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Colofon

In 2010 vond er in Utrecht voor het tweede jaar op rij geen 
enkele moord plaats. En dat geldt niet alleen voor de stad, 
maar voor de hele provincie. De moordbrigade kan wel 
inpakken; de politieserie ‘Flikken Utrecht’ komt niet verder 
dan aflevering nul. 
Er zijn steden als Amsterdam en Rotterdam en provincies als 
Limburg en Noord- Brabant waar wel nog eens een dode 
valt. Hoewel in heel Nederland de spoeling dun wordt. 
Met 170 slachtoffers telt Nederland eigenlijk nauwelijks 
meer mee in de internationale moordstatistieken.
Op de vraag waarom hij zijn held had laten overlijden aan 
een hartaanval, en niet aan moord, zei ooit de schrijver van 
de Engelse detectiveserie Morse: ‘ Ik kon het niet langer 
maken om nog moorden in Oxford te laten plegen. In de 

werkelijkheid gebeurt er maar heel zelden een moord in de 
stad. Vandaar.’ 
Utrecht lijkt op Oxford: weinig moord en doodslag. Ook de 
overige criminaliteit is fors aan het dalen. Alleen inbraken 
nemen nog toe. Maar op inbraken kun je geen Baantjer 
draaien. 
Veel aandacht gaat nu uit naar het homo-pesten. Dat lijkt 
nieuw, maar is het allerminst. De Utrechter heeft er zelfs 
een speciaal woord voor: schennen. In de afgelopen vijftig 
jaar is het keer op keer gebeurd. Lukt het ons om het 
schennen en de overige criminaliteit beter aan te pakken, 
dan wordt Utrecht echt wat het meestal al is: een moord-
stad. • 

De Utrechtse horeca heeft het volgens het AD/UN ‘helemaal 
gehad’ met Groen Links-wethouder Mirjam de Rijk, omdat 
ze de strijd aanbindt tegen verwarming van caféterrassen. 
In een interview in VNG-Magazine kondigde ze die kruis-
tocht als volgt aan: ‘Als de bevolking van Utrecht zegt dat 
terrasverwarming eigenlijk niet kan, en dat lijkt toch echt de 
tendens te zijn, dan moeten we dat als gemeente gaan ver-
bieden. Ik ga binnenkort met de horeca in gesprek om hier 
in goed overleg uit te komen. Voor het komend voorjaar wil 
ik daar afspraken over hebben gemaakt. Lukt dat niet, dan 
komt dat verbod er.’
Wie niet luisteren wil, moet maar voelen, zo klinkt het, 
maar wat worden eigenlijk de rechtsgronden van een 

dergelijk verbod? En waarom sleept ze de bevolking van 
Utrecht er bij? Er is ons nooit gevraagd wat we van terras-
verwarming vinden. Laat ze het bij zichzelf houden. Zij wil 
die dingen weg, en gelijk heeft ze. 
Met trots meldde de gemeente laatst dat Mirjam de Rijk 
de klimaatvriendelijkste wethouder van de twintig grootste 
gemeenten is, omdat zij groene stroom gebruikt, zonne-
panelen op het dak van haar Amsterdamse huis heeft en 
geen auto bezit. Het was een opsteker voor de vrouw die 
van Utrecht de ‘duurzaamste’ stad van Nederland wil ma-
ken. De kroegbazen zien haar als vijand, en dat klopt, voor 
zover het die verwarmingsdingen betreft. Maar im Großen 
und Ganzen is zij hun vriendin. Dat zit zo: al een paar jaar 
mogen horeca-ondernemers in de Binnenstad vrijwel onge-
hinderd nieuwe bedrijven openen, in afwachting van een 
nota die hun bewegingsvrijheid enigszins beperkt. 
Die nota had er al lang moeten zijn, maar is nog steeds 
niet af omdat – zoals laatst in de wijkraad werd mee-
gedeeld – de wethouder haar ambtenaren vooral laat wer-
ken aan duurzaamheidsonderwerpen.
Misschien zijn we straks echt de groenste stad. Maar valt er 
tussen al die horeca dan nog te wonen? • 

Adressen

Horeca-vriendin

Huisartsenpraktijk wordt gezondheidscentrum

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

Moordstad 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

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

Het noordelijk deel van de Binnenstad krijgt een wijkgezondheids-
centrum. De huisartsenpraktijk Binnenstad [Breedstraat] verhuist 
begin volgend jaar naar de Van Asch van Wijckskade 28–30 en vormt 
daar, samen met de uit de Kievitstraat overkomende huisartsenprak-
tijk, de kern van een grote eerste-lijnsgezondheidsvoorziening. 

Dick Franssen en Ben Nijssen

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 [kritische, goedgeïnformeerde digitale 
krant]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

De huisartsen van Aan de Singel: Christine Weenink, Jaap van der Laarn, Constant 
Hoppenreijs, Rinske van de Goor en op de voorgrond Yvonne Gresnigt © Saar Ryp-

kema

Dick Franssen

Van Asch van Wijckskade 28-30 
werd in 1867 gebouwd als fysio-
logisch laboratorium voor prof. 
F.C. Donders, bij de meeste Utrech-
ters bekend van het Ooglijders-
gasthuis in de F.C. Dondersstraat.

Donders [1818-1889] werd geboren 
in Tilburg en studeerde vanaf zijn 
zeventiende in Utrecht. Een stand-
beeld van hem staat sinds 1920 
op het Janskerkhof. Donders was 
allereerst fysioloog. De fysiologie is 
de wetenschap die de eigenschappen 
van levende organismen bestudeert. 
Door zijn specialisatie op het gebied 
van de oogheelkunde werd hij de 
belangrijkste Nederlandse medicus 
van zijn tijd. In 1858 stichtte hij 
met Herman Snellen het Utrechtse 
Ooglijdersgasthuis, ziekenhuis voor 
oogheelkunde. Donders had interna-
tionale faam verworven, maar kreeg 
het in Utrecht maar niet voor elkaar 
om een fysiologisch laboratorium 
te laten bouwen. Via de minister 
kreeg hij uiteindelijk toch voldoende 

financiële armslag. Vervolgens werd 
de plaats waar het gebouw moest 
komen het probleem. Na veel gehar-
rewar kreeg de universiteit een stuk 
grond ‘in de berm van het Bagijne-
bolwerk’ ter beschikking. Zelfs voor 
niets, maar onder de uitzonderlijke 
voorwaarde dat de gemeente het 
gebouw zou krijgen als het zijn aca-
demische bestemming zou verliezen. 
Donders vroeg de architect Tollenaar 
om de bouwtekeningen aan te pas-
sen, omdat het beschikbare terrein 
te smal was voor de oorspronkelijke 
opzet. Deze maakte echter fouten in 
het bestek voor de fundering. Bij on-
derzoek van de bodem was Tollenaar 
op de oude stadswal gestuit en hij 
verwachtte dat daaronder zandgrond 
aanwezig was, maar dat bleek later 
puin te zijn. Pas op 1.70 meter onder 
de waterspiegel was zandgrond te 
vinden. Met technische ingrepen 
werd dit probleem verholpen; maar 
met veel extra kosten en naar later 
bleek onvoldoende. 

Trap in de Winkel van Sinkel, met in het midden de maker
© Sjaak Ramakers 

[Zie ook pagina 16, Wijkraad]

De twee praktijken hebben op het 
ogenblik respectievelijk vijfduizend 
en 3500 patiënten. In de Kievitstraat 
werken twee artsen en op de Breed-
straat drie. Elke praktijk heeft een 
huisarts in opleiding. 
Het gezondheidscentrum dat waar-
schijnlijk ‘Aan de Singel’ gaat heten, 
biedt behalve aan de huisartsen 
onderdak aan fysiotherapeuten Jan 
Bert van Vliet en Rady Haalboom, een 
diëtiste, gespecialiseerde verpleeg-
kundigen op het gebied van suiker-
ziekte, astma en longemfyseem, een 
dependance van apotheek Koert 
[Biltstraat] en aan bloedprikker Saltro 
[nu nog St. Jacobsstraat]. Verken-
nende gesprekken zijn er ook al met 
het maatschappelijk werk en de 
thuiszorg. De grote opzet is moge-
lijk omdat er in het gebouw ruimte 
genoeg is. 

Verbouwing
Van Asch van Wijckskade 28-30 
is eigendom van de gemeente. Na 
het vertrek van de Universiteit voor 
Humanistiek passen enkele kunste-
naars er als kraakwachten op. De 
twee huisartsenpraktijken probeerden 
het gebouw te kopen, maar de ge-
meente wil het uitsluitend verhuren. 

Voordat het zover is, komt er een 
flinke verbouwing. Omdat het een 
rijksmonument is, steekt het daarbij 
nauw. Er zijn inmiddels een paar 
schetsontwerpen van architect Van 
Dijl uit Hilversum, gespecialiseerd in 
gezondheidscentra.
Huisarts Jaap van der Laan [Breed-
straat] en zijn collega Yvonne Gre-
snigt [Kievitstraat] kunnen nauwelijks 
wachten tot 2012. Van der Laan: 
‘Ik ben destijds met één parttimer 
begonnen, zonder hulppersoneel. Er 
waren nul patiënten. Nu werken we 
in de Breedstraat met twaalf mensen. 
We puilen er uit.’ Yvonne Gresnigt: 
‘Bij ons hetzelfde liedje. Er moet zelfs 
iemand in de kelder werken, zonder 
daglicht. Dat kan niet gezond zijn’. 
Van der Laan: ‘We moeten straks een 
flinke huur betalen, en de stook-
kosten zullen er ook niet om liegen, 
met al die hoge ruimtes. We rekenen 
een beetje op de klimaatopwarming’. 
Opvallend is het verschil in leeftijds-
opbouw van de patiënten van de 
twee praktijken. De Breedstraat heeft 
vanouds een praktijk met veel jonge 
mensen, de Kievitstraat daarentegen 
heeft veel oudere patiënten. Zestien 
procent is zeventig plus. •

Van Asch van Wijckskade 28-30 gebouwd als laboratorium
Neogotische pleistersaus
De gevels van het gebouw werden 
toendertijd niet als typisch voor zijn 
functie als fysiologisch laborato-
rium gezien. Gebruikelijk was een 
meer klassieke aanpak. Het gebouw 
draagt zowel enige classicistische 
als romaanse kenmerken en is met 

een soort neogotische pleistersaus 
overgoten. Typerende details zijn 
de achtkantige pilasters en de op 
de muur liggende goot. De vertrek-
ken van de hoogleraar waren op de 
bovenverdieping centraal gesitueerd, 
om alles goed in de gaten te houden. 
Donders’ zitkamer had een door vier 
consoles van terracotta ondersteund 
balkon met twee nissen. 

Belastingdienst
In 1889 werden de eerste aanpas-
singen aan het gebouw verricht, 
waaronder aanbouw van een woning 
en verbetering van de fundering. In 
1934 werd een deel van het Orga-
nisch-Chemisch laboratorium in het 
gebouw gevestigd. In 1952 dient het 
gebouw als loket voor de belasting-
dienst. Dertig jaar later betrekt de 
Universiteit van Humanistiek het 
pand. De bibliotheek die hier in was 
ondergebracht, is sinds 2009 verhuisd 
naar de bijzondere collecties van de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. •

 © Saar Rypkema
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Vrede van Utrecht is vooral lonken 
naar Culturele Hoofdstad

In 2013 moet er een herdenkings-
feest losbarsten in Utrecht, drie 
keer drie weken lang. Dan is het 
driehonderd jaar geleden dat 
de Vrede van Utrecht een eind 
maakte aan de Spaanse Succes-
sieoorlog [1702-1713] waarin 
half Europa onderling vocht om 
de opvolging van de kinderloos 
gestorven koning van Spanje. 
Dit deel van onze vaderlandse 
geschiedenis was tot voor kort bij 
de meeste bewoners onbekend. 
Ook het standaardwerk ‘Een pa-
radijs vol weelde - Geschiedenis 
van de Stad Utrecht’ wijdt niet 
meer dan krap een halve blad-
zijde aan de Vrede van Utrecht.

Toch hebben de gemeente en de 
provincie deze Vrede van 1713 aan-
gegrepen voor het bouwen van een 
langdurig feest. Het idee erachter 
is dat dit Utrecht internationaal ‘op 
de kaart moet zetten’, of ‘op de 
agenda’. In gewone taal: het moet 
reclame maken voor stad en provin-
cie, in het bijzonder voor Utrecht als 
centrum van kennis en cultuur. De 
gemeente heeft daarbij nóg een uit-
gesproken doel, en wel het binnen-
halen van de begeerde titel van Cul-
turele Hoofdstad van Europa 2018. 
De beslissing daarover valt in 2013 
en de beslissers worden dan ook uit-
genodigd voor het Vredesfeest, om 
met eigen ogen te zien wat Utrecht 
allemaal kan. 

Vier miljoen per jaar
De organisatie is al enkele jaren bezig 
met de voorbereidingen voor 2013. 
Per jaar steken de gemeente en de 
provincie er elk twee miljoen in. Een 
deel gaat op aan personeels- en 
kantoorkosten en aan kleinere eve-
nementen om de bewoners al wat 
in de stemming te brengen, de rest 
wordt opgespaard voor het feestjaar 
en om het bidbook te maken voor de 
sollicitatie naar Culturele Hoofdstad. 
Maar het potje zal te klein zijn om 
alles te betalen. Sponsors moeten 
het tekort aanvullen. Peter de Haan, 
intendant, dat wil zeggen directeur 
van de Vrede, zegt daarover: ‘De 
bankencrisis gaat voor ons zeker wat 
betekenen. We zijn net begonnen 
met het werven van sponsors. Het is 
ontzettend ingewikkeld’. 

Al te losbollig
Alleen maar feestvieren zou wellicht 
het beeld kunnen opleveren van 
Utrecht als een al te losbollige stad. 
Het feest is dus voorzien van een 
serieuze basis, in de vorm van The 
Utrecht Principles, die het Centre for 
the Humanities van de Universiteit 
Utrecht in opdracht van stad en 
provincie destilleerde uit de Vrede 
van 1713. Het Centre kwam uit op 

drie Principles: respect voor culturele, 
etnische en religieuze diversiteit, de 
kracht van kunst en cultuur voor 
sociale duurzaamheid, en als derde 
uitwisseling van kennis ten behoeve 
van maatschappelijke samenhang en 
vernieuwing.
Deze Principles vormen de ruime 
maat waarin alles moet passen wat 
onder de vlag van de Vrede van 
Utrecht wordt georganiseerd.

Paul Feld en Peter de Haan: Malle aanleiding, mooi feest © Sjaak Ramakers

Marijke Brunt en Dick Franssen

’Meesterlijke keuze’
Paul Feld, tot 2009 artistiek leider van 
het Utrechtse theatergezelschap Gro-
wing up in Public, is de inhoudelijk 
coördinator. Hij is parttime in dienst, 
net als het merendeel van de dertig 
mensen die voor de Vrede werken. 
In het kantoor van de organisatie 
op de Kromme Nieuwegracht zegt 
hij: ‘Het was eerst de bedoeling dat 
Nederland in 2013 een culturele 

hoofdstad zou leveren. Toen dat 
verschoven werd naar 2018, is voor 
2013 de Vrede uit de kast getrokken. 
Een meesterlijke keuze. Het is het 
belangrijkste Europese moment in de 
Utrechtse geschiedenis.
We zoomen heel erg in op oorlog 
en vrede... de vreedzame school, 
de vreedzame wijk. Die vreedzame 
school is een Utrechtse uitvinding, 
verzonnen vanuit de krachtwijken 
[de probleemwijken, red.]. Op twee-
honderd scholen in de hele provincie 
draait al een educatieprogramma. 
In 2013 hebben we driehonderd 
schoolkinderen die zijn opgeleid tot 
mediator, tot bruggenbouwer. Die 
vaardigheid kunnen ze ook gebrui-

Utrecht moet meer zijn dan ‘near to Amsterdam’

Peter de Haan, intendant van 
de Vrede van Utrecht, trekt een 
Engels boek uit de kast: De vijftig 
gebeurtenissen die de wereld 
veranderden. En ja hoor, één 
van die vijftig is de Vrede van 
Utrecht. 

