel-machine op het Domplein 

Theo van Wijk hoorde 35 jaar geleden op het kan-
toor van Frans Kipp dat onder een luik op de bin-
nenplaats van de muziekschool een stuk Romeinse 
muur zat. Jaren later bracht hij zijn dochtertje naar 
muziekles en is toen gaan vragen om de sleutel 
van het luik. Niemand wist waar hij was, maar uit-
eindelijk, een tijd later, kwam hij toch boven water. 
Hij deed dienst als deurklem in de kamer van de 
concierge. Onder het luik zat een trap, en daar in 
de diepte, in het donker, zag hij wat hij zocht. Hij 
was meteen gefascineerd. 

Aanraakbaar
Samen met Kipp is hij daarna plannen gaan ma-
ken. Het huidige plan hielden zij tien jaar stil, om 
er vijf jaar geleden mee naar buiten te komen. 
De bedoeling: ‘de ondergrondse schatkamer’ 
aanraakbaar en beleefbaar te maken’. De eerste 
geldschieter was de SHV.
Van Wijk wist wat hij wilde: de kelders van het 
huis De Rode Poort, onder het UCK, om daar een 
bezoekerscentrum te maken. Maar die kelders wa-
ren volgestort met puin. Er wachtte dus een gigan-
tisch karwei. De grote ontdekking kwam tijdens 
het puinruimen in de achterste kelder: een stuk 
castellum. Het andere deel van de Romeinse muur, 
onder het luik, kan waarschiijnlijk over een paar 
jaar worden bezichtigd, als de verbindingsgang 
van zeven meter is gerealiseerd. •

www.binnenstadskrant.nl
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Havenmeester stelt veiligheid voorop Ben Nijssen

Volgens havenmeester Jaap de Jong bestaan 
er allerlei misverstanden over de functie en 
de bevoegdheden van de havendienst. Van-
daar dat hij de Binnenstadskrant vroeg om 
een interview. Het werkgebied van de haven-
meester omvat alle openbaar toegankelijke 
vaarwateren in de gemeente Utrecht, dus ook 
de Vecht en het Merwedekanaal en de ha-
vens van de Lage Weide. In het gesprek met 
De Jong, dat plaatsvond tijdens een tochtje 
met de stroomboot [de elektrische bierboot], 
beperkten we ons tot de grachten en singels 
van de Binnenstad.

De Jong wil het duidelijk stellen: ‘Mijn grootste 
zorg is het zo veilig mogelijk houden van de 
doorgaande route voor schepen van de Vecht naar 
de Vaartse Rijn.’ De Oudegracht is de doorgaande 
route voor de plezierjachten, en tevens van belang 
voor de bevoorrading van de horeca, de afvoer van 
huisvuil en bedrijfsafval en voor de toeristen die 
de stad met de rondvaarboten en open sloepen 
bekijken. 

Waterfietsen
Jaap de Jong is minder blij met waterfietsen, 
kano’s en fluisterboten. De kanoverhuurder bij 

de Zandbrug zou graag willen verhuizen naar 
de Monicabrug [de brug tussen St. Jacobsstraat 
en Oudenoord], maar volgens de havenmeester 
hebben onervaren kanovaarders daar teveel last 
van de stroming, veroorzaakt door een constante 
afvoer van grachtwater via de ondergrondse 
Westerstroom. Het liefst zou hij trouwens willen 
dat er helemaal een eind kwam aan de verhuur 
van kleine bootjes. ‘Kijk, dat bedoel ik nu’, zegt 
hij als we net met de boot onder de Stadhuisbrug 
vandaan komen. Twee waterfietsen liggen dwars 
voor ons. De stroomboot is dan opeens wel erg 

groot [achttien meter]. Eén van de twee waterfiet-
sen verdwijnt uit het zicht onder de boeg. 
De waterfietsers kunnen er niets van. Op het mo-
ment dat de vaart vrij lijkt, gaat er plotseling weer 
één achteruit en botst tegen ons op. 
Als het aan Jaap had gelegen waren de waterfiet-
sen in het verleden nooit toegelaten in de gracht. 
Wat je er nu aan zou kunnen doen is het aantal 
beperken omdat er op de werf waar ze liggen [de 
zwaaikom voor de Stadhuisbrug] te weinig ruimte 
voor de scheepvaart is. Grotere boten moeten hier 
kunnen omkeren in de gracht.

Een stuk verderop, bij de Gaardbrug, is een aantal 
open sloepen afgemeerd, achter elkaar langs de 
werf. Maar soms liggen ze wel twee, zelfs drie 
rijen dik en versperren ze de doorgang. De Jong 
is het er mee eens dat hier wat aan gedaan moet 
worden. Officieel mag er vijftien minuten afge-
meerd worden, maar vaak liggen ze er veel langer. 
Ook op andere plaatsen langs de Oudegracht 
worden open sloepen afgemeerd. Zodra de boten 
met een touw worden vastgelegd, is er sprake van 
een overtreding. 
De havenmeester maakt zich in verband met 
de veiligheid ook druk over de bomen langs de 
grachten en de singels. De zorg om de bomen in 
het kader van het herstel van de werven vindt hij 
prima, maar dit mag in ieder geval niet ten koste 
gaan van de veiligheid. 
We varen ter illustratie speciaal met de stroomboot 
over de Catharijnesingel. Hier was kort tevoren 
een grote tak van een boom gebroken; vlak bij 
een boot die langs de steiger lag. Wortelrot was 
de oorzaak van het omvallen van een kastanje op 
Koninginnedag. 
Niet de havendienst, maar het waterschap De 
Stichtse Rijnlanden is sinds 1992 verantwoordelijk 
voor het spuien van de grachten. Jaap ontkent 
dat de waterstanden de laatste jaren zijn veran-
derd, waardoor de wortels van sommige bomen 

op de werven zijn gaan rotten. Die waterstanden 
kunnen juist [in overleg met het waterschap] beter 
dan vroeger op een constante hoogte worden 
gehouden. 

Nachtburgemeester
De Jong weet dat er nog steeds klachten zijn over 
overlast, met name geluidsoverlast, van de recre-
atievaart. Evenals de bewoners heeft hij de indruk 
dat ze niet meer afkomstig zijn van de sloepen 
waarvoor een vergunning is verleend, maar van 
particulieren of sloepen die zonder vergunning 
rondvaren. Hij erkent dat een betere herkenbaar-
heid van sloepen van vergunninghouders de situ-
atie kan verduidelijken. ‘Volgend jaar zal dat beter 
zichtbaar gemaakt worden met grote stickers en 
ook zal er onderscheid zichtbaar worden tussen 
boten van dezelfde vergunninghouder.’ De Jong 
weet dat ‘de Pretboot’ regelmatig met meer dan 
twaalf passagiers rondvaart zonder vergunning. 
Het probleem is volgens hem dat deze boot on-
langs een nieuwe eigenaar [‘nachtburgemeester’ 
Kees van Leeuwen, red.] heeft gekregen die nog 
een aanmaning moet krijgen.

Domstadboot
Het is De Jong bekend dat er voorstellen zijn 
gedaan voor alternatieve afmeermogelijkheden, die 
ook een oplossing voor toiletvoorzieningen zouden 
bieden. Hij voelt er echter niets voor dat de vergun-
ninghouders zelf de toiletvoorzieningen bij de 
Monicabrug, Tolsteegbrug en de Bartholomeusbrug 
gaan beheren. Die zijn nu picobello in orde, maar hij 
verwacht dat dat dan snel voorbij zal zijn. 
Hoe wil Jaap de problemen met het afmeren van 
rondvaartsloepen dan verbeteren? Allereerst is zijn 
stelling dat de vergunninghouders zelf ook wat be-
ter naar oplossingen kunnen zoeken. Bijvoorbeeld 
het probleem van toiletgelegenheid zouden ze met 
een klein toilet op de boot kunnen oplossen. De 
Domstadboot heeft er ook één [hoewel deze boot 
zonder stickers rondvaart zou die wel een vergun-
ning hebben, red.]. Bij de Oosterkade zijn er plan-
nen om [in 2013] een steiger te maken; dat zou 
een prima plek zijn, want er is een toiletvoorzie-
ning in het brugwachtershuisje vlakbij. Een andere 
opstapplaats ziet hij in de Catharijnesingel, onder 
bij de Bijlhouwerstraat. Daar zou een kleine steiger 
kunnen komen. De Jong wist nog niet dat er op 
het Lepelenburg een toiletvoorziening komt. Als 
daar ook een kleine steiger wordt gebouwd, zou 
het een goede opstapplaats zijn. Bij Hooghiemstra 
[Weerdsingel OZ] staan dixies [toiletcabines] in de 
buurt. Dus in feite gaat het er om dat deze plaat-
sen [nu al] benut worden en dan is het wildplassen 
ook verleden tijd.

Overwicht
Hoewel de boten van de vergunninghouders 
weinig problemen meer opleveren, ziet de haven-
meester nog wat mogelijkheden voor verbetering. 
De schippers zijn dan wel bevoegd om met zo’n 
boot rond te varen, maar zijn dikwijls nog zo jong 
dat ze te weinig overwicht hebben om een grote 
groep mensen in de hand te kunnen houden. En 
ook kun je betwijfelen of ze goed met ‘ramp’-

scenario’s kunnen omgaan. Schuttevaer benut de 
voorzieningen bij de Monicabrug nu niet optimaal, 
zo erkent De Jong. ‘Je kunt ze dat nu niet kwalijk 
nemen, maar als de singel straks helemaal hersteld 
is, wordt dit een zeer aantrekkelijke locatie.’ De ha-
venmeester is altijd voorstander geweest van herstel 
van de singel. Hij is nog steeds van mening dat er 
een voorziening voor bevoorrading per boot voor 
Hoog Catharijne zou moeten komen. Dat zou heel 
wat vervoer met vrachtwagens kunnen vervangen.

Werfbeheer
Er komen bij de havendienst ook allerlei klachten 
binnen die te maken met het beheer van de wer-
ven. In het verleden hadden we een werfmeester, 
zegt Jaap. Wij mogen ons alleen bemoeien met 
zaken die zich op het water afspelen. ‘Wat mij 
betreft komt er weer een werfmeester’. De haven-
meester is van plan om de waterrecreatievoorzie-
ningen in 2011 te evalueren. Wat de bewoners 
van de grachten betreft, kan dit niet snel genoeg 
gebeuren. Dan kan er tenminste het één en ander 
geregeld worden vóór het nieuwe seizoen. •

Tot volgend jaar heeft het Volksbuurtmuseum 
een tentoonstelling over de geschiedenis van de 
Utrechtse harmonie- en fanfarekorpsen in de 
periode van 1880 tot 1980. In die tijd waren er 
ongeveer honderd muziekverenigingen, met de 
gebruikelijke onderlinge haat en nijd, maar vooral 
met de tomeloze inzet van duizenden muzikan-
ten, die s’avonds na het werk hun beste beentje 
voorzetten om hun partijtje mee te blazen.
De geschiedenis van de blaasorkesten begon in 
1795 met de oprichting van het ‘Muziekcorps 
van de Bataafsche Gewapende Burgerwacht van 
Utrecht’. Vanaf ca. 1880 werden er ook burger-
lijke harmonie- en fanfarekorpsen opgericht. De 
gegoede burgerij speelde daarbij een belangrijke 
rol als financier. De ‘gewone’ man moest trots 
zijn op hetgeen hij presteerde, trots op het vaan-
del van het orkest. 

