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Liefde voor het groen

Oases
• Open tuinendag
• Lepelenburg op slot
• ‘Kwetsbare’ fi lms
• Super-bibliotheek
• Grachtwater uit kraan
• Spreek je moerstaal 
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Het gebouw in de Nicolaasdwars-
straat, waarin nu de technische 
dienst zit, krijgt een bestemming 
voor onder andere lezingen en 
presentaties. De ruimte kan ook 
worden verhuurd. Op het ogenblik 
zit een dergelijke zaal middenin 
het museum. Als er nu ’s avonds 
een evenement is, moet vrijwel het 
hele complex beveiligd worden. De 
nieuwe zaal in de Nicolaasdwars-
straat daarentegen kan functioneren 
los van de rest. 

Geen doolhof meer
Volgens interieurarchitect Ronald 
Buïel is het Centraal Museum na de 
uitvoering van zijn plannen voorzien 
van een betere routing. Veel bezoe-
kers ervaren het gebouw nu als een 
doolhof en raken daardoor nogal 
eens de weg kwijt of missen expo-
sities. Vrijwel geen enkele bezoeker 
blijkt nu na afloop alle collecties te 
hebben gezien. Dat is tamelijk frus-
trerend. Samen met andere belang-
hebbenden, zoals de Klaaskerk en de 
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Colofon

De Binnenstad is eigenlijk een zooitje. Alle principes over 
ruimtelijke ordening, zoals we die vanaf de renaissance en 
de barok kennen, zijn met voeten getreden. Dat is geen 
wonder: de ruimtelijke structuur dateert uit de middeleeu-
wen. Men bouwde waar men grond had, zonder zich veel 
aan te trekken van de buren. Op oude tekeningen van de 
Oudegracht zie je hoe verschillend de huizen zijn in hoogte 
en breedte en diepte. Klein en groot, alles door elkaar. 
Typerend voor dit gebrek aan ruimtelijke ordening is dat 
een groot plein ontbreekt. 
Gerrit Jansen en Kees Visser lossen dat in hun boek 
‘Stadsplein Utrecht’ op door een aantal pleinen als één 
geheel te zien. 
Veel pleinen begonnen hun leven niet als zodanig, maar 

als bebouwde plek. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Dom-
plein en Vredenburg. 
De Neude komt nog het dichtst in de buurt van een 
stadsplein, ware het niet dat er om de haverklap evene-
menten plaatsvinden, zodat de openbare ruimte weer 
plaats maakt voor bouwsels, hekken en kassa’s.
Veel pleinen bij kerken en kloosters waren ooit begraaf-
plaatsen en recent en - voor een deel nog - parkeerplei-
nen. Dat hun rol nu anders wordt, heeft alles te maken 
met de ontwikkeling van de terrassencultuur, die begon 
op de werven. De uitwaaiering over de pleinen is in 
Utrecht pas iets van de laatste tijd. Voorlopig is er nog 
geen eind aan gekomen. • 

Meta de Vries, van ‘Lekker weg in eigen land’, begon er 
destijds mee: ‘Beleef het oude China in het Drents Mu-
seum; beleef in Overloon de Tweede Wereldoorlog in een 
Amerikaanse tank .’ 
Mensen en organisaties die iets van ons willen, hebben het 
tegenwoordig vaak over ‘beleven’. Net als over ‘genieten’. 
‘Het grote genieten kan beginnen’, belooft de projectont-
wikkelaar de kopers van zijn huisjes in een buitenwijk. 
Constant een 3D-brilletje op; de ene fantastische ervaring 
na de andere; wat is dit toch een mooie tijd. Veertig jaar 
geleden was het anders. Toen stonden in de Binnenstad 
hele buurtjes op instorten. Dankzij individuele bewoners, 
actiecomité’s en groepen zoals Herstel Leefbaarheid zijn 

veel oude huizen en stegen gered en opgeknapt. 
Beleven en genieten kan er nu volop. Maar daarbij komen 
de bewoners niet op de eerste plaats. Nee, het gaat vooral 
om bezoekers, om funshoppers, toeristen en studenten. 
Daarom is de zuidelijke oude stad omgedoopt in Muse-
umkwartier, daarom lokt de gemeente op Koninginnedag 
honderdduizenden feestvierders naar de stad om hier uit 
hun dak te gaan. 
Hoewel deze krant destijds al aantoonde dat de redene-
ring mank gaat, blijft het college volhouden dat Utrecht in 
vergelijking met de drie grote steden onderbedeeld is met 
horeca en dat er daarom ook in de Binnenstad plaats is 
voor meer kroegen
en restaurants. [Utrecht heeft inderdaad per inwoner min-
der horeca, maar zeker niet in het centrum. Daar is vrijwel 
alles geconcentreerd ; in de buitenwijken vind je vrijwel 
geen café.] 
Dit nummer ,‘Oases’, gaat over de groene plekjes in de 
Binnenstad, zoals het Lepelenburg [omslagfoto]. De zon 
hoeft maar even te schijnen of het ligt er vol mensen. 
Maar midden in de zomer wordt het een dikke week 
afgesloten voor het horeca-evenement Uitgekookt. Niet te 
verteren. • 

Adressen

Centraal Museum uit zijn schulp

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

Terrassencultuur 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

Dick Franssen

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

Interessante websites

De binnentuin wordt weer net zo mooi als 
vroeger © Patrick van der Sande

Oases Dick Franssen

Het Lepenburg op een mooie, doordeweekse dag © Patrick van der Sande

Het Centraal Museum wil zich meer naar de stad richten. De hoofd-
ingang zal – net als vroeger – in de Agnietenstraat komen. Het 
huidige entreegebouw, verscholen in een hoekje van het Nicolaas-
kerkhof, wordt museumcafé. 
De kapel, links naast de ingang in de Agnietenstraat, gaat fungeren 
als ‘ontvangstgebied’ waar de bezoeker zowel een kaartje kan 
kopen, kan snuffelen in de boekwinkel en informatie halen. Achter 
de middeleeuwse vleugel komt een bovengrondse, overdekte 
verbinding naar de stallen, die destijds door Mart van Schijndel ge-
transformeerd zijn tot tentoonstellingszalen. 

Montagefoto van de ‘nieuwe’ hoofdingang © Soda Interieurarchitectuur 

Groter deel Janskerkhof autovrij
Dick Franssen

Een groter deel van het Jans-
kerkhof dan tot voor kort de 
bedoeling was, wordt binnenkort 
autovrij. 

Het college heeft financiële midde-
len om in plaats van scenario 1 [45 
parkeerplaatsen opheffen] scenario 
2 uit te voeren. Dat betekent dat 
65 plaatsen, waaronder 11 plaatsen 
bij automaten, zullen verdwijnen. 
Ze liggen allemaal in het westelijke 
deel van het plein, bij de cafés. Op 
het ogenblik zijn op het plein 192 
parkeerplaatsen. Dat aantal zal dus 

met een derde verminderen.
De maatregel is de eerste stap van 
het plan om van het Janskerkhof 
‘het culturele hart van het univer-
siteitskwartier’ te maken. Het plein 
moet ‘een icoon in de Binnenstad’ 
worden. 

Geen horecaplein
Het Janskerkhof wordt, zo zegt het 
college, geen horecaplein als de 
Neude. De uitbreiding van de terras-
sen blijft beperkt tot de rijbaan, die 
straks ’s morgens na elf uur afgeslo-
ten is voor alle verkeer. De bedoeling 

is vooral meer ruimte te scheppen 
voor ‘ontmoeten en verblijven’. Het 
aantal muzikale evenementen wordt 
niet uitgebreid. Wèl zijn bijvoorbeeld 
boeken- en antiekmarkten mogelijk. 
Al enige tijd geeft de gemeente 
voor de parkeerrayons waaronder 
het Janskerkhof valt, geen nieuwe 
vergunningen uit. Dat betekent dat 
er – omdat er wegens verhuizing 
of om andere redenen vergun-
ningen worden beëindigd – een 
‘overschot’ontstaat. Een rol gaat ook 
spelen dat het onderscheid tussen de 
twee typen vergunningen [parkeren 

umkwartier, daarom lokt de gemeente op Koninginnedag 
honderdduizenden feestvierders naar de stad om hier uit 
hun dak te gaan. 
Hoewel deze krant destijds al aantoonde dat de redene-
ring mank gaat, blijft het college volhouden dat Utrecht in 
vergelijking met de drie grote steden onderbedeeld is met 
horeca en dat er daarom ook in de Binnenstad plaats is 
voor meer kroegen
en restaurants. [Utrecht heeft inderdaad per inwoner min-
der horeca, maar zeker niet in het centrum. Daar is vrijwel 
alles geconcentreerd ; in de buitenwijken vind je vrijwel 
geen café.] 
Dit nummer ,‘Oases’, gaat over de groene plekjes in de 
Binnenstad, zoals het Lepelenburg [omslagfoto]. De zon 
hoeft maar even te schijnen of het ligt er vol mensen. 
Maar midden in de zomer wordt het een dikke week 
afgesloten voor het horeca-evenement Uitgekookt. Niet te 

in specifieke gebiedjes of parkeren bij 
automaten] waarschijnlijk verdwijnt, 
wat tot een betere benutting van de 
plaatsen leidt. Daarom zou dit najaar 
de uitvoering van scenario 2 kunnen 
beginnen. 
De wachttijden voor een zakelijke 
vergunning in de ‘Janskerkhof-rayons’ 
varieerden de laatste tijd van zeven 
tot 58 maanden. Voorlopig komt daar 
dus alleen maar wachttijd bij. 
Voor particulieren was er tot 1 januari 
[de datum dat de stop in ging] geen 
wachtlijst. •

winkeliers van de Twijnstraat, wil het 
museum ook het buitengebied – dat 
wil zeggen vooral het Nicolaaskerk-
hof – aantrekkelijker maken. Ze 
hebben hoge verwachtingen van de 
tram- en treinhalte Vaartserijn. Veel 
meer bezoekers dan nu zullen via 
het Ledig Erf de Binnenstad in trek-
ken. Als alle belanghebbenden goed 
inspelen op die ontwikkeling, kan 

het bezoekersaantal [nu 130.000 
per jaar] flink stijgen. 
Het museum wil de verbouwing 
uitvoeren in stappen, die eventueel 
los van elkaar kunnen beginnen. 
Wanneer de financiering op tijd rond 
komt, kan de eerste fase in 2014 
van start gaan. •
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Dromen van een super-bibliotheek
Pieterjan van Delden, senior con-
sultant bij Andersson, Elffers en 
Felix [AEF] vindt dat er bij de bibli-
otheek allerlei bezuinigingsmoge-
lijkheden zijn, maar dat de nieuw-
bouw op het Smakkelaarsveld in 
elk geval moet doorgaan. Want, 
zo rapporteert hij aan het college, 
‘Utrecht heeft op het ogenblik 
geen aantrekkelijke centrale bi-
bliotheek met een aanzuigende 
werking. Zonder een passende 
huisvesting zal de bibliotheek de 
moderniseringsslag naar de toe-
komst niet kunnen maken’. 