Dat Engelsen er zo over denken ligt 
voor de hand: de Vrede maakte 
Engeland tot wereldmacht. Neder-
land, na het rampjaar 1672 toch 
al zwaar op z’n retour, was geen 
bedreiging meer. Dat gaan we dus 
vieren. 
De Haan: ‘Het is een malle aanlei-
ding voor een feest. Ik geef het eer-
lijk toe: toen ik hier kwam op deze 
stoel wist ik niet wat de Vrede van 
Utrecht inhield. In sommige andere 
landen weet vrijwel iedereen dat 
wèl. Ik dacht eerst: kunnen we niks 
anders verzinnen? Voor Nederland 
was de Vrede ongunstig, en boven-
dien was Utrecht slechts een toeval-
lige plaats van samenkomst. 
Na een poosje wende ik er aan; 
naar mijn idee was er toch wel wat 
moois van te maken. Beslist geen 
veredeld welzijnswerk. De bedoe-
ling van onze opdrachtgevers, dat 
zijn dus de provincie en de gemeen-
te, is om de cultuur in de stad, in de 
wijken en in de regio een zetje te 
geven, te verstevigen. 
Participatie en educatie. Wat we 
absoluut moeten voorkomen is dat 
het slechts een eenmalig effect 
heeft. Wij hebben met name een 
culturele opdracht; ons verhaal gaat 
ergens over. We moeten sterkere 
partners achterlaten, een betere 
culturele infrastructuur, betere sa-

menwerking. We proberen iets te 
borgen dat achterblijft.’

Marketing tool
De Vrede is volgens De Haan dus 
meer dan alleen een manier om 
Utrecht op de kaart te zetten. Hij 
zegt: ‘Het is lang niet alleen een 
marketing tool’. Dat we ons richten 
op de onderwijskant, de kenniskant 
en de cultuur is logisch. Het zijn de 
terreinen waarop Utrecht, de meest 
competitieve regio van Europa, zich 
wil profileren’.

Op de vraag waarom, als het toch 
al zo goed gaat met stad en streek, 
er nog zoveel energie en geld ge-
stoken wordt in de herdenking van 
een gebeurtenis die niemand in Ne-
derland aanspreekt, antwoordt hij: 
‘De herkenbaarheid van Utrecht is 
vrij laag. We liggen ‘near to Amster-
dam’. Er zijn steden in Nederland 
die snakken naar bijvoorbeeld 
studenten, maar wij kunnen de 
stroom nauwelijks aan. Wij groeien 
hard. Het gaat er om die groei zo 
goed mogelijk te verwerken, steeds 
een nieuwe balans te vinden, er 
voor te zorgen dat in het hele 
gebied de culturele infrastructuur 
goed is. Daarom richten we ons ook 
speciaal op de delen van de stad 
waar te weinig aanbod is.’

Museumwereld
En zo trekken dus de medewerkers 
van de intendant de wijken in, met 
name de zogenaamde krachtwijken, 
om daar scholen, theatergroepjes, 
individuele kunstenaars, woning-
bouwverenigingen de helpende 

hand [en soms ook wat geld] te 
bieden voor het opzetten van activi-
teiten, die vervolgens onder de vlag 
van de Vrede van Utrecht worden 
gepresenteerd. 
Maar volgens De Haan valt er in 
de Binnenstad ook nog wel wat te 
verbeteren. ‘Ik kom uit de muse-
umwereld [hij was directeur van het 
Universiteitsmuseum, red.] en met 
die achtergrond denk ik dat het 
Museumkwartier beter kan, een be-
tere ontsluiting, een beter publieks-
bereik. Als je ziet hoe goed het 
Spoorwegmuseum het nu doet...’
De Binnenstadsbewoner heeft van 
alle nobele doelstellingen van de 
Vrede nog weinig gemerkt. Het 
laatste evenement dat als opmaat 
tot 2013 werd georganiseerd was 
een diskjockey bovenin de Domto-
ren, ’s avonds laat. De Haan: ‘De 
makke of kracht van een artistiek 
programma is dat je niet altijd alles 
te letterlijk moet nemen. De eerste 
editie was puur fun, bij de tweede 
was al duidelijker dat er een ge-
dachte achter zat: het gaat om luis-
teren naar elkaar, om respect’.
Fantastisch vindt hij het dat ‘in een 
tijd van dramatische bezuinigingen 
stad en provincie investeren in cul-
tuur’. 

Beter verhaal
In 2013, als het feest op zijn hoog-
tepunt is, komt de jury langs die de 
Nederlandse Culturele Hoofdstad 
2018 aanwijst. Maastricht, Den 
Haag, de Brabantse stedenrij en de 
provincie Friesland zijn de concur-
renten. Het Utrechtse bidbook, het 
plan dus, zal bijzonder goed en 

realistisch moeten zijn, want nu al 
heeft Brabant geroepen dat daar 
honderd miljoen euro beschikbaar 
is. De Haan: ‘Daar komen wij niet 
aan. Een paar jaar geleden hadden 
we het over vijftig tot tachtig mil-
joen, maar nu – na de crisis – zou 
ik er niets meer over kunnen zeg-
gen. Wij hebben dus minder geld, 
maar we hebben een beter verhaal, 
omdat we dankzij de Vrede van 
Utrecht kunnen laten zien op welk 
spoor we zitten. Het is het beste 
bewijs dat wij het kunnen.
Op 14 februari aanstaande presen-
teert De Haan in de aula van de 
ROC Amerikalaan de eerste con-
touren van het Utrechtse bidbook. 
Daarna komt de invulling, samen 
met alle partners, dat zijn bijvoor-
beeld de culturele instellingen en de 
hele onderwijssector. De intendant 
wil jongeren een deel van het pro-
gramma laten maken. ‘Wij zijn de 
jongste stad van Nederland, met 
130.000 studenten en scholieren’. 

Theater in
Eind 2012 moet het bidbook klaar 
zijn. De Haan: ‘Voor mij komt 2018 
eerder dan 2013’. 
Of hij na 2013 verder zou willen 
als kwartiermaker van de Culturele 
Hoofdstad weet hij nog niet. ‘Ik zie 
wel wat ik doe’. Voor inhoudelijk 
leider Paul Feld is het al wel zeker: 
hij gaat in 2013 weer fulltime het 
theater in. •

ken in hun wijk. De politie ontwikkelt 
met het oog op 2013 een beleid dat 
is gericht op het voorkomen van inci-
denten, op preventie dus’. 

Waaier van activiteiten
Feld vertelt dat hij er steeds meer in is 
gaan geloven dat van de viering van 
de Vrede iets moois te maken is, met 
blijvende effecten. Zijn werk bestaat, 
zegt hij, voornamelijk uit praten, uit 
overtuigen. ‘We ontwikkelen bijna al-
les samen met partners. Het feit dat ik 
een theatermaker ben, maakt het ge-
sprek met andere makers makkelijker. 
Ik vind dat het feest inhoudelijk goed 
moet worden, voor alle leeftijden, 
voor alle publieksgroepen.’ Enthou-

siast ontvouwt hij een waaier van 
over elkaar tuimelende activiteiten 
en evenementen, zoals debatten en 
muziek op de pleinen, opening van 
de winkels tot middernacht, vredes-
maaltijden, wijnfonteinen, een 
Europese jeugdolympiade in de 
Uithof met 3500 jonge sporters en 
negen samenwerkende musea met 
tentoonstellingen over oorlog en 
vrede. 

Lucebert
Het nieuwe Muziekpaleis zal op 
de openingsavond weliswaar niet 
klaar zijn, maar hij denkt dat hij de 
grote zaal al wel kan gebruiken. Het 
openingsbal krijgt als motto ‘Vrede 

is eten met muziek’, een dichtregel 
van Lucebert. Op 21 juni, volle maan, 
is er een Frans feest, een Fête de la 
Musique. 
Fanfareorkesten, de Nederlandse 
Bachvereniging en koren zullen zich 
laten horen. Op het terrein van de 
voormalige vliegbasis Soesterberg 
zullen familiespektakels zijn. De 
Vrede heeft het voor elkaar gekregen 
dat in 2013 Europa centraal staat op 
het Festival Oude Muziek. 
Er wordt kunst gepresenteerd en ge-
maakt in Utrechtse wijken. De forten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
en kastelen in de omgeving van 
Utrecht besteden alle op hun manier 
aandacht aan de Vrede. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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De Spaanse Successieoorlog begon 
na het overlijden van koning Karel 
II van Spanje in 1701. Hij had geen 
kinderen, zodat de opvolging geen 
vanzelfsprekende zaak was. Zijn 
eigen kandidaat was Filips van Anjou, 
de kleinzoon van de Franse koning 
Lodewijk de XIV. Maar dat zou 
betekenen dat de Spaanse kroon in 
handen zou komen van de Bourbons 
en niet langer in die van de Habs-
burgers die regeerden in Pruisen en 
Oostenrijk.
Engeland en de Republiek hadden 
in eerste instantie weinig bezwaar 
tegen de kandidatuur van Filips van 
Anjou, maar dit veranderde toen 
de legers van Lodewijk de XIV in de 
zuidelijke Nederlanden stellingen van 
de Republiek aanvielen in 1701.
Daarop werd in Den Haag de Grote 
Alliantie gevormd tussen de Ne-
derlandse Republiek, Engeland, de 
Duitse keizer en Pruisen. Diverse an-
dere Duitse vorsten sloten zich hierbij 
aan. Aan de andere kant stonden 
Frankrijk, Spanje, Beieren en nog een 
aantal andere partijen. 

Zware verliezen
Tussen 1702 en 1711 vonden ver-
scheidene veldslagen plaats, enerzijds 
in de zuidelijke Nederlanden en 
anderzijds in Duitsland, Italië en 
Spanje. Strijd werd er ook gevoerd in 
Canada, waar de Engelsen delen van 
de Franse kolonies veroverden.
Een kenmerk van de oorlog was 
het grote aantal troepen dat door 
de beide coalities in het veld werd 
gebracht. Dit leidde tot grote veld-
slagen waarbij ook zware verliezen 
werden geleden. Zo vielen bij de slag 
van Malplaquet [in het noorden van 
Frankrijk] in 1709 30.000 doden en 
gewonden. Geen wonder dat er in 
de landen van beide coalities oor-
logsmoeheid ontstond. In Nederland 
begon men ook te beseffen dat de 
oorlog enorm kostbaar was. De Re-
publiek moest een staand leger on-
derhouden van ruim 100.000 man; 
en dit op een bevolking van zo’n 1,7 
miljoen. De kosten moesten voor een 

Vrede van Utrecht: kater voor Nederland 
Gert-Sjoerd Kuperus

groot deel gefinancierd worden uit 
staatsleningen, zodat de staatsschuld 
opliep van 30 miljoen gulden aan het 
eind van de zeventiende eeuw tot 
148 miljoen gulden aan het eind van 
de oorlog. De Republiek, die in de 
zeventiende eeuw meestal had kun-
nen lenen tegen 3 procent, moest in 

1709 al 9 procent betalen. Vrede was 
dus zeer welkom, temeer omdat alle 
militaire operaties voor de Repu-
bliek nauwelijks tastbaar resultaat 
opleverden.

Ani-Franse sentimenten
Toen vervolgens in 1711 keizer Jozef 
I van Oostenrijk overleed, en werd 
opgevolgd door zijn broer Karel VI, 
veranderde de politieke situatie. De 
Engelsen begonnen onderhandelin-
gen met de Fransen, waarbij werd 
overeengekomen dat de aanspra-
ken van Karel op de Spaanse troon 
zouden vervallen en dat Filips van 

Jorine de Soet, de Utrechtse centrummanager, heeft gedroomd dat 
ze in 2018 naar een hip feestje ter gelegenheid van Culturele Hoofd-
stad gaat. In die droom heeft ze hakken aangetrokken, en tot haar 
verrassing loopt dat prima, want het hele centrum is heringericht en 
heeft nieuwe bestrating. Wat valt haar verder op? Ondernemers en 
gemeente doen alles gezamenlijk: bevoorrading, afvalscheiding en 
bezorging. Alles elektrisch. Het is zo goed voor elkaar, dat het cen-
trum weer een enorme aantrekkingskracht heeft. De omzetten zijn 
sterk gestegen, ook dankzij twee ondergrondse parkeergarages aan 
de oostkant van de Binnenstad. 
Jorien de Soet publiceerde haar droom in het blad van ondernemers-
vereniging Centrum Utrecht. De gemeente is partner in Centrum-
management Utrecht. •

Dromen van 2018

Op 11 april 1713 werd in het toenmalige [en ook huidige] stadhuis van 
Utrecht de vrede getekend die de naam van de stad is gaan dragen. 
Het vredesverdrag maakte een einde aan een oorlog, of beter gezegd 
een reeks oorlogen die met recht een wereldoorlog kan worden ge-
noemd: de Spaanse Successieoorlog. Veel landen in Europa waren er 
bij betrokken, maar er waren ook grote effecten in het toenmalige 
Noord-Amerika.

Anjou koning van Spanje zou blijven. 
Ter compensatie zouden de zuidelijke 
Nederlanden dan toevallen aan de 
Oostenrijkers. 
Maar naast deze grote lijnen waren 
er nog talloze kleinere zaken waar-
over moest worden beslist. Om deze 
zaken te regelen was een vredescon-
gres nodig. Dit zou in de Republiek 
gehouden worden. In Den Haag 
werd beslist dat het niet in een van 
de Hollandse steden zou plaatsvin-
den, maar in Utrecht. 
Den Haag was beducht voor anti-
Franse sentimenten onder de bevol-
king en de regenten. Utrecht was 

minder anti-Frans en dus een meer 
geschikte stad. 

Buitenkansjes
En zo begonnen vanaf 29 januari 
1712 de vredesonderhandelingen 
in Utrecht. Niet minder dan 54 
onderhandelingsdelegaties vanuit 
heel Europa trokken naar de stad. De 
stadsbewoners moeten overdonderd 
zijn geweest door de pracht en praal 
van de karossen en de veelkleurige 
en kostbare kleding van de equipa-
ges. Aangezien het congres veel tijd 
in beslag zou nemen – als gevolg 
van de trage communicatie tussen 
de hoofdsteden en Utrecht – had-
den de delegaties voor langere tijd 

-

Sledevaart op de Vaartse Rijn, georganiseerd door het personeel van de 
Portugese onderhandelingsdelegatie [© Het Utrechts Archief]

kwaliteitsvoedsel en dito drank nam 
enorm toe. Wijn was in de wijde 
omgeving van Utrecht bijna niet meer 
te krijgen. Enkele delegaties smokkel-
den de wijn de stad in om zo de ac-
cijns te ontduiken. De politie trad er 
stevig tegen op, maar werd ongetwij-
feld afgeremd door de autoriteiten 
die vonden dat er vooral omzichtig te 
werk moest worden gegaan met de 
hoge heren.
Door de delegaties werden talloze 
feesten gegeven. Legendarisch was 
het feest bij de Portugese ambas-
sadeur in zijn woning op de Kromme 
Nieuwegracht, dat drie dagen 
duurde. Daarna werd het stokje over-
genomen door de Portugese gezant, 
die een bal-masqué gaf in zijn huis 
Achter Sint-Pieter. Tot genoegen van 
de burgers was de toegang bij die 
meeste feesten vrij – mits je voorzien 
was van de vereiste kleding.

Hulpschouwburgen
Er werden twee houten hulpschouw-
burgen ingericht, waar drie toneel-
gezelschappen optredens verzorgden 
– twee in het Frans en een in het 
Nederlands. 
Rondvaarten werden georganiseerd 
door de Oude- en de Nieuwegracht, 
met bootjes die door fakkels werden 
verlicht en waarop werd gemusiceerd 
door muzikanten uit het gevolg van 
de gezanten. Kortom, het was ruim 
een jaar lang feest in de stad.
En er waren natuurlijk ook relletjes. 
Er werd geklaagd over jongens die 
met vuurwerk gooiden en die on-
geregeldheden bedreven ‘met klijne 
flambouwties’, waardoor paarden 
werden verschrikt en met koets en al 
op hol sloegen. 
En er was een incident tussen het 
gevolg van de Franse gezant Me-
nager en de Nederlandse graaf van 
Rechteren, heer van Almelo. 

woonruimte gehuurd in de stad. De 
meest aanzienlijke panden in de be-
tere buurten waren, voor veel geld 
verhuurd door de bewoners. Huren 
die konden oplopen tot zo’n 2000 
gulden per maand. Ter vergelijking: 
een paar jaar later werd Paushuize 
verkocht voor de som van 25.000 
gulden. Wat een buitenkansje voor 
de betere burgerij om de kas te 
spekken – dan maar zolang in het 
buitenhuis. 