Explosie
Na 1900 was er een ware explosie aan orkesten. 
Bedrijven richtten korpsen op: de Korenschoof, 
de Utrechtsche Melk Inrichting, de machine-
fabrieken Jaffa en Frans Smulders, de PTT, het 
elektriciteitsbedrijf met Electra, de NS, de brand-
weer, de politie, enz.. Buurtverenigingen kregen 
hun eigen muziekafdeling zoals in Wijk C de 
vereniging het Oranjepark met ‘Oranje-Nassau’ 
en ‘Jong Oranje-Nassau’. En natuurlijk had iedere 
zuil zijn eigen muziekkorps: het rooms-katholieke 
‘Sint Caecilia’, het christelijke ‘de Bazuin’ en het 
socialistische ‘Voorwaarts’. Aan de hand van 
oude instrumenten, vaandels, documenten, film 
en foto’s wil het Volksbuurtmuseum een overzicht 
te geven van honderd jaar harmonie en fanfare. 
Het is bij lange na niet volledig, omdat in de 
archieven bijzonder weinig materiaal is bewaard. 
Daarom roept het museum bezoekers op hun 
eigen verhaal, documenten of foto’s ter beschik-
king te stellen als aanvulling op de expositie. •
 

Honderd jaar fanfare

Jaap de Jong op de Weerdsluis © Humphrey Daniëls

De Jong wil bij de Bijlhouwerstraat een kleine steiger. Pretboten leggen er nu illegaal aan. 
Het gras naar boven is weggetrapt. © Inge Keizer
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Stromend water

Spuitend of vallend water, dat trekt. Neem de geisers op IJsland, neem 
de Niagara. Of Rome. De fonteinen zijn er bijna net zo beroemd als het 
Colosseum. Lang voordat Anita Ekberg er in dook [in Fellini’s La Dolce 
Vita], ging iedereen al naar de Trevi, al was het alleen maar om er een 
muntje in te gooien en een wens te doen.

Een stad die wat aardigs wil doen voor de mensen – en vooral ook voor 
kinderen –, maakt fonteinen. Ze prikkelen de fantasie, zorgen voor 
afkoeling, brengen levendigheid. Utrecht heeft het beste met de bewo-
ners voor. Daarom kwam op de Neude een fontein, maar helaas zo’n 
kleintje dat vrijwel iedereen er aan voorbij loopt. 

Ook Enric Miralles, de vernieuwer van het stadhuis, heeft ons verblijd 
met iets fonteinachtigs. Hij laat regenwater via een pijp stromen in een 
soort trog. Flora’s Hof, het nieuwe groene hoekje bij de Dom [ingang 
naast boekhandel Steven Sterk] plaatste zich kortgeleden ook op de 
fonteinenlijst. Die lijst is kort. Utrecht moet nog fonteinenstad worden.
 
In het stukje Dierenleed, elders in deze krant, heeft onze redactrice Inge 
Keizer geen goed woord over voor de fontein in de Catharijnesingel. 
Maar hij spuit toch wel aardig, zo nu en dan.
Het goorst zijn natuurlijk de blote vrouwen bij de Stadsschouwburg. •

 Fotografie © Patrick van der Sande
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Donald Duck de Binnenstad uit Steden met trams zijn groot en internationaal

Utrecht heeft de grootste middeleeuwse 
Binnenstad van Nederland met daarbinnen, 
in potentie, zelfs een stuk werelderfgoed. 
Maar Utrecht wordt gepromoot en ontwik-
keld als spektakelstad. Met tientallen evene-
menten per jaar heeft het het meest overbe-
laste oude stadscentrum van Nederland.
De verhouding tussen de bezoekers en de 
bewoners is zoek. Commerciële belangen 
blijken boven bewonersbelangen te gaan.

Op de site van de VVV staat dit proza: ‘Utrecht, 
bruisend jong & indrukwekkend oud. Gemoede-
lijk, gastvrij en intiem; begrippen die de inwoners 
van Utrecht niet vreemd in de oren klinken. Ont-
dek deze begrippen zelf als je langs de grachten 
slentert, waar werfkelders leuke restaurantjes en 
gezellige kroegjes herbergen. Utrecht is de thuis-
stad van iconen als Dick Bruna en architect en 
meubelmaker Gerrit Rietveld. De oude maar zich 
steeds weer vernieuwende stad ligt klaar om ont-
dekt te worden door iedereen die houdt van de 
geneugten van dit Nederlandse ‘Gent’! Utrecht 
biedt zo veel dat je meer dan één dag en avond 
nodig hebt om al haar schatten te bewonderen.’ 

Eftelinglicht
De Binnenstad zou beter af zijn zonder stadspro-
motie. De Dom hoeft niet aangelicht te wor-
den waardoor hij er elke avond, elk jaargetijde 
hetzelfde uitziet en waardoor je nauwelijks kan 
ervaren wat maanlicht of sluierbewolking voor 
licht werpt. We zitten niet te wachten op een 
kostbare viering van de Vrede van Utrecht, of 
op de start van de Tour de France. Er zijn op het 
ogenblik meer dan genoeg koopzondagen. En 
als we niet worden aangewezen als Europese 
culturele hoofdstad, so what?
Het carillon hoeft niet zo vaak te spelen, ook lied-
jes die niet geschikt zijn voor een carillon, alleen 
maar omdat wij er nou eenmaal een hebben. Niet 
alle bruggen over de gracht hoeven de komende 

jaren te baden in paars en blauw Eftelinglicht. 
De foto van het kerkraam op de Dom, die er 
overigens maar een half jaar zou hangen, maakt 
de kerk tot kitsch. En je kunt ook bedenkingen 
hebben bij de groene fluorescerende grenzen 
van het Castellum. Welke toerist snapt trouwens 
zonder uitleg wat hier aan de hand is. 
Waarom moet de Binnenstad opgeleukt worden? 
Is het niet goed genoeg zo? Laten wij met onze 
vingers zo veel mogelijk afblijven van dat wat 
zijn waarde allang bewezen heeft. Over de hele 
wereld worden steden met licht, bloembakken en 
enorme foto’s vermarkt. Denk aan Venetië, Sjang-
hai en Brugge; het is allemaal hetzelfde concept. 
Laat onze Binnenstad gewoon een prachtige 
middeleeuwse Binnenstad zijn, waar met plezier 
gewerkt en gewoond wordt. Dat is bijzonder. 
Zonder er een zoveelste Disneypark van te ma-
ken. Zonder orgastische 1minuut- ervaringen van 
paars licht en ander effectbejag. De toeristen zul-
len er niet om wegblijven, integendeel. Het is een 
achterhaald idee dat alles op Disneyland moet 
lijken. Bonjour Donald Duck met pek en veren de 
stad uit. • 

Sjaak Ramakers
Elaine Vis

Vroeger waren er voor mijn gevoel maar 
twee soorten steden: steden met en steden 
zonder trams. Steden met trams waren groot 
en druk en internationaal. Steden zonder 
trams klein en provinciaal. Utrecht was voor 
mij dus een provinciestad, toen ik er in 1980 
kwam wonen. Maar dat veranderde toen de 
trams naar Nieuwegein en later IJsselstein 
gingen rijden. Utrecht werd een tramstad. 
Toen ik me in de geschiedenis van de stad 
ging verdiepen, bleek me dat de stad in de 
eerste helft van de twintigste eeuw een uit-
gebreid tramnetwerk bezat. Ook toen was 
Utrecht dus een grote stad. 

Natuurlijk begon het in Utrecht – net als in an-
dere steden – met de paardentram. De eerste lijn 
liep van Utrecht CS naar Zeist. Deze lijn startte in 
1879 en reed toen nog maar tot aan de Biltstraat. 
Als je mee wilde, stak je je hand op; er waren 
nog geen vaste haltes. Voor vijf cent mocht je een 
stuk mee. Een tweede lijn reed van het station 
naar Vreeswijk. Deze lijn begon in 1883. Een paar 
jaar lang heeft op dit traject een stoomtram gere-
den. Dat was echter geen succes en leverde veel 
klachten op van de omwonenden, zodat men in 
1893 terugkeerde naar de paardentram.

OV-terminal Domplein
Deze twee lijnen waren eigenlijk onderdelen van 
een regiotramnetwerk. Ze verbonden plaatsen 
buiten de stad met het centrum. Maar daarnaast 
was er ook behoefte aan een netwerk dat de 
verschillende wijken in de stad met elkaar en met 

Gerd Sjoerd Kuperus

het station verbond. Vanaf 1889 ging daarom de 
Utrechtse Tram Maatschappij van start. De eerste 
lijn liep vanaf het station via de Mariaplaats, ver-
volgens onder de Domtoren naar het Domplein. 
Dan via de Domsteeg naar Achter Sint-Pieter, 
Keistraat, Drift naar de Nobelstraat. Via de Nach-
tegaalstraat en de Maliebaan kwam de tram uit 
bij het Maliebaanstation. De tweede lijn volgde 
grotendeels het traject van de Oudegracht: 
Ledig Erf - Twijnstraat - Oudegracht [oostzijde] 
- Wed - Domplein - onder de toren - Choorstraat 
- Oudegracht [oostzijde] - Bemuurde Weerd en 
Lauwerecht. De lijnen gaven dus een west-oost 
verbinding die kruiste met de zuid-noord verbin-
ding op het Domplein; toen in verkeerstechnisch 
opzicht het middelpunt van de stad. 

Over op elektriciteit
Utrecht ging begin twintigste eeuw over op de 
elektrische tram. Voor het netwerk had dat grote 
gevolgen: de veel zwaardere elektrische trams 
konden niet over de Oudegracht [een belangrijk 
deel van de noord – zuid verbinding] rijden in 
verband met de aanwezigheid van de werfkelders 
en de bruggen. Er kwamen dus nieuwe lijnen. De 
eerste lijn uit 1906 was de ringlijn. Deze volgde 
de singels; alleen in het noorden van de stad liep 
de lijn over de Herenweg en over de Kaatstraat. 
Naast deze lijn 1 kwam lijn 2 die van het station 
via Vredenburg, Janskerkhof en Nachtegaalstraat 
om het Wilhelminapark reed om via Biltstraat en 
Voorstraat weer bij het station uit te komen. Lijn 
3 was de opvolger van de noord – zuidlijn en reed 
via de Amsterdamsestraatweg via Vredenburg, 

Neude, Janskerkhof, Domplein en Lange Nieuw-
straat naar het Ledig Erf. Lijn 4 was de nieuwe lijn 
die vanaf de Muntbrug door Lombok reed en via 
het station, Vredenburg,Voorstraat en Biltstraat 
uitkwam in de Poortstraat. 

Vrij plotseling einde
Het nieuwe netwerk was uitgestrekter dan het 
oude en kwam ook in een aantal negentiende- 
eeuwse wijken van de stad. Later werd nog een 
lijn 5 aangelegd waarmee ook Dichterswijk en Ri-
vierenwijk hun verbinding kregen met het station.
In het midden van de jaren dertig besloot men, 
vrij plotseling, om te stoppen met de tram en het 
openbaar vervoer met bussen te gaan verzogen. 
De gemeenteraad ging hiermee akkoord en 
buslijnen namen de taken van de tramlijnen over. 
De tramrails en de bovenleiding werden in korte 
tijd gesloopt. Door gebruik te maken van een 
werklozenproject kostte dit de gemeente betrek-
kelijk weinig. De trams werden verkocht [o.a. aan 
Amsterdam]. Deze snelle omschakeling op de bus 
werd in 1939 door veel Utrechters betreurd. De 
nieuwe bussen werden gevorderd door het leger 
in verband met de mobilisatie en bij gebrek aan 
trams en tramsporen viel het openbaar vervoer in 
de stad grotendeels stil. De tram naar Zeist bleef 
nog wel rijden, maar in 1949 viel ook voor deze 
oudste Utrechtse tram het doek.

Nieuwegein / IJsselstein
In de jaren zeventig ontstond er opnieuw belang-
stelling voor de tram als vervoermiddel. Men had 
daarbij vooral oog voor het regionale aspect. 