Een onderbouwing van dat stand-
punt staat er niet bij. Dat is jammer. 
Een toelichting zou welkom zijn. 
Maar van een gesprek met Van Del-
den kan het helaas niet komen. ‘Wij 
doen dat nooit’, zegt de secretaresse. 
‘Daarvoor moet u moet bij de op-
drachtgever zijn, in dit geval de direc-
teur van de bibliotheek.’
Het tweede telefoontje, naar de bibli-
otheek, levert ook niets op. Ton van 
Vlimmeren spreekt niet met de pers 
over de nieuwbouw. De woordvoe-
ring daarover ligt bij het stadhuis. 
Nou, dan vragen we bij de gemeente 
waarop Van Delden zijn uitspraken 
baseert. En dit keer komt er een ant-
woord van een voorlichter. Het luidt: 
‘Ik heb je vragen besproken met 
wethouder Jeroen Kreijkamp en Ton 
van Vlimmeren. Het is voor ons lastig 
te reageren op uitlatingen in een rap-
port van een onderzoeksbureau. De 
doorlichtingsrapporten worden sa-
men met een advies van het college 
over de bezuinigingen meegenomen 
in de Voorjaarsnota. Aan dat advies 
wordt nu nog gewerkt. Rond de 
Voorjaarsnota zal er ook meer duide-
lijkheid komen over de bibliotheek.
Vooruitlopend hierop zijn er uiter-
aard wel een aantal zaken die we wèl 
kunnen melden omdat ze in het col-
legeprogramma staan of al door een 
vorig college zijn besloten:
• steden als Amsterdam hebben een 
aantrekkelijke centrale bieb met aan-
zuigende werking waar ook theater 
en debat kan plaatsvinden, meer 
mogelijkheden zijn om de collectie te 
presenteren, voldoende plek is voor 
studenten, een aantrekkelijk restau-
rant, ruimte is voor samenwerking 
met partners.
• dat Utrecht ook een dergelijke 
bieb wil is al door het vorige college 
besloten en staat ook in het college-

programma.
 Tot zover! Ik hoor graag of je nog 
iets doet met deze info in de Binnen-
stadskrant.
Met vriendelijke groet, Annemieke 
Vermeulen, Communicatieadviseur 
wethouder Jeroen Kreijkamp

Ingenomen
Een aardige reactie, maar over de 
diepgang van Van Delden weten we 
nog steeds niets. Heeft hij zelf op ba-
sis van onderzoek geconcludeerd dat 
de bibliotheek naar het Smakkelaars-
veld moet, of papegaait hij gewoon 
Ton van Vlimmeren en het college 
na? Voor AEF is de gemeente al jaren 
een belangrijke opdrachtgever. Het 
bureau is er kind aan huis.
Hoe dan ook, de noodzaak van 
verhuizing staat centraal in zijn rap-
port, en daarmee zal Van Vlimmeren 
zeer ingenomen zijn. Hij hunkert al 
jaren naar een nieuw, aansprekend 
gebouw. Lees bijvoorbeeld Biblio-
zine van februari 2005 met een 
verslag over een lezing in Barneveld: 
‘De Utrechtse bibliotheekdirecteur 
Ton van Vlimmeren is al zeven jaar 
bezig met de bouw van een nieuwe 
centrale vestiging. Citaat: ‘Onze 
voorzieningen blijven achter bij die 
in andere grote steden We hebben 
minder studieplaatsen, minder maga-
zijncollecties en minder ruimte voor 
ontmoeting en activiteiten.’ 
En verderop: ’Alle kernfuncties van 
de bibliotheek – informatie, educatie, 
cultuur, ontmoeting en maatschappij 
- zullen in het nieuwe gebouw een 
plek moeten krijgen.’ Flexibiliteit lijkt 
daarbij het toverwoord. ‘We moeten 

achthonderd mensen kunnen opvan-
gen die naar een boekpresentatie van 
Wolkers of Campert komen. Maar 
we moeten ook ruimte hebben voor 
concerten, die dan weer niet de rust 
in het studiegedeelte mogen versto-
ren.‘

Verleidelijk
De bieb van Van Vlimmerens dromen, 
de OBA, staat in Amsterdam, op het 
Oosterdokseiland, tien minuten lopen 
van het centraal station, en is elke 
dag, dus ook op zondag, open van 
tien tot tien. Nieuw, tussen allemaal 
andere gebouwen waaraan nog ge-
werkt wordt. De entree is magnifiek, 
alsof je een paleis binnengaat. Alles is 
groot, duur en smaakvol. 
Je hoeft er niet te wachten op een 
lift, zoals in Utrecht, maar gaat per 
roltrap van verdieping naar ver-
dieping. Overal verleidelijke zitjes. 
Boeken, kranten en tijdschriften zijn 
er ook, en cd’s en dvd’s. Maar de 
meeste mensen die op dit uur [elf uur 
in de ochtend] op al deze verdiepin-

De OBA op Oosterdokseiland © Dick Franssen

Dick Franssen

gen verblijven, zitten achter een lap-
top of één van de honderden Apple 
– computers. De OBA als werkplek 
voor studenten of als comforta-
bele, design-omgeving om gratis te 
googelen. Op weg naar het enorme 
La Place-restaurant op de zevende 
verdieping en het daarachter gelegen 
Theater van het woord [helaas op 
slot; 260 stoelen] passeer je het ‘Her-
man Broodplein’ , het ‘Revemuseum’ 
en veel suppoosten. Het meisje van 
de koffie zegt dat het om een uur of 
twaalf altijd druk wordt, met dagjes-
mensen, gezinnen met kinderen, bui-
tenlandse toeristen en personeel van 
de bieb en andere bedrijven. 

Fenomenaal
Op het terras is de overheersende 
taal op dit moment Italiaans. Een 
grote groep uit Rome is de roltrappen 
opgekomen voor het fenomenale 
uitzicht over het water [het Ooster-
dok] met daarachter de stad. De zon 
schijnt, het groen van de bomen is 
nog verbazend fris, kortom, Amster-

dam op z’n mooist. De OBA zegt in 
haar propagandamateriaal dat ze vijf-
duizend bezoekers per dag trekt en 
dat er volop parkeerplaatsen zijn. Na-
vraag op het directiesecretariaat leert 
dat het om alle mensen gaat die het 
gebouw binnenkomen, dus ook voor 
La Place, theatervoorstellingen, ver-
gaderingen, opnamen van OBA-live 
[elke avond op Radio 6] , lezingen, 
enz., en dat het parkeertarief 4,50 
euro per uur is. Het ledental steeg 
sinds de opening met veertig procent.

Internet
Vergeleken bij Amsterdam heeft 
Utrecht een ‘doe maar gewoon-
bibliotheek’. De bieb beschikt op de 
Stadhuisbrug over het hele voorma-
lige V & D-gebouw, afgezien van de 
begane grond. Een zeer zwak punt 
is de ingang, naast Selexyz Broese. 
Tegenwoordig staat achter de enige 
etalageruit een grote ‘boeken-in-
levermachine’, wat het er ook niet 
uitnodigender op maakt. Waarom die 
machine niet boven gezet, zodat ie-
dereen ‘echt’ naar binnen moet. Een-
maal boven is het aangenaam. Van 
het ruimtegebrek, waar Vlimmeren 
het over heeft, merkt de bezoeker 
niets. Er lijkt ruimte in overvloed. 
Druk is het er nooit. [Ik kom er zeker 
twee keer per week.] Een medewer-
ker op de cd-afdeling vindt het de 
laatste tijd zelfs akelig stil. ‘Steeds 
meer mensen halen hun muziek van 
internet, legaal of illegaal. Ze maken 
geen gebruik meer van onze gewel-
dige collectie. Jammer hoor.’

Kwetsbare film
Ton van Vlimmeren weet ongetwij-
feld dat Selexyz Broese een oogje 
heeft op één of meer etages van de 
bibliotheek op de Stadhuisbrug. Nu al 
organiseert de boekhandel bijna elke 
week wel een schrijversoptreden. 
Dat wordt vast niet minder als er een 
betere ruimte beschikbaar komt. De 
Bibliotheek ++ houdt op de Stadhuis-
brug dus een geduchte concurrent. 
In de raadscommissie is laatst drie 
uur lang over de plannen voor het 
Smakkelaarsveld gepraat. Vooral bij 
de oppositie leven twijfels, met name 
over de bioscoop. ‘Acht zalen voor 
de kwetsbare film, is dat niet te veel 
van het goede?’ De Binnenstadskrant 
ontmoet op straat Jos Stelling, die 
zonder subsidie met veel succes twee 
filmhuizen exploiteert [Springhaver 
en Hartlooper]. Wat vindt hij van die 
acht zalen? Verbazing. ‘Ik dacht dat 
het van de baan was. Als het door-
gaat kan ik wel sluiten.’•

’t Hoogt vier keer zo groot
De behuizing van Filmtheater ‘t 
Hoogt knelt al jaren. Directeur 
Camping heeft eindelijk een mo-
gelijkheid gevonden om de vleu-
gels uit te slaan. ‘t Hoogt wil ver-
der gaan als het ‘Artplex’, een mo-
derne, vier maal zo grote opvolger 
van het filmhuis, met onderdak bij 
de nieuw te bouwen bibliotheek 
op het Smakkelaarsveld. 

’t Hoogt kan op zijn huidige plaats 
niet uitbreiden, en dat is wel wat di-
recteur Henk Camping al vanaf 1990 
wil. Camping: ‘ Het gebouw voldoet 
niet meer. Er gelden nu nieuwe nor-
men voor een filmhuis, wil het over-
leven. Die normen worden gesteld 
door het bezoekerspubliek en zijn kort 
gezegd: heel comfortabel, heel groot, 
heel efficiënt, heel technisch en met 
horeca.’

Artistieke films
In 1973 opende ‘t Hoogt zijn deuren 
in een complex van zeven speciaal 
voor dit doel verbouwde en geres-
taureerde monumentenpanden, mid-
den in de Binnenstad. Het filmhuis 
beschikt over drie zalen, waarvan er 
twee het formaat hebben van een 
grote zitkamer, en een café. Daar kun-
nen sindsdien de liefhebbers terecht 
van de kleinere artistieke films en van 
bijzondere vertoningen, bijvoorbeeld 
van oude klassieke films. ‘t Hoogt, een 
stichting, wordt gesubsidieerd door de 
gemeente Utrecht en door de Euro-
pese Gemeenschap. 

Op zoek
Camping heeft overal gezocht naar 
nieuwe locaties voor zijn filmtheater. 
De kop van de Gansstraat en Rotsoord 
passeerden eerst de revue. Daarna 
werd samen met de Wolff-bioscopen 
Camera en Studio gekeken naar de 
toen leegstaande Winkel van Sinkel, 
maar dat ging niet door toen dit 
pand in handen kwam van horeca-
exploitant Eijrond. Toen er eind jaren 
negentig plannen kwamen voor het 
‘Megaplex’, een reusachtig bioscoop-
gebouw achter het Centraal Station 
op het Westplein, legde Camping zijn 
plannen voor een nieuw uitgebreid 
filmhuis voor aan de gemeente onder 
de naam ‘Cultiplex’. De toenmalige 
wethouder steunde het Cultiplex-plan, 
onder voorwaarde dat het ontwik-
keld zou worden met de bioscoop 
Springhaver van Jos Stelling en met 
bioscoopexploitant Wolff. Maar toen 

Stelling concludeerde dat zijn Spring-
haver dan zou moeten sluiten, gingen 
de partijen uit elkaar. Stelling opende 
vervolgens op eigen kracht zijn film- 
en cultuurcentrum het Louis Hartloo-
per Complex.

’Artplex’ weids perspectief
Directeur Henk Camping ging verder 
met zijn plan, nu ‘Artplex’ geheten. 
Nadat ook de mogelijkheid van een 
nieuw gebouw op het binnenterrein 
van de Willem Arntsz Stichting in de 
Lange Nieuwstraat was afgevallen 
omdat de buurt niet akkoord ging, 
kwam er toch een nieuwe kans. Van 
de dienst Culturele Zaken van de 
gemeente kwam de tip dat er in de 
nieuwe openbare bibliotheek ook 
ruimte voor cultuur werd gepland. 
Camping was meteen enthousiast. 
Hij schetst een weids perspectief: 
‘De combinatie met de bibliotheek is 
geweldig. Woord en beeld kunnen 
samengaan en elkaar aanvullen. Pro-
gramma’s van het filmtheater die aan-
sluiten bij informatie in de bibliotheek 
en omgekeerd. In de praktijk moet er 
geen onderscheid zijn tussen de twee. 
Eén ingang. Een eenduidige beleving. 
Dwalen door één gebouw. Met een 
boek onder de arm terechtkomen in 
het zalengedeelte. Filmgerelateerd 
uitgaan!’