Wijn smokkelen
Maar ook veel gewone Utrechte-
naren profiteerden van de komst 
van de paar duizend delegatiele-
den en hun gevolg. De vraag naar 

De Nederlandse lakeien klaagden dat 
de Fransen onbetamelijke gebaren 
maakten. Dit kon eerst nog in der 
minne worden geschikt, maar toen 
het zich herhaalde namen de Tukkers 
het recht in eigen hand en gaven de 
Fransen een flink pak slaag. Met deze 
slag op de Oudegracht kwam een 
eind aan de krijgshandelingen van de 
Spaanse Successieoorlog.

Venlo
Ondertussen hadden de onderhan-
delaars flink doorgewerkt en konden 
ze een verdragstekst opstellen die 
op 11 april 1713 werd ondertekend. 
Het verdrag bepaalde dat Filips van 
Anjou de Spaanse kroon behield; dat 
de zuidelijke Nederlanden [evenals 
gebieden in Italië] naar Oostenrijk 
zouden gaan en dat Gibraltar naar 
de Britten ging. En de Republiek 
kreeg de vesting Venlo en het recht 
om troepen te legeren in een achttal 
Zuidnederlandse steden.
Het vredesverdrag werd in Utrecht 
gevierd met vreugdevuren en dank-
diensten in de kerken. En Georg Frie-
drich Händel wijdde maar liefst twee 
composities aan de vrede: het Utrecht 
Te Deum en het Utrecht Jubilate.

’Zonder u’
Feest dus, maar wel met een flinke 
kater. De vrede betekende het de-
finitieve einde van de Republiek als 
grootmacht op het Europese toneel. 
Staatsschuld en financieringstekort 
zouden in de komende eeuwen de 
realiteit worden waar elke Neder-
landse politicus rekening mee moest 
houden. Het leek misschien ongepast 
en weinig hoffelijk, toen de Franse 
gezant De Polignac bij het begin van 
de onderhandelingen had opge-
merkt: ‘Wij zullen over u, bij u en 
zonder u onderhandelen.’ Maar hij 
had wel gelijk. •



Binnenstadskrant pagina 8 Binnenstadskrant pagina 9

Dick FranssenHal postkantoor zeker vier jaar vrij 
voor mooie dingen

Projectontwikkelaar Bram Loggers 
van eigenaar ASR: ‘Ik probeer te be-
middelen voor een tijdelijke functie. 
Meer zeg ik niet, want anders gaat 
er van alles rondzingen. Ik wil wel 
zeggen wat we in elk geval niet wil-
len: geen feestzaal, geen dancing 
of iets in die geest. Het moeten 
activiteiten zijn die passen bij de toe-
komst van het gebouw. Er is overleg 
met de gemeente. Iets museaals, iets 
met kunst, iets met de Vrede van 
Utrecht... Het zou mijn eer te na zijn 
als er iets komt dat geen recht doet 
aan de pracht van deze hal’.
ASR [vroeger Fortis] kocht het rijks-

Dwalen 
door lege 
gangen

ASR wil op 1 januari 2016 beginnen 
met de verbouwing, maar het is nog 
de vraag of het hele gebouw dan 
al beschikbaar is. Want KPN heeft 
weliswaar een huurcontract tot 31 
december 2015, maar wèl met een 
mogelijke verlenging met drie keer 
een jaar. Die escape is ingebouwd 
omdat het nog niet helemaal te 
overzien is hoe het zal gaan met de 
transitie van de gewone koperen 
telefoonlijn naar de lijn van de toe-
komst, de glasvezel. Nu nog staat 
een flink deel van het waanzinnig 
grote gebouw vol met traditionele 
apparatuur, maar na de volledige 
omschakeling op glasvezel is er niet 
meer nodig dan een vierkante meter 
of tweehonderd. Die ruimte blijft de 
KPN van ASR huren. 

Op het ogenblik zijn de telefoon-
centrales in Nederland al onderling 
verbonden door een glasvezelnet, 
maar de meeste verbindingen met 
de abonnees lopen nog via ‘ouder-
wetse’ kabels, zo ook in het gebied 
van de telefooncentrale Neude, die 
de Binnenstad en een gordel daar-
omheen bedient. 

Niet de KPN, maar kabelbedrijven 
leggen de netten in de steden aan. 
Zij onderhandelen daarover met de 
gemeentebesturen. 

’Nul mensen’
Het KPN-deel van het postkantoor 
is zwaar beveiligd. Geen risico. 
Kwaadwillenden zouden het hele 
telefoonverkeer kunnen platleggen. 
Met Henk Hekman, begeleider van 
de ontruimingen van traditionele 
telefooncentrales, betreedt de Bin-
nenstadskrant via diverse sluizen het 
gebouw. Lichten gaan automatisch 
aan. Hekman zegt dat ze dankzij de 
code op zijn pasje nu op de Fockema 
Andrealaan weten wie er binnen is.
Hij vertelt ook dat hij al een paar 
keer is opgebeld met de vraag of 
het KPN-deel te koop is, ‘want er 
is niemand meer’. Dat is zo. ‘Hier 
werken in principe nul mensen. Als 
er niemand is dan gaat het goed. Al-
les werkt automatisch, wordt vanaf 
afstand bestuurd.’

Eén klant
Hoe imposant ook, de hal van het 
postkantoor is slechts een deel 
van het hele pand. Om te zien hoe 
gigantisch het is moet je naar een 
hoog punt, bijvoorbeeld naar La 
Place in V&D. Of je moet binnen 
mogen kijken.
Vroeger, zo vertelt Hekman, werkten 
hier veel mensen. Nu zijn er alleen 
zo nu en dan onderhoudsmonteurs. 
Op onze rondgang zien we er één. 
Gek hoor, middenin de stad, een ko-
lossaal gebouw waarin niemand da-
gelijks werkt, met lege kamers, ver-
laten gangen, met hier en daar een 
zaal vol schakelapparatuur. Op de 
tweede verdieping kijken we vanaf 
een omloop in de grote hal van het 
postkantoor, dertig bij zestien meter 
en achttien meter hoog, met al dat 
Egyptisch aandoende beeldhouw-
werk [van H.A. van der Eynde]. Het 
is duidelijk dat de architect en de 
beeldhouwer zich lieten inspireren 
door één van de grootste archeolo-
gische vondsten aller tijden: het graf 
van Toetanchamon in 1922. De hele 
wereld was daar toen vol van. 
De prachtige klok aan overkant wijst 
twaalf uur. Je ziet waarom TNT-post 

monument [architect J. Crouwel, 
1924] twee jaar geleden. De forse 
‘inham’ aan de kant van de Oude-
gracht wordt – na afbraak van het 
hoogspanningshuis dat daar nu nog 
in het midden staat - opgevuld met 
nieuwbouw van voornamelijk glas. 
Vanaf de Neude kun je straks door 
het gebouw heen lopen van de 
Neude naar de Oudegracht. 
De winkels [totale oppervlakte ne-
genduizend vierkante meter] komen 
in de gigantische kelders en op de 
begane grond, in de ruimten rond-
om de hal. In die hal zelf zou Bram 
Loggers wel een paar spectaculaire 

elementen willen zetten, bijvoorbeeld 
in de geest van het glaspaleis van 
Apple op Fifth Avenue in New York. 
Op de verdiepingen een hotel met 
94 kamers. De beoogd exploitant is 
de Eden Groep. Het wordt een zoge-
naamd designhotel, dat wil zeggen 
een hotel waarvan de architectuur 
en de inrichting afwijken van het 
alledaagse. 
De architect van ASR is voormalig 
rijksbouwmeester Rijnboutt uit 
Amsterdam, gekozen op grond van 
zijn ervaring met herontwikkeling 
van monumenten. 

Gepantserd glas
Aan de buitenkant van drie van de 
vier zijden van het postkantoor mag 
niets veranderen, wat de zaak er niet 
makkelijker op maakt. Het gebouw 

Henk Hekman speelt verstoppertje bij een van de trappen © Sjaak Ramakers
De GVU-bus heeft de langste tijd gehad © Janneke Walter 

dit gebouw niet meer nodig heeft: 
er is maar één klant. Wat later, als 
we foto’s maken, een handjevol.

Dakpannen
Henk Hekman loopt vooruit, platte-
grond in de hand. Wat we ons eerst 
niet zo goed konden voorstellen, 
wordt langzamerhand zeer helder: 
een hotel met 94 kamers past hier 
makkelijk in. Maar er moet wel wat 
getimmerd worden. Dat mag ook. 
Er is precies beschreven welke ele-
menten van het gebouw onder de 
monumentenwet vallen. De ruimtes 
hier horen er niet bij, en terecht 
niet. 
Het postkantoor is bedekt met vele 
duizenden blauwe, geglazuurde 
dakpannen, die stralen als de zon 
op ze schijnt. Ze zijn gelegd na een 
renovatie. De KNP, die er vanuit ging 
nog wel honderd jaar op de Neude 
te blijven, liet meteen nog zo’n 
partijtje bakken, voor een volgende 
onderhoudsbeurt. De reservepannen 
liggen op de zolder, een verschrikke-
lijk gewicht, maar de vloer kan het 
wel hebben. Dit hele gebouw is niet 
stuk te krijgen. •

is erg naar binnen gericht, bijna een 
fort. Het wordt nog een hele toer 
om het publiek op de Neude dui-
delijk te maken dat binnen allerlei 
spannends te beleven valt. 

De vroegere eigenaar, KPN, huurt 
het postkantoor tot eind 2015 van 
ASR, en onderhuurt op haar beurt 
een deel van de begane grond aan 
TNT Post. Die onderhuur loopt eind 
2012 af, maar TNT Post heeft aan-
gekondigd al eerder te vertrekken. 
Eerst was sprake van het eerste 
kwartaal van dit jaar, nu wordt ge-
sproken over het tweede.
Tussen de ruimtes van TNT Post 
en KPN is een wand van gepant-
serd glas zonder een enkele deur. 
Niemand kan van de ene naar de 
andere kant. 

Apetrots
Volgens ASR is toevoeging van ne-
genduizend vierkante meter aan het 
winkelareaal van de Binnenstad een 
verantwoorde stap. Loggers gelooft 
niet dat er sprake wordt van over-
bewinkeling. Over niet al te lange 
tijd begint hij al met het benaderen 
van mogelijke huurders. Hij denkt 
dat Corio voor de nieuwe delen van 
Hoog Catharijne vooral zoekt naar 
winkels in het zogenaamde ‘traffic-
segment’ [C&A, Blokker, AH, H&M, 
enz]. ASR mikt wat hoger. 
Bram Loggers, Utrechter uit Tuin-
dorp, vindt het geweldig dat hij bij 
ASR dit project kan doen. ‘Zoiets 
aparts, in je eigen stad. Ik wil dat 
ik er straks met mijn kinderen kan 
gaan kijken, en dat ze het prachtig 
vinden. Dan ben ik apetrots’. •

De enorme, magistrale hal van het postkantoor op de Neude komt 
waarschijnlijk nog voor de zomer vrij voor tijdelijk gebruik. De post-
functie verdwijnt en niet eerder dan begin 2016 start de verbouwing 
tot winkelcentrum annex hotel. 

© Sjaak Ramakers
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Trappen-top tien
Op verzoek van de Binnenstadskrant 
stelde Jeroen Helsloot zijn persoon-
lijke trappen-top tien van de 
Binnenstad samen. Eén ligt er 
officieel net buiten, in de Maliebaan, 
maar verdient toch een plaatsje. 
Vier ervan zijn door hem zelf 
gemaakt [Winkel van Sinkel, Cunera, 
Nieuwegracht 155, Trans 9].

Dit zijn ze, met motivatie:
1 De allermooiste: Huize Molenaar,  
 gemaakt omstreeks 1718. ‘Heel  
 ruimtelijk, subtiel, met mooi snij- 
 werk, Heeft alles wat ik mooi  
 vind’.

2 Winkel van Sinkel, 2010. 
 ‘Hij heeft nog geen historie,  
 maar is wèl bijzonder’.

3 Nicolaikerk, 1581. ‘Eenvoudige,  
 maar extreem lange spiltrap, die  
 prachtig kraakt. Een symfonie  
 van krakende treden’.

4 Truttige Tuyll [Kromme Nieuwe- 
 gracht 43], 1728. ‘Een ruwe 
 diamant, prachtig pontificaal in  
 de hal’. 

5 Mariaplaats 22, omstreeks  
 1540. ‘Mooie, gave spiltrap van  
 het Utrechtse type, met oortjes  
 aan de treden en een uitgesne- 
 den leuning’.

6 Nieuwegracht 155, 1999. 
 ‘Een waterval van treden die uit- 
 mondt in de hal. 

7 Fundatie van Renswoude, 1756.  
 ‘Voor Utrechtse begrippen bij 
 zonder rijke, zwierige rococo-  
 trap. Ik had hem alleen nog  
 maar door het raam gezien’.

8 Huize Cunera, [Nieuwegracht  
 32], 2008. ‘Gemaakt in 
 samenwerking met Leo Wevers,  
 de architect die het schip van de  
 Dom wil herbouwen. Spectacu- 
 laire reconstructie, hoog, monu- 
 mentaal, rijk versierd’.

9 Maliebaan 18, 1866. ‘Bijzonder  
 monumentaal. Groot. Ik zou  
 bijna zeggen: die moet je zien’.

10 Trans 9, 1997. ‘Eigenwijs ont- 
 werp als tegenreactie op de  
 bouwkunde-opleiding’.

De trappen staan op de volgende

Trappenmagiër Dick Franssen

Jeroen Helsloot, 35, is trappenma-
ker sinds zijn vijftiende. Z’n eerste 
project was de reconstructie van een 
zeventiende-eeuwse spiltrap in z’n 
ouderlijk huis. Z’n moeder zag het 
eerst helemaal niet zitten dat hij met 
die trap aan de gang zou gaan. Hoe 
zou hij, een gewone vwo-scholier, 
zoiets kunnen? Ze vond dat hij eerst 
maar eens een model moest maken. 
Ook wilde ze dat hij Adriaan de Bie, 
de toenmalige timmerman van het 
Monumentenfonds, moest laten 
zien wat hij kon. De ‘stage’ duurde 
slechts enkele dagen. Meer waren er 
niet nodig om De Bie te overtuigen.
‘Wat ik mee heb’, zegt Helsloot, ‘is 
ruimtelijk inzicht. Daardoor is het 
voor mij niet zo moeilijk. Ik kan drie-
dimensionale dingen goed overzien’.
Frans Kipp en Bart Klück, bouwhis-
torici van de gemeente, kwamen 

naar de trap kijken. Dat bleef niet 
zonder gevolg. Ze hadden al snel 
klusjes voor hem.
Op het vwo ging het intussen mis. 
‘Ik heb onder dwang de havo afge-
maakt. Daarna begon ik aan hbo-
bouwkunde, maar in die jaren werd 
creativiteit er absoluut niet gewaar-
deerd. Misschien is het er nu wel 
heel anders’.
Hij haakte al snel af, en startte z’n 
eigen bedrijf. ‘Inderdaad, ik was 
toen echt nog een heel klein ventje, 
maar ik had werk genoeg.’Na wat 
omzwervingen kreeg hij een kelder 
op de Oudegracht. Daar bleef hij tot 
vorig jaar. Nu heeft hij, samen met 
meubelrestaurator Jeroen van Kool-
wijk, een grote werkplaats achter de 
Herenweg. 
Z’n succes als trappenmaker en –res-
taurator heeft hij mede te danken 

aan gebrek aan concurrentie. ‘Er zijn 
in Utrecht niet veel mensen die zich 
speciaal met trappen bezighouden. 
Als er ergens iets moet met een trap 
dan gebeurt dat meestal door een 
aannemer als onderdeel van een 
groter karwei. En die gaat er toch 
anders mee om dan ik.’
‘In het allereerste begin had ik geen 
werkplaats en geen machines. Ik 
moest het doen met een handcirkel-
zaagje en een hoop gutsen, beitels 
en schaafjes. Uiteindelijk is het nu 
zover dat ik het voor een deel ma-
chinaal kan’.
Zijn eerste grote klus na de spiltrap 
thuis was een zestiende-eeuwse 
spiltrap in het gastenverblijf van de 
SHV achter de Mariaplaats. ‘Meteen 
waren spiltrappen toen mijn speci-
alisme’.
Overal waar in de Binnenstad ver-
bouwd werd, probeerde hij bin-
nen te komen, om te kijken hoe 
het stond met de trap, en om een 
praatje te maken met de aannemer. 
Ook belde hij aan bij huizen waar-
van hij wist dat er een mooie trap 
was. ‘Om te kijken, om foto’s te 
maken. Zo kreeg ik m’n eerste, zelf 
binnengehaalde opdrachten. En ver-
volgens ging het vanzelf. Dat heeft 
er ook mee te maken dat mensen 
graag geld uitgeven voor mooie 
dingen en daarom lelijke, maar nog 
goed bruikbare trappen vervangen. 
Ik denk dat ook meespeelt dat hun 
huis daardoor nog meer waard 
wordt.
Ik maak altijd een ontwerp in per-
spectief in potlood, zo verkoop 
ik wat ik zelf leuk vind. Altijd met 
iets nieuws, iets wat ik net wat te 
moeilijk vind. Er komt misschien 
een moment dat ik spuugzat word 
van trappen, maar zover is het nog 
lang niet. Er is nog zoveel te ontwik-
kelen. Als je kijkt naar een huis, dan 
is een trap het meest wilde; soms 
is zo’n ding tien meter hoog. Het 
feit dat de mensen in hun huis een 
kunstwerk van tien meter willen, 
vind ik heel eervol. Op het gebied 
van restaureren is er niets dat kan 
tippen aan trappen maken’. 
De massief eikenhouten trap in de 
Winkel van Sinkel is tot nu toe zijn 
meesterstuk. ‘Ik heb er anderhalf 
jaar aan gewerkt. Het is het moei-
lijkste wat ik ooit gedaan heb. Dat 
komt door al die kurkentrekker-
vormen. In februari was hij af; een 
zware bevalling.’