Rijdende tram
Het Utrechts Archief heeft op Internet een 
filmpje van 31 seconden met een tram die 
door de stad rijdt. Ga met Zoek naar ‘Tram 
Domplein’ en klik op ‘De stad als handels-en 
industriecentrum’. De laatste elf seconden 
zit de cameraman op het dak van de tram. 
Spectaculair. •

Ondernemersvereniging Centrum Utrecht [CU] 
wil een nieuwe discussie over 52 koopzon-
dagen per jaar. In 2005 sprak de meerder-
heid van de Utrechtse bevolking zich tegen 
uitbreiding van het aantal koopzondagen uit. 
De kwestie leek daarmee afgedaan. Maar 
intussen mogen sommige supermarkten elke 
zondag open, en volgens Centrum Utrecht 
‘scoren zij fantastisch’. Ook blijkt volgens CU 
uit onderzoek dat de drie grote steden met 
hun wekelijkse koopzondag veel koopkracht 
uit Utrecht wegzuigen. 

Manifest
De snel groeiende regiogemeenten Nieuwegein en 
IJsselstein moesten een goede verbinding krijgen 
met de stad en vooral met het station. 
Anders dan de andere regiogemeenten hadden 
deze twee plaatsen geen stations van de NS in 
de gemeente. Het is dan ook niet vreemd dat 
de nieuwe tramlijnen werden uitgevoerd als een 
soort regiospoorlijnen met grotendeels vrij lig-
gend tramspoor en hoge perrons. Het spoorweg-
karakter werd nog versterkt door de ‘stoomfluit’ 
waarmee de trams werden uitgerust. De lijnen 
gingen begin jaren tachtig rijden en waren heel 
succesvol. Met ruim 30.000 passagiers per dag 
bleken de beide lijnen in een grote behoefte te 
voorzien: niet alleen voor de twee regiogemeen-
ten, maar ook voor de tussenliggende Utrechtse 
wijken. 

Nieuw tramnetwerk?
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan 
verbeteringen in het openbaar vervoer in Utrecht. 
De meeste spoorlijnen zijn of worden verdubbeld, 
zodat sprinters [stoptreinen] en intercity’s elkaar 
niet meer in de weg zitten. Maar ook met deze 
uitbreiding van de capaciteit komt het huidige 
openbaar vervoerssysteem aan zijn grens. 
Dit is vooral zichtbaar op de buslijnen naar de 
Uithof [11 en 12]. Daar rijden nu dubbelgelede 
bussen om de paar minuten, die desondanks 
vaak tjokvol zitten. Met de verwachte groei van 
het aantal passagiers in de komende jaren zal 
daar een andere oplossing gevonden moeten 
worden. Meer bussen inzetten is nauwelijks haal-
baar en grotere bussen al helemaal niet. De tram 
is dan de beste oplossing. Deze biedt twee tot 
drie keer zoveel plaatsen aan passagiers. Andere 
voordelen zijn dat er geen uitstoot van uitlaat-
gassen is; de tram geldt als betrouwbaarder en 
wordt eerder als alternatief gezien voor de auto 
dan de bus. 

99 procent zeker 
Op dit moment wordt hard gestudeerd op de 
aanleg van de baan om de zuid: van CS via halte 
Vaartserijn, langs het stadion naar de Uithof. 
Dat deze baan er komt is voor 99 procent zeker. 
De keuze die vervolgens gemaakt moet worden is 
voor een bus- of een trambaan. De argumenten 
voor een trambaan zijn duidelijk. Maar veel zal 
ook afhangen van de financierbaarheid.
Wordt er gekozen voor een trambaan om de 
zuid, dan komen ook de trambanen door de 
Binnenstad naar de Uithof, naar Leidsche Rijn en 
naar Zuilen en Overvecht in zicht. •          

Gezicht op de noordelijke gevelwand van het Domplein met een tram op lijn vier en een tram op lijn twee die onder de Domtoren vandaan komt [collectie Het Utrechts Archief]

52 koopzondagen?
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Veilig in de Binnenstad
Utrecht Veilig! is een initiatief van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht te vergroten.

‘Voor verslavingszorg hoef je 
niet diep gezonken te zijn.’ Dat is 
de boodschap van de Utrechtse 
instelling voor verslavingszorg 
Centrum Maliebaan. Daarmee 
wil ze jongeren die problemen 
ervaren door middelengebruik 
aanmoedigen om hulp te zoeken. 
Laagdrempelig en niet stigmati-
serend, zodat de jongeren zonder 
gêne informatie durven vragen 
of zich kunnen aanmelden voor 
een behandeltraject. De enige 
voorwaarde: zelf inzien dat je een 
probleem hebt.

Een open, positieve benadering die 
aansluit bij de leefwereld van jongeren 
– dat is het succes van B-Open. 
Dit preventie- en behandelprogram-
ma rondom problematisch middelen-
gebruik is bedoeld voor jongeren tot 
24 jaar. Een ondergrens is er bewust 
niet, maar tot nu was de jongste 
patiënt 12 jaar. Josien Leurdijk, unit-
manager van de afdeling Jeugd in 
Centrum Maliebaan, licht toe waar-
om het jeugdprogramma een eigen 

naam heeft gekregen. Leurdijk: ‘De 
naam Centrum Maliebaan bleek bij 
jongeren weerstand op te roepen. 
Ze dachten dat je daarvoor heel diep 
gezonken moest zijn, als een soort 
junk in de goot.’

Ouders
Maar niets is minder waar. B-Open 
wil zonder opgeheven vinger infor-
matie geven over problematisch 
gokgedrag en middelen- en internet-
gebruik. Jongeren kunnen vrijblijvend 
in gesprek gaan met een van de 
medewerkers en daarna al of niet 
besluiten tot een intake. Leurdijk: 
‘Jaarlijks krijgen we hier tussen de 
200 en 250 aanmeldingen. Bij de 

‘Twijnstraat moet steeds veiliger worden’

Ieder jaar, aan het einde van de 
zomer, stroomt de stad vol met 
een nieuwe lichting studenten. 
Politie en gemeente bereiden 
zich steevast voor op de komst 
van deze duizenden eerstejaars. 

Aspirantstudenten krijgen informatie 
over wonen, uitgaan en studeren in 
deze stad. Veiligheid is hierbij een 
belangrijk thema. Zo zijn studenten-
huizen vaak doelwit van inbrekers. 
En krijgen studenten in het uitgaans-
leven te maken met cameratoe-
zicht, weekendarrangementen voor 
geweldplegers en een collectieve 
horecaontzegging. 

Overlast?
Herkent u dit: feestjes tot in de 
late uurtjes in studentenhuizen, 
plassen tegen de kerk... of in uw 
portiek? Ook hier hebben politie en 
gemeente aandacht voor. De meest 
uitgeschreven boetes onder studen-
ten zijn die voor door rood rijden 
of zonder licht fietsen, wildplassen, 
openbare dronkenschap en alcohol 
drinken op straat. In dit opzicht wel-
licht een teleurstelling: de politie-
controles maken geen onderscheid 
tussen de nieuwe student en de 
ervaren binnenstadsbewoner! 

Ervaart u overlast waar direct actie 
op ondernomen moet worden? 
Bel de politie op 0900 – 88 44. 
Betrapt u iemand op heterdaad? 
Bel 1-1-2. Andere zaken kunt u 
melden bij wijkbureau Binnenstad, 
via 030 – 286 00 00 
of binnenstad@utrecht.nl. •

‘Utrechtse Nieuwe’Geen opgeheven vingertje

Centrum Maliebaan verzorgt gratis informatieavonden voor ouders over alcohol- 
en drugsgebruik door kinderen. © Willem Mes

helft daarvan gaat het om problemen 
rondom cannabisgebruik. Met de 
aanmelding voor een behandeltraject 
zijn enkele maanden gemoeid. 
De jongere voert gesprekken met 
behandelaars en ook de ouders 
kunnen daarbij betrokken worden.’ 
Volgens Leurdijk blijken ouders ook 
een grote behoefte aan informatie te 
hebben, gezien het aantal en soort 
vragen dat via de site binnenkwam. 
Daarom begon Centrum Maliebaan 
dit voorjaar met gratis informatie-
avonden over alcohol- en drugs-
gebruik voor ouders met kinderen 
tussen de 12 en 24 jaar. 
Meer informatie hierover staat op 
www.b-open.nu •

Een sterk gevoel van veiligheid 
creëren in en rond de Twijn-
straat. In samenwerking met 
bewoners, winkeliers en bezoe-
kers. Dat is het belangrijkste doel 
van Henk Wiesenekker, die sinds 
half augustus wijkagent is in het 
Museumkwartier. 
Hij werkt aan een Gemeenschap-
pelijk Veiligheidsplan. ‘Vanaf 
2011 moet het steeds veiliger 
worden in de omgeving van deze 
bruisende winkelstraat.’

Henk Wiesenekker is vanaf 16 
augustus tijdelijk de plaats-
vervanger van wijkagent Michèle 
Detrick. Daarnaast doet hij onder-
zoek naar een gemeenschappelijke 
aanpak van veiligheid. 
‘Een opdracht van de politie-
academie, waar ik de politiekundige 
bachelor volg. Voor mijn onderzoek 
ga ik de situatie in de Twijnstraat-
buurt nauwkeurig onderzoeken. 
Onder meer door in gesprek te 

gaan met bewoners en winkeliers.’

Eigen bijdrage
Dit onderzoek moet de komende 
maanden leiden tot een Gemeen-
schappelijk Veiligheidsplan. 
Met daarin behalve een uitgebreide 
situatieschets ook maatregelen en 
afspraken. ‘Zoals voor een groeps-
gerichte aanpak, als het steevast 
dezelfde groep is die overlast geeft. 

Maar ook een locatiegerichte aan-
pak is denkbaar. Bijvoorbeeld door 
bankjes te verwijderen om overlast 
te verminderen. Maar het belangrijk-
ste vind ik dat betrokkenen zelf een 
bijdrage leveren aan de verbeterin-
gen in hun wijk’, aldus Wiesenekker. 
‘Door melding te blijven maken van 
overlast. Maar ook: door vaker de 
wijkagent op te zoeken en naar 
wijkbijeenkomsten te gaan. Ik 

zou willen dat iedereen zich écht 
verantwoordelijk voelt voor de eigen 
wijk en actief meedenkt. Ik roep 
daarom iedereen op om te reageren 
en zelf ideeën aan te dragen voor 
verbeteringen in de buurt. Want de 
burger is niet alleen klant, maar ook 
partner van de politie.’

Heeft u ideeën voor verbetering? 
Mail naar 
henk.wiesenekker@utrecht.politie.nl 
of bel naar 0900 - 88 44. •

Wijkagent Wiesenekker werkt de komende maanden aan een Gemeenschappelijk 
Veiligheidsplan voor de Twijnstraat e.o. © Willem Mes

•

Ledig Erf krabbelt op

www.wijkraadbinnenstad.nl
Toch meepraten over leefbaarheidsbudget

Op 24 augustus werd tijdens de 
raadsinformatieavond het rap-
port van de Rekenkamer Utrecht 
besproken over een onderzoek 
naar de doelgerichtheid en de 
resultaatverwachting van het 
in 1987 ingevoerde leefbaar-
heidsbudget. Het budget wordt 
beschikbaar gesteld voor initia-
tieven van burgers ter verbete-
ring van de leefbaarheid in de 
wijk, buurt of straat. In 2010 is 
er een budget beschikbaar van 
€700.000,- per wijk, daarvoor was 
het een miljoen euro per wijk.