Digitaal is de toekomst
In de filmzalen zal ook het een en 
ander veranderen. Camping: ‘In de 
toekomst vertonen we geen 35 mm 
films meer. Alles wordt gedigitaliseerd. 
Dat betekent niet alleen dat het ge-
sleep met filmblikken verleden tijd zal 
zijn omdat de films digitaal worden 
aangeleverd. Het betekent ook dat je 
eenvoudig zelf films kunt samenstel-
len uit allerlei onderdelen die je digi-

taal ophaalt uit bijvoorbeeld archieven. 
Zo maak je eigen producties, op maat 
voor educatief gebruik of aansluitend 
op de actualiteit. En daarbij kan je dan 
weer gebruikmaken van de kennis van 
de bibliotheek.’

’800 stoelen is realistisch’
De filmzalen van het nieuwe ‘Artplex’ 
krijgen volgens de plannen in totaal 
achthonderd stoelen, verdeeld over 
acht zalen. Dat is bijna vier keer zo-
veel als de 212 stoelen van de drie 
zalen van ‘t Hoogt. De vraag is, of 
die stoelen ook zullen worden bezet. 
Camping is vol vertrouwen. Hij twijfelt 
niet aan het gemeentelijke onderzoek 
‘Het filmhuis voorbij’ waarin staat dat 
er in Utrecht voor de artfilm een extra 
potentieel publiek is van 400.000 à 
450.000 bezoekers per jaar. 
Op grond van deze cijfers denkt Cam-
ping in de acht zalen van het ‘Artplex’ 
jaarlijks 220.000 bezoekers te krijgen 
- omgerekend zijn dat er gemiddeld 
600 à 700 per dag - natuurlijk ook 
dankzij de horeca die het ‘Artplex’ 
gaat uitbaten. Camping: ‘Bibliotheek 
en het ‘Artplex’ samen rekenen op 
dagelijks 4000 bezoekers. Het wordt 
een levendig gebouw! Die achthon-
derd stoelen van het nieuwe ‘Artplex’ 
zijn dus realistisch. De gemeenteraad 
heeft in februari 2010 besloten dat de 
bouw van de nieuwe bibliotheek plus 
het ‘Artplex’ kan doorgaan als ook het 
‘Artplex’ een financieel sluitend plan 
heeft. Dat hebben wij gemaakt en het 
is inmiddels ambtelijk en bestuurlijk 
goedgekeurd.’
De Commissie Stad en Ruimte van 
de gemeenteraad heeft echter begin 
april vraagtekens gezet bij de precieze 
financiering van het Artplex. Op 14 
juni behandelt de gemeenteraad een 
aangepast voorstel van b&w.•

Marijke Brunt

Heel wat bezoekers komen voor het uitzicht over Amsterdam © Dick Franssen

’n Belangrijk onderdeel van ’t Hoogt is het café-restaurant © Patrick van der Sande



Binnenstadskrant pagina 6 Binnenstadskrant pagina 7

Grooten heeft zich er bij neerge-
legd, wil geen tijd meer steken in 
een nieuwe poging, en richt zich nu 
helemaal op de uitvoering van de 
plannen waarmee zijn voorganger 
Jan van Muilekom al bezig was. ‘Ik 
ga niet op te veel borden schaken, 
daar word ik gek van. ‘Voor hem is er 
nu nog maar één optie: centralisatie 
op het Domplein en daarnaast een 
aantal adequate wijkvestigingen. 
Die centralisatie kan als er vijftien-
honderd tot tweeduizend vierkante 
meter bij komt op de hoofdlocatie, 
het grootste deel dankzij nieuwbouw 
in vier lagen op de plaats op het 
binnenterrein waar nu nog ‘de tent 
van Tumult’ staat. StadsOntwikke-
ling bemoeit zich nu met het plan. 
Iedereen erkent dat er snel wat moet 
gebeuren. 

Gezonde onderneming
Overigens is Peter Grooten het er 
helemaal niet mee eens dat het UCK 

Gelukkiger op het Domplein? Dick Franssen

in de Bibliotheek ++ de zwakste 
financiële schakel zou zijn. ‘Het 
omgekeerde is waar. Wij zijn een 
zeer gezonde culturele onderneming. 
We maken van iedere euro er twee 
[hij bedoelt dat het UCK drie miljoen 
subsidie krijgt, en 6,5 miljoen omzet 
draait] , en dat zouden we op het 
Smakkelaarsveld blijven doen.’ 
Bij een verhuizing van alle Binnen-
stadsonderdelen van het UCK naar 
het Smakkelaarsveld zouden de 
huisvestingskosten vier keer zo hoog 
worden. Ook voor de openbare bibli-
otheek [OB] stijgen de kosten trou-
wens enorm, maar de OB zit in de 
luxe-postitie dat ze van de gemeente 
al vanaf 2007 per jaar 1,8 miljoen 
euro extra krijgt om straks de eerste 
klappen op te vangen. Hoe langer de 
Bibliotheek ++ op zich laat wachten, 
hoe voller de spaarpot wordt. 

Zichtbaar
De Bieb heeft nu op de Stadhuisbrug 

6.000 vierkante meter. Dat worden 
er straks 14.400. De ruimteproble-
men voor het UCK op het Smak-
kelaarsveld zouden opgelost zijn 
geweest als de OB genoegen had 
genomen met ongeveer 12.000 vier-
kante meter. [Grooten: ‘Is twee keer 
zo groot niet genoeg?’]
Het is nakaarten, en dat wil hij 
eigenlijk niet. Het heeft geen zin, 
en bovendien: is het UCK eigenlijk 
zo slecht af? ‘De architect, Rapp 
& Rapp, noemt openheid één van 
de belangrijke elementen van de 
Bibliotheek++. Maar als je er dieper 
induikt, wat is die openheid dan 
precies? Het is maar de vraag waar 
je beter zit: ergens verstopt in dat 
grote gebouw op de meest lawaaiige 
plek van de stad, of hier op dit ideale 
Domplein, zichtbaar voor iedereen. 
Misschien is dit toch een betere 
ontwikkeling. We merken dat onze 
klanten de verbeterde foyer heel 
erg waarderen. Dit gebouw staat 
op de monumentenlijst, maar dat is 
uitsluitend vanwege de Romeinse 
muur onder de grond. De gevel - uit 
de jaren twintig - is erg gesloten. 
Die moet je toch op een eenvoudige 
manier veel aantrekkelijker kun-
nen maken, met betere ingangen. 
Ik denk dat we dat snel voor elkaar 
krijgen. En dan de fietsen weg, het 

Peter Grooten, directeur van het Utrechts Centrum van de Kunsten 
[UCK], de grote instelling voor amateurkunst en kunsteducatie, wilde 
het graag: verhuizen naar het Smakkelaarsveld. Vanaf zijn benoe-
ming, ruim drie jaar geleden, was hij er vrijwel dagelijks intensief mee 
bezig. Hij geloofde er heilig in, en het leek ook te lukken. Hij is nu een 
illusie armer. Volgens het college van b&w is het financieel onverant-
woord om het UCK met al zijn Binnenstadsactiviteiten onder te bren-
gen in de Bibliotheek ++. Er zou trouwens ook geen plaats voor zijn. 

urinoir weg en een terras over de 
hele breedte. Want horeca-inkom-
sten zijn ook voor ons van belang’. 

’De muziekschool’
Tien jaar na de fusie van de plaatse-
lijke amateurkunst-instellingen tot 
UCK heet het gebouw op het Dom-
plein in de volksmond nog steeds ‘de 
muziekschool’. De andere plaatsen in 
de Binnenstad waar het UCK ruimte 
huurt, zijn het Janskerkhof [bij de 
HKU] en de Ganzenmarkt [in Kikker]. 
In totaal heeft het UCK 242 vaste 
medewerkers en 150 freelancers. 
Utrecht geeft evenveel uit aan 
amateurkunst als het half zo grote 
Amersfoort, waar Grooten eerder 
directeur was. Rotterdam besteedt 
er tien miljoen aan, wat per inwo-
ner ook twee keer zo veel is als in 
Utrecht. ‘Grooten: Wij doen hier 
veel, voor weinig geld. Daar mag 
je toch wel een beetje trots op zijn, 
als gemeente. Wat wij nu op het 
Domplein willen is helemaal niet zo 
ingewikkeld. Als je een beetje handig 
aanpakt, hoeft het ook niet zo veel 
te kosten’.
En wat doet hij als de gemeente hem 
in de kou laat staan? ‘Dat gaat niet 
gebeuren. Dat merk ik ook aan het 
college. Ik heb er alle vertrouwen 
in.’ •

Plaatsmaken voor ‘Uitgekookt’ Marijke Brunt

Op donderdag 9 juni was het op het Lepelenburg weer zover. ‘Uit-
gekookt , hèt culinaire event van Utrecht’ , opende er voor de vierde 
keer zijn poorten. Dat daarvoor het terrein acht dagen lang verboden 
toegang is voor wandelaars, zonaanbidders, picknickers en andere 
genieters van groen en buitenlucht, is een doorn in het oog van Stich-
ting Behoud Lepelenburg en omgeving, en van veel buurtbewoners 
en andere parkbezoekers.

Het Lepelenburg is populair. Loop 
er op een zonnige dag langs, en zie 
het aantal parkgenieters dat op het 
gras luiert, al dan niet voorzien van 
picknicktassen, badlakens, lectuur, 
laptops en spelletjes. Het grasveld 
is helemaal vol. Het park voldoet 
duidelijk aan een grote behoefte.
Het is óók in trek bij de organisatoren 
van evenementen. Logisch, want 
waar vind je midden in de stad zo’n 
fraai groot open grasveld met een 
aantrekkelijke omgeving van water, 
geboomte en monumentale bebou-
wing? En de gemeente vraagt voor 
een evenement hier ook nog eens 
weinig geld. 

’Evenementenproof’
De gemeente is het Lepelenburg 
onlangs ‘evenementenproof” gaan 
noemen. Een ambtenaar legt het 
uit. Bij de grote opknapbeurt zijn 
drainagebuizen in de grond gelegd, 
waardoor er geen plassen komen als 
het regent. De gemeente verleent 
dan ook met ruime hand vergun-
ningen. Deze zomer staan er al zeven 
op het programma. Maar voor geen 
enkel ander evenement dan ‘Uitge-
kookt’ wordt het park helemaal af-
gesloten. Zo’n twintig restaurants en 
enkele speciaalzaken [sigaren, taart, 
drank] doen er aan mee. Op het hele 
grasveld zijn witte puntige tenten 
neergezet met plankiers en terrasjes. 

Om het tentendorp staat een hoog 
hek dat met wit plastic is bespannen. 
Naar binnen gaan kan je alleen als je 
toegang betaalt. Naar binnen kijken 
gaat niet. Je kunt er wel omheen 
lopen over het wandelpad langs het 
water en ook het kleuterspeeltuintje 
is nog toegankelijk.
Sidney Rubens van ‘Uitgekookt’: 
‘Het is een event voor fijnproevers. 
Ons bestuur selecteert de bedrijven 
die mogen meedoen. Zij moeten 
culinair niveau hebben. De bezoekers 
betalen tien euro toegang en krijgen 
bij binnenkomst sherry en haring 
aangeboden. Verder moet je betalen 
voor de gerechten en het andere 
eten en drinken van de deelnemende 
bedrijven. Maar die rekenen lage 
prijzen. Het gaat de ondernemers om 
de promotie van hun bedrijf.’ 