Jeroen Heisloot op weg naar boven © Sjaak Ramakers

Nog lang geen fietsstad nummer één Ben Nijssen

In dit ‘trappennummer’ hadden we het graag 
laten zien: een nieuw ontwerp van de voet-
gangers- en fietsersbrug over het spoor tussen 
Croeselaan en Mariaplaats, compleet met trap-
pen naar de perrons. Helaas, de trappen zijn 
uitgegomd omdat sommige perrons iets worden 
verlegd. 

De trappen komen misschien later nog, belooft 
de gemeente, die het er op houdt dat de brug in 
2012 klaar is. Ze legt zich er niet op vast, 
wat verstandig is, want eerdere streefdata 
werden ook niet gehaald. Zo gaat dat nu 
eenmaal in het Stationsgebied. In het vorige 
nummer schreven we op gezag van de Projector-
ganisatie dat het taxiplatform voor het einde van 
2010 zou sluiten, nu wordt 31 januari genoemd. 
We zien het wel... •

Utrecht blijft wat betreft het aandeel ver-
plaatsingen per fiets achter bij andere ste-
den. Nog sterker: het aandeel daalt de laat-
ste jaren. Dit staat in het rapport 
‘De Fietskracht van Utrecht’, dat de Fietsers-
bond afdeling Utrecht maakte in samen-
werking met de Natuur- en Milieufederatie 
Utrecht en de Stichting Onderzoek en 
Educatie Stad en Amelisweerd [Soesa].

Het aandeel verplaatsingen per fiets in Utrecht 
is nu 26 procent. In 1998 was het nog 33 pro-
cent. Daarmee scoort de stad gemiddeld. Maar 
Utrecht heeft de ambitie om fietsstad nummer 
één te worden. Echter, om bijvoorbeeld Leiden 
te passeren moet het gebruik met vijftig procent 
toenemen. 
Hoe je het fietsen kunt stimuleren zie je bijvoor-
beeld in Apeldoorn: na opening van gratis be-
waakte fietsenstallingen steeg het aantal gestalde 
fietsen in negen maanden met zeventig procent; 
het aantal fietsdiefstallen verminderde met 25 
procent. Tien procent meer fietsgebruik leidt tot 
twintig procent minder parkeerdruk, vijftien pro-
cent minder tijdsverlies voor automobilisten [dus 
minder noodzaak uitbreiding autowegen] en zes 
procent minder uitstoot schadelijke stoffen.
 
Smalle paden
In 2006 werden landelijk 45.000 elektrische fiet-
sen verkocht, in 2009 ruim 150.000. Voordelen 
van elektrische fietsen zijn dat een grotere groep 
gebruikers wordt aangetrokken en dat de gemid-
delde snelheid vrij sterk stijgt. Door die grotere 
snelheid neemt ook het gebruik voor grotere 
afstanden toe, vooral bij woon/werkverkeer. Dit 
vraagt echter ook om bredere fietspaden om 
elkaar te kunnen passeren. Juist in de Binnenstad 
zijn fietspaden vaak te smal. 

Het rapport moedigt het gebruik van bromfietsen 
niet aan omdat ze net zo veel luchtverontreini-
ging als een vrachtwagen veroorzaken en omdat 
ze niet bijdragen aan een betere conditie van de 
gebruiker.

Geen stoplichten
De fietsinfrastructuur kan verbeterd worden door 
hoofdfietsroutes herkenbaar te maken door ma-
teriaalgebruik en bewegwijzering. Omrijden moet 
tot een minimum worden beperkt. Het wegdek 
dient zo glad mogelijk te zijn, liefst van asfalt. 
Deze eisen staan in de Binnenstad op gespannen 
voet met de eisen die je aan een monumentale 
omgeving stelt. Een fietser moet zo veel mogelijk 
ongehinderd kunnen doorrijden, zonder rode 
stoplichten of andere punten waar hij moet rem-
men. Maar de verkeerslichten in de Binnenstad 
zijn er op afgesteld om het ov zoveel mogelijk 
voorrang te verlenen. Gelukkig verdwijnen er al 
steeds meer stoplichten [bijv. Neude]. Stallings-
mogelijkheden bevorderen ook het fietsen. Bete-
re stallingsmogelijkheden zijn nu vooral nodig bij 
het station, bij de werkplekken, bij winkels en bij 
uitgaansgelegenheden. In he oog lopend is het 
ontbreken van fietsstallingen bij de Stadsschouw-
burg: ook bij het toekomstige muziekpaleis zijn 
nog onvoldoende fietsstallingen gepland. 

Verstrengeld
Op dinsdagmiddag is de fietsparkeerdruk in het 
Stationsgebied het hoogst en tegelijkertijd in het 
centrum het laagst. In het centrum is de parkeer-
druk het hoogst op donderdagavond. Om alle 
fietsen goed te kunnen stallen, zouden er grof-
weg tweemaal zoveel klemmen nodig zijn. Frap-
pant is dat de bewaakte stallingen niet ten volle 
benut worden; de bezettingsgraad ligt veelal 
tussen 40-70 procent. Je kunt de fietsers echter 

niet verplichten hun fiets in de stallingen te plaat-
sen omdat de capaciteit daar veel te klein voor 
is. De gemeente is nu bezig de stallingscapaciteit 
op straat uit te breiden door het vervangen van 
bestaande rekken door hoog/laag rekken. In de 
praktijk moet blijken of die ten volle benut gaan 
worden, omdat fietsen daarin vaak verstrengeld 
raken. Ook komen er steeds meer fietsen die niet 
meer in de standaardklemmen passen.

Fly-over
Het tweede deel van het rapport behandelt de 
ontwikkeling van krachtige fietsroutes. Ze moeten 
niet parallel lopen met doorgaande autoroutes, 
dit om verkeerslichten te ontlopen. Voorbeelden 
hiervan zijn de zogenaamde Herenroute vanaf CS 
naar de Uithof dwars door de Binnenstad en de 
route CS naar Leidsche Rijn door de Cremerstraat 
langs het spoor in plaats van over de Vleutense-
weg. Veel fietsroutes lopen, net als busroutes, via 
CS; wat leidt tot een flessenhals rond het station. 
Voorgesteld wordt dan ook om nieuwe dwarsver-
bindingen [tangentiële, om het centrum heen] te 
realiseren. De ambities in het rapport van de Fiet-
sersbond komen op hoofdlijnen overeen met die 
van het college. Wil de gemeente echt werk ma-
ken van hoofdroutes van fietsers en het fietsge-
bruik sterker stimuleren, dan zal er flink wat extra 
budget beschikbaar moeten komen. In plaats van 
driehonderd miljoen te besteden aan een fly-over 
bij het 5 Oktoberplein zou je dit bedrag ook kun-
nen gebruiken voor fietsvoorzieningen.

‘De Fietskracht van Utrecht’ staat op www.fiets-
beraad.nl [zoek op fietskracht]. Voor het fiets-
parkeeronderzoek van de gemeente zie www.
utrecht.nl [zoek op fietsparkeerdrukmeting]. 
De metingen van 2008/2009 zijn gerapporteerd, 
van 2010 nog niet. • 

Trappen verdwenen

Allerlei mensen verklaarden hem voor gek toen hij de opdracht 
aannam voor een trap in de Winkel van Sinkel. Zijn werkplaats in 
een kelder op de Oudegracht zou veel te klein zijn om een dergelijk 
enorm ding te kunnen maken. Hij loste het op door alles wat er in 
die werkplaats stond te verplaatsen naar zijn huis in de Herenstraat. 
De trap zit er nu in. Ga naar de Winkel van Sinkel, houdt binnen 
rechts aan en bewonder. Wat een kunstwerk, wat een vernuft. 
Een meesterstuk, gebaseerd op twintig jaar ervaring. 
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Voor de toelichting bij de foto’s zie bladzijde 11. •

 Fotografie © Sjaak RamakersHis Masters Choice
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Twijnstraat voor eeuwig jong

Toen Utrecht rond 1122 stadsrechten kreeg en 
de Binnenstad ommuurd werd, lag een van de 
belangrijkste toegangspoorten bij de Twijn-
straat. De gunstige ligging trok steeds meer 
kooplieden en handelaren aan. Vandaag de 
dag is het in de Twijnstraat nog steeds druk, 
vooral met fietsers, per week tienduizend. 

Kenmerkend voor de straat is de aanwezigheid 
van voornamelijk kleine, zelfstandige of fran-
chise ondernemingen, in toenemende mate met 
een biologisch of fair trade-karakter. Negentig 
procent van de ondernemers is aangesloten bij de 
winkeliersvereniging. Net als vroeger wonen veel 
winkeliers zelf ook in of rondom de Twijnstraat. 
Zij doen hun best om hun straat als een mooie, 
knusse en veilige winkelstraat te promoten. 
Een harde inzet blijkt nodig. Jacques Blom-
mendaal, eigenaar van de Italiaanse delicates-
senwinkel ‘Fiori Culinaria’ en tevens lid van de 
winkeliersvereniging, licht toe: ‘Sinds het begin 
van 2010 werden we opgeschrikt door een toe-
nemende leegstand in de straat. Winkels als de 
Expert, Ecodrome, Slackers, Rabobank en de si-
garenwinkel verdwenen binnen enkele maanden. 
Voortzetting van die trend zou een einde kunnen 
maken aan het vertrouwde straatbeeld en het 
‘dorpsachtige’ karakter. Het was een schrikbeeld 
dat ons aan het denken zette over de toekomst 
van de straat’.

Nynke Kok

Passantenonderzoek 
Kort voor de zomer van 2010 liet de winkeliers-
vereniging een uitgebreid passantenonderzoek 
doen door onderzoeksbureau Ixin, ook geves-
tigd in de Twijnstraat. Onderzocht werd onder 
andere door wie de straat zoal bezocht wordt, 
met welk doel en in welke mate er tevredenheid 
onder de bezoekers heerst. Van alle passanten 
bleek negentig procent tevreden over de sfeer. 
De gemiddelde bezoeker komt het vaakst uit de 
woonomgeving tussen de Lange Nieuwstraat en 
Hooch Boulandt. Ook inwoners van Sterrenwijk 
en de Pelikaanbuurt blijken goed vertegenwoor-
digd. Met de komst van het nieuwe winkelcen-
trum in de Ina Boudier-Bakkerlaan is bij deze 
laatste groep sinds de zomer wel een weglekef-
fect te bespeuren. 

Wel de lasten, niet de lusten
Ook Frans van Vuuren, eigenaar van de enige 
slagerij die van de vijf slagers in de Twijnstraat is 
overgebleven, heeft dit weglekeffect gemerkt: 
‘Het winkelcentrum in de Ina-Boudier Bakkerlaan 
kwam er extra bij en heeft ook nog eens gratis 
parkeergelegenheid. Eigenlijk heeft de Twijnstraat 
de nadelen die bij een Binnenstad horen, zoals 
dure parkeerplaatsen en verkeersdrukte, maar 
niet de voordelen van een Binnenstad, zoals de 
doorloop van een hoog aantal potentiële klanten. 
Gelukkig trekt de verkoop de laatste tijd weer 

aan en zie je ‘weggelekte’ klanten’ weer terug-
komen; een slager in een supermarkt is toch niet 
hetzelfde als een gespecialiseerde slagerij’. 

Boodschappenlijstjes
Van het winkelend publiek in de Twijnstraat 
komt meer dan de helft dagelijks terug voor 
boodschappen en andere aankopen. Het publiek 
winkelt zeer gericht. Er wordt veelal netjes aan 
boodschappenlijstjes gehouden en er wordt 
minder aan ‘slenteren’ en impulsinkopen gedaan. 
Hier wil de winkeliersvereniging de komende 
jaren graag verandering in brengen. Ook wil ze 
graag meer bewoners van de Lange Nieuwstraat 
tot en met de Tolsteegsingel interesseren voor de 
Twijnstraat. In het passantenonderzoek was deze 
groep voor slechts dertien procent vertegenwoor-
digd. Klanten uit dit gebied kopen voornamelijk 
luxeproducten. 

Liever blokje om
De smalle Twijnstraat is een drukke doorgang 
voor fietsers, voetgangers en [vracht]verkeer. Om 
die reden zit ‘rustig slenteren’ er dikwijls niet in. 
Als voetganger word je regelmatig geconfron-
teerd met fietsers en scooters die gebruik maken 
van het voetpad. Dat levert dikwijls gevaarlijke 
situaties op.
Bij navraag aan passanten blijkt dit ook een 
duidelijk kritiekpunt te zijn. Zo ook voor een 
bewoner van de Albatrosstraat: ‘ Ik houd van de 
gezelligheid van deze straat en de oudheid die ze 
uitstraalt, maar als ik met vrienden ben, loop ik 
liever een blokje om. Het is hier bijna onmogelijk 
om gezellig naast elkaar te lopen en te kletsen’. 
Onder de fietsers bestaat er ontevredenheid over 
het gebrek aan stallingruimte.

Op de kaart
In samenwerking met de gemeente probeert 
de winkeliersvereniging een oplossing te zoe-
ken voor kwesties als vervoer, bevoorrading en 
veiligheid. Zo wordt onder meer gedacht aan het 
autoluw maken van de Twijnstraat. Dit ook met 
het oog op de komst van de nieuwe tram- en 
treinhalte Vaartse Rijn bij de Ooster- en Wester-
kade. Dit biedt kansen voor een mooie aanloop-
route via de Twijnstraat naar de Binnenstad. Dit 
kan tevens van belang zijn voor het Centraal 
Museum. 
De wil om als knusse winkelstraat voort te 
bestaan leidt tot allerlei initiatieven, zoals de 
oprichting van een speciale pr-commissie en 
een vernieuwde website [www.twijnstraat.nl]. 
Koopzondagen worden via flyers en spandoeken 
onder de aandacht van passanten gebracht. In 
samenwerking met de gemeente komen er in de 
toekomst nog veel meer activiteiten. Dat allemaal 
omdat de oudste winkelstraat van Utrecht voor 
eeuwig jong wil blijven. •

Jacques Blommendaal: Schrikbeeld wegvagen © Humphry Daniëls 

Warm schemerlicht

Marijke Brunt

Naast de kerkdeur van de Grieks-orthodoxe 
kerk op de Springweg hangt een naambord 
in het Grieks en een in het Nederlands. 
Ook het Nederlandse bord is niet bepaald 
begrijpelijk: Oecumenisch Patriarchaat - Heilig 
bisdom van België - Exarchaat van Nederland 
- Heilig kerk Evaggelismos Theotokou.

In een kantoortje naast de ingang, vol met boe-
ken, kasten, een rijtje kleuterstoeltjes en een 
plank met kerstkaarten, kaarsen en andere zaken 
voor de verkoop, zetelt de allervriendelijkste 
voorganger Georgios Perris. Hij legt graag uit 
wat er op het bord staat. Het blijkt een soort 
organisatieschema te zijn. Eerst wordt vermeld 
onder welk gezag de kerk valt: Oecumenisch Pa-
triarchaat. Dan het bisdom waar de parochie bij 
hoort: Heilig bisdom van België. De derde regel 
vertelt in welke lagere gezagseenheid de parochie 
functioneert: Exarchaat van Nederland. En de 
laatste regel geeft de naam van de kerk: Heilige 
kerk Evaggelismos Theotokou, ofwel de Kerk van 
de Boodschap van de Moeder Gods.