Er zijn veel initiatieven ontplooid en 
kleine en grotere projecten gereali-
seerd, zoals muurschilderingen, han-
gende bloembakken, buurtfeesten, 
straatspeeldag, aanpassen straatver-
lichting, extra veegacties en verwijde-
ren graffiti. Dit is maar een greep uit 
de vele aanvragen die geleid hebben 
tot een uitvoering.
Het leefbaarheidsbudget heeft twee 
centrale doelstellingen: het vergroten 

van de leefbaarheid en het vergroten 
van de participatie van burgers bij ge-
meentelijk beleid en besluitvorming.

Onduidelijkheid
De Rekenkamer vraagt zich af of de 
doelen helder zijn en of het budget 
bijdraagt aan een leefbare buurt en 
aan invloed en betrokkenheid van 
bewoners.
Ze vindt dat de doelstellingen erg 
breed zijn geformuleerd en niet 
voldoende zijn uitgewerkt. Daardoor 
kan er moeilijk worden gestuurd op 
doeltreffendheid door de gemeente. 
Onduidelijk is waar de grens ligt tus-
sen regulier leefbaarheidsbeleid en 
het extra dat wordt beoogd met de 
besteding van het leefbaarheidsbud-
get.Er is weinig of geen informatie 
over de mate waarin de doelen 
worden bereikt, ook is er nauwelijks 
informatie over de sturing. Bijsturing 
van het leefbaarheidsbudget en van 
het regulier gemeentelijk leefbaar-
heidsbeleid kan daardoor onvoldoen-
de plaats vinden.

De bijdragen die aan rechts- en 
natuurlijke personen zijn verstrekt zijn 
in feite subsidies, maar de wettelijke 
regels zijn daarbij niet gehanteerd. De 
Rekenkamer noemt dat onrechtmatig 
[niet volgens de geldende wet- en 
regelgeving]. Bij afwijzing van de 
aanvraag wordt ten onrechte niet 
gewezen op de bezwaar- en beroeps-
mogelijkheden

Aanbevelingen
De Rekenkamer doet een aantal 
aanbevelingen, kort samengevat 
komt dat neer op: formuleer heldere 
en beter uitgewerkte doelstellingen. 
Daardoor is beter te sturen op het 
gewenste resultaat, scherp de criteria 
voor toekenning en afwijzing aan en 
tracht een beter beeld te krijgen hoe 
het leefbaarheidsbudget bijdraagt 
aan de leefbaarheid en wat werkt en 
wat niet. In een reactie op het rap-
port geven b. en w. aan dat zij het in 
grote lijnen eens zijn met het rapport, 
maar de gemeenteraad heeft in 2009 
een keuze gemaakt. Deze keuze 
laat zich duiden met begrippen als 
flexibel, op initiatief van bewoners en 
ondernemers, passend bij de situatie 
ter plekke, snel, niet bureaucratisch 
en zoveel mogelijk ‘ontregeld’ en 
met zo min mogelijk bureaucratische 
ballast. B. en w. streven ernaar om 
de betrokkenheid en invloed van de 
bewoners en ondernemers op het 
gemeentelijk handelen en de inzet 
van middelen in de Utrechtse wijken 
verder te vergroten en daarmee invul-
ling te geven aan de ‘participatieve 
democratie’.

Extra bijeenkomst
Tot zover een korte samenvatting van 
het rapport van de Rekenkamer en 

de reactie van het college daarop. 
Op de raadsinformatieavond van 
24 augustus stond het rapport van 
de Rekenkamer geagendeerd. Op 
de agenda stond: ‘u kunt daarbij 
aanwezig zijn als toehoorder’. Voor 
de vergadering begon was er al 
discussie tussen bezoekers en een 
aantal raadsleden. Waarom mogen 
bezoekers, onder wie een aantal 
leden van diverse wijkraden, niet 
meepraten terwijl het toch gaat om 
bewonersparticipatie. Aan het eind 
van de vergadering gaf de voorzitter 
een aantal bezoekers toch nog de 
gelegenheid om hun mening over 
het onderzoek te geven.
De raadsleden die bij de raadsinfor-
matieavond aanwezig waren, willen 
graag de reacties vanuit de wijken op 
het rapport horen. Op hun verzoek 
krijgen insprekers op een aparte 
bijeenkomst op 21 september de ge-
legenheid hun reacties op het rapport 
te geven. De wijkraad Binnenstad zal 
van die gelegenheid zeker gebruik 
maken.

Later op de avond was het onder-
werp ‘afstemming vastgoedbeleid’ 
aan de orde. Raadsleden wilden 
graag uitleg van het college over 
de plannen voor het vastgoed van 
de gemeente. Zij willen een betere 
samenwerking tussen de afdelingen 
en de verschillende vastgoedafdelin-
gen samenvoegen. Vreemd genoeg 
werd men daar wel uitgenodigd mee 
te praten. •

Hans Dortmond, voorzitter

Noot: Han van Dobben die sinds 
het begin van de Wijkraad voorzitter 
was, is thans vice-voorzitter

Betaald uit het Leefbaarheidsbudget. De lantaarn is in onderhoud; het komt weer goed 
© Sjaak Ramakers 

Na jaren van geharrewar begint rond 
november de bouw van apparte-
menten en twee bedrijfsruimtes 
op het Ledig Erf. Maarssens Bouw 
Bedrijf, onderdeel van de Bon Groep, 
heeft er werk tot het eerste kwartaal 
van 2012, wanneer beide kanten 
van de Gansstraat er weer behoor-
lijk uitzien. Bob van Reeth, die in 
Utrecht al tekende voor ‘de Bunker’ 
in het Zocherplantsoen en voor het 
woningcomplex op de Mariaplaats, is 
de architect. In eerste instantie vielen 
de gemeenteraad en omwonenden 
over de hoogte van het nieuwbouw-

plan, later spande een buurvrouw 
een procedure aan over de lichtinval 
in haar huis. Uiteindelijk is met alle 
partijen overeenstemming bereikt. 
De gemeente hoopt dat in de twee 
bedrijfsruimtes horeca komt, met 
[uiteraard] terrassen. In de bouwput 
is nu archeologisch onderzoek aan de 
gang. Daarna volgen nog sanerings-
werkzaamheden. •  

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Wijkbureau BinnenstadWijkbureau Binnenstad

Duizend hotelkamers extra voor 2020 

Autovrije Zondag: gezond op weg!

Huis in de Wijk smeedt samenwerking

Steeds meer bezoekers ontdek-
ken Utrecht, de bevolking groeit 
en de economie groeit, maar de 
afgelopen tien jaar zijn er nau-
welijks hotelkamers bij gekomen. 
Om zowel de zakelijke toerist 
als de bezoeker die voor de stad 
komt in de toekomst goed te kun-
nen bedienen, wil de gemeente 
Utrecht tot 2020 ruimte geven 
voor het toevoegen van 1000 
hotelkamers aan het huidige 
bestand van 1400. Dat staat in de 
nieuwe hotelnota ‘A Room with 
a View’.

 
Utrecht wil vooral hotels met 
bijzondere kwaliteiten toevoegen 
aan het aanbod. Daarom biedt de 
stad de komende 10 jaar ruimte 
voor kleinschalige hotels, low budget 
hotels, Bed and Breakfasts en hotels 
die een uniek concept aan het 
hotelaanbod toevoegen
 [zogenaamde experience hotels]. 
Deze typen hotels kunnen overal in 
de stad gerealiseerd worden, terwijl 
grote hotels voornamelijk in Leidsche 
Rijn Centrum, Papendorp en in 
het Stationsgebied een plek kunnen 
vinden. 

Binnenstad
Relatief grote hotels die wel in 
de binnenstad gerealiseerd gaan 
worden, zijn een hotel in het post-
kantoor op de Neude en een hotel 
in het Stationsgebied. Maar andere 
locaties worden niet uitgesloten. 
De Hotelnota noemt het voormalig 
Staffhorstpand als locatievoorbeeld 
op de langere termijn. De mogelijk-
heden voor Bed and Breakfasts zijn 
al verruimd in het nieuwe bestem-
mingsplan voor de binnenstad. Juist 
bewoners van de binnenstad en 
Utrecht Oost kunnen mooie B&B’s 
realiseren. Kijk voor meer informatie 
over het hotelbeleid op www.utrecht.
nl/economischezaken. •

Voor het vierde jaar op rij is de 
binnenstad tijdens de opening 
van het culturele seizoen auto-
vrij. Het Utrecht Uitfeest én de 
Autovrije Zondag vinden dit jaar 
plaats op zondag 12 september. 
Deze dag is de binnenstad 
grotendeels autovrij en één 
groot podium voor kunst, cultuur 
en alternatieve vervoermiddelen. 
Dit jaar besteedt de gemeente 
op de Autovrije Zondag onder 
het thema ‘gezond op weg’ 
extra aandacht aan elektrisch 
vervoer.

‘Imago Utrecht is nog te eendimensionaal’

Als museumstad heeft Utrecht te 
weinig bekendheid, en boven-
dien een wat achterhaald imago. 
Ward Rennen, directeur van 
Stichting Utrechts Museumkwar-
tier, probeert daar de komende 
jaren samen met een flinke groep 
Utrechtse musea verandering in 
te brengen. 

Een ontmoetingsplek en infor-
matiepunt voor senioren in de 
binnenstad. Dat – en meer – is 
het Huis in de Wijk in het Bar-
tholomeus Gasthuis. Het infor-
matiepunt heet ‘de Smederij’, 
en werd op 24 augustus officieel 
geopend door wethouder Victor 
Everhardt.  

Niet minder dan zeshonderd jaar is 
het Bartholomeus Gasthuis al een 
zelfstandige zorginstelling voor 
ouderen in de Binnenstad. 
Het gasthuis ondergaat tussen 2009 
en 2011 een flinke verbouwing. 
Lia Vergouw is er teammanager 
welzijn. ‘In de toekomst zullen 
senioren vaak zo lang mogelijk thuis 

Veilig naar school door nieuwe verkeerszones

De omgeving van basisscholen 
is voor veel kinderen niet altijd 
veilig genoeg. Bovendien is voor 
weggebruikers vaak onvoldoende 
zichtbaar dat zij een basisschool 
naderen of passeren. De verkeers-
veiligheid van kinderen is een ver-
antwoordelijkheid van de school, 
ouders en de gemeente. Daarom 
ondersteunt de gemeente Utrecht 
basisscholen bij een succesvolle 
aanpak van verkeerseducatie en 
past de omgeving van scholen 
aan. Dit gebeurt in het kader van 
het project ‘Utrechts Verkeersvei-
ligheidsLabel’ [UVL].  

Bij diverse basisscholen in de Bin-
nenstad worden nu schoolzones 
ingericht. Voor de inrichting van de 
schoolzones is, na uitgebreid onder-
zoek, een standaard inrichting opge-
steld, bestaande uit verkeersborden, 
het woord SCHOOL op het wegdek, 
hekwerken en palen. Vanwege het 

bijzondere karakter van de Binnen-
stad worden niet overal hekwerken 
en palen geplaatst.

Herkenbaar
Een belangrijk doel om schoolzones 
in te richten, is het komen tot een 
heldere, herkenbare, uniforme en 
[daarmee] verkeersveilige inrichting 
van schoolomgevingen in de hele 
stad. Hoe meer schoolomgevingen 
op dezelfde wijze worden ingericht, 
hoe meer de verkeersveiligheid rond 
basisscholen verbetert.
Het uiteindelijk doel is de schoolzo-
nes bij alle Utrechtse basisscholen 
aan te brengen. Vooralsnog is echter 
begonnen met de scholen die actief 
deelnemen aan het project UVL.
 Voor vragen of opmerkingen over 
de nieuwe inrichting kunt u contact 
opnemen met de afdeling Verkeer en 
Vervoer van de gemeente Utrecht, 
via 030 – 286 00 00 of 
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl. •

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
[CJG] in Utrecht geeft ouders 
kosteloos advies over het opvoe-
den en opgroeien van kinderen. 
Informatie is verkrijgbaar via 
de website www.jeugdengezin-
utrecht.nl, maar het is ook mo-
gelijk om -anoniem, 24 uur per 
dag- via een e-consult vragen te 
stellen aan professionals.  