Visie op de stad
De Stichting Behoud Lepelenburg 
werd opgericht toen er jaren geleden 
een ondergrondse parkeergarage 
dreigde te komen. Dat onzalige plan 
ketste af. De Stichting bleef bestaan 
en komt in actie als er andere schade 
dreigt. Af en toe kleinschalige en 
rustige evenementen zoals de kinder-
vrijmarkt op Koninginnedag zijn geen 
probleem. 
Het evenement ‘Uitgekookt’ wèl.
Jan Verheugen van de Stichting: ‘Het 
heeft te maken met je visie op de 

stad. Er wonen hier veel mensen 
dicht op elkaar. Zeker als je veel thuis 
bent, is een open ruimte als het 
Lepelenburg, heel belangrijk om je 
te kunnen ontspannen. De belangen 
van de horeca-ondernemers en hun 
klanten zijn niet afgewogen tegen de 
belangen van de gewone parkbezoe-
kers en buurtbewoners. Openbaar 
groen moet open zijn’.

Kale plekken
Maar er zijn meer problemen. Jan 
Verheugen: ‘Wij hebben de ervaring 
dat bij ‘Uitgekookt’ volop met auto’s 
in het park werd rondgereden, met 
rijschade aan het gras tot gevolg. Ze 
moeten rijplaten gebruiken, maar 
het is kennelijk moeilijk om daar niet 
naast te gaan rijden. Je kunt nu nog 
in het gras zien waar verleden jaar de 
auto’s het terrein opreden. En er zijn 
ook nog steeds flinke kale plekken... 
Wat nou ‘evenementenproof’. 
‘En voor de opbouw en de afbraak 
van ‘Uitgekookt’ reden vrachtauto’s 
die zwaarder waren dan vijf ton over 
de Herenbrug. Dat is verboden; die 
brug is daar niet tegen bestand. 
Omdat het vrachtverkeer van ‘Uitge-
kookt’ gevaarlijk is voor de fietsers 
op de fietsroute door de Herenstraat, 
moest de organisatie zorgen voor 

verkeersregelaars. Maar die hebben 
de buurtbewoners nooit gezien.’
 
Actieplan Geluid
Een ander evenement waar de Stich-
ting Behoud Lepelenburg problemen 
mee heeft, is het jaarlijkse benefiet-
concert van studentenvereniging 
Veritas. Volgens de vergunning is ver-
sterkt geluid toegestaan tot 80 dB[A] 
en 95dB[C], gemeten op honderd 
meter van het podium, dat is dus 
een heel eind weg. Jan Verheugen: 
‘Dichterbij is het dus nog veel harder. 
Lepelenburg staat in het gemeente-
lijke Actieplan Geluid als een mogelijk 
Stil Gebied. De enorm hoge geluids-
niveaus rijmen daar niet mee. Tachtig 
decibel rijmt sowieso al niet met de 
wet Publieke Gezondheid, waarin 
staat dat je dan al gehoorschade en 
doofheid kunt krijgen. Denk eens aan 
de studenten dichter bij het podium.’ 
De reactie waarmee de gemeentelijke 
afdeling Vergunning en Handhaving 
dit bezwaar van de Stichting Behoud 
Lepelenburg afwees, is bijzonder: 
‘Ten tijde van het vaststellen van de 
geluidsnormen bij evenementen was 
de wet Publieke Gezondheid nog niet 
toegepast in Utrecht. Bij toekomstige 
besluiten zal dit wel worden meege-
nomen.’ •

 Eten en praten op Uitgekookt © Sjaak Ramakers

Directeur Peter Grooten weet zeker dat het op het Domplein gaat gebeuren © Humphrey Daniëls

Een groter deel van het Janskerkhof dan tot 
voor kort de bedoeling was, wordt binnen-
kort autovrij. Het college heeft financiële mid-
delen om in plaats van scenario 1 [45 parkeer-
plaatsen opheffen] scenario 2 uit te voeren. 

Dat betekent dat 65 plaatsen, waaronder 11 
plaatsen bij automaten, zullen verdwijnen. Ze lig-
gen allemaal in het westelijke deel van het plein, 
bij de cafés. Op het ogenblik zijn op het plein 192 
parkeerplaatsen. Dat aantal zal dus met een derde 
verminderen.De maatregel is de eerste stap van 
het plan om van het Janskerkhof ‘het culturele hart 
van het universiteitskwartier’ te maken. Het plein 

Groter deel Janskerkhof autovrij

moet ‘een icoon in de Binnenstad’ worden. 

Geen horecaplein
Het Janskerkhof wordt, zo zegt het college, geen 
horecaplein als de Neude. De uitbreiding van de 
terrassen blijft beperkt tot de rijbaan, die straks ’s 
morgens na elf uur afgesloten is voor alle verkeer. 
De bedoeling is vooral meer ruimte te schep-
pen voor ‘ontmoeten en verblijven’. Het aantal 
muzikale evenementen wordt niet uitgebreid. 
Wèl zijn bijvoorbeeld boeken- en antiekmarkten 
mogelijk. Al enige tijd geeft de gemeente voor de 
parkeerrayons waaronder het Janskerkhof valt, 
geen nieuwe vergunningen uit. Dat betekent dat 

er – omdat er wegens verhuizing of om andere 
redenen vergunningen worden beëindigd – een 
‘overschot’ontstaat. Een rol gaat ook spelen dat 
het onderscheid tussen de twee typen vergunnin-
gen [parkeren in specifieke gebiedjes of parke-
ren bij automaten] waarschijnlijk verdwijnt, wat 
tot een betere benutting van de plaatsen leidt. 
Daarom zou dit najaar de uitvoering van scenario 
2 kunnen beginnen. 
De wachttijden voor een zakelijke vergunning in 
de ‘Janskerkhof-rayons’ varieerden de laatste tijd 
van zeven tot 58 maanden. Voorlopig komt daar 
dus alleen maar wachttijd bij. 
Voor particulieren was er tot 1 januari [de datum 
dat de stop in ging] geen wachtlijst. •

Dick Franssen
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Ben NijssenVoor het eerst: open tuinendag 

Tot nu toe konden we in Utrecht 
de achter de huizen verborgen tui-
nen alleen [stiekem] bewonderen 
op Open Monumentendag. 
De organisatoren zijn er in ge-

slaagd om 35 interessante tuinen 
voor de bezoekers te openen. 
De ene bezoeker zal het vooral gaan 
om de schoonheid van de tuinen en 
de planten, terwijl de ander meer ge-

interesseerd is in het verhaal van de 
trotse bezitter. 

Achtergevels
De open tuinen zijn allemaal in de 
zuidelijke oude Binnenstad. Er zijn 
bekende tuinen onder, zoals die in de 
Oude Hortus, Pandhof Sinte Marie en 
de tuin rondom Grand Hotel Karel V, 
maar ook tuinen die je wel kunt zien, 
maar waar je normaal niet binnen 
kunt, zoals die op het bolwerk Ster-
renburg. En tuinen die verborgen zijn, 

Romeijn Denn van ‘t Klooster, jongste bewoner van het Gregoriushuis in de gemeen-
schappelijke tuin © Patrick van der Sande 

Vorig jaar meldden we het al: op zaterdag 2 juli wordt de eerste 
Tuinendag georganiseerd. Initiatiefnemer is Ronald Trum, inmiddels 
directeur Toerisme Utrecht en persoonlijk zeer begaan met het groen 
in de stad. Andere steden kennen al langer een jaarlijks terugkeren-
de tuinendag, zoals Amsterdam [Kleur in de grachtentuin 17/18/19 
juni], Den Haag [Struinen in Haagse tuinen 18/19 juni], Rotterdam 
[Verborgen tuinen 18/19 juni], Nijmegen [11 juni] en Delft [18 juni]. 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Toen de familie Brouwer in 1999 
Brigittenstraat 5 kocht, bestond de 
tuin uitsluitend uit tegels en een 
paar hopen stenen. Nu is er een tuin 
die exact past bij het grote robuuste 
huis: een grondplan van symmetri-
sche rechte kavels met plantenper-
ken, deels omzoomd door hagen 
van beuk, taxus en dwergmispel. 
De begroeiing binnen de perken is 
weelderig en vol. In het midden is 
een gebogen lage heg met een klein 
blauw keramiek beeld van Gert de 
Rijk. Daarachter staat een trompet-
boom, met zijn prachtige roodbruine 
hartvormige bladeren. Verderop nog 
een aparte boom. ‘Die ginkgo wilde 
ik ook per se’, zegt Annie Brouwer 
enthousiast. Ze vertelt dat het eerste 
exemplaar dat vanuit Japan naar Eu-
ropa kwam, in de Oude Hortus staat.

Stoofpeertjes
Het grondplan met stenen paden 
en terrassen met gespiegelde om-
zoomde plantenperken bedachten 
de Brouwers zelf. De vraag aan de 
tuinarchitecte was dat het geheel 
onderhoudsarm moest zijn en Annie 

Brouwer wilde heel graag degelijke 
ouderwetse planten, bomen en bloe-
men. Nu staan er een blauwe regen, 
magnolia, hemelsleutel, sierpeertjes, 
een acanthus, passiebloemen en wel 
zes verschillende hortensia’s. In hun 
eerste huis in Groningen hadden ze 
een meidoorn en die moest er nu ook 
weer komen. Er staan ook verscheide-
ne leiperen, die lekkere stoofpeertjes 
leveren. De stammen van sommige 
bomen zijn bekleed met een meter 
draadgaas, omdat de kat gek is op 
bepaalde boomschors. 

Rondje met schaar
De ouders van mevrouw Brouwer ko-
men beiden van de boerderij en haar 
vader had na zijn pensioen een grote 
moestuin. ‘Van kindsbeen af hield ik 
van tuinieren. ’s Ochtends loop ik al-
tijd eerst een rondje met mijn schaar 
en dan kijk ik wat begint met bloei en 
wat gesnoeid moet worden.’ Schof-
felen hoeft niet. De lage begroeiing 
van maagdenpalm en ereprijs, van 
mansoren en varens bedekt de grond 
volledig.
Ze vertelt uitgebeid over de planten, 

hoe ze heten, wat voor bloemen 
ze krijgen. Het kruizemuntkruid dat 
tegen het huis staat, moet er voor 
zorgen dat bijen en muggen uit de 
buurt van de terrastafel blijven. 
Haar man snoeit de leiperen en An-
nie doet de rest. Een keer per jaar 
komt de tuinman, die de vier kleine 
percelen gazon bemest. 
De Brouwers hebben een hectisch 
leven gehad en Annie Brouwer werkt 
nu ook nog drie dagen in de week. 
Maar er is eindelijk tijd om veel in de 
tuin te zijn en te relaxen. 

zoals die van het Gregoriushuis, 
en achter Oude Kamp, Oude-
gracht, Nieuwegracht en Brigitten-
straat. Het mooie van veel tuinen is 
ook dat je de achtergevels van de 
omringende panden kunt bewon-
deren. In het programmaboekje 
staat een looproute waarvoor de 
hele dag van 10-17 uur moet 
worden uitgetrokken. Kaarten voor 
12,50 bij de VVV op het Domplein, 
Universiteitsmuseum en Karel V. 
Meer informatie op:
www.opentuinendagutrecht.nl.
Over drie open tuinen staan stukjes 
op deze twee bladzijden. •

Elaine VisBarbecuen op Lepelenburg 

Jantine van ’t Klooster woont, heel 
toepasselijk, in het Sint-Gregorius-
huis, het voormalig klooster in de 
Herenstraat, dat de fraters destijds 
telkens weer uitbreidden met nieu-
we panden voor de huisvesting van 
hun bloeiende internaat. Tussen de 
Nieuwe Gracht, de Herenstraat en 
de Kromme Nieuwegracht ontstond 
zo een enorm complex met een dito 
tuin. Nu zijn complex en tuin op-
gedeeld, maar als je over de hagen 
kijkt zie je nog hoe groot het bin-
nenterrein was.