Vroeg-christelijke wortels
Perris vertelt over de oorsprong van de kerk. 
De vroegchristelijke kerk in het grote Romeinse 
Rijk had vijf kerkleiders, patriarchen, die elk een 
groot gebied, een patriarchaat, onder zich 
hadden. In het jaar 1054 splitste de kerk door 
politieke, culturele en religieuze verwikkelingen 
in een westers en een oosters deel. Het westerse 
deel werd de Rooms-katholieke kerk, met de 
patriarch van Rome, de paus, als leider.
De oosterse patriarchen met als belangrijkste die 
van Constantinopel, het tegenwoordige Istanbul, 
gingen samen verder als de Oosters-orthodoxe 
kerken, ook wel Byzantijns-orthodoxe of simpel-
weg orthodoxe kerken genoemd. Zij hebben alle 
dezelfde theologie, maar elke kerk heeft een 
eigen patriarch aan het hoofd, volgt eigen 
tradities en gebruiken - Russisch-orthodox, 
Grieks-orthodox, enz. - en kiest ook zijn eigen 
bisschoppen. De Oosters-orthodoxe kerken 
nemen hun gezamenlijke besluiten in een synode 
van bisschoppen. De besluiten moeten unaniem 
zijn. Alle parochies die zich buiten de grenzen 
van een patriarchaat bevinden, vallen onder de 
Oecumenische patriarch die in Istanbul zetelt 
- oecumenisch heeft hier de oude betekenis 
‘voor de hele bewoonde wereld’, en dus niet de 
bekende betekenis van samenwerkende kerken. 
Zo valt de Utrechtse Grieks-orthodoxe kerk onder 
de patriarch van Istanbul en niet onder die van 
Griekenland. 

Gymnastiekzaal
De kerk op de Springweg bestaat sinds 1986. 
Utrecht was in die tijd het centrum van de Griekse 
migranten die in de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw uit de mijngebieden van Duits-

land en België naar hier waren gekomen om beter 
werk te vinden. Toen hun gezinnen overkwamen, 
groeide hun behoefte aan een eigen kerkgebouw. 
De Utrechts-Griekse bonthandelaar Chiotakis 
kocht voor dat doel de gymnastiekzaal van de op-
geheven Marnixschool op de Springweg. De ge-
hele inrichting van de kerk komt uit Griekenland, 
van de stoelen tot en met de lampen, de kande-
laars, de iconen en de muurschilderingen. 

Diensten in het Grieks
Momenteel telt de parochie ongeveer twaalf-
honderd doopleden. Elke zaterdag en zondag is 
er een dienst, bijna helemaal in het Nieuw Grieks, 
in een volle kerk. Het hoogtepunt is Pasen, dan 
puilt de kerk uit. Een stuk of vijf diensten per 
jaar zijn in het Nederlands. De kleinkinderen van 
de Griekse migranten spreken nog maar weinig 
Grieks, maar voorganger Georgios Perris vindt het 
niet erg dat lang niet iedereen alles kan verstaan. 
‘In onze kerkdienst is de preek minder belangrijk. 
Het gaat om het deelnemen. Je laat je eigen we-
reld achter om hier te komen. En je komt niet om 
te begrijpen, maar om Christus te volgen. 
Als je wilt kan je thuis nalezen wat er in de dienst 
is gebeurd. En natuurlijk leren kinderen op de 

catechismus ook over alle rituelen en onderdelen 
van de kerkdienst.’

Iconen
En dan opent Perris de deur van de kerkzaal. 
Een grote, hoge zaal in warm schemerlicht. Rijen 
gebeeldhouwde donkerhouten stoelen, grote 
kroonluchters met kleine lampjes. Alle muren zijn 
van boven tot onder beschilderd met religieuze 
voorstellingen in heldere kleuren en lijnen, een 
modernere, lichtere variant van de traditionele, 
donkere iconenstijl. Klassieke iconen met veel 
goud zijn geschilderd op de tientallen panelen 
van de iconostase, de in alle Oosters-orthodoxe 
kerken aanwezige wand die de altaarruimte af-
schermt. Georgios Perris: ‘Achter de iconostase 
bevindt zich de heilige ruimte, de hemel, het 
paradijs. Daar kunnen mensen niet komen. 
Op de twee zijdeuren in de iconostase zijn ook 
altijd de aartsengelen geschilderd die het paradijs 
bewaken. Alleen de priester mag de altaarruimte 
achter de iconostase betreden, door de konink-
lijke deur in het midden.’ Buiten voor de deur 
ligt overal rijst tussen de straatstenen. De vorige 
avond was er een huwelijksfeest. •

Kerkje kijken

Gymnastiekzaal werd kerk © Saar Rypkema
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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.

Veritas mocht als eerste de burge-
meester ontvangen. De studenten-
sociëteit huist aan de kalme en 
statige Kromme Nieuwegracht. 
De bewoners ervan - waaronder 
Vereniging Wooncollectief De Anoz - 
ondervinden soms overlast van 
studenten. Daarom stelden deze 

bewoners samen met Veritas een 
afsprakenlijst op. Die bevat regels 
over zowel lawaai en vuil op straat 
als over de interne en onderlinge 
communicatie. De heer Verhage van 
De Anoz: ‘We zijn erg blij met de 
lijst. Nu is er duidelijkheid over waar 
Veritas wel en niet verantwoordelijk 

Veiligheidstrainingen voor 
winkeliers een succes! 

Wijkbureau Binnenstad biedt ieder jaar gratis veiligheidstrainingen aan 
aan winkeliers in de Binnenstad. Bert Goselink, trainer van ProWintra, 
geeft de trainingen: ‘In 2010 hebben we in totaal 16 trainingen gege-
ven, waaraan 172 winkeliers en medewerkers hebben deelgenomen. 
Een prima score! Met name onder ondernemers in de Zadelstraat, de 
Lijnmarkt en het Oudkerkhof was er afgelopen jaar veel animo voor 
de trainingen.’ De meeste trainingen zijn gericht op preventie van 
winkeldiefstal, soms in combinatie met een overvalpreventietraining. 
Bert: ‘De focus van de trainingen ligt op het voorkómen van deze 
vormen van criminaliteit. Maar we kijken ook naar hoe je veilig kunt 
handelen als je een dief of overvaller in je zaak hebt staan.’ 

Deelnemende winkeliers en medewerkers ervaren de trainingen als 
leerzaam, interactief en toepasbaar in de praktijk. Ook in 2011 
kunnen winkeliers zich weer aanmelden voor de trainingen. 
Er is reeds een aantal gegadigden, dus meld u snel aan, want op is op! 
Meer informatie en aanmelden: wijkbureau Binnenstad, 
binnenstad@utrecht.nl of 030 – 286 00 00. •

Wolfsen in ‘de Woo’

Burgemeester Wolfsen ontvangt een gouden Woo-pas van Mohammed Boussoufi. ©Willem Mes

voor is.’ In een ontspannen sfeer be-
sprak de burgemeester de stand van 
zaken met het bestuur van Veritas 
en enkele buurtbewoners. De partij-
en zijn nog in onderhandeling over 
enkele details in de afsprakenlijst, 
maar een ondertekening lijkt niet 
meer ver weg. Wolfsen toonde zich 
tevreden over de professionele ma-
nier waarop Veritas en de buurt de 
situatie hebben opgepakt.

Op verschillende plaatsen op het 
terrein van het Willem Arntsz 
Huis zijn borden met terreinregels 
geplaatst. Deze borden werden 
onlangs door Altrecht en wijk-
agent Peter de Klein onthuld. 
De borden moeten duidelijk zicht-
baar maken voor zowel de cliën-
ten en medewerkers van het WA 
Huis als omwonenden wat er wel 
en niet mag op het terrein.

Altrecht heeft net als veel andere 
organisaties huis- en terreinregels. 
Op het terrein van het Willem Arntsz 
Huis mag bijvoorbeeld, net als in de 
binnenstad, geen alcohol worden 
gebruikt. Maar niet iedereen houdt 
zich aan de regels. Het is lastig om 
mensen aan te spreken op het over-
treden van de regels als die niet 
duidelijk zichtbaar worden gemaakt. 

www.wijkraadbinnenstad.nl

Nieuwe horecanota dringend nodig

De druk op de Binnenstad is sinds 
de versoepeling van de vesti-
gingsregels voor de horeca alleen 
maar toegenomen en zal met de 
uitbreiding van de bevolking van 
de stad nog verder groeien. Dat 
wringt met het breed gedragen 
doel, dat ook door het gemeente-
bestuur wordt onderschreven, na-
melijk de bewoning bevorderen 
van het hart van de Binnenstad, 
dat wil zeggen het kernwinkel-
gebied en het gebied van functie-
menging daar omheen.

Kleinschalige, karakteristieke winkels 
bepalen voor een belangrijk deel de 
aantrekkingskracht van de Binnen-
stad. Ze bevinden zich voor een niet 
onaanzienlijk deel in het gebied van 
functiemenging en in de randen en 
uitloopgebieden van het kernwinkel-
gebied. Bewoners hebben van deze 
kleinschalige winkels weinig last. 
Met horeca kan dat heel anders 
uitpakken. De Wijkraad is daarom 
van mening dat horeca en andere 

uitgaansfuncties in andere wijken 
van de stad gestimuleerd dienen te 
worden, en niet in de zwaar belaste 
Binnenstad.
In het bestemmingsplan Binnenstad, 
dat eind 2009 is vastgesteld, is wei-
nig of geen ruimte bestemd voor 
nieuwe horecavestigingen of uitbrei-
dingen. Het was de bedoeling om 
in dat bestemmingsplan het nieuwe 
‘Ontwikkelingskader Horeca Utrecht’, 
de horecanota, op te nemen. Wij wa-
ren daar wel blij mee omdat er een 
maximum aan de uitbreiding werd 
gesteld.
Helaas heeft het college van b. en 
w. besloten om de horecanota apart 
te behandelen en vast te stellen. De 
nieuwe nota zou vastgesteld worden 
vóór de vaststelling van het nieuwe 
bestemmingsplan.
 
Vermeende achterstand
In 2009 is het bestemmingsplan Bin-
nenstad vastgesteld. Van de nieuwe 
horecanota hebben we alleen nog 
maar een eerste concept van een 

aanzet mogen ontvangen. De laatste 
berichten zijn dat er naar gestreefd 
wordt dat de nieuwe horecanota me-
dio 2011 door b. en w. kan worden 
vastgesteld. 
Nieuwe horecavestigingen of uitbrei-
dingen, die dus niet passen binnen 
de regels van het bestemmingsplan 
Binnenstad, maar waarvoor het ge-
meentebestuur wel een ontheffing 
wil verlenen, worden getoetst aan 
een inmiddels verouderde versie van 
de horecanota.
Daarin staat in de inleiding: ‘Relatief 
blijft het horeca-aanbod van Utrecht 
achter bij andere grote steden.’ Dat is 
maar hoe je het bekijkt, in Utrecht is 
de horeca geconcentreerd in de Bin-
nenstad, in andere grote steden is ze 
meer verspreid over de hele stad. De 
overlast is dus vooral in de Binnen-
stad. De nota is, zoals uit de naam 
van de nota blijkt, geschreven met 
het doel om de vermeende achter-
stand in het horeca-aanbod aan te 
vullen. Van de zeven ambities in de 
nota gaan er zes over de horeca en 

de gastvrijheid voor de bezoekers. De 
zevende en laatste ambitie luidt: ‘wa-
ken voor behoud van leefbaarheid’.

Voortvarendheid
Gezien de overlast die de bewoners 
van de Binnenstad nu al ondervin-
den, is de Wijkraad van mening dat 
de leefbaarheid voor de bewoners 
van de Binnenstad nu maar eens als 
belangrijkste criterium bij het toetsen 
van een ontheffing voor een nieuwe 
horecavestiging of uitbreiding gehan-
teerd moet worden.
Utrecht presenteert zich graag als 
stad van historie, wetenschap en 
cultuur en daarbij past volgens ons 
geen ongebreidelde groei van het 
aantal kroegen en andere horeca-
gelegenheden. De Wijkraad heeft er 
bij burgemeester en wethouders op 
aangedrongen dat er nu met voort-
varendheid gewerkt gaat worden aan 
het opstellen en vaststellen van de 
nieuwe horecanota. •

Hans Dortmond, voorzitter Wijkraad

Willem Arntsz Huis plaatst 
borden met terreinregels

Nieuwe stationshal straks 
onbereikbaar zonder ov-kaart

Tot 27 januari hangt in het stadhuis een tentoonstelling van cursisten van de 
ateliers De Wijde Doelen, onderdeel van Reinaerde Zorginstelling voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Elk jaar wordt van september tot en met 
april een dag in de week buiten het atelier getekend om de deelnemers meer 
inspiratie te geven en de integratie in de maatschappij te vergroten. Voor de 
cursisten zijn deze tekensessies belangrijk; zij komen met allerlei aspecten van 
de maatschappij in aanraking. 
De afgelopen periode was het thema architectuur in de Binnenstad. Er is 
getekend in Hoog Catharijne, de letterenbibliotheek, het academiegebouw 
op het Domplein, de Stadsschouwburg, het postkantoor op de Neude, en-
zovoort. De tekening hierboven is een impressie van het stadhuis door Derk 
Wessels. • 

Studentendisco
Even later in de middag betrad 
Wolfsen de dansvloer van de Wool-
loomooloo, de discotheek van het 
USC aan het Janskerkhof. Twee jaar 
geleden keurde de gemeente het 
veiligheidsbeleid van ‘de Woo’ af om-
dat de club niet aan de eisen vol-
deed. De Woo besloot daarom, in 
overleg met de gemeente, in mei 
2009 zelf een maand lang haar deu-
ren te sluiten om een nieuw veilig-
heidsplan op te stellen. De studenten 
pakten zowel deurbeleid, brandveilig-
heid als personeelsbeleid tot in de 
puntjes aan. Woo-praesident 
Mohamed Boussoufi [22] presen-
teerde niet zonder enige trots dit 
aangescherpte veiligheidsbeleid aan 
de burgemeester. Die bleek grote 
waardering te hebben voor de bij-
zondere inzet en professionele aan-
pak van het USC. Boussoufi: ‘Twee 
jaar geleden hadden we nog een 
stroeve relatie met de gemeente. 
Maar inmiddels is het contact met 
de afdeling Toezicht en Handhaving 
fantastisch. Voor een horecagele-
genheid is dat erg belangrijk.’ 
Wolfsen ontving als dank voor zijn 
komst van Boussoufi een unieke 
gouden Woo-pas. Daarmee mag hij 
altijd de Woo binnenlopen, als hij 
eens een dansje wil wagen. •

Daarin is nu verandering gekomen. 
Rob de Jong, locatiedirecteur WA 
Huis, benadrukt dat het terrein van 
het WA Huis en de directe omge-
ving een prettige en veilige omge-
ving hoort te zijn. Omwonenden, 
cliënten en ook medewerkers heb-
ben er last van dat een kleine groep 
mensen zich niet aan de regels 
houdt. Publicatie van de belangrijk-
ste regels op terreinborden draagt 
hopelijk bij aan een groter gevoel 
van veiligheid. ‘Het is nu in ieder 
geval voor iedereen duidelijk wat 
niet is toegestaan op het terrein 
van het WA Huis. Als mensen zich 
er niet aan houden kun je hen 
daarop aanspreken of de beveili-
ging of politie bellen’, aldus een 
van de medewerkers. De politie 
gaat de komende tijd meer surveil-
leren in het gebied. •

Studenten en orde. Geen onmogelijke combinatie, zo ervoer 
burgemeester Wolfsen op 16 december tijdens zijn jaarlijkse werk-
bezoek aan de Binnenstad. Hij ging langs bij Veritas en het Utrechtsch 
Studenten Corps [USC], de grootste en de oudste studenten-
verenigingen van de stad. 

In de stationshal heb je niet alleen 
reizigers, maar ook mensen die fa-
milie, vrienden en kennissen naar de 
trein brengen of komen afhalen,of 
er afspreken, of gewoon wat op een 
bankje komen zitten om een gratis 
krantje te lezen. Bovendien wordt 
de hal druk gebruikt als overdekte 
looproute van de Binnenstad naar de 
Croeselaan en omgeving. 

Dat is straks allemaal niet meer mo-
gelijk. De NS wil de stationshal afslui-
ten voor iedereen die geen ov-kaart 
heeft. Als u wèl een ov-kaart heeft 
en langer dan een uur in het station 
blijft, gaat het u geld kosten.