Help mee de site verbeteren!
Het CJG zoekt ouders die mee willen 
denken over het verder vormgeven 
van de website. Mist u functionali-
teiten of onderwerpen? Weet u hoe 
het CJG de site nog aansprekender 
kan maken voor ouders? Heeft u 
leuke nieuwtjes voor de agenda, 
tips op het gebied van opvoeden en 
opgroeien die op de site kunnen? 
Mail uw suggesties naar 
info@jeugdengezinutrecht.nl, 
of geef u op voor de redactieraad 
van het CJG. 

Meer informatie: 
Juliette van der Wurff, 
j.van.der.wurff@utrecht.nl.

Jong030
Naast de site voor ouders heeft de 
gemeente ook een site voor jonge-
ren tussen de 12 en 23 jaar ontwik-
keld: Jong030.nl. Dit is dé plek waar 
jongeren alle informatie kunt vinden 
over sporten, vrije tijd en uitgaan, 
school, werk, geld en gezondheid. 
Jongeren zelf hebben aangegeven 
dat zij behoefte hebben aan een 
Utrechtse site. De gemeente heeft 
daarop het initiatief genomen de 
site te maken. Veel partijen werken 
hieraan mee, waaronder Utrechtse 
jongeren zelf. Zij blijven als jongeren-
redactieraad betrokken bij de 
website. 
De redactie zoekt nog reporters! 

Kijk voor meer info op 
www.jong030.nl. • 

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk houdt spreekuur 
op woensdag 29 september 
[9.30-10.30 uur].

U kunt tot uiterlijk één week 
van tevoren een afspraak 
maken via telefoonnummer 
030 – 286 00 00 of e-mail 
binnenstad@utrecht.nl. 
Tijdens het spreekuur kunt u 
zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht 
van het gemeentebestuur voor 
nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

‘Een eeuw geleden kwam alles 
vanzelf naar de steden toe’, zegt 
Ward Rennen, die aan de Universiteit 
van Amsterdam promoveerde op city-
marketing. ‘Maar nu zie je in het 
westen eerder krimp dan de explo-
sieve groei die bijvoorbeeld Aziatische 
steden doormaken. Daarom gaan 
steden zichzelf in de markt zetten 

Bewoners en bezoekers kunnen 
verschillende elektrische vervoermid-
delen uitproberen en de vele gratis 
voorstellingen en activiteiten van 
de culturele instellingen bezoeken. 
Meer informatie over het program-
ma vindt u op www.uitfeest.nl.  

Autovrij gebied
Op zondag 12 september is de 
binnenstad binnen de singels en 
het gebied tussen de Catharijne-
singel, Bleekstraat, het spoor en 
het Moreelsepark afgesloten voor 
motorvoertuigen. De afsluiting geldt 

Websites over opvoeden en opgroeien

Op 24 augustus opende wethouder Victor Everhardt informatiepunt ‘de Smederij’. © Willem Mes

Ward Rennen, directeur Stichting Utrechts Museumkwartier. © Willem Mes

Tijdens het autovrije Uitfeest kan iedereen alternatieve vervoermiddelen uitproberen.

om doelgroepen te binden.’ Zo ook 
Utrecht, dat volgens Rennen vooral 
op zoek is naar meer inwoners, be-
drijven en verblijfstoerisme. ‘Utrecht 
profileert zich als stad voor kunst en 
cultuur. De musea kunnen daar heel 
goed mede inhoud aan geven.’
 
Beleving
Utrecht heeft in Nederland een 
eendimensionaal imago, volgens 
Rennen. ‘Het is er gezellig en er 
staat een Domtoren. Dat beeld moe-
ten we verrijken. Zodat het wordt: 
gezellig én cultureel. De grootste 
slag is om mensen te verleiden hier 
niet alleen te komen winkelen, maar 
ook een museum te bezoeken. We 
mikken op een groei van vijftigdui-
zend bezoekers per jaar, zodat we 
uitkomen op één miljoen in 2013. 
Daarbij richten we ons ook op de 
Utrechters zelf.’

Marketing draait niet alleen om 
promotie; het product moet ook 
aantrekkelijk zijn. Daarom denkt 
Ward Rennen samen met de 
Utrechtse musea na over innovaties 
en verdere ontwikkelingen. ‘De be-
levingswaarde van deze musea moet 
groeien. Want juist met die beleving 
kunnen we ons profileren. Ook het 
ontwikkelen van algemeen toegan-
kelijke horeca in een museum is een 
interessante optie om bezoekers te 
trekken. Want een museum bestaat 
uit meer dan de collectie alleen.’ 
 
Stichting Utrechts Museumkwartier 

is een samenwerkingsverband van 

het Spoorwegmuseum, Museum 

Catharijneconvent, het Universiteits-

museum & Sonnenborgh, Het 

Utrechts Archief, museum Speelklok 

tot Pierement, het Centraal Museum, 

het Geldmuseum, RonDom en het 

Aboriginal Art Museum. •

van 10.00 uur ‘s morgens tot 19.00 
uur ‘s avonds. Auto’s, brommers en 
motoren kunnen gedurende deze 

periode het gebied niet in of uit. 
Nood- en hulpdiensten kunnen het 
afgesloten gebied wel bereiken. •

willen blijven wonen. Dat kan alleen 
met ondersteuning van zorg- en 
welzijnsorganisaties, mantelzorg en 
vrijwilligers. Bij informatiepunt ‘de 
Smederij’ kunnen senioren niet alleen 
terecht met vragen hierover, maar 
ook voor het aanbieden van voorstel-
len, ideeën en diensten. Zo smeden 
we samenwerkingsverbanden en 

kunnen er nieuwe activiteiten en 
diensten tot stand komen. Het motto 
hierbij is: Utrechters voor Utrechters.’
Het Huis in de Wijk is onderdeel van 
het Binnenstadsakkoord van oktober 
2009. Daarin legden de gemeente 
Utrecht en verschillende partners op 
het gebied van wonen, zorg en wel-
zijn afspraken vast om de groeiende 
groep senioren in de Binnenstad 
beter te kunnen bedienen. 

Voorzieningen
Tijdens de verbouwing van het 
Bartholomeus Gasthuis verandert er 
veel. In januari opende een brasserie. 
[Buurt]bewoners en hun gasten kun-
nen daar dagelijks terecht voor koffie, 
lunch en diner, of om te internetten. 
Eind dit jaar zijn er wellnessvoor-
zieningen voor senioren, zoals een 
kapper, schoonheidssalon, fysiothe-
rapeut, massagestoel en nagelstudio 
met pedicure. Ook controle van bril 
of gehoorapparaat behoort dan tot 
de mogelijkheden. Daarnaast biedt 
het gasthuis een ruime hoeveelheid 
activiteiten voor senioren uit de Bin-
nenstad. Tot slot is ook een zorghotel 
in aanbouw, voor senioren die na 
een operatie moeten aansterken. Of 
ter ondersteuning van mantelzorgers 
die even met vakantie gaan en hun 
familielid dan met een gerust hart in 
de buurt verzorgd weten. •



Goed idee? 
Doe er iets mee!

Op dinsdag 2 november 2010 vindt 
voor de derde keer in Utrecht de 
Dag van de Dialoog plaats. Na een 
zeer succesvolle dag in 2009, waar 
bijna 350 mensen aan deelnamen, 
gaat Utrecht dit jaar aan de slag met 
het thema ‘Wat beweegt jou?’. Wilt 
u meepraten? Of zelf een gespreks-
tafel organiseren? Kom dan naar 
een van de informatiebijeenkomsten 
in september. Meer informatie op 
www.utrechtindialoog.nl of via de 
Dialoogtelefoon: 06 - 21 96 95 45 
[werkdagen van 9.00u-12.00u]. •
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Tijdsbeeld van de Twijnstraat

Ze staan bijna allemaal op de foto, 
de winkeliers van de Twijnstraat. 
Ze werden geportretteerd door 
fotografe Martine Kolner, zelf 
woonachtig in de straat. Met haar 
‘Bedrijvige mensen, Twijnstraat 
2010’ legt ze een tijdsbeeld vast 
van de snel veranderende straat. 

‘Ik woon en werk sinds acht jaar in de 
Twijnstraat aan de Werf, maar al veel 
langer in de straat. Toen ik in 1978 
ging studeren, woonde ik in Rivieren-
wijk. Ik fietste toen iedere dag door 
de Twijnstraat. De straat is in al die 
jaren veel veranderd. Ten goede, want 
hij gaat mee met de tijd. Zo is er een 
bedrijf dat kinderfeestjes organiseert, 
een winkel met hippe kleren van bio-
logisch katoen, een tattooshop. Daar 
was vroeger geen markt voor. Wel 
is het jammer dat het oude vakman-
schap verdwijnt. Van de traditionele 
ambachten zijn alleen de loodgieter en 
de slager hier nog vertegenwoordigd.’ 

Buurtgevoel
‘Voor mijn fotoboek en -expositie heb 
ik een selectie van 25 ondernemers uit 
de straat gefotografeerd. Ze wilden 
allemaal graag meewerken en koch-
ten ieder hun foto. Na de feestelijke 
opening van de expositie in Café 
De Maan op 12 september zal iedere 
ondernemer zijn foto een maand in 
zijn winkel of bedrijf tentoonstellen.’
Kolner is in het vierde jaar van haar 
opleiding bij Stichting Statief in 
Utrecht. Ze beschouwt het project als 

Politiek

Propjes schieten
Zodra het over jongeren gaat, lijken 
we in de stress te schieten: cri-
minaliteit, geluidsoverlast, hang-
jongeren, spijbelen. Dat bestaat 
ook allemaal en je moet niet doen 
alsof het niet bestaat, maar het is 
kortzichtig als je in dit soort termen 
blijft hangen. 
Een jaar of vier geleden was er een 
wijkbijeenkomst over jongeren. De 
jongeren waren er, de klagers en 
ook de burgemeester. Toen een van 
de jongeren iets grappigs-maar-on-
beleefds riep, stond een vrouw op, 
liep naar de burgemeester en zei 
dat ze zich bedreigd voelde. Nou 
weet je niet wat die vrouw allemaal 
heeft meegemaakt, maar in alle 
eerlijkheid: er was niks bedreigends 
aan het voorval. Wel iets stouts. Dat 
heb je wel eens met jongeren. Mijn 
moeder schoot propjes door de 
kerk toen ze veertien was. Dat was 
ook stout. En toch is het met haar 
allemaal goed gekomen zonder 
tussenkomst van jongerenwerkers, 
beleidsnota’s en gemeenteraden. 