Gebruikstuin
De koop- en huurwoningen van 
Herenstraat 6 hebben een gezamen-
lijke, tamelijk eenvoudig ingedeelde 
tuin. Het valt meteen op dat het een 
gebruikstuin is; om te roken en te 
relaxen, met zitjes voor de in totaal 
veertig bewoners en zeer kleine 
private percelen, omringd met een 
heg voor de ramen van de aangren-
zende appartementen. 
‘Eigenlijk moet je je voorstellen dat 
wij allemaal starters, yuppen rond de 
35 zijn. Wij hebben het allemaal druk 
en dit is een gemeenschappelijke tuin 
waarvoor wij afspraken over het ge-
bruik maken’. Jantine wijst naar een 
grote tafel met acht stoelen en vertelt 
dat ze volgende week jarig is en 
heeft afgesproken met de bewoners 
dat zij de tuin rond de tafel gebruikt. 
‘Maar ik kan mijn bezoek natuurlijk 
niet vragen om alleen bij die tafel te 
blijven’. Een paar enthousiaste bewo-
ners doen het tuinonderhoud, een 
tuinman komt om te mesten en te 
snoeien. Bij de hosta liggen fluores-
cerende blauwgroene korrels die de 

slakken uitdrogen. Er is mest 
gestrooid bij de es en bij de heesters. 
In een hoek staan wat potten met 
tomaten en elders is een klein stuk-
je grond waarin wat kruiden zijn 
gepoot: lavendel, kruizemunt, tijm, 
rozemarijn. Een kleine kruisbes-
senstruik hangt al vol vruchten. De 
rododendron bloeit. 

Gebogen vijver
Achterin de ongeveer dertig meter 
diepe tuin ligt het volgende perceel 
van de Gregoriustuin, gescheiden 
door een taxushaag. Het zijn andere 
bewoners van andere wooncom-
plexen die ook gemeenschappelijk 
een deel van dit binnentuincomplex 
gebruiken. Als je over de taxus-
haag gluurt, zie je een totaal ander 
ontwerp met romantische zacht 
gebogen lijnen in het tuinplan, grote 
goed onderhouden gazons, leibeu-
ken, meidoorns, rode beuken, abe-
len en - heel opvallend - een grote 
langgerekte gebogen vijver met 
waterlelies. Er is een extra heg met 
rozen geplaatst tussen de twee 
percelen, die volgens afspraak ver-
laagd is van drie meter naar 2.80. 
Daardoor kan Jantine nu net weer 
van het zicht op de Dom genieten. 
‘Daarom is deze tuin bijzonder, je 
kijkt zo op de Dom. Het is heerlijk 
om hier te zitten. Maar als ik wil 
barbecuen ga ik altijd naar het 
Lepelenburg. Hier hebben andere 
bewoners en de buren er te snel last 
van’. •

Elaine VisEen ‘stevige’ tuin in de Brigittenstraat 

Pindakaasboom
Niet alle planten zijn neergezet, ook 
‘de natuur’ hielp een handje. ‘Dit 
hier [ze wijst naar ereprijs] komt van 
de vogels’. Bij het terras broeden 
mezen in een kastje. Als verrassing 
staat er rechts in de tuin een ‘pinda-
kaasboom’, zoals mevrouw Brouwer 
hem noemt. ‘Ruik maar eens aan de 
bladeren’. ‘Natuurlijk doen wij mee 
aan de Open Tuinendag’ zegt de 
oud-burgemeester van Utrecht. ‘Zo’n 
initiatief moet je gewoon steunen. 
En niet moeilijk doen’. •

Annie Brouwer, trots op haar tuin © Patrick van der Sande

Elaine VisHof van meegebrachte planten

Achter de voormalige katholieke 
huishoudschool op de Nieuwe Kamp 
11, onder de plaquette van Maria in 
den Wijngaard door, kom je in een 
besloten tuin. Hier houden ze van 
planten en hebben ze er ook nog 
verstand van.
Marjorie Duif, lerares en een van de 
bewoners van de twaalf appartemen-
ten waarin de school is veranderd, 
zegt: ‘Je moet eerst even de huizen 
eromheen in je opnemen’. En inder-
daad, dan beleef je in dit historisch 
stuk Binnenstad de stilte van deze 
tuin nog intenser. ‘Als ik onder de 
poort doorkom is er altijd weer het 
verrassingselement, de Hof van Eden. 
Zo’n luxe dat ik hiervan mag genie-
ten, van de tuin en het ruisen van de 
bomen’. De kornoelje met haar witte 
tere enkelbladige rozetbloem bloeit 
wonderschoon, net als de pioenrozen 
en de grasorchideeën. Er staat een 
prachtige artisjok, een stevige vijg, 
een jeneverbes; er zijn verscheidene 
soorten varens. Hagen van groene en 
rode beuk scheiden de perken. De 
zichtlijnen van de vierkante tuin, die 

ruim twintig bij twintig meter groot 
is, zijn zo ontworpen dat je kunt 
dwalen met je oog. Tussen jasmijn 
en kamperfoelie of op een halve 
cirkel terras bij de bamboe kun je 
zitten. Marjorie had aanvankelijk het 
liefst Luxemburgse stoeltjes gehad, 
maar de hardhouten tuinmeubelen 
misstaan zeker niet. Wit plastic is 
voor iedereen hier uit den boze.

Eerst papavers
Toen de bewoners 4,5 jaar geleden 
het gebouw betrokken, konden zij 
op een vragenlijst kenbaar maken 
wat de wensen voor de gemeen-
schappelijke tuin waren. Moet er 
een zandbak komen, een barbecue, 
moeten er banken zijn, een kruiden-
tuin? Men wilde zo snel mogelijk 
groen met als gevolg dat er het eer-
ste jaar vooral papavers groeiden en 
het tweede jaar vooral zonnebloe-
men. Nu is het een geheel van di-
verse kruiden, sierplanten, bloemen, 
bomen, heesters, klimplanten, twee- 
en eenjarige, hagen en enkele coni-
feren. De tuin is langzaam ontstaan 

door wat mensen inbrachten, zoals 
Marjorie die de bamboe meenam van 
haar school.
‘Soms doet een boompje het slecht 
en dan blijkt dat er historische res-
ten onder de deklaag aarde zitten. 
Wij hadden eigenlijk eerst de tuin 
helemaal schoon moeten maken en 
afgraven’, zegt Patrick van der Sande, 
bewoner en fotograaf, voor onder 
andere deze krant.
Opvallend is dat er overal planten-
bordjes met Latijnse namen staan. 

Toch spreken Patrick en Marjorie over 
‘de druif van Karim’ en ‘de Otsboom’, 
planten die door bewoners inge-
bracht zijn.

Hommels en bijen
Patrick deed dertig jaar geleden een 
pit in de grond en nu staat hier, in 
een pot in de grond, een gezonde ci-
troenboom. In de winter gaat hij met 
de lift naar de bovenste hal. ‘Hij mag 
echt niet groter worden dan de lift’, 
zegt Patrick. 
Er zijn ook een aantal druivensoorten. 
Bij een grote druif, die geen lekkere 
vruchten voortbrengt, heeft Patrick 
een nieuwe druif gepland, die over-
heerlijk schijnt te zijn. Als die groot is 
kan die andere weg. 
Marjorie heeft ook nog een volkstuin 
elders. Daar zijn haar groenten.
Er is speciale aandacht voor de bijen. 
Rond de witte dovenetel en de 
bloeiende bieslook komen tientallen 
hommels en bijen hun honing halen. 
Verderop staat de ereprijs klaar om 
de bloei in te gaan. ‘Bijen sterven uit, 
hebben het moeilijk, daar moeten wij 
wat extra’s voor doen’, zegt Marjorie 
Duif. •

Marjorie Duif nam bamboe mee van haar 
werk © Patrick van der Sande
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meetlocatie gemiddelde van metingen berekeningen Monitoringstool 2011 percentage verschil

   

Nobelstraat 44,4 41,2 8

Weerdsingel WZ 49,5 38,4 29

Catharijnesingel /

Bleekstraat 53,8 39,3 37

Verzet tegen linksafverbod bij Lucasbrug  Ben Nijssen

Het college dat van Utrecht dé OV- 
en fietsstad van Nederland wil ma-
ken, wil graag wat aan de doorstro-
ming doen; het BRU [Bestuur Regio 
Utrecht], dat in Utrecht en omgeving 
verantwoordelijk is voor het OV, wil 
met name het oponthoud van de 
bussen verminderen, want dit is een 
financiële schadepost. Het BRU had 
dan ook subsidie voor een onder-
zoek beschikbaar gesteld.
In het verleden zijn er pogingen ge-
daan om door een betere afstelling 
van de verkeerslichten winst te be-
halen, maar dit leverde niet veel op. 
Daarom werd er nu een projectteam 
geformeerd dat alternatieven voor 
de verkeersafwikkeling bedacht en 
de verkeersdeelnemers monitorde 
via tellingen. 

Beste alternatief
De alternatieven omvatten onder 
andere een rechtsaf-verbod voor 
auto’s vanaf de Lucasbrug en de 
mogelijkheid voor auto’s om in de 
Nobelstraat weer linksaf te slaan 
richting Lucasbolwerk. In het verle-
den waren ook al het scheiden van 
de busroutes [stad in via Voorstraat, 

uit via Nobelstraat] en het omdraai-
en van de autoroute voorgesteld. 
Volgens de onderzoekers kwam als 
beste alternatief een linksaf verbod 
voor auto’s vanaf de Lucasbrug naar 
voren. Dit zou leiden tot het bekor-
ten van de wachttijd voor fietsers 
vanuit de Nachtegaalstraat, een af-
name van de wachttijden voor bus-
sen staduitwaarts tijdens de avond-
spits en afname van filevorming in 
de Nobelstraat. 

Stroom auto’s
Het autoverkeer dat niet meer links-
af mag slaan zou moeten doorrijden 
naar de Maliebaan en vandaar via 
de Berenkuil naar het noorden gaan. 
Het kruispunt bij de Maliebaan zou 
die stroom auto’s goed moeten kun-
nen verwerken. De onderzoekers 
willen na invoering van de maatre-
gelen het verkeer blijven monitoren 
om na te gaan wat het effect is. 
Ze hebben blijkbaar geen rekening 
gehouden met het autoverkeer dat 
zijn weg binnen de singels zoekt. 
Het parkeerrayon in het gebied rond 
het Janskerkhof strekt zich uit aan 
weerszijden van de HOV-baan. Als 

je je zuidelijk van deze baan bevindt 
en wil je naar het noordelijke deel, 
dan moet je in de huidige situatie 
naar de Lucasbrug rijden, daar links-
af slaan en vervolgens via de Wit-
tevrouwenbrug weer het centrum 
binnengaan. In de nieuwe situatie 
zou je dus via de Maliebaan naar de 
Biltstraat moeten rijden en daarna 
weer helemaal terug naar de Wit-
tevrouwenbrug.

Sluiproute
De Binnenstadsbewoners die hier-
over geïnformeerd wilden worden 
moesten dat doen precies op de 
plek waar ze in de toekomst moeten 
omkeren; namelijk in het wijkbureau 
op de hoek van de Biltstraat en de 
F.C. Dondersstraat. Een flink aantal 
bewoners kwam daar hun hart luch-
ten; er was geen enkel begrip voor 
de maatregel. Ontdekt werd dat 
autoverkeer, dat linksaf wil slaan, 

Slechte luchtkwaliteit geen verrassing Ben Nijssen

Meten blijkt toch betrouwbaarder dan be-
rekenen. De gemeente heeft jarenlang vol-
gehouden dat berekeningen een betrouw-
baar beeld opleveren van de luchtkwaliteit. 
Onder druk van de politiek en van het Wijk 
C-Komitee wordt er nu ook gemeten. Tot 
nu toe zijn de resultaten van de eerste drie 
meetperiodes van vier weken openbaar. De 
metingen blijken vaak veel hoger uit te val-
len dan de berekeningen [zie schema]. Ze ko-
men overeen met de metingen van het Wijk 
C-Komitee en van de SP.