De NS zegt dat vooral de veiligheid 
een belangrijk aspect is om de sta-
tionshal af te sluiten voor een deel 
van het publiek. Wij vragen ons af of 
het nu dan zo onveilig is en als dat 
zo zou zijn, houden poortjes dan de 
onveiligheid tegen? 
Wij zijn van mening dat de stations-
hal voor iedereen vrij toegankelijk 
moet blijven. Het station ligt midden-
in de stad. Door die speciale ligging 
en de vele winkels en horecazaken 
fungeert de hal als één van de plei-
nen van Utrecht. Wij kennen in de 
stad geen pleinen die tegen betaling 
toegankelijk zijn. En dat moet ook zo 
blijven. •

Stadhuis in beeld

Uit milieu-overwegingen wil de Projectorganisatie Stationsgebied haar 
nieuwsberichten in de toekomst per e-mail versturen.

Als u deze berichten ook wilt ontvangen, wordt u verzocht een bericht te 
sturen naar Stationsgebied@utrecht.nl. U kunt ook reageren als u de nieuws-
berichten nu nog niet ontvangt. Mensen die er prijs op stellen kunnen de 
berichten ook nog gewoon per post ontvangen. • 

E-mails over Stationsgebied
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Wijkbureau BinnenstadWijkbureau Binnenstad

Consultatie over woningbouwplan in Strosteeg 

Ook hanging baskets in uw straat?

Nieuwe inrichting voor het 
Janskerkhof

Ontwikkelaar Vector Vastgoed wil 
appartementen bouwen op het 
terrein van de voormalige Drukkerij 
Abels naast de Springweggarage. 
De gemeente heeft voor deze locatie 
een concept-stedenbouwkundig 
programma van eisen opgesteld, 
met randvoorwaarden en uitgangs-
punten voor het plan. Het concept-
stedenbouwkundig programma van 
eisen is daarna door het college van 
B en W vrijgegeven voor consultatie 
van de buurt van 16 november tot 
en met 9 januari.

Kritisch
Het merendeel van de bezoekers 
van de inloopavond was positief 
over de veranderingen in het plan 
van Vector. In maart 2010 had de 
ontwikkelaar al zijn eerste plan-
nen aan de buurt gepresenteerd. 
Na de reacties van bewoners toen, 
heeft Vector het aantal woningen 
teruggebracht van 51 naar 39 en 
appartementen vervangen door 
stadswoningen. Bezoekers toonden 
zich wel zeer kritisch over het plan. 
Vooral de afstand tot de bestaande 

woningen aan de Haverstraat stuit 
op bezwaren van betrokken bewo-
ners en bleek op de inloopavond 
een belangrijk gespreksonderwerp. 
De gemeente Utrecht heeft aan de 
ontwikkelaar gevraagd om zoveel 
mogelijk aan deze kritiek tegemoet 
te komen. Het definitieve steden-
bouwkundig programma van eisen 
met de aanpassingen daarin op 
basis van bewonersreacties, wordt in 
maart aangeboden aan de gemeen-
teraad. Daarna start de bestem-
mingsplanprocedure; de start van de 
bouw is op z’n vroegst in 2012. •

Heeft u afgelopen jaar genoten van de rode en roze geraniums in de Binnen-
stad en wilt u deze zomer ook hanging baskets in uw straat? Doe dan een 
aanvraag uit het leefbaarheidsbudget. Ook als uw straat afgelopen jaren 
hanging baskets heeft gehad, moet u ze dit jaar opnieuw aanvragen. 
Op www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget vindt u het aanvraagformulier. 
Bij dit formulier moet u tien handtekeningen van medeaanvragers uit uw 
straat meesturen.

Werknemers in 
Utrecht reizen 
met Utrecht 
Bereikbaar Pas

Ook in 2011 krijgen automobi-
listen in en om Utrecht te maken 
met flinke verkeershinder door 
wegwerkzaamheden. 
Ondernemers in de stadsregio 
Utrecht kunnen daarom ook 
komend jaar Utrecht Bereikbaar 
Passen voor hun werknemers 
bestellen. 
Met deze passen kunnen de 
werknemers voordelig gebruik 
maken van tram- en busvervoer 
van GVU/Connexxion. De pas-
houders halen samen ongeveer 
3.700 auto’s uit de spits. 

Rijkswaterstaat start komende jaren 
met verschillende Spoedwetprojecten 
aan de oostkant van de stad [A12, 
A27 en A28]. Daarnaast gaat de ver-
nieuwing van het Stationsgebied in 
Utrecht onverminderd door en gaat 
het 24 Oktoberplein op de schop. 
Genoeg reden voor Altrecht, een 
instelling voor geestelijke gezond-
heidszorg, om de Utrecht Bereikbaar 
Passen voor haar werknemers voor 
2011 te verlengen. Volcmar Weiland, 
afdeling P&O: ‘Wij hebben in juli 
2010 de eerste passen aangeschaft, 
omdat het voor medewerkers steeds 
lastiger werd om de stad in te 
komen. En we hebben een gebrek 
aan parkeerplekken bij het Willem 
Arntsz Huis in de binnenstad. 
Voor ons is dit echt een uitkomst 
en we gaan dus komend jaar de 
passen binnen de organisatie verder 
promoten.’

Uit de spits
Utrecht Bereikbaar, een samenwer-
kingsverband van verschillende over-
heden en bedrijfsleven, startte met 
de uitgifte van Utrecht Bereikbaar 
Passen om mensen te stimuleren met 
het openbaar vervoer van en naar het 
werk te komen, in plaats van met de 
auto. Alleen al in 2010 zijn 20.000 
passen verkocht aan ruim vierhon-
derd organisaties. 40 procent van 
de pashouders reisde daarvoor met 
de auto. De pashouders halen samen 
dagelijks ongeveer 3.700 auto’s uit 
de spits. Meer informatie of pas 
aanvragen? 
Kijk op www.utrechtbereikbaar.nl • 

Het college heeft begin december 
het concept plan van aanpak voor 
het autovrij maken en de herin-
richting van het Janskerkhof vast-
gesteld. In het plan zijn scenario’s 
uitgewerkt om het Janskerkhof 
stapsgewijs autovrij te maken. Het 
plan is door het college vrijgege-
ven voor inspraak tot 1 februari 
2011. Met het plan geeft het colle-
ge uitvoering aan een raadsmotie 
om het Janskerkhof stapsgewijs 
autovrij te maken. ‘Het is mooi dat 
we nu een start kunnen maken 
met de voorbereidingen van de 
plannen’, vindt wethouder Frits 
Lintmeijer [Verkeer]. 

In het concept plan van aanpak zijn 
4 scenario’s uitgewerkt voor het 
herinrichten van het Janskerkhof. 

Deze scenario’s zijn gebaseerd op 
de resultaten van workshops die 
in 2009 zijn gehouden met onder 
andere bewoners en ondernemers. 
‘Ondernemers zien net als het college 
veel in minder parkeerplekken’, weet 

Restauratie kluismuren gestart
De restauratie van de wal- en 
kluismuren van de Utrechtse 
werven is inmiddels van start 
gegaan. In deze eerste fase 
gaat het om de kluismuren aan 
weerszijde van de Stadhuisbrug. 

Eind vorig jaar is nader onderzoek 
uitgevoerd naar de staat van beide 
muren. Hieruit bleek dat de kluis-
muur van de werven tussen café 
Winkel van Sinkel en de Stadhuis-
brug voor een groot deel los stond 
van de kelders erachter. Ook bleken 
er holle ruimtes te zijn bij en onder 
de funderingen van de kluismuur en 
gewelfmuren. Deze ruimtes kunnen 
zorgen voor een instabiele situatie 
tijdens de restauratie. Voordat de 
restauratie kon beginnen, werd de 

muur daarom in december al gesta-
biliseerd met verticaal geplaatste, 
stalen balken. 

Planning 2011
Het onderzoek op locatie in de 
kelders achter de kluismuren gaf 

Voorwaarden
Niet iedere straat is geschikt voor 
hanging baskets. Baskets kunnen 
bijvoorbeeld alleen hangen aan 
staande lantaarns; straten met veel 
bomen komen vanwege de schaduw 
niet in aanmerking en ook veel ver-
keersborden of een sterk verminder-
de lichtopbrengst van de lantaarns 

Wilt u uw huis isoleren of duurzame energie opwekken? Via de 
subsidieregeling ‘Meer Met Minder in Utrecht’ van de provincie 
Utrecht kunt u hiervoor € 1.000,- tot € 5.000,- subsidie ontvangen. 
Afhankelijk van uw huis en de maatregelen die u uit laat voeren. 
‘Meer Met Minder in Utrecht’ sluit aan op de landelijke subsidie-
regeling ‘rijkspremieregeling Meer Met Minder’. 

U kunt bovenop de provinciale subsidie ook de landelijke 
subsidie van € 300,- tot € 750,- aanvragen. Beide bijdragen vraagt u 
aan via één loket.

Hoe werkt het?
Kies een aanbieder, bijvoorbeeld een aannemer of isolatiebedrijf, via de 
website www.provincie-utrecht.nl/meermetminderinutrecht. 
Deze laat voor uw huis een Maatwerkadvies Energiebesparing met Energie-
label opstellen. In dit advies staat onder andere welke maatregelen voor 
uw huis het beste zijn en welke besparingen deze maatregelen opleveren. 
U bepaalt zelf welke maatregelen u laat uitvoeren. Op basis van de 
verbetering ontvangt u subsidie van het Rijk en van de provincie Utrecht. 

Meer informatie en aanvragen subsidie?
Ga naar www.provincie-utrecht.nl/meermetminderinutrecht, of neem 
contact op met Meer Met Minder via telefoonnummer 0800 - 23 45 432 of 
helpdesk@meermetminder.nl. U kunt een aanvraag indienen tot 1 januari 
2012. • 

Lintmeijer: ‘Mooi dat we nu kunnen starten met de plannen voor het Janskerkhof.’ 
©Willem Mes

Bewoners bekijken de plannen voor woningbouw in de Strosteeg. ©Willem Mes

zijn redenen om geen hanging 
baskets op te hangen. De gemeente 
bekijkt elke aanvraag apart. 
Stuur uw aanvraag, met handteke-
ningen, op voor 28 februari 2011. 
Voor de hanging baskets is een vast 
budget gereserveerd. De gemeente 
behandelt de aanvragen op volgorde 
van binnenkomst en op = op. 
Zorg dus dat u er op tijd bij bent! •

Lintmeijer. Een nieuwe indeling biedt 
namelijk ruimte aan andere functies. 
Ondernemers willen aansluiten bij de 
karakteristiek van het plein: dus niet 
alleen maar volzetten met terrassen, 
maar ook ruimte voor andere functies 

Maandag 6 december kwamen ruim 30 bewoners uit het Strosteeg-
gebied bij de parkeergarage naar een inloopavond die de gemeente 
Utrecht organiseerde over het stedenbouwkundig programma van 
eisen voor een woningbouwplan in de Strosteeg. De sfeer was goed, 
wel toonden bewoners zich kritisch over de mogelijkheden om mid-
denin dit bestaande stedelijke gebied woningen toe te voegen.

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk houdt spreekuur 
op woensdag 16 februari [9.30-
10.30 uur]. U kunt tot uiterlijk 
één week van tevoren een 
afspraak maken via telefoon-
nummer 030 – 286 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

Subsidie voor isolatie en 
duurzame energie

en daarbij aansluiten bij de relatie 
met de Hogeschool voor de Kunsten 
[HKU] aan het Janskerkhof. 

Kosten scenario’s
De kosten van de 4 verschillende 
scenario’s lopen uiteen van 
€ 30.000,- tot € 12.000.000,-. 
Op dit moment is alleen geld voor 
scenario 1: de westzijde afsluiten 
voor auto’s en loop- en zichtlijnen 
herstellen. Hiermee ontstaat meer 
ruimte voor terrassen. 
Hiervoor moeten 45 parkeerplaatsen 
voor vergunninghouders worden 
opgeheven. De gemeente start met 
de voorbereiding van dit scenario, 
uitbreiding naar andere scenario’s 
blijft mogelijk. Met het duurste 
scenario wordt het hele Janskerkhof 
autovrij. Lintmeijer: ‘Geld is wel het 
struikelblok om het hele Janskerkhof 
autovrij te maken. Hopelijk kunnen 
we dit nog oplossen.’ •

een compleet beeld van de staat 
van de muren. Vanaf half januari 
worden beide kluismuren geres-
taureerd. De gemeente begint met 
de kluismuur aan de kant van de 
Vismarkt, zodat er tijd ontstaat om 
een optimale oplossing uit te wer-

ken voor de losstaande kluismuur 
voor het stadhuis. Winters weer 
kan invloed hebben op de planning 
van de werkzaamheden. Bij vorst 
kan bijvoorbeeld het metselwerk 
niet worden uitgevoerd. De werk-
zaamheden aan de walmuren van 
rak 15, tussen de Vollersbrug en de 
Tolsteegbarrière [westzijde], staan 
gepland voor komend najaar. 
Bij rak 14, tussen de Vollersbrug 
en de Geertebrug, wordt vanaf 
februari gewerkt aan de werfmuur. 
De gemeente brengt vanaf de 
straatzijde een betonnen keerwand 
aan om parkeerbelasting op de 
werfmuur op te vangen. Er is een 
omleiding voor autoverkeer, voor 
fietsers en voetgangers is er wel 
doorgang. 
Kijk voor meer informatie op 
www.utrecht.nl/werven. •

Tot wel € 5.750,-

De kluismuur voor het stadhuis is gestabiliseerd met stalen balken.



‘Om deze vraag goed te beantwoor-
den, is het belangrijk de bouwhisto-
rische waarde van het pand vast te 
stellen. Die vormt voor ons het uit-
gangspunt bij het beoordelen of een 
nieuwe gebruiker de monumentale 
waarden respecteert’, verklaart Bettina 
van Santen, architectuurhistorica bij 
de gemeente Utrecht. Ze begeleidde 
vanuit de afdeling Monumenten en 
Cultuurhistorie een onderzoek van het 
Bureau voor Bouwhistorie en Archi-
tectuurgeschiedenis. Uit dit onderzoek 
rolde een omvangrijk rapport over de 
monumentale waarde van het Tivoli-
complex. Van Santen: ‘Wie Tivoli bin-
nenloopt, komt eerst door een lange 
gang. Ooit was dat de kruisgang van 
een klooster dat hier 750 jaar geleden 
al stond. Voor mij is die gang een 
van de meest bijzondere delen van 
het pand. Het is voor ons vooral van 
belang dat alle delen van dit complex 
in samenhang met elkaar blijven.’ 

Danszaal
Tivoli dankt zijn naam aan een groep 
krakers: het Tivoli Komitee. Toen in 
de jaren tachtig hun onderkomen 
in het Lepelenburgpark afbrandde, 
kraakten ze het leegstaande monu-
mentale pand aan de Oudegracht. 
De danszaal en het podium hoefde 
het Tivoli Komitee niet eens zelf te 
bouwen. Die waren al aangelegd 
door de Nederlandse Vereniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel, op de 
plaats waar eeuwenlang de kloos-
terkerk stond. Zo kon de vereniging 
grote groepen mensen ontvangen en 
trakteren op toespraken. Daarvoor 

had het pand van 1582 tot 1919 ge-
diend als weeshuis. Van Santen: ‘Wat 
ik mooi vind aan het Tivoli-complex 
is dat het zoveel verschillende fases 
heeft doorlopen. Die lange geschie-
denis is nog steeds in het gebouw 
terug te zien. Wanneer er in de toe-
komst verbouwd moet worden, kan 
een bouwhistoricus het pand nog 
verder onderzoeken. In de muren 
verwachten we de oudste restanten 
van het klooster terug te vinden. 
Bij Monumenten en Cultuurhisto-
rie willen we graag dat de nieuwe 
gebruiker zoveel mogelijk recht doet 
aan alle delen van de rijke geschie-
denis. Ook aan het meest recente 
deel daarvan, als Utrechts bekendste 
poppodium.’ •

Goed idee? 
Doe er iets mee!
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Wijkbureau Binnenstad

Een podium vol historie

Politiek

Vrede van Utrecht net 
even anders

In de gemeenteraad heb je het door-
gaans over problemen. We zijn niet 
gekozen om avonden lang te jubelen 
over zaken die toch al goed gaan; we 
zijn er om problemen op te lossen op 
een manier die past bij de politieke 
kleur van D66. En toch is het goed 
om te weten dat Utrecht een behoor-
lijk vredige stad is. Natuurlijk zijn er 
wijken met grote problemen, natuur-
lijk zijn er in de Binnenstad zorgen, 
ordeproblemen en ergernissen, maar 
per saldo zijn we in Utrecht goed af. 
En als er problemen, meningsverschil-
len of zorgen zijn, dan blijkt steeds 
weer dat er oplossingen zijn en dat 
groepen mensen die tegenover elkaar 
staan, heel erg bereid zijn om met el-
kaar tot overeenstemming te komen. 
In politiek jargon heet dat burgerpar-
ticipatie, in de praktijk betekent het 
dat oplossingen niet meer uit een 
lade in het stadhuis komen, maar 
met u uitgewerkt worden, zodanig 
dat u ook werkelijk invloed hebt. 
Of u dat interesseert? Misschien niet, 
totdat het probleem in uw eigen ach-
tertuin speelt. Het verder uitwerken 
van burgerparticipatie is wat D66 be-
treft ook een sleutel tot een vrediger 
Utrecht.