Onnodig probleem
Als de supermarkt sluit en ze om 
een uur of tien zijn klaar met 
het vakkenvullen en schoonma-
ken, blijven er nog wat jongeren 
nakletsen. Een van hen heeft een 
lawaaiige brommer. Meneer Jansen 
ergert zich al weken aan het geluid. 
Op een avond wordt het hem te 
veel en hij roept iets bozigs vanaf 
zijn balkon. De jongeren, die zich 
eigenlijk van geen kwaad bewust 
zijn, vinden meneer Jansen een 
eikel. Dus gedragen ze zich niet 
beter, integendeel. Jansen wordt 
nog bozer. De jongeren treiteren... 
En dan is het probleem geboren. 
Helemaal niet nodig. Als Jansen een 
vriendelijk belletje naar de super 
had gepleegd met het verzoek of ze 
na sluiting wat stiller konden zijn, 
was er waarschijnlijk niks aan de 
hand geweest. 
Problemen zijn niet altijd zo groot 
als ze lijken. D66 zal zich altijd 
inzetten voor onderwijs op elk 
niveau, zodat mensen perspectief 
hebben. We hebben oog voor de 
echte problemen, maar zien ook 
wat jongeren allemaal bijdragen 

een leerproces. ‘Daarom heb ik de 
portretten allemaal in verschillende 
stijlen gemaakt. Iedereen die mee-
werkt aan het boek woont of werkt in 
de Twijnstraat en doet het voor niets. 
Dat zegt wel iets over het buurtgevoel 
in de straat.’ De foto-expositie heeft 
een bijdrage gekregen uit het leef-
baarheidsbudget van de gemeente. 
Het boek ‘Bedrijvige Mensen’ is na 
12 september verkrijgbaar bij de 
winkeliers in de Twijnstraat en op 
www.kairosfotografie.nl. •

Fotografe Martine Kolner portretteerde 25 winkeliers uit de Twijnstraat. © Willem Mes

Waterschap 
baggert Oudegracht

Begin september start het water-
schap met het baggeren van de 
Oudegracht, tussen de Vollerbrug 
en de Weerdsingel. In het project 
wordt ook het stuk van de Vaartse 
Rijn vanaf de Vondelbrug meegeno-
men. Om overlast in de binnenstad 
tot een minimum te beperken, voert 
het waterschap de baggerwerkzaam-
heden geheel vanaf het water uit. 
Het baggeren duurt tot het eind van 
2010. Meer weten? Kijk op www.
destichtserijnlanden.nl/werkinuitvoe-
ring/utrecht. •

Dag van de Dialoog

Jeugd onderdak
Het Utrechtse jeugdbeleid loopt van 
0 tot 27-jarigen, dat is vrij lang, maar 
sluit aan bij allerhande wetgeving. 
Voor jongeren tot 27 jaar is bijvoor-
beeld de regel dat ze aan het leren 
zijn of aan het werk. De nieuwe 
generatie krijgt zo niet de kans om 
langdurig werkloos te zijn. 
Tot de jeugd behoort dus ook de 
nieuwe lichting studenten die Utrecht 
net weer is binnengestroomd. Een 
heel aantal van hen is nog op zoek 
naar een kamer; de kamer- en 
woningnood in Utrecht is nog steeds 
stevig. Juist daarom vindt de Christe-
nUnie het belangrijk dat leegstaande 
en verloederde panden worden aan-
gepakt. De gemeente kan eigenaren 
aansporen om werk te maken van 
hun eigendom. In oktober verwach-
ten we een nieuwe nota leegstands-
beleid en wij hopen dat Utrecht nog 
meer ambitie toont in de aanpak. 
Een ander mooi initiatief om woon-
ruimte beschikbaar te krijgen, is Wo-
nen boven Winkels. We hebben ons 
ingezet om daar werk van te blijven 
maken. Leegstaande ruimte boven 
winkels wordt geschikt gemaakt voor 
verhuur. Inmiddels mag geconsta-
teerd worden dat er steeds meer 
geschikte locaties zijn gevonden.

Proefballonnetjes
In de zomer zijn er meermalen 
proefballonnetjes opgelaten voor de 
uitbreiding van het aantal koopzon-
dagen. Wat ons betreft prikken we 
die proefballonnetjes snel lek en laten 
we geen nieuwe op. De Binnenstad 
is gelukkig[!] niet alleen een plek van 
commercie. Ruimte voor rust, voor 
bewoners, voor kleine ondernemers, 
dat moet Utrecht blijven bieden. Al-
leen daarom al is die uitbreiding van 
het aantal koopzondagen een slecht 
plan. Het Utrechtse referendum in 
2005 liet zien dat tweederde van de 
Utrechters tegen uitbreiding is. Reden 
genoeg om te stoppen met deze 
proefballonnetjes. •

Grote gebouwen
De nieuwe gemeenteraad heeft met-
een al een paar gigantische gebou-
wen ter beoordeling gekregen: het 
stadskantoor en de terminal voor 
het openbaar vervoer [trein-, bus-, 

Wijkbureau Binnenstad

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 langskomen bij de balie van wijkbureau Binnenstad.
Informatiecentrum en wijkbureau Binnenstad
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26.
Kijk voor actuele openingstijden op www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Wilt u overlast 
melden? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste adres. Het wijkbureau 
is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers van de Binnenstad van Utrecht.

Bomen Utrechtse grachten onderzocht

De op Koninginnedag onverwacht omgevallen kastanje langs de 
Oudegracht was voor de gemeente aanleiding om langs de grachten 
alle kastanjes ouder dan 50 jaar te onderzoeken. Ook zijn andere 
bomen onderzocht waarvan werd vermoed dat ze in slechte staat 
verkeerden. Een aantal hiervan bleek instabiel of verrot. Zes bomen 
moesten in de afgelopen periode worden gekapt. Ook is een aantal 
bomen fors gesnoeid en zo voorlopig veiliggesteld voor de omgeving. 

De resultaten van het onderzoek ma-
ken duidelijk dat de stabiliteit van de 
bomen langs de grachten een aan-
dachtspunt is. Daarom onderzoekt de 
gemeente de komende tijd de staat 
van alle bomen ouder dan 50 jaar. 
Om te komen tot betere preventie 
wordt ook de oorzaak van ongezond-
heid van de bomen onderzocht.

Snoeiwerkzaamheden
In de nazomer geeft de gemeente de 
bomen langs de grachten een grote 
onderhoudsbeurt. Van een aantal 

Wilt u iets organiseren voor uw 
buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander idee 
om de leefbaarheid in de Bin-
nenstad te verbeteren? Dien dan 
een aanvraag in voor het leef-
baarheidsbudget. Met dit budget 
kan het wijkbureau snel inspelen 
op plannen van bewoners en on-
dernemers. Neem contact op met 
het wijkbureau of kijk op www.
utrecht.nl/leefbaarheidsbudget.
Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[maand juni en juli 2010]:
• aanleggen van geveltuinen in de  
 Pauwstraat. 
• organiseren van een foto-
 expositie van winkeliers in de  
 Twijnstraat.  
•  schilderen van de boomhekjes  
 op de Westerkade.
• opknappen van de grasmat op  
 de Zilverberghof. 
• organiseren van een straatfeest  
 op de Nieuwekamp. •

Boominspecteur Bert van Selm onderzoekt een kastanje aan de Oudegracht. 

bomen wordt de kroon fors gesnoeid 
om de stabiliteit te vergroten, waar-
door de boom minder last heeft van 
wind. Regelmatige veiligheidscontro-
les moeten uitwijzen of de gesnoeide 
bomen hiermee voldoende stabiel zijn. 

Restauratie werven
De gemeente gaat samen met de 
voor de restauratie van de werven 
opgerichte klankbordgroep een 
visie opstellen voor de bomen langs 
de grachten. Bekeken wordt welke 
bomen het meest geschikt zijn als 
vervanging van bomen die noodge-
dwongen moeten worden gekapt. 
Meer informatie op www.utrecht.nl/
werven en www.utrecht.nl/bomen. • 

Oude stad, jong karakter
De Binnenstad leeft, ook voor 
jongeren. Dat blijkt maar weer eens 
uit de vele duizenden studenten 
die de afgelopen weken de Binnen-
stad overspoelden. De komende 
jaren zullen zij gaan genieten van 
al het moois dat Utrecht te bieden 
heeft. Genieten van de Binnenstad, 
met het geweldige winkelhart met 
moderne winkels en het gevarieerde 
aanbod aan eet- en drinkgelegen-
heden. Genieten van de bruisende 
cultuur en het uitgaanscentrum. 
En genieten van de parken en de 
grachten. Want als het weer goed 
is, liggen de parken vol, leven de 
allerjongsten zich uit in de speel-
tuinen en worden de grachten druk 
bevaren.
 
Speeltuinen
De parken, die de afgelopen jaren 
dankzij de VVD zijn opgeknapt, 
zijn enorm populair en moeten 
hun karakter behouden. Wel wil de 
fractie dat er meer mogelijkheden 
komen voor ondernemers om in de 
parken een kiosk te openen, inclu-
sief openbaar toilet. 
Daarnaast vindt de VVD het belang-
rijk dat de speeltuinen in de stad 
tijdens piekuren en in de weekenden 
geopend zijn.
Een stad moet de ruimte bieden aan 
haar jeugd om op te kunnen groeien 
in een schone, hele en veilige 
omgeving. Daarom zet de Utrechtse 
VVD-fractie zich onder andere in 
voor voldoende opvang voor kin-
deren, voor een aanpak van graffiti 
en ander vandalisme en voor meer 
toezicht op straat. Op deze manier 
kan de jeugd van speeltuin tot kroeg 
genieten van al het moois dat onze 
Binnenstad te bieden heeft. •

tramstation in één]. En met ons 
serieuze compliment voor de 
uitgesproken architectuur hebben 
we tegelijk alvast een kritische noot 
gekraakt over de benedenmaatse 
architectuur van de paar Corioge-
bouwen die ons nog te wachten 
staan: het entreegebouw en het 
poortgebouw, waar we straks 
doorheen moeten op weg naar het 
station. Van eenzelfde saaiheid als 
De Vredenburg naast het Muziek-
paleis. En dan krijgen we binnenkort 
nog te behandelen de zogenoemde 
Catharijneknoop waaronder de 
voetgangersplaat van 130 meter 
breed over de nog open te leggen 
Catharijnesingel.

Uitzichtspunt
Van de andere kant valt niet te 
ontkennen, dat we met bezig zijn 
met een uitermate ingewikkeld stuk 
stedenbouw in het hele Stations-
gebied. Daarom zijn we blij met de 
toezegging aan ons van D66 wet-
houder Everhardt, dat hij zich gaat 
inspannen voor een uitzichtspunt. 
Een mooie live aanvulling op de be-
kende ‘ bouwpututrecht.nl’ Vergelijk 
het met de bekende rode doos op 
de Potsdammer Platz in Berlijn, van 
waaruit je een mooi overzicht – met 
toelichting en verbeelding – van de 
bouwplannen had. Betrek daar stu-
denten van de Hogeschool voor de 
Kunsten bij en je hebt iets waar ge-
interesseerde bewoners, toeristen en 
technici hun hart kunnen ophalen. 
Waar we nu ongerust over zijn, is de 
geplande afsluiting van de stations-
hal. De nieuwe terminal wordt zo’n 
200 meter lang en ruim 50 meter 
breed. Daar komen aan de entree-
zijdes hekjes en chipkaartpoortjes 
te staan. De niet-reiziger kan alleen 
langs een aparte goot van tien 
meter breed aan de noordzijde van 
de hal – via de achterzijde van de in 
de hal geplaatste winkeltjes – van 
oost naar west en v.v. lopen. Volgens 
NS en [wie van?] de gemeente is 
dat voor onze veiligheid... Vòòr de 
privatisering was dat ons gezamen-
lijk grondgebied. Nu mag NS het tot 
haar grondgebied rekenen en afslui-
ten. Terwijl een stationshal er juist is 
om te ontmoeten, koffie te drinken, 
te wachten, een krantje te halen, 
afscheid te nemen en te verwelko-
men. Waarom geen poortjes in een 
wat wijdere boog rond de portalen 
van de [rol]trappen? •

Chiel Rottier

aan deze stad. Weet u... de proble-
men die we in de gemeenteraad 
behandelen worden vrijwel altijd 
door volwassenen veroorzaakt... •

Gerda Oskam 
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Za 11 Willibrordkerk
11.00 Bas Groenewoud 
[orgel]; werken van Franck en 
Glazoenov

Za 11 Academiegebouw
12.00 Concerten ihkv 
Open Monumentendag

Za 11 Nicolaïkerk
12.00 Ko Zwanenburg 
[orgel] mmv Koperkwintet uit de 
Mariniers Kapel der Koninlijke 
Marine olv Peter van Dinther: 
De smaak van de 19e eeuw

Za 11 Willibrordkerk
13.00 Bas Groenewoud 
[orgel]; werken van Franck, 
Cui, Janácek en Widor

Za 11 Westerkerk 
[Catharijnebaan]
13.15 Frank van Basten 
en Paul van der Woude [orgel]; 
Schumann, B.A.C.H.