Rond en in de Binnenstad zijn enkele locaties met 
hoge NO2-concentraties, namelijk Catharijnesin-
gel/Bleekstraat /Vaartsestraat , Weerdsingel WZ 
en Vredenburg.
De verschillen in gemeten en berekende waarde 
op de Weerdsingel WZ en bij de Bleekstraat zijn 
in de drie eerste periodes zo groot, dat je mag 
verwachten dat het jaargemiddelde ook zal 
afwijken van het berekende. Op het meetpunt 
Vredenburg werd over de maand maart de hoog-
ste NO2-concentratie in de stad gemeten: 71 mi-
crogram per m3. Op het Vredenburg rijden bijna 
uitsluitend bussen! 
Het Wijk C-Komitee is benieuwd of de situatie op 
het Vredenburg verslechtert naarmate de bouw 
van De Vredenburg en het muziekpaleis vordert. 
Het Komitee heeft destijds tegen hoogbouw op 
het Vredenburg geprotesteerd, vooral omdat het 
vreest dat de hoge gebouwen belemmerend wer-
ken op de ‘verdunning’ van de vervuilde lucht.

Bussen, fietsers, automobilisten, vrachtverkeer, iedereen ergert zich 
aan de verkeerssituatie bij de Lucasbrug [Stadsschouwburg]. Bussen 
staan er in een file en veroorzaken daardoor te veel luchtverontrei-
niging, fietsers worden geconfronteerd met onduidelijke routes en 
rijden vanwege de lange wachttijden regelmatig door het rode licht, 
automobilisten moeten soms verschillende cycli achter elkaar voor 
de stoplichten staan, rechtsaf slaan vanaf de brug lukt met moeite 
door de vele fietsers, enz. 

Bussen veroorzaken de ernstige vervuiling op het Vredenburg © Patrick van der Sande

ook een sluiproute via de Parkstraat 
zou kunnen nemen om vervolgens 
via de singel naar de Wittevrouwen-
brug te rijden. Op deze route is een 
school.

Negatieve effecten
Op basis van hun waarnemingen en 
de reacties op hun voorstel zullen 
de onderzoekers hun advies aan het 
college formuleren. De wijkraad Bin-
nenstad ziet wel positieve effecten, 
maar stelt dat de negatieve effec-
ten zwaarder wegen en adviseert 
daarom om de huidige situatie, hoe 
ongewenst ook, te handhaven.
Wellicht kan er in de toekomst nog 
eens kritisch naar de compartimen-
tering van de Binnenstad gekeken 
worden. Hoe zou het verkeer bin-
nen de singels beter kunnen circule-
ren, zonder dat de Binnenstad weer 
een doorgaande route voor het 
autoverkeer wordt? •

De gemeente publiceert op www.utrechtmilieu.
nl/meetnet/ de resultaten van de metingen van 
het NO2 gehalte in de lucht op 53 locaties in de 
stad. Het Komitee houdt de verschillen tussen 
de gemeten en de berekende waarden [moni-

toringstool 2011] bij op www.utrechtanders.nl 
onder de knop ‘meetnet’. 
Het college heeft beloofd de resultaten van het 
meetnet met de bewoners te bespreken. Dit kun-
nen interessante discussies worden. • 

Strosteegplan moet anders Dick Franssen

Het plan voor woningbouw in de Strosteeg is 
terug naar de projectontwikkelaar. De raads-
commissie Stad en Ruimte vindt het met zijn 
1600 vierkante meter te fors. 

Bewoners van de Haverstraat en de wijkraad 
Binnenstad hadden tijdens een raadsinformatie-
avond al geen spaan heel gelaten van het plan van 
ontwikkelaar Vector Vastgoed. Naar hun mening 
moet je – voordat je iets in de Strosteeg gaat doen 
– eerst een visie ontwikkelen op het hele gebied, 
inclusief de parkeergarage. Een ander belangrijk 
punt is dat de zes huizen die op het terrein met 
de loodsen van de voormalige drukkerij Abels zijn 
gedacht, veel te dicht op de achterkant van de wo-
ningen in de Haverstraat staan. Vector Vastgoed 
ontwikkelde het plan in overleg met de gemeente. 
Eerst zou het uitsluitend bestaan uit microscopisch 
kleine appartementen. Naderhand zijn de achttien 
flatjes aan de zuidkant van de Haverstraat vervan-
gen door zes huizen. 
Het nu teruggestuurde plan omvatte 33 apparte-
menten van dertig tot 35 vierkante meter in vier 
lagen tegen de zuidgevel van de parkeergarage 
aan, en aan de overkant van de Strosteeg de zes 
zogenaamde stadswoningen.

Oogstrelend
De Strosteeg heeft recht op een passend, oog-
strelend plan, vond Haverstraatbewoner Marc 
Singelenberg. De nieuwbouw van Vector Vastgoed 
voldoet daar volgens hem absoluut niet aan. ‘Met 
de wensen, belangen en adviezen van de omwo-
nenden en van de wijkraad is vrijwel niets gedaan.’  
Wijkraad en bewoners wezen de raadsleden er op 
dat Corio van de parkeergarage Strosteeg [‘een 
planologische blunder uit de jaren zeventig’] af wil. 
In die omstandigheid ga je geen appartementen-
gebouw tegen de zijgevel van de garage bouwen, 
maar kijk je met een frisse blik naar het hele ge-
bied. Mark Kauw van StadsOntwikkeling vertelde 
dat de gemeente op verzoek van Corio vorig jaar 
heeft gekeken naar andere mogelijkheden voor 
de parkeergarage, maar dat het geld ontbreekt. 
De erfpacht loopt tot 2022. Eén van de bewoners 
suggereerde dat er misschien wel een particulier is 
te vinden die er wat in ziet.
Het algemene gevoel is dat er in het Strosteeg-
gebied parkeergelegenheid moet blijven, maar 
dan vooral voor bewoners. Voor de bezoekers van 
de Binnenstad komt er in het nabijgelegen Nieuw 
Hoog Catharijne een groot aantal parkeerplaatsen 
bij. •

Koninginnedag [g]een feest   Ben Nijssen

De gemeente, politie en andere hulpdiensten zijn tevreden: Ko-
ninginnenacht en –dag zijn zonder noemenswaardige problemen 
verlopen en ook de reinigingsdienst is het weer gelukt om de grote 
hopen afval snel en vakkundig op te ruimen. Ook de bezoekers aan 
de festiviteiten zullen tevreden zijn; het weer was goed en er was 
voldoende te doen.

De ervaringen van de bewoners van 
de Binnenstad verschillen nogal. 
Natuurlijk zijn er veel bewoners die 
er van genieten. In het algemeen 
zijn dat de mensen die zelf met hun 
spulletjes op de vrijmarkt staan of sa-
men met vrienden en kennissen een 
feestje vieren voor de deur. 
Voor sommige anderen worden de 
nacht en de dag langzamerhand erg 
vervelend, vooral als er vreemden 
voor je huis bivakkeren en je de door-
gang versperren. Op sommige plaat-

sen is het lawaai zo hevig dat het 
binnenshuis wel heel irritant wordt. 
Een rondje over de vrijmarkt maken 
doe je ook niet meer voor je plezier. 
Van het geschuifel word je doodmoe 
en er is weinig verrassends meer te 
ontdekken. En zo zijn er nog vele 
kleinere en grotere irritaties.

90 dB
Op initiatief van de wijkraad spra-
ken enkele bewoners in de periode 
vóór 30 april met ambtenaren om 

te bekijken of de overlast voor de 
bewoners wat beperkt kon wor-
den. De grootste wens was om het 
maximale geluidsniveau van 90 dB 
terug te brengen naar de 80 dB die 
ook bij andere evenementen wordt 
gehanteerd. Volgens de ambtena-
ren was dit niet mogelijk omdat de 
muziek dan niet kan dienen om het 
publiek te ‘sturen’, dat wil zeggen 
naar een bepaalde plaats te lokken 
of er juist vandaan te laten gaan. Als 
dat argument al zou tellen, dan zou 
dat volgens de bewoners alleen voor 
het Domplein gelden en niet voor de 
kleinere evenementenpleinen. Moet 
je in de Binnenstad trouwens wel 
zo’n grootschalig evenement als op 
het Domplein organiseren? 

Bijna alle argumenten van de bewo-
ners werden weggewuifd. De amb-
tenaren stelden dat de toestroom 
van zoveel bezoekers de stad ge-
woon overkomt. Om meer overlast 
te voorkomen, moet je die mensen 
wel wat vertier bieden. Overigens 
vinden de ambtenaren dat ze al veel 
doen om de overlast te beperken. De 
bewoners ervaren dit echter niet zo.
De Binnenstadsbewoners staan 
niet alleen in hun klachten. Ook uit 
andere steden klinken soortgelijke 
geluiden. De besturen van deze 
steden lijken zich wat meer dan hun 
Utrechtse collega’s af te vragen hoe 
ze de grote toestroom van bezoekers 
kunnen indammen of hoe ze de 
tijdsduur kunnen beperken. •

Hobbels 1

 Linksaf naar de Wittevrouwensingel. Misschien mag het straks niet meer 
© Patrick van der Sande

Culturele hoofdstad van Europa? Utrecht is er nog 
niet klaar voor. Bijvoorbeeld: een bezoeker [maar 
ook een bewoner] zal gemakkelijk en snel moeten 
kunnen zien wat de culturele agenda biedt. Dat 
is nog niet zo. Weliswaar is er een steeds uitge-
breidere uitladder, maar toch niet alles staat er 
in, evenmin als in het uitgaansblad Nul30. Bij de 
VVV is een hoop informatie, die je bij elkaar moet 
sprokkelen door tientallen foldertjes en program-
maboekjes door te spitten. Het AD/UN heeft een 
paar keer per week een summiere agenda. De 
computerende bezoeker kan naar de website van 
‘In Utrecht Uit’, met veel [maar niet alle] informa-
tie, helaas op zo’n manier gepresenteerd dat je 
een hele tijd moet bladeren om te weten wat er 
op een bepaalde dag [vandaag?] te doen is. In een 
grijs verleden was er een blad met een fraai over-
zicht van de culturele evenementen. Het strandde  
omdat de kunstinstellingen hun geld vooral wilden 
steken in hun eigen uitgaven. Je weet het maar 
nooit: misschien zitten er bij de kunstinstellingen 
nu directeuren met een ruimere blik, of zijn de 
subsidiegevers zover dat ze een groter deel van 
hun geld willen oormerken voor gezamenlijke 
publiciteit. En dan samen iets goeds maken, zodat 
niemand meer wat hoeft te ontgaan.. D.F. •
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De straat als massamedium. In etalages, op gevels, op schuttingen 
willen winkeliers, fabrikanten en bestuurders ons van alles vertellen, 
respectievelijk wijsmaken. Ze spreken daarbij soms in raadselen, en 
bovendien steeds meer in een taal die de onze niet is. Ze verkondi-
gen hun boodschap vaak in het Engels, soms ook in een mengelmoes 
van Engels en Nederlands.
Kampioen geheimschrijven is zonder meer de gemeente, die de ene 
keer 2013 noemt als jaar dat we elkaar in Utrecht zullen zien, dan 
weer 2030. In hoofdletters staat er CU bij, wat de niet-ingewijde 
in het sms-jargon misschien opvat als een afkorting van Centrum 
Utrecht. Maar zo moet je dat niet lezen; CU staat voor See You.
Zo wordt de Utrechtenaar aan wie de ‘moderniteit’ een beetje 
voorbijgaat, vreemdeling in eigen stad. ‘Spreek je moerstaal’, zeiden 
ouders vroeger vermanend. Zelf doen ze dat ook niet meer. •

 Fotografie © Patrick van der SandeMoerstaal
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sultaten van de aanpak. ‘We krijgen 
heel positieve reacties op onze be-
zoekjes. We laten zo zien dat de ge-
meente betrokken is bij de buurt. En 
dat geeft bewoners een veilig ge-
voel. We gaan er dus nog wel even 
mee door.’ •

Het oppervlaktewater in de Bin-
nenstad komt uit drie ‘kranen’, 
zoals het Hoogheemraadschap 
ze noemt. De eerste kraan is de 
Kromme Rijn, die zo’n zes tot ze-
ven kubieke meter per seconde 
levert. De tweede is het hemelwa-
ter. Een deel ervan ‘verdwijnt’ via 
het riool, een ander deel stroomt 
in de grachten en singels. Num-
mer drie is de Vaartse Rijn, die 
voor extra water zorgt als er be-
hoefte aan is. 