Zware keuzes
D66 in Utrecht groeide dankzij u 
van drie naar negen zetels dit jaar. 
D66 werd een ‘machtsfactor’. Twee 
raadsleden bleven en zeven nieuwe 
mensen versterkten de fractie. Negen 
D66’ers betekent negen eigenzin-
nige, gemotiveerde, eigenwijze, 
ambitieuze mensen met een mening 
en hart voor de gemeente. Zou 
dat allemaal vredig verlopen? Het 
antwoord is ja. Het is geweldig om 
in deze fractie samen te werken. Er 
wordt soms fel gedebatteerd over de 
beste oplossingen en dat kan alleen 
omdat we elkaar in de fractie ten 
diepste respecteren. En we komen er, 
inhoudelijk, altijd uit. Ook in dat op-
zicht was het een vredig jaar. 2011: 
er liggen zware keuzes voor. Finan-
cieel en organisatorisch. Aarzel ook 
in 2011 niet om ons uw klachten en 
bevindingen te melden. D66 wenst u 
een vredig 2011. www.d66.nl •

Van Santen: ‘De lange gang vind ik een van de meest bijzondere delen van het 
Tivoli-pand.’ ©Willem Mes

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 Utrecht en wijkbureau Binnenstad
Neudefl at, 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 wijkbu-
reau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, onderne-
mers en bezoekers van de binnenstad van Utrecht.

Spoetnikkijker in de bloemetjes 

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

Voorbeelden toegekende aan-
vragen voor het leefbaarheids-
budget [maand december 2010]:
•  Fietsenrekken Achter St. Pieter, 
•  Kerstmarkt in de Twijnstraat,
• Korte Nieuwsstraat, renoveren  
 en onderhoud hofje Regentes,
•  Buurtborrel Dorstige Hart,
• Eindejaarsborrel Pastoor van  
 Nuenenstraat. •

Kansen voor de hele stad

Aan het einde van het jaar is het 
de gewoonte om even terug te 
blikken. Voordat we daarom vooruit 
kijken naar 2011 en de Vrede van 
Utrecht, kijken we graag even met 
u terug naar het politiek turbulente 
jaar 2010. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen in maart beloonde de 
Utrechtse kiezer de VVD voor haar 
harde werk met twee extra zetels. 
De liberale fractie groeide maar liefst 
naar zeven zetels. Een geweldige 
beloning voor jaren van hard werken 
voor de stad. Utrecht kreeg echter 
helaas opnieuw een linkse coalitie. 
Als grootste oppositiepartij is het 
daarom onze taak om het nieuwe, 
linkse college zoveel mogelijk liberaal 
bij te sturen. Daarbij hanteren wij als 
altijd, dus ook de komende vier jaar, 
het uitgangspunt dat Utrecht een 
veilige, bereikbare en ondernemende 
Binnenstad moet hebben, waar 
iedereen zich naar eigen kracht moet 
kunnen ontwikkelen.

Hoofdprijs
Dan de vooruiblik. 2011 wordt 
een belangrijk jaar in de opmaat 
tot 2013, als Utrecht zich presen-
teert als kandidaat voor Culturele 
Hoofdstad 2018. De VVD wil graag 
dat Utrecht Culturele Hoofdstad van 
Europa wordt. Deze ‘hoofdprijs’ is 
niet alleen voor de creatieve sector 
een uitdaging en een grote kans, 
Utrecht wordt ook aantrekkelijker 
voor toeristen, voor [internationale] 
studenten en bedrijven. Want in 
deze tijden kiezen voor zo’n groot 
evenement, vraagt om een visie hoe 
Utrecht ook op economisch vlak 
zoveel mogelijk van de Culturele 
Hoofdstad kan profiteren.Het zijn 
immers economisch zware tijden. 
De stad moet stevig bezuinigen. 
Investeringen in de culturele sector 
moeten wat ons betreft daarom ‘no 
regret’ zijn. Lukt het ons niet om 
2018 binnen te halen, dan moeten 
de investeringen in ieder geval niet 
voor niets zijn geweest! Daarnaast is 
het belangrijk dat ook in Utrecht na-
gedacht wordt over de vraag hoe de 
culturele sector een meer volwassen 
sector wordt, die financieel minder 

 

Bewoners Evert van Tamelen [links] en Matthijs Goossens [rechts] plantten samen 
met hun buren 1.100 meiklokjes. ©Willem Mes

Waterschap herstelt oevers 
singels 

Het waterschap gaat dit jaar de oevers 
langs de Tolsteegsingel, de Maliesingel 
en de Wittevrouwensingel [traject 
Tolsteegbrug-Wittevrouwenbrug] 
opknappen. De oevers zijn in slechte 
staat en bieden onvoldoende stevig-
heid en bescherming om de grond 
vast te houden. De uitvoering start 
in de tweede helft van 2011. In het 
eerste kwartaal organiseert het water-
schap een informatieavond. Mensen 
die langs de singels wonen, krijgen 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Oevers en beschoeiing
De oevers langs de singels worden be-
schermd door een beschoeiing. Deze 
beschoeiing gaat het waterschap 
geheel vernieuwen. In totaal gaat het 
om 3,5 kilometer. Uitgangspunt bij 
het herstel is de oorspronkelijke be-
schoeiing. In sommige gevallen is dat 
een houten beschoeiing, maar op de 
meeste locaties is er sprake van een 
opgemetselde stenen beschoeiing. 

Start werkzaamheden 
Het project start, zodra alle benodigde 
vergunningen zijn verleend. Er is een 
kapvergunning aangevraagd voor 
zeven bomen. Drie hiervan stonden 
al op de nominatie om gekapt te 
worden en zijn inmiddels gekapt. 
De resterende vier bomen zijn niet 
beeldbepalend, jonger dan vier jaar 
en worden op een andere locatie 
herplant. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met de projectleider van 
het waterschap, Roland Kastelein, 
tel. [030] 634 5844. • 

De Spoetnikkijker [1957] van de Nederlandse beeldhouwer Oswald Wencke-
bach [ter hoogte van de sterrenwacht in het Zocherpark] heeft gezelschap ge-
kregen. Bewoners van het Servaasbolwerk hebben hier, met een bijdrage uit 
het leefbaarheidsbudget, 1.100 lelietjes-van-dalen geplant. Het lelietje-van-
dalen of meiklokje is een van de weinige planten die goed bloeit in de scha-
duw en onder de bomen. Komende jaren zal een meiklokjestapijt ontstaan 
die, hoe verrassend, in mei bloeit. Een dicht meiklokjestapijt zal in de bloeitijd 
ook geurend zijn. Maar dat duurt dus nog even. Dit is het eerste klokjestapijt 
dat aangelegd is in het park. •

Het alternatieve poppodium Tivoli aan de Oudegracht vertrekt 
in 2013. Bij een pand zó rijk aan historie rijst dan de vraag: wat nu? 
De gemeente zoekt een antwoord.

afhankelijk is van de overheid. Wij 
zien immers ook in Utrecht graag 
een sterke culturele sector die stoelt 
op maatschappelijke steun in plaats 
van op overheidssteun. 
De VVD Utrecht wenst u een voor-
spoedig en liberaal 2011! Wij hopen 
u in 2011 vaak te ontmoeten. 
Onze deur staat gewoon voor u 
open.•

Vernieuwend welzijn

Er wordt tegenwoordig anders 
gedacht over welzijn dan in de 
afgelopen jaren. Op het toppunt 
van de welvaartsstaat was er echt 
sprake van een verzorgingstaat die 
met een breed aanbod de burgers 
ondersteunde. De middelen nemen 
de komende jaren af, maar dat niet 
alleen. In de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning wordt uitgegaan van 
groepen burgers, wijkbewoners, 
groepen migranten etc. die een 
wens hebben en daarbij mogelijk 
ondersteuning nodig hebben. De 
wens staat centraal. Via een nieuwe 
functie, de sociale makelaars, wordt 
de vraag gekoppeld aan een orga-
nisatie die kan helpen. Of wordt de 
klant geholpen bij het vinden van 
subsidie, accommodatie en wat al 
niet. De eerste contouren van de 
vernieuwing tekenen zich af. Vanaf 
2009 zijn de reguliere grote wijkwel-
zijnsorganisaties gestopt met het 
aanbieden van cursussen en moeten 
groepen bewoners die iets willen, 
of cursusleiders die een aanbod 
hebben, zelf op zoek naar moge-
lijkheden om dit te realiseren en te 
financieren. Welzijn ligt de PvdA al-
tijd na aan het hart. We kunnen de 
vernieuwing steunen, maar zullen 
er voortdurend voor blijven pleiten 
dat er vooral aandacht uitgaat naar 
de meest kwetsbare bewoners, de 
groep die niet snel zal vragen om 
ondersteuning, maar die nog net 
een extra zetje nodig heeft. Via 
doorverwijzers, vrijwilligersorgani-
saties, informele zorgnetwerken en 
dergelijke moeten signalen terecht-
komen bij de sociale makelaars.

AWBZ
Op dezelfde manier wordt er op het 
Makelpunt [ondergebracht bij de ge-
meente] bemiddeld tussen groepen 
die een ruimte zoeken voor hun ac-
tiviteit en de gebouwen die er in de 

stad beschikbaar zijn. Ook de accom-
modaties van de wijkwelzijnsorgani-
saties gaan beheerd worden door de 
gemeente om zo optimaal ingezet te 
kunnen worden voor de vele groepen 
in de stad die een ‘sociale’ huur zoe-
ken. Drie panden die voorheen door 
de Stichting Boeg beheerd werden 
voor gebruik door migranten-zelfor-
ganisaties worden al opgeknapt en 
voor alle vrijwilligersorganisaties in 
Utrecht bruikbaar gemaakt.
In 2011 worden daarom belangrijke 
stappen gezet op weg naar de ver-
dere vernieuwing in het welzijnswerk. 
Want er wordt al op veel plekken 
anders dan voorheen gewerkt. Daar-
naast zijn er steeds meer activiteiten 
die nu nog binnen de AWBZ vallen 
die over zullen komen naar de ge-
meente, telkens helaas wel met wat 
dan heet een efficiencykorting, maar 
wat natuurlijk gewoon weer een 
extra bezuiniging is. •

Sytse Koopmans

Als uit een studie gaat blijken dat 
een tram naar de Uithof rendabel 
is, legt het rijk 110 miljoen euro 
bij op een totale begroting van 
driehonderd miljoen. Utrecht heeft 
de toezegging te danken aan een 
soort koehandel: subsidie voor de 
aanleg van de tram in ruil voor een 
gemeentelijk ‘ja’ wat betreft de 
verbreding van de autoweg A27 
langs Amelisweerd tot twee keer 
zeven rijstroken, waarvan 250 meter 
overdekt. Utrecht is er van overtuigd 
dat de studie zal uitwijzen dat de 
tram noodzakelijk is. Het is fysiek 
onmogelijk om nog meer bussen op 
lijn 12 te laten rijden. De beginhalte 
van de tram komt definitief aan de 
stadskant van het station. •

Tram stapje verder

Utrechtse woningcorporaties trek-
ken hun huren fors omhoog als 
woningen vrijkomen. Dat blijkt uit 
onderzoek van de Nederlandse 
Woonbond. Uitschieter is volgens de 
Woonbond Mitros die nu nog ge-
middeld zo’n zeventig procent van 
de wettelijk toegestane huur vraagt, 
maar die de huur bij een huurders-
wisseling verhoogt tot honderd pro-
cent van wat mag. De huurprijzen 
van SSH zitten al op ruim negentig 
procent. •

Woning vrij: huur 
omhoog
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Vr 21 Pieterskerk
20.15 Coqu olv Paul de 
Kok: Music, when soft 
voices die; werken van 
Purcell, Britten, Vaughan 
Williams, Walton, Parry, 
Holst en Howells

Za 22 Domkerk
15.30 Koor en orkest van 
de Domcantorij olv Remco 
de Graas; Bach, Mis in 
A-Dur, motet Fürchte dich 
nicht; collecte

Za 22 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest 
olv Haiko Boonstra mmv 
Marnix van den Berg 
[klarinet]; Mendelssohn, 
Ouverture Hebriden; Spohr, 
Klarinet-concert No. 1; 
Dvorák, Legenden No. 1 
t/m 5; J. Strauss jr, Künstler-
leben; € 8

Za 22 Geertekerk
20.15 Orkest van Utrecht 
olv Yiorgo Moutsiaras 
mmv Josine Jansen [viool]; 
Bruch, Concert voor viool 
en Orkest nr 1; Schubert, 
Tragische Symfonie [nr 4]; 
Ippolitov, Armeense 
Rapsodie; € 12

Zo 23 Willibrordkerk
14.00 Michiel Ras [orgel] 
en Kees Hilhorst [viool]; 
werken van Sjostakovitsj en 
Prokofiev; collecte

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv Jan 
Hagen [orgel]: Russische 
Vesper; collecte

Do 27 Geertekerk
20.15  Il suonar parlante 
[gambakwartet en forte-
piano] olv Vittorio Ghielmi; 
Bach, Kunst der Fuge; 
€ 18/10

Do 27 Lutherse Kerk
20.15 Lisa Jacobs and 
Friends Sextet; Ysaye, 
Vioolsonate; werken van 
Korngold en Dvorak; 
€ 17,50

Vr 28 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble 
VENUS olv Gijs Leenaars: 
the help of man; 
Adès, Gefriolsae me; Ta-
renskeen, Psalm 60; 
Heppener, Bruchstücke 
eines alten Textes; werken 
van Purcell, Mendelssohn 
en Brahms; € 12,50/8

Vr 28 Theater Kikker
21.00 Model062; werken 
van Janco Verduin; € 13/10

Za 29 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Bach, Jesu, meine Freude en 
Lobet den Herren; collecte

Za 29 Geertekerk
20.15 Utrechts Blazersen-
semble olv Jussi Jaatinen; 
nieuw gecomponeerde 
muziek [Call for Scores]; 
werken van Hindemith en 
Ibert; € 10/8

Zo 30 Winkel van Sinkel
13.00 Klein Operakoor 
Wilhelminapark olv Roel 
Vogel; Glück, L’Ivrogne 
Corrigé; € 32,50 incl. 
driegangenmaaltijd [ook 
om 18.00]

Zo 30 Willibrordkerk
14.00 Maria den Hertog 
[alt] mmv Willeke Smits 
[orgel]; liederen van 
Poulenc en Vierne; collecte

Zo 30 Schillertheater
15.00 Janneke Daalderop 
[zang] en Alicia Witarsa 
[piano]: I Hate Music 
[but I like to sing]; werken 
van Bernstein, Messiaen, 
de Roo, Schat, Webern en 
Zemlinsky; € 15/12,50

Zo 30 Winkel van Sinkel
18.00 Klein Operakoor 
Wilhelminapark olv Roel 
Vogel; Glück, L’Ivrogne 
Corrigé; € 32,50 
incl. driegangenmaaltijd

FEBRUARI

Wo 2 Gertrudis-
kathedraal
20.00 Noema Ensemble; 
Josquin, Mariamotetten; 
Richafort, Requiem

Vr 4 Lutherse Kerk
20.00 Meezingnacht: 
werelmuziek en Taizé-
liederen; € 15/7,50

Vr 4 Kikker
20.30 Ragazze 
Kwartet; werken van Vega, 
Webern, Kurtág en Glass; 
€ 14,50/11,50

Za 5 Domkerk
15.30 Domcantorij olv 
Remco de Graas mmv 
Jan Jansen [piano] en 
Cees-Willem van Vliet 
[harmonium]; Rossini, 
Messe Solennelle; collecte

Za 5 Jacobikerk
19.30 ROV Sonante 
Vocale olv Patrick Pranger 
mmv Barokorkest 
Florilegium Musicum, 
Selma Harkink [sopraan], 
Laszlo Kalman [tenor] en 
Niklaus Kost [bas]; Haydn, 
Die Schöpfung; € 26/20

Za 5 Willibrordkerk
20.00 Projektkoor Utrecht 
olv Fokko Oldenhuis mmv 
Nicolas Boulanger [bariton] 
en Aart de Kort [orgel]; 
Grieg, Fire Salmer; 
Einfelde, Cikls ar Frica 
Barda dzejoliem; Pärt, 
Berliner Messe; € 15

Za 5 Nicolaïkerk
20.15 Kamerkoor Sjanton 
en Krashna kamerorkest 
olv Chris Pouw mmv Sonja 
Volten [sopraan]; Mendels-
sohn, psalm 42; Rutter, 
Requiem; Britten, Hymn 
to St. Caecilia; Beethoven, 
Ouverture Corolian; 
€ 17,50

Za 5 Geertekerk
20.15 Nederlandse 
Bachvereniging olv Gustav 
Leonhardt; Bach, Lutherse 
Mis en cantates; € 28

Zo 6 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; collecte

Zo 6 Nicolaïkerk
14.00 Kamerkoor Sjanton 
en Krashna kamerorkest 
olv Chris Pouw mmv Sonja 
Volten [sopraan]; Mendels-
sohn, psalm 42; Rutter, 
Requiem; Britten, Hymn 
to St. Caecilia; Beethoven, 
Ouverture Corolian; 
€ 17,50

Zo 6 Lutherse Kerk
15.30 Vivavoce olv Ger 
Vos mmv Howard van 
Dodemont [spel] en Arco 
van Zon [hobo]: Vergan-
kelijkheid; werken van 
Verhulst, Manneke, Nees, 
Wagenaar, Brahms, 
Cornelius en Distler; 
€ 12,50

Zo 6 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 14 
Wär Gott nicht mit uns 
diese Zeit; collecte

Vr 11 Pieterskerk
20.15 Cappella Breda olv 
Daan Manneke mmv Klaas 
Hoek [harmonium]: Il faut 
que de tous mes esprits...; 

Martin, Mis voor dubbel-
koor [met harmonium]; 
proprium van Sweelinck en 
Monteverdi; € 12,50/8

Za 12 Domkerk
15.30 Christine Jansen 
[sopraan], David en Jan 
Jansen [klavecimbel/orgel], 
Orkest van de Domcantorij; 
Bach, Cantate Weichet nur 
betrübte Schatten; Passaca-
glia voor orgel; Concert voor 
2 klavecimbels; collecte

Za 12 UCK
20.00 Concert pour 
charmer un lézard; werken 
voor koor en blaaskwintet 
van Sweelinck, J. Andriessen, 
Ravel, Van Gool, Ravel, 
Escheren Pieper; collecte

Zo 13 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; collecte

Zo 13 Lutherse Kerk
16.00 The Queen’s 
Consort en Sophie Gent 
[viool]: Royal Consorts; 
werken van Lawes en 
Jenkins; € 18/10

Zo 13 Geertekerk
20.15 Projektorkest 
Twintigste Eeuw olv Rob 
Vermeulen mmv Esther 
Apituley [altviool]; Badings, 
Symfonisch Scherzo; 
Henkemans, Altviool-
concert; Sjostakovitsj, 
Sym-fonie nr. 10; € 17,50

Vr 18 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Risto Joost: Uit de 
bibliotheek van Brahms; 
€ 20/12

Za 19 Domkerk
15.30 Cantores Martini, 
Vulpius / Praetorius, 
Deutsche Messe; collecte

Zo 20 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; collecte

Vr 25 Pieterskerk
20.15 Nederlands Studen-
ten Kamerkoor olv Maria 
van Nieukerken mmv 
Ramon Lormans [percus-
sie]: Magic Words; werken 
van o.a. Wullur, Martin, 
Bergman, Chilcott, Rimsky-
Korsakov en Toch; € 16/12

Za 26 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 
Bach, Fantasie en Fuga in 
g moll; Liszt, Fantasie en 
Fuga over het koraal Ad 
nos ad salutarem undam; 
collecte

Zo 27 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; collecte

Zo 27 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hagen 
[orgel]: Choral Evensong; 
collecte

MAART

Di 1 Pieterskerk
20.15 Capilla Flamenca: In 
mynen zyn; polyfonie van 
Agricola; € 18/10

Vr 4 Nicolaïkerk
20.15 [aanvangstijd ovb] 
Opening Festival Nieuwe 
Muziek in de Klaas; info 
www.nicolaiconcerten.nl

Vr 4 Kikker
21.00 Arte Duo [saxofoon 
en piano]: 21e-eeuwse 
muziek van o.a. Meijering, 
Konsten en Simons; 
€ 14,50/11,50

Za 5 Domkerk
15.30 Koor, orkest en so-
listen van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; 
Manneke, Utrecht 
Te Deum [Premiére]; Kooij, 
Missa Brevis; collecte

Zo 6 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; collecte

Zo 6 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars: BWV 
23 Du wahrer Gott und 
Davids Sohn; collecte

Wo 9 Geertekerk
20.15 Joseph Haydn 
Ensemble mmv Hanneke 
de Wit [sopraan] en Julian 
Hartman [bas-bariton]; 
Haydn, inlegaria’s, ouvertu-
res en symfonie nr. 77; 
€ 20

Vr 11 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Klaas stok mmv 
Gilad Nezer [bas]: Tehilim; 
Psalmen Davids van Rossi, 
Sweelinck, Schubert, Men-
delssohn, Lewandowski, 
Distler en Gokkes; € 20/12

Za 12 Jacobikerk
14.00 Gerben Budding 
[orgel] en Nienke van der 
Meulen [blokfluit]

Za 12 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel]; 
Bach, Grote Orgelmis; 
collecte
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Zorgen over groeiende armoede

‘Er komen veel klachten binnen van 
ouderen over de regiotaxi. Wat doet 
de gemeente eraan om de situatie 
te verbeteren?’ Dit was een van de 
vragen die vrijwilligers stelden aan 
wethouder Rinda den Besten. Dins-
dag 30 november organiseerde Cu-
mulus Welzijn in samenwerking met 
de gemeente Utrecht een stedelijke 
bijeenkomst voor vrijwilligers en coör-
dinatoren van de projecten Thuisad-
ministratie en Huisbezoek. Dit in het 
kader van het Europees Jaar van de 
Armoede [2010] en om vrijwilligers 
en coördinatoren een platform te 
geven om ervaringen te delen. 
De bijeenkomst vond plaats in de 
Smeezaal van het Bartholomeus 
Gasthuis in de Binnenstad. Het eerste 
gedeelte van de bijeenkomst gaf het 
voorlichtingsteam van de gemeente 
[Sociale Zaken en Werkgelegenheid] 
informatie over de veranderingen die 
in 2011 plaatsvinden. De heer Kaiser 
van de Sociale VerzekeringsBank, de 
heer Schut van de gemeente Utrecht 
[SoZaWe] en de heer Reek van Agis 
ziektekostenverzekeraar/of zorgverze-
keraar gaven een presentatie. 

Zalen in buurthuis te huur

Mitros blijft haar woningen ver-
huren aan mensen met een lager 
middeninkomen, ook al wordt dit 
door Europa verboden. Woningcor-
poraties mogen vanaf 1 januari nog 
slechts tien procent van hun sociale 
huurwoningen, met een huur van 
maximaal 652 euro in de maand, 
verhuren aan mensen met een inko-
men boven de 33.614 euro.

Volgens Mitros dreigt hierdoor een 
grote groep Utrechters tussen wal en 
schip te vallen. Daarom blijft Mitros 
huurwoningen toewijzen aan de 
lagere middeninkomens tot 45.000 
euro.
Op dit moment verhuurt Mitros 
ongeveer vijftien procent van haar 
huurwoningen aan mensen met een 
lager middeninkomen. •

Bijna geen stoel meer vrij in de Smeezaal 

Mitros blijft aan middeninkomens 
verhuren

Vrijwilligers in gesprek met wethouder Rinda den Besten

Zonnetje
Wethouder Rinda den Besten [PvdA] 
was uitgenodigd om vragen van vrij-
willigers te beantwoorden en hun er-
varingen met haar te delen. Die gin-
gen voornamelijk over onderwerpen 
waar vrijwilligers in contact met hun 
klanten tegenaan lopen. Ook werd 
de zorg geuit over de bezuinigingen 
door de gemeente Utrecht op sociaal 
gebied. Wethouder Den Besten, te-
vens lid van de Landelijke Armoede-
coalitie, deelde deze zorg. De vragen 
die niet direct beantwoord konden 
worden, nam de wethouder mee. Ze 
deed de belofte om hier in een later 
stadium op terug te komen.
Aan het eind van de bijeenkomst 
werd de heer Van Es [coördinator van 
het voorlichtingsteam] in het zon-
netje gezet. De heer Van Es ging, na 
vele jaren voor de gemeente Utrecht 

gewerkt te hebben, per 1 december 
2010 met pensioen. Als mede- 
organisator van de bijeenkomst en 
voor zijn jarenlange inzet voor de 
bestrijding van armoede in de ge-
meente Utrecht werd hij bedankt 
door de wethouder.
 
Dit jaar weer
‘Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers’ 
was daarna het thema van de 
geanimeerde afsluitende borrel. 
De druk bezochte bijeenkomst met 
negentig aanwezigen werd zeer 
goed ontvangen. Het is de bedoeling 
om eind dit jaar weer een soortge-
lijke bijeenkomst te organiseren. Zeer 
toepasselijk want 2011 is uitgeroe-
pen tot het Europees jaar van het 
vrijwilligerswerk. •

Raisa van Willigenburg en 
Marleen van Zijl, Cumulus Welzijn

Discussie hield de aandacht vast
© Sjaak Ramakers

Cumulus Welzijn verhuurt in het buurthuis Oudegracht, 
Oudegracht 227, drie royale zalen voor workshops, 
cursussen en dergelijke. Ze zijn niet beschikbaar voor 
feesten en eenmalige bijeenkomsten.

Informatie: Willem Willemse, 
e-mail: w.willense@cumuluswelzijn.nl
tel.: 0618159672.
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Visserslatijn 2
In het vorige nummer stond een foto 
van een man met een grote snoek 
in zijn handen. Volgens het bijschrift 
zette hij de vis terug in de singel. 
Briefschrijfster Anne Gadella gelooft 
er geen woord van: ‘De snoek was 
dood.. Ik vind het geen mooie reporta-
ge waard in de Binnenstadskrant, die 
toch vaak kritische verhalen publiceert. 
Als het om wonen en veiligheid gaat 
wèl, maar blijkbaar niet wanneer het 
dierenwelzijn betreft. Als de snoek een 
dood hondje was, zou iedereen het 
met me eens zijn.’
De maker van de foto, Patrick van 
der Sande, zegt er dit over: ‘De snoek 
in de krant is levend en wel terug-
gezet. Stond erbij en keek ernaar. 
Natuurlijk hopen vissers hun vangsten 
over een jaar of twee weer eens aan 
te landen en dat de snoek dan een 
recordmaat heeft.
Het is waar: het is dierenbeulerij. 
Aan de andere kant zetten veel vissers 
zich in voor waterkwaliteit en milieu in 
het algemeen. Helaas is de mens altijd, 
alleen al doordat hij bestaat, een 
bedreiging voor plant en dier. 
De aarde zou beter af zijn zonder 
mensen.’ •
 

vriendschap

in een lange vriendschap
verweven zich

de jaren

verleden en heden
dragen wij
homogeen

de toekomst
in

onschatbare bagage

Oeke Kruythof

Het Janskerkhof autovrij, dat is al jaren de 
bedoeling. Eindelijk lijkt er nu een stap in die 
richting gezet te worden. In 2009 bespraken 
gemeente, horeca en universiteit allerlei 
mogelijkheden, en op basis daarvan heeft 
het college nu vier scenario’s ontwikkeld, 
waarvan voorlopig alleen scenario 1 wordt 
uitgevoerd omdat daarmee met minimale 
kosten een maximaal effect zou worden 
bereikt. Het betekent het opheffen van 45 
parkeervergunningplaatsen op de westzijde 
van het plein, het afsluiten van de westelijke 
route langs het plein en het gebruiken van 
de vrijgekomen ruimte voor terrassen. [Zie 
ook pagina 19, Wijkbureau.]

Opmerkelijk aan dit besluit is dat het voorbijgaat 
aan een voornemen uit het verleden om na opening 
van de parkeergarage Grifthoek juist als eerste kort-
parkeerplaatsen op het Janskerkhof op te heffen. 
Maar dat zou over een periode van tien jaar euro 
30.000 per plaats aan inkomstenderving beteke-
nen. Scenario 1 daarentegen zou slechts 30.000 
euro kosten. Het plein geheel parkeervrij maken en 

herinrichten is begroot op twaalf miljoen. De 45 
parkeervergunningplaatsen zijn gekoppeld aan 42 
bewonersvergunningen en twintig zakelijke vergun-
ningen. Die kun je natuurlijk niet zo maar intrekken. 
Maar als de parkeerdienst acht maanden lang in 
het rayon 1102 geen nieuwe vergunningen uit-
geeft, zou er in het gebied voldoende andere par-
keerruimte zijn vrijgekomen om op het Janskerkhof 
aan de gang te gaan. 

Opdraaien
Toegegeven, terrassen maken het plein aantrek-
kelijker dan geparkeerde auto’s. Maar het lijkt er 
nu wel sterk op dat bewoners van de Binnenstad 
moeten opdraaien voor het genot van de bezoe-
kers en de inkomsten voor de horeca. Voor het 
autoluw maken van het centrum helpt het plan 
niet veel. Dan kun je beter kortparkeerplaatsen 
opheffen, want die veroorzaken veel meer ver-
keersbewegingen. Eén was een van de voornaam-
ste doelstellingen van de in 2009 voorgestelde 
modellen was de oversteekbaarheid van het plein 
verbeteren. Scenario 1 betekent daar niets voor. •

Terrassen in plaats van 
vergunningplaatsen

Ben Nijssen

Op verzoek van de wijkraad Binnenstad komt er 
een extra meetpunt op het Vredenburg voor 
stikstofdioxide. Het college heeft bovendien 
toegezegd om het verkeer ter plaatse van de 
ongeveer veertig Utrechtse meetpunten zo goed 
mogelijk te monitoren en de waarden zo snel 
mogelijk via het internet bekend te maken, 
voorzien van een toelichting. De gemeten waar-
den zullen worden vergeleken met berekende 
waarden. Mochten hiertussen verschillen zijn, 
dan zal over de berekeningswijze overleg met het 
RIVM gepleegd worden. Een punt waarmee het 
college niet meeging met de wijkraden was het 
voorstel om de GGD verantwoordelijk te maken 
voor het meetnet. In Amsterdam is dit bijvoor-
beeld wel het geval. 
Teleurstellend was dan ook de opstelling van het 
college bij de wens van de wijkraad Noordwest 
om een begeleidingscommissie van bewoners in 
te stellen. Het college is van mening dat goede 
informatie van wijkraden en overige bewoners 
afdoende is. •

Elektrische taxi is er

Met twee mijoen subsidie uit Den Haag en acht 
ton van zichzelf heeft George Jansen van Prestige/
Greencabs taxicentrale 32 elektrische taxi’s 
gekocht, waarmee hij in Utrecht gaat rondrijden. 
De auto’s zijn herkenbaar aan hun blijmoedige 
kleuren [lichtblauw en lichtgroen] en hun vrolijke 
stickers met windmolens en meisjes in een wei-
land. De taxi’s hebben een bereik van ongeveer 
150 kilometer, maar Jansen denkt dat ze in feite 
vrijwel continu kunnen rijden dankzij nieuwe 
razendsnelle opladers, die in twintig minuten de 
accu’s weer tot tachtig procent vullen. Ook deel-
autobedrijf Greenwheels stapt in de elektrische 
auto. In eerste instantie komen er in Utrecht zes. 
Op termijn moet de Binnenstad afgesloten worden 
voor alle niet-elektrisch verkeer, zei gepensioneerd 
wijkmanager Hans Versnel op een raadsinformatie-
avond over schoon vervoer. Hij pleitte er voor 
dat Binnenstadsbewoners die hun gewone auto 
verruilen voor een elektrische, subsidie krijgen, 
zoals in Leeuwarden gebeurt. Ze hebben boven-
dien recht op een gratis parkeerplaats en moeten 
ze gratis kunnen opladen.•

Extra luchtmeetpunt op 
Vredenburg

Westzijde Janskerkhof © Janneke Walter