Za 11 Jacobikerk
14.15 Gerrit Christiaan de 
Gier en Frank van Basten [orgel]; 
Schumann, B.A.C.H.

Za 11 Augustinuskerk
15.15 Paul van der Woude 
en Gerrit Chr. de Gier [orgel]; 
Schumann, B.A.C.H.

Za 11 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 
werken van Liszt, Bach, Schumann 
en Reger; collecte

Za 11 Willibrordkerk
15.30 Sjosjanim Symfo-
nieorkest olv Patrick van der 
Linden mmv Willeke Smits [orgel]; 
Guilmant, Orgelsymphonie 1

Za 11 Geertekerk
16.00 Gonny van der Maten 
[orgel]; collecte

Zo 12 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Utrecht Uitfeest; 
info www.culturelezondagen.nl

Zo 12 Willibrordkerk
14.00 Sint Willibrordkoor 
olv Bernard Rikkert de Koe; 
Schubert, Messe in G-dur; collecte

Do 16 Lutherse Kerk
20.15 Lipkind Strijkkwartet; 
werken van Barber, Stravinsky, 
Bosso, Bloch en Dvorak; € 22,50

Za 18 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Senfl, Das G’läut zu Speyer; 
Byrd, The Bells; collecte

Za 18 Huis a/d Werf
20.00 Be Sharp! olv Erik 
van Vugt: jubileumconcert Tijd-
Loos; € 15

Za 18 Domplein
20.15 USKO olv Gilles 
Michels; Tsjaikovski, Ouverture 
1812; Brahms, Schicksalslied

Zo 19 Willibrordkerk
14.00 Grazia kwartet; 
Brahms, strijkkwartetten; collecte

Zo 19 Spoorwegmuseum
15.00 Opera per tutti; € 20

Zo 19 Huis a/d Werf
15.00 Be Sharp! olv Erik van 
Vugt: jubileumconcert Tijd-Loos; 
€ 15

Zo 19 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 
mmv I buoni antichi; BWV 161 
Komm, du süsze Todesstunde; 
collecte

Do 23 Pieterskerk
20.15 Nederlands 
Kamerkoor olv Kaspars Putnins: 
Tenso/Bomen; Zebeljan, Latum 
Lalo; Hamel, Bomen; Wagemans, 
Mallarmé-liederen; € 20/12

Za 25 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas mmv Cees 
Willem van Vliet [piano]; 
Schumann, Missa Sacra; werken 
van Brahms; collecte

Zo 26 Willibrordkerk
14.00 Gonny van der Maten 
[orgel]; werken van Schumann; 
collecte

Zo 26 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hagen 
[orgel]: Choral Evensong; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

OKTOBER

Vr 1 Pieterskerk
20.15 Utrechts Kamerkoor 
olv Wolfgang Lange: Herbst 
und Abschied; werken van 
Brahms, Schönberg, Michans en 
Schütz; € 12/8

Vr 1 Theater Kikker
20.30 Ives Ensemble: 
De Amstel/Thames Boat Race; 
Van Rossum, Annette; Padding, 
Short histories of nothing; 
werken van Shlomowitz, Fox 
en Crane; € 16,50/13,50

Za 2 Domkerk
15.30 Heiko ter Scheg-
get [blokfluit], Kees Hülsman 
[barokviool], Mieneke van de 
Velde [gamba] en Jan Jansen 
[klavecimbel]; concerten voor 
strijkers en klavecimbel van J.S. 
en W.F. Bach; collecte

Zo 3 Willibrordkerk
14.00 Romantisch strijktrio 
Hava: Het vervolg op W.A. 
Mozart; collecte

Zo 3 Janskerk
15.00 CALL Vocale olv 
Pieter Jan Leusink; o.a. 
Pergolesi, Stabat Mater; Vivaldi, 
Gloria; € 40

Zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 50 

Nun ist das Heil und die Kraft; 
BWV 169 Gott soll allein mein 
Herze haben; collecte

Za 9 Janskerk
14.30 CALL Vocale olv 
Pieter Jan Leusink mmv 
The Bach Choir & Orchestra of 
the Netherlands en Jan Vayne: 
Classical Proms; € 50

Za 9 Domkerk
15.30 Koor, orkest en 
solisten van de Domcantorij olv 
Remco de Graas; Bachfamilie, 
cantate ‘Ein feste Burg’ en 
motetten; collecte

Zo 10 Willibrordkerk
14.00 Vocaal Mannen-
kwintet La Notte; Liederen van 
Schubert, Mendelssohn, Dvorak 
en Comedian Harmonists; 
collecte

Zo 10 Schillertheater
15.00 Dana Zemtsov 
[altviool] en Cathelijne Noorland 
[piano]; Bloch, Suite voor 
altviool en piano; Schumann, 
Fantasiestücke; Bizet/Waxman, 
Carmen Fantasy; € 15/12,50

Wo 13 Geertekerk
20.15 Orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging olv 
Attilio Cremonesi mmv Netta 
Or [sopraan] en Daniel Taylor 
[alt]; Bach, Tilge, Höchster, 
meine Sünden, BWV 1083; 
Pergolesi, Aria’s voor alt 
en sopraan uit de opera’s 
L’Olimpiade, Il Flaminio en La 
Salustia; Wassenaar, Concerto 
nr. 2 in Bes; € 25/23/8

Vr 15 Pieterskerk
20.15 Ariosto Ensemble 
olv Ludy Vrijdag mmv Eelco 
Kooiker [klavecimbel]: Lume 
e colore; werken van Gabrieli, 
Frescobaldi, Monteverdi, 
Weelkes en Tomkins; € 20/12

Za 16 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]: 
CD-presentatie; Bach, Leipziger 
Orgelchoräle, Preludiums en 
fuga’s; collecte

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 Festival Duitse 
Romantiek; collecte

Zo 17 Spoorwegmuseum
15.00 Opera per tutti; € 20

Zo 17 Gertrudiskathedraal
20.00 Bachcantatedienst 
mmv I buoni antichi; collecte

Di 19 Geertekerk
20.15 Gesualdo Consort 
Amsterdam; Sweelinck, 
psalmen en madrigalen

Do 21 Lutherse Kerk
20.00 Ysaye Trio mmv 
Hanna Shybayeva [piano]; 
Schubert, Triosatz D471; 
Mozart: Pianoconcert nr.9 
[arrangement]; Beethoven: 
Symphony nr.3 “Eroïca” 
[arrangement]

Vr 22 Theater Kikker
20.30 Strijkkwartet 
EnAccord; Ciciliani, Mozartku-
gel; Ligeti, Strijkkwartet Nr. 1; 
€ 14,50/11,50

Za 23 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Bach, Ich lasse dich nicht en 
Komm, Jesu, komm; collecte

Za 23 Janskerk
19.30 The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Bach, 
Hohe Messe; € 60

Zo 24 Willibrordkerk
14.00 Bernard Bartelink 
[orgel]: Romantische Sehnsucht; 
collecte

Zo 24 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hagen 
[orgel]: Choral Evensong; 
collecte; info www.schola-
davidica.nl

Za 30 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
No Label; info www.culturele-
zondagen.nl

Za 30 Janskerk
14.30 CALL Vocale olv 
Pieter Jan Leusink mmv 
The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands en Jan 
Vayne: Classical Proms; € 50

Za 30 Domkerk
15.30 Koor, orkest en 
solisten van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; Brahms, 
Ein deutsches Requiem; collecte

Za 30 Geertekerk
17.00 Ein deutsches 
Requiem olv Yt Nicolai; info 
www.meezingconcerten.nl

Zo 31 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
No Label; info www.culturele-
zondagen.nl

Zo 31 Willibrordkerk
14.00 Paul van der Woude 
[orgel]: B.A.C.H.; collecte

Zo 31 Geertekerk
15.15 Attaca Ensemble olv 
Fokko Oldenhuis; Pärt, Kanon 
Pokajanen; € 15/12,50

NOVEMBER

Vr 5 Geertekerk
20.00 Kamerorkest 
Pulcinella olv Jussi Jaatinen; 
Borodin, Polovetser Dansen; 
Bruch, Concert voor klarinet, 
altviool en orkest; Sjostakovitsj, 
Symfonie no. 15

Vr 5 Pieterskerk
20.15 Cappella Amster-
dam olv Daniel Reuss: Requiem 
voor...; Lassus, Requiem en 
motetten; Gregoriaanse zang; € 
20/12

Za 6 Domkerk
15.30 Bas Kuijlenburg 
[bas], Maarten Jansen [cello] en 
Jan Jansen [piano]; Röntgen, 
Sonate voor cello en piano; 
Heppener, Tussen bomen; Pijper, 
Sonate voor cello en piano; col-
lecte

Zo 7 Lutherse Kerk
15.00 Kamerkoor Sforzato 
olv Vincent Doek; o.a. Mendels-
sohn, Jauchzet dem Herrn; 
Hassler, Im kühlen Maien; 
aanvangstijd ovb info www.
kamerkoor-sforzato.nl

Zo 7 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 80 
Ein feste Burg ist unser Gott; 
collecte

Do 11 Willibrordkerk
16.00 Samen Sint Maar-
tensliederen zingen olv Bernard 
Rikkert de Koe mmv Bas Groe-
newoud [orgel] en 
Alec Breunesse [verteller]

Vr 12 Pieterskerk
20.15 Monteverdi Kamer-
koor Utrecht en Strijps Kamer-
koor olv Wilko Brouwers mmv 
David Kuyken [Erard vleugel] 
en Dirk Luijmes [harmonium]; 
Rossini, Petitie Messe Solen-
nelle; € 17,50/15

Za 13 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]: 
Nederlandse orgelmuziek; 
werken van Pirenne, Andries-
sen, Sweelinck en Strategier; 
collecte

Zo 14 Ste. Catharina 
Kathedraal
14.30 Kathedrale Koor 
olv Gerard Beemster: 
Koororgelconcert

Zo 14 Schillertheater
15.00 Marina Besselink 
[sopraan] en Femke de Graaf 
[piano]: Bleke Rozen; muziek-
theater; € 15/12,50

Zo 14 Geertekerk
15.30 Strijkorkest Meta-
morphosen olv Gijs Kramers; 
Stravinsky, Concerto in D; 
Vivaldi, Fagotconcert; Bruckner, 
Strijkkwintet in F

Do 18 Geertekerk
20.15 De Nederlandse 
Bachvereniging olv Jos van Veld-
hoven; werken van Rosenmül-
ler; € 22,50/18/8

Za 20 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas; Pirenne, 
Muziek uit de Nieuwe Utrechtse 
koorboeken en Cantico del sole; 
collecte

Zo 21 Augustinuskerk
15.00 Collegium Utrecht 
olv Servaas Schreuders: Lus-
trumconcert; aanvangstijd ovb 
info www.collegiumutrecht.nl
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www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.