In de Oude Sluis bij Vreeswijk kan een 
schuif worden opengezet waardoor 
water uit de Lek de Vaartse Rijn in 
stroomt. Deze derde kraan functio-
neert al bijna negenhonderd jaar. Tot 
voor kort was de Oude Sluis eigen-
dom van de stad Utrecht. Hij is nu van 
het Hoogheemraadschap. 
Het water van de Vaartse Rijn en de 
Kromme Rijn bereikt de Binnenstad 
bij het Ledig Erf. De stroom verdeelt 
zich dan over de Oude- en de Nieu-
wegracht en over de oostelijke en 
westelijke singels. Al het water loopt 
van zuid naar noord en komt uitein-
delijk uit in de Weerdsingel. 
Tussen Amelisweerd en de Vecht is 
een verval van twaalf centimeter. 
Met een gemiddelde stroomsnelheid 
van twintig centimeter per seconde 
stroomt het water in een paar uur van 
Tolsteeg naar de Weerdsluis.

Uitstroom
Al dat water moet er natuurlijk ook 
weer uit. Een klein deel verdampt. 

De rest stroomt voornamelijk uit via 
de Weerdsluis, die sluisdeuren heeft 
met schuiven die opengezet kunnen 
worden. Naast die deuren is boven-
dien aan de oostkant een spuikanaal-
tje dat zo nodig elke avond wordt 
gebruikt. Het kan zo’n 4,5 kubieke 
meter water per seconde afvoeren 
naar de Vecht en is de grootste ‘uit-
laatklep’ van de Binnenstad. 
Elke keer dat er geschut wordt in 
de sluis verdwijnt er zo’n duizend 
kubieke meter water uit de singel in 
de sluis en vervolgens in de Vecht. 
Het verschil in waterpeil tussen singel 
en Vecht is één meter. 
Langs de Weerdsluis zijn twee ‘bypas-

ses’. De eerste is het Westriool op de 
plek van de oude Westerstroom, de 
westelijke singel van de Bemuurde 
Weerd. Singelwater stroomt in 
de Westerstroom, ten zuiden van 
de Bemuurde Weerd en loopt ten 
noorden van de sluis in de Vecht. 
Deze uitstroom heeft een capaciteit 
van drie kubieke meter per seconde. 
Hiervan is echter weinig zichtbaar, 
omdat de Westerstroom geheel is 
overkluisd door het zuidelijk deel van 
de Oudenoord. Misschien dat het 
water met de aanleg van de nieuwe 
woonwijk Zijdebalen [gedeeltelijk] 
weer zichtbaar wordt.   

Waterwerken in de ‘bypass’ Zwartewater © Janneke Winter

De tweede bypass is de Ooster-
stroom. Ten oosten van de Weerd-
sluis loopt deze voormalige singel 
van de Bemuurde Weerd naar het 
Zwarte Water om samen uit te 
komen in de Vecht. Deze waterlopen 
zijn niet overkluisd en dus nog te 
zien. Interessant zijn de drie hand-
bediende schuiven, handraderen en 
kettingen. 
De Oosterstroom heeft echter geen 
betekenis meer voor de waterafvoer. 
De schuiven worden alleen af en toe 
geopend om de waterlopen door te 
spoelen.

Meer waterlopen
Er zijn nog enkele waterlopen die 
beginnen of eindigen in de singels. 
Weliswaar zijn ze heel karakteristiek 
voor de buurten waar ze doorheen 
lopen, maar invloed op het water-
systeem van de Binnenstad hebben 
ze niet. Zo loopt de Minstroom, een 
oude tak van de Kromme Rijn, vanaf 
de singel bij de Abstederbrug/Looi-
erbrug naar het oosten en om via 
de Zilveren Schaats samen met de 
Biltse Grift weer uit te komen in de 
Weerdsingel. De Leidsche Rijn [of 
Leidsevaart] takt, overkluisd en al, 
af van de Catharijnesingel en koerst 
langs Lombok naar het westen. 

Met dank aan Liesbeth Borghouts 
van het Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

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

Woninginbraak heeft een flinke im-
pact. Het bezoek van de medewer-
kers van Toezicht en Handhaving be-
gint dan ook met nazorg: praten over 
de ervaring. Daarna kijken ze samen 
met de bewoner naar hoe de inbre-
ker het huis is binnengedrongen. Val-
se sleutels, koevoeten en schroeven-
draaiers zijn vaak gebruikte middelen. 
Een deur die niet op slot is, gaat na 
een paar keer wrikken al open. Go-
dee: ‘We raden mensen altijd aan 
eens een rondje om hun eigen huis te 
lopen en te kijken naar de inbraak-
mogelijkheden. En dan schrikken ze 
ervan hoe eenvoudig dat vaak is.’

Buren
Vervolgens krijgt het slachtoffer tips 
en adviezen om herhaling in de toe-
komst te voorkomen. ‘Inbrekers blij-

ken vaak op een later tijdstip terug 
te komen’, vertelt Godee. ‘Ze ken-
nen het huis inmiddels en weten 
hoe ze binnen kunnen komen.’ Ook 
de buren lopen een groter risico op 
inbraak, omdat ze in vergelijkbare 
huizen wonen. Daarom worden de 
twee naaste buren eveneens met 
een bezoekje vereerd. 

Politie
Toezicht en Handhaving werkt in 
deze aanpak nauw samen met de 
politie. Het Inbrakenteam van de po-

Stijging winkeldiefstallen in de zomer  

In de zomermaanden stijgt het 
aantal winkeldiefstallen in de bin-
nenstad. Ron Wesselo, wijkagent 
politie Utrecht: ‘Dit komt omdat 
winkeldeuren open staan met 
mooi weer, ‘het dievengilde’ graag 
op vakantie wil en daar geld voor 
nodig heeft en omdat jongeren 
die diefstallen plegen daar tijdens 
de vakantieperiode meer tijd voor 
hebben.’ De wijkagent heeft de 
diefstallenpiek al onder de aandacht 
van ondernemers gebracht. ‘Het is 
mijn taak om trends op het gebied 
van criminaliteit te signaleren en de 
betrokkenen hierover in te lichten 
en te adviseren zodat zij maatrege-
len kunnen nemen’, zegt Wesselo. 

litie bekijkt iedere aangifte van wo-
ninginbraak zorgvuldig en stelt bij 
voldoende aanknopingspunten een 
nader onderzoek in. Aan de hand 
van de gegevens uit de aangifte 
gaan medewerkers van Toezicht en 
Handhaving langs bij het slachtoffer. 
Godee is zeer tevreden over de re-

In totaal zijn 44 verdachten aange-
houden en voorgeleid aan de hulp-
officier van justitie. Een aantal men-
sen werd onwel, vaak door teveel 
alcohol of een combinatie van alco-
hol en medicijngebruik. 

Anders dan in voorgaande jaren 
waren de hulpdiensten dit jaar ver-
spreid over drie locaties in de bin-
nenstad, waardoor ze beter zicht-
baar en bereikbaar waren voor het 
publiek. Het eenrichtingsverkeer 
voor boten op de gracht heeft goed 
gewerkt; op het water bleef het rus-
tig. Ook omdat de politie intensief 
controleerde op alcoholgebruik op 

Koninginnedag 2011 zonnig feest 
in Utrecht

Binnenstadsbewoners bij wie 
ingebroken is, krijgen sinds april 
dit jaar visite van de gemeente. 
Medewerkers van de dienst 
Toezicht en Handhaving komen 
bij hen langs om preventieadvies 
op maat te geven. De gemeente 
probeert zo herhalingsinbraken 
te voorkomen. Teamchef Arie 
Godee: ‘Mensen hebben vaak 
niet in de gaten hoe makkelijk ze 
het een inbreker maken.’

Maar hoe kun je je wapenen tegen 
winkeldieven? ‘Natuurlijk helpt het 
om als ondernemer te investeren in 
beveiligingsmedewerkers, alarm-
systemen en camera’s. Je kunt ook 
je personeel trainen om verdacht 
gedrag te herkennen en hoe daar 
mee om te gaan. Toch voorkom je 
daar niet alle diefstallen mee. Wat 
dan rest is de opsporing. Een goede 
aangifte, waarin onder andere staat 
hoe de diefstal gepleegd is, is be-
langrijk. Wij kijken de aangifte in de 
winkel al na en stellen zo nodig ver-
diepingsvragen. Mochten winkeliers 
vragen hebben, dan zijn zij uiteraard 
welkom om via 0900-8844 contact 
met mij op te nemen.’ •

Toezichthouders Mandy Scheel en Alex Monissen gaan langs bij slachtoffers van woninginbraak. © Willem Mes

Slachtoffers woninginbraak 
krijgen persoonlijk advies

het water. Een andere noviteit was 
het mobiele cameratoezicht, waar-
mee de drukte en de publieksstro-
men in de binnenstad in de gaten 
werden gehouden. En tenslotte 
werd er door de gemeente actief ge-
twitterd op het eigen account @vrij-
markt030. Vooral ter ondersteuning 
van het reguleren van mensenstro-
men en om de spelregels rond de 
vrijmarkt actief te communiceren. 
Ongeveer 750 medewerkers van ge-
meente, hulpdiensten en vrijwilligers 
[Rode Kruis en Reddingsbrigade] 
leidden Koninginnedag in goede ba-
nen. En nu op naar de 30ste Konin-
ginnedag in 2012! •

300.000 bezoekers in 24 uur, veel muziek en optredens, volle terras-
sen en straten onder een mild voorjaarszonnetje. De 29e Koningin-
nedag met vrijmarkt is naar tevredenheid verlopen. Hoewel het iets 
drukker was dan vorig jaar, was het aantal incidenten vergelijkbaar 
met voorgaande jaren.  

Grachtwater komt uit drie kranen Gert Sjoerd Kuperus

Ontwerp: 
Floris Jan van Hall, Stichtse Rijnlanden
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Utrecht zoekt woonlocaties voor ex-daklozen 
Stadsdebat inspireert tot strategie 
voor woonruimte

Zelfstandige woningen en woon-
voorzieningen zijn belangrijk voor 
de re-integratie van ex-dak- en 
thuislozen. De laatste jaren neemt 
het aantal sociale huurwoningen 
dat vrijkomt af en de zoektocht naar 
locaties voor woonvoorzieningen 
verloopt steeds moeizamer. Juist om 
deze stagnatie te doorbreken ont-
wikkelde de gemeente het actieplan 
BinnenPlaats 2. Hiermee is een rich-
tinggevend kader beschikbaar voor 
de gemeente en partners op het ge-
bied van wonen en woonvoorzienin-
gen voor de periode 2010 – 2014. 
Er is een werkwijze ontwikkeld om 
draagvlak bij omwonenden in de 

wijk te creëren en te behouden. 
Kernpunt van het plan is dat iedere 
wijk bijdraagt en zowel zelfstandige 
woningen levert als een locatie voor 
een woonvoorziening of geclusterde 
woonvorm. 

Opvang in de Binnenstad
Net als bij BinnenPlaats 1 [1999] zijn 
de gevolgen van BinnenPlaats 2 voor 
de Binnenstad gering. Het uitgangs-
punt is namelijk dat hier met name 
voorzieningen zijn gevestigd voor de 
eerste opvang van dak- en thuis-
lozen. Denk hierbij aan dagopvang, 
nachtopvang en crisisopvang. Om de 
belasting meer te spreiden over de 

stad kiest de gemeente er daarom 
voor om nieuwe woonvoorzieningen 
en locaties voor zelfstandig wonen 
te zoeken in de andere wijken en in 
de regio. De wijken West, Leidsche 
Rijn en Vleuten komen daarvoor als 
eerste in aanmerking.

Herstel en preventie
BinnenPlaats 2 maakt deel uit van 
het Plan van Aanpak Maatschap-
pelijke Opvang waarmee de vier 
grote steden en het Rijk inzetten 
op re-integratie van daklozen en 
preventie van dakloosheid. De 
stad heeft er maatschappelijk en 
financieel belang bij dat dak- en 
thuislozen opgevangen worden en 
kunnen uit- of doorstromen naar 
een woonvoorziening of zelfstan-
dige woning. BinnenPlaats 2 wordt 
9 juni besproken in de commissie 
Mens en Samenleving en 28 juni in 
de gemeenteraad. •

‘We wilden in gesprek met de 
stad. Met iedereen die ideeën 
heeft over woonruimte in Utrecht. 
Dus organiseerden we in maart 
een online debat.’ Aan het woord 
is Martin Mulder, directeur 
Programma’s over Binnenstedelijk 
Bouwen bij de gemeente Utrecht. 
‘Veel ideeën uit dat debat ge-
bruikten we voor het Dynamisch 
Stedelijk Masterplan, dat op 24 
mei groen licht kreeg van Burge-
meester en Wethouders.’

Tussen nu en 2030 moeten er in de 
stadsregio Utrecht 30.000 huizen 

bij komen. Vooral voor gezinnen, 
studenten en starters. Om die 
woonruimte tot stand te brengen, 
wil de gemeente onder andere 
bedrijvenlocaties ombouwen. De 
vraag is: welke locaties precies? En 
hoe moeten die er dan uit komen te 
zien? ‘Daarover begonnen we op 1 
maart een publieke online discus-
sie’, zegt Martin Mulder. ‘Dit digitale 
stadsdebat duurde tot en met 31 
maart. Het was een experiment. We 
wisten niet of het zou aanslaan.’ 
Die onzekerheid bleek ongegrond: 
www.stadsdebatutrecht.nl trok 
3.500 unieke bezoekers, van wie 

Elektrisch opladen op de Mariaplaats

In juni worden de eerste acht 
oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen in Utrecht in gebruik 
genomen. Ook in de binnen-
stad komt er een oplaadplek: 
aan de Mariaplaats, vlak naast 

het conservatorium. Bezitters 
van elektrische auto’s parkeren 
hier en ondertussen wordt hun 
auto weer opgeladen voor de 
volgende rit. De oplaadpunten 
zijn door de gemeente Utrecht in 

De gemeente gaat deze zomer 
beginnen met de restauratie 
van de Abstederbrug. De stenen 
boogbrug ligt tussen de Malie-
singel en de Nieuwegracht. De 
brug uit 1901 vertoont scheuren 
bij de bogen. Ook het metsel-
werk van de frontmuren laat 
op bepaalde plekken los. De 
brug is tot de werkzaamheden 
nog in gebruik, want er is geen 
gevaar voor de veiligheid. 

De werkzaamheden aan de brug 
bestaan voornamelijk uit het 
herstellen van het bestaande 
metselwerk. De bogen worden 
daarbij bewerkt om vorstschade 
in de winter te voorkomen. Ook 
de natuurstenen dragers van de 
leuningen worden hersteld. Door 
de arbeidsintensieve restauratie 
van het metselwerk gaan de 
werkzaamheden negen maanden 
duren. De brug zal dus in ieder 
geval tot het voorjaar van 2012 
afgesloten zijn. 

Afsluitingen en omleidingen
De brug wordt afgesloten voor 
auto- en fietsverkeer. Er zijn al 
waarschuwingsborden geplaatst 
die dit aangeven. Voetgangers 
kunnen wel gebruik maken van de 
brug. 

Tijdens het vaarseizoen is altijd één 
van de onderdoorgangen open. •

200 mensen ideeën aandroegen. 
Op die ideeën kwamen 500 reacties. 
De discussie was een nieuwe stap in 
een traject dat vorig jaar begon. ‘We 
organiseerden in 2010 bijvoorbeeld 
bezoeken aan diverse Nederlandse 
steden, zoals Rotterdam. Dat deden 
we voor bewoners, ontwikkelaars, 
woningcoöperaties en andere betrok-
kenen uit Utrecht. Het doel was inspi-
ratie op te doen; we bezochten er 
oude bedrijvenlocaties die waren om-
gebouwd om woonruimte te creëren.’

Binnenstedelijk groen
De beste ideeën die tot nog toe 

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op woensdag 6 juli en woensdag 
17 augustus [10.00-11.00 uur]. 
U kunt tot uiterlijk één week van 
tevoren een afspraak maken via 
wijkbureau Binnenstad, telefoon-
nummer 030 – 286 00 00 
of e-mail binnenstad@utrecht.nl. 
Tijdens het spreekuur kunt u zaken 
aan de orde stellen waar extra 
inspanning of aandacht van het 
gemeentebestuur voor nodig is. •

Spreekuur  
wijkwethouder

geopperd zijn voor locaties en 
herbouw staan in het Dynamisch 
Stedelijk Masterplan. ‘Dat is onze 
voorlopige, voortdurend bij te scha-
ven strategie voor de transformatie 
van plekken zoals het Jaarbeurs-
kwartier en Rotsoord’, verduidelijkt 
Martin Mulder. Laatstgenoemde 
locatie wordt waarschijnlijk een 
uitloop van de binnenstad. ‘Met 
café’s, restaurants, cultuurinstellin-
gen en bedrijfjes. Maar ook groen. 
Want veel stadsdebatdeelnemers 
bleken meer binnenstedelijk groen 
te willen. En de gemeente neemt de 
wensen van bewoners serieus.’ •

samenwerking met de stichting 
E-laad geplaatst. Op woensdag 
15 juni is de officiële ingebruik-
name van het oplaadpunt aan 
de Mariaplaats door wethouder 
Frits Lintmeijer. 
 
De gemeente wil met de plaatsing 
van de oplaadpalen het elektrische 
autogebruik stimuleren. Elektrisch 
rijden is schoner, stiller en zuiniger. 
Het sluit hiermee helemaal aan bij 
de keuze van het college om meer 
te investeren in het gebruik van 
OV, fiets en schoon vervoer. De 
gemeente stimuleert het elektrisch 
rijden door het plaatsen van op-
laadpunten, het verschonen van het 
eigen wagenpark en het samenwer-
ken met het bedrijfsleven op het 
gebied van schoon vervoer, zoals 
de invoer van elektrische taxi’s en 
elektrisch autodelen.

200 oplaadpunten
Voor het einde van 2012 wil de ge-
meente 200 oplaadpunten plaatsen 
in de openbare ruimte. Herman van 
Vuren is projectleider van Utrecht 
Elektrisch: ‘De oplaadpunten van 
de gemeente zijn in eerste instan-
tie gekoppeld aan bewoners van 
onze stad die een elektrische auto 
aanschaffen. Zij kunnen hier in de 
proefperiode [die ook tot eind 2012 
loopt] gratis parkeren en tegen 
gereduceerd tarief hun elektrische 
auto opladen. Maar natuurlijk kun-
nen ook bezoekers er hun elektri-
sche auto’s parkeren en opladen’, 
legt Van Vuren uit. ‘We hebben 
wel een voorwaarde gesteld aan 
de realisatie van oplaadplaatsen. 
Als het aantal Utrechters dat een 

Herman van Vuren, projectleider Utrecht Elektrisch bij het oplaadpunt op de 
Mariaplaats. © Willem Mes

© Willem Mes.

Gemeente 
restaureert 
Abstederbrug 

Woningbouwplan 
Strosteeg niet naar 
gemeenteraad

Naar aanleiding van de raadscommis-
sie Stad & Ruimte van dinsdag 17 mei 
heeft wethouder Bosch besloten om 
het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen [SPvE] Strosteeg niet voor 
te leggen aan de gemeenteraad. Het 
SPvE was bedoeld om een woning-
bouwplan van 39 woningen mogelijk 
te maken, tussen de Springwegga-
rage en de Haverstraat. Hoewel de 
uitwerkingsregels van het bestem-
mingsplan een woningbouwontwik-
keling toestaan tussen 1.500 en 
2.500m2, vonden de commissieleden 
het nu voorliggende plan met een 
omvang van 1.600m2 te fors voor 
deze locatie. 

Wat is nu het vervolg? Het SPvE 
wordt niet vastgesteld door de 
gemeenteraad en er start geen 
bestemmingsplanprocedure voor het 
woningbouwplan van ontwikkelaar 
Vector Vastgoed. De gemeente gaat 
nu in gesprek met omwonenden en 
met de ontwikkelaar. Op dit mo-
ment is het nog onzeker wat er de 
komende jaren zal gebeuren met dit 
stukje Strosteeg. Een volledig verslag 
van de commissievergadering vindt 
u binnenkort op www.utrecht.nl/
gemeenteraad. •

elektrische auto aanschaft minder 
groot is dan we nu verwachten, 
dan zal logischerwijs het aantal 
oplaadpunten lager uitvallen.’ 
Meer informatie op www.utrecht.
nl/utrechtelektrisch. •

Iedere Utrechtse wijk moet op zoek naar zelfstandige woningen én 
een locatie voor een woonvoorziening voor ex-dak- en thuislozen. 
Dit staat in het actieplan BinnenPlaats 2 van de gemeente Utrecht. 
De zoektocht naar woonvoorzieningen en de zelfstandige huisvesting 
voor deze groep stagneert. Het actieplan moet deze stilstand doorbre-
ken. Op 28 juni wordt BinnenPlaats 2 besproken in de gemeenteraad.

De gemeente wil de doorstroming 
van fietsers uit de Nachtegaal-
straat en bussen uit de Nobelstraat 
verbeteren. De doorstroming 
verbetert als autoverkeer uit de 
Nobelstraat niet meer linksaf kan 
richting de Wittevrouwensingel. 
Tijdens een drukbezochte infor-
matieavond op 10 mei peilde 
de gemeente de reactie van de 
omgeving op een mogelijk linksaf-

Bewoners en ondernemers kritisch over 
voorgestelde maatregel Lucasbrug

verbod. De reacties waren kritisch. 
Betrokkenen maken zich zorgen 
om de bereikbaarheid van de 
binnenstad, toenemend autover-
keer op de Nachtegaalstraat en 
Maliebaan en sluipverkeer. Mede 
op basis van alle binnengekomen 
reacties besluit de gemeente of het 
linksafverbod wel of niet wordt 
ingevoerd.



Wijkbureau Binnenstad

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 wijk-
bureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, onder-
nemers en bezoekers van de binnenstad van Utrecht. 

Wijkbureau Binnenstad telefoon: 030 - 286 00 00, 
binnenstad@utrecht.nl, www.utrecht.nl/binnenstad, 
Twitter:@wbbinnenstad. U kunt ook even langskomen bij de balie van 
wijkbureau Binnenstad. Informatiecentrum Utrecht en wijkbureau Binnen-
stad Neudeflat, Vinkenburgstraat 26. Kijk voor actuele openingstijden op 
www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

Zondag 19 juni viert Utrecht voor 
het eerst een culturele zondag met 
het thema GROEN. Het Domplein 
heet deze dag het Groen-kun-je-
doenplein. 

Van 13.00 tot 17.00 uur is er een 
gevarieerd programma waar u zelf in 
actie kunt komen voor een duurzaam 
Utrecht. U kunt kapotte huisraad laten 
repareren in het Repair Café, per fiets 
een duurzame shake produceren of 
meedoen aan de competitie windmo-
len bouwen.

Duurzame ideeën 
Heeft u een idee waarvan Utrecht 
duurzamer wordt? Voor uw straat, 
de wijk of de hele stad? En wilt u dat 
zelf realiseren? Gemeente Utrecht 

Goed idee? 
Doe er iets mee!
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Kom naar de Duurzame 
Culturele Zondag!

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

Voorbeelden toegekende aanvra-
gen voor het leefbaarheidsbudget 
[maart, april en mei