Elke donderdagochtend is een feest

Cumulus Welzijn biedt ouderen 
die wonen in de Binnenstad een 
vertrouwde ontmoetingsplek in 
buurthuis Oudegracht 227. 
Ze genieten van het gezellig 
samenzijn, ’n luisterend oor, 
verschillende activiteiten en de 
gezamenlijke lunch. 
De groep bestaat nu uit negen 
mensen en wij hebben ruimte 

Buurtcontactpersonen gezocht 

In iedere buurt zijn wel mensen die 
de ogen en oren zijn van een flat, 
straat of buurt en iets voor anderen 
willen betekenen. Heeft u contac-
ten met ouderen in uw straat, flat 
of buurt? Helpt u iemand weleens 
op weg als hij of zij praktische 
hulp nodig heeft, maar weet u ook 
niet altijd precies met welke vraag 
u waar terecht kunt? Wilt u een 
bijdrage leveren aan het welzijn van 
ouderen in uw buurt? Dan willen 
wij u als buurtcontactpersoon graag 
ondersteunen.
Een buurtcontactpersoon legt con-

tact met senioren, geeft informatie, 
verwijst door en biedt eventueel 
praktische hulp. De buurtcontact-
persoon onderhoudt contact met de 
professionals van Cumulus Welzijn 
die ingeschakeld kunnen worden 
voor begeleiding en bemiddeling. 
U bepaalt zelf wanneer en hoeveel 
tijd u hieraan wilt besteden. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de coördinator 
buurtcontactpersoon 
Dien van Strien, 030 - 2731936 of 
06-23995058 •

Ouderenadvisering in de Binnenstad 
Tijd voor een gesprek bij u thuis

De ouderenadviseurs van Cumulus 
Welzijn geven informatie en advies 
aan thuiswonende ouderen.
Wij maken graag tijd voor een 
gesprek bij u thuis om te praten over 
wonen en vervoer, zorg, welzijn en 
financiën. Samen bespreken we uw 
situatie en wensen en proberen we 
tot een oplossing te komen. 
We kunnen als dat nodig is namens 
u optreden of onderhandelen. 
Wanneer de problemen ingewikkeld 
zijn of de situatie onoverzichtelijk 
dreigt te worden, kan de oude-
renadviseur u [tijdelijk] intensieve 
begeleiding bieden. 
Wij werken samen met andere 
hulpverleners naar wie wij u – indien 
nodig – rechtstreeks kunnen door-
verwijzen.
De hulp van de ouderenadviseur 
is voor mensen vanaf 55 jaar en is 
gratis.

De ouderenadviseur kan voor u wo-
ningaanpassingen aanvragen, thuis-
hulp aanvragen, maaltijden regelen, 
hulp bij de administratie regelen, 
activiteiten zoeken, informatie geven 
over seniorenwoningen, zorg aan-
vragen en doorverwijzen naar pas-
sende hulpverlening. De ouderen-
adviseurs zijn Karen Blersch, Kelly 
van den Heuvel, Floor van Doornik, 
Maayke Swank en Behiye Kosedagli  
Wij zijn te bereiken op tel. 030-
2722261, Nieuwe Koekoekstraat 85, 
3514 EC Utrecht e-mail: 
ouderenadviseurs@cumuluswelzijn.nl •

Wereldweken in De Kleine Dom

‘Wat zijn dat nou weer? Oh, het 
smaakt heel lekker!’, was de reactie 
op de churros die we in de Spaanse 
week met de kinderen gemaakt 
hebben. Een soort zoete frietjes 
gemaakt van een dik beslag van 
meel, suiker en ei dat daarna met 
een spuitzakje tot mooie stervormi-
ge reepjes gespoten moet worden. 
Het was een geweldige kliederboel, 
maar het resultaat mocht er wezen. 
Vraag maar aan de kinderen die ze 
geproefd hebben.
In de zomervakantie hebben we 
een Australische, Zuid-Afrikaanse, 
Spaanse, Egyptische, Japanse en 
Amerikaanse week gehad met 
telkens een knutsel -, kook - en 
sportactiviteit. Denk daarbij aan 
sushi maken en eten, zelf aardbei-
enroomijs maken, bodypainten met 
vingerverf en zelf een spekstenen 
amulet maken. Hoewel het aanmer-
kelijk rustiger was in de zomerva-

kantie dan tijdens reguliere school-
weken, hebben we veel kinderen 
een aangename tijd bezorgd in de 
speeltuin. 
Ook hebben veel kinderen en 
ouders verkoeling gevonden bij 
ons zwembadje dat bijna elke dag 
gevuld was. Gelukkig zijn ook onze 
waterpompen in de zandbak weer 
gerepareerd, zodat er weer naar 
hartenlust gespeeld kan worden met 
zand en water.
Veel bezoekers moesten wel even 
wennen aan onze openingstijden in 
de zomervakantie; elke dag waren 
we maar tot vijf uur open. Tot 29 
oktober zijn we weer tot zes uur 
open. Zodra de wintertijd ingaat, 
wordt het weer vijf uur. 
Ons nieuwe activiteitenprogramma 
is te vinden op www.cumuluswel-
zijn.nl. Je bent van harte welkom op 
speeltuin De Kleine Dom.
b.vanmeeteren@cumuluswelzijn.nl •

Deelnemers aan de donderdagochtendgroep genieten van een gezamenlijke lunch

Ouderenadviseurs van Cumulus Welzijn, 
vlnr Floor van Doornik, 

Karen Blersch, Kelly van den Heuvel en 
Behiye Kosedagli

voor drie nieuwe deelnemers. Dus 
nodigen wij ouderen uit om een keer 
te komen kijken.
Kosten: € 3,50 inclusief koffie en de 
lunch.

Wilt u meer informatie: 
Neem dan contact op met Dien van 
Strien, 2731936 of 06-23995058. 
d.vanstrien@cumuluswelzijn.nl•

De ouderen van de dagrecreatiegroep zeggen: 
elke donderdagochtend van tien tot één is een 
feest. 
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Domschip
Voor de voor- én tegenstanders van een 
nieuw schip voor de Dom heb ik een 
tussenvorm bedacht die niet alleen hen kan 
verzoenen, maar tevens de stad een uniek 
bouwwerk bezorgt: een schip met giet-
ijzeren kolommen in gotische stijl op tot de 
hoogte die het hoort te hebben, met een 
dak dat lijkt op de andere Domdaken, met 
daaraan vast twee lagere ook gedekte 
vleugels, ook op zulke kolommen. Soort 
zijbeuken. Zet vooral geen muren of zo 
tussen al die binnenste en buitenste 
kolommen. Je krijgt zo van buiten een 
soort Domcontour en van binnen een soort 
open hal voor alle mogelijke openbare 
manifestaties. Bus 2 kan onder de daken 
door rijden. 
En dat alles op dezelfde zandplaat waar 
Utrecht, om niet te zeggen Willibrord en 
om niet zeggen Nederland ooit begon... •
Wim Geradts
  

treinreis

het meisje tegenover mij
creëert haar eigen wereldje –

ze sms’t
dan muziek in haar oren
en boek voor haar ogen
ze kijkt niet op of om

even later roept haar mobieltje
en babbelt ze een uur
in de ruimte weg
precies heb ik nu weet
van haar wereldje –

dan muziek in haar oren
en boek voor haar ogen
ze kijkt niet op of om

met dit retourtje reis ik rond
in een wonderlijke 
pseudo-anonieme wereld

vervreemdend is het wel –

Oeke Kruythof

Wegens geldgebrek stopt de gemeente met 
de subsidiëring van promotie-activiteiten 
van festivals en evenementen. Er was voor 
deze speciale activiteiten een potje van een 
half miljoen euro. De maatregel treft onder 
andere het Nederlands Film Festival, het 
Festival aan de Werf en de Culturele Zondag.

Lezersbrief

Winkeldief kan vervolging 
afkopen

Betrapte winkeldieven kunnen voor 151 
euro, direct te betalen aan de winkelier, 
voorkomen dat ze met politie en justitie 
in aanraking komen. Van het bedrag dient 
negentig euro als vergoeding van de schade 
die de winkelier leidt, omdat hij steeds alert 
moet zijn op diefstal. De rest gaat in een 
fonds, beheerd door politie, justitie en on-
dernemers. 

Ciao zomer

Voor een koopje de 
Binnenstad in

Vier euro kost het om een auto een dag 
te parkeren in een P. en R. en daarna met 
maximaal vijf mensen naar de Binnenstad te 
reizen. Dit buitenkansje is te danken aan de 
campagne ‘Slim Utrecht in’ waarmee de ge-
meente het gebruik van de P. en R.-terreinen 
en het openbaar vervoer wil stimuleren. 
De vier P. en R’s zijn tot nu toe weinig in trek. 
De gemeente leidt er de komende tien jaar 
zes miljoen euro verlies op. Dat tekort neemt 
toe tot negen miljoen na de bouw van P. en 
R. Hooggelegen. 

Geluidsoverlast bladblazers

De bladblazers, die de Reinigingsdienst 
gebruikt voor het wegblazen van straatvuil, 
maken te veel lawaai. Uit metingen van de 
gemeentelijke milieudienst is gebleken dat 
er bij woningen meer dan 90 dB[A] geprodu-
ceerd wordt. Ook andere apparatuur van de 
Reinigingsdienst maakt te veel geluid. 
De gemeente geeft toe dat er klachten bin-
nenkomen, maar heeft [nog] geen structu-
rele oplossing. Wie wil klagen, kan dat het 
beste doen bij een milieu-inspecteur [tel. 
2863629]. Klagen bij de Reinigingsdienst 
heeft weinig zin. De Binnenstadskrant is 
benieuwd naar de ervaringen van de klagers. 

Nachtbevoorrading

Winkels in de Binnenstad worden straks ook 
‘s nachts bevoorraad. Het gaat om een proef 
die start in oktober en waaraan vijftien leve-
ranciers meedoen. Tijdens de proef mogen zij 
van zes uur ‘s avonds tot half twaalf ‘s och-
tends hun goederen afleveren. Om bewoners 
te ontzien, moeten de chauffeurs alles wel zo 
zacht mogelijk doen en moeten bijvoorbeeld 
rolcontainers stillere wieltjes krijgen. 

Cultuur levert in Kruispunt Lucasbrug onder de 
loep

Eind 2010 is een onderzoek klaar naar de 
mogelijkheden om de doorstroming van fiet-
sers en bussen op het kruispunt bij de Lucas-
brug [bij de Stadsschouwburg] te verbeteren. 
Al lang bestaat de klacht dat de wachttijden 
te lang zijn. De laatste tijd zijn de verkeers-
lichten al verscheidene keren veranderd, 
maar het resultaat was nihil. Mocht er uit het 
onderzoek een bruikbaar idee komen, dan 
wordt dat in 2011 uitgevoerd.

Herbouw schip Domkerk

De plannen van de Stichting Herbouw 
Schip Domkerk maken veel reacties los. Er 
is enthousiasme, maar er zijn ook sceptici. 
De Stichting wil het schip in een zeer traag 
tempo, met voornamelijk gereedschappen 
uit de Middeleeuwen, herbouwen. Het moet 
een plaats worden voor jongeren die het res-
tauratievak willen leren. Het bouwmateriaal 
komt op karren vanaf de Oudegracht.
De volgende bijeenkomst voor het publiek 
is op donderdag 23 september om acht uur 
in de Domtoren. Thema is: Herbouw van het 
schip in Europees perspectief. 

Pinnenbeleid

Het nieuwe D66-raadslid Klaas Verschuure 
vindt dat er doorgeslagen wordt bij het 
handhaven van het pinnenbeleid. De pinnen 
geven de contouren van de caféterrassen 
aan. Verschuure zegt dat D66 ‘diverse sig-
nalen’ ontving dat het beleid soms te streng 
wordt gehandhaafd. ‘Er moet een gezonde 
balans zijn tussen handhaving en het rustig 
kunnen genieten van een drankje op het ter-
ras’, zegt hij. De wijkraad Binnenstad is groot 
voorstander van strenge handhaving.
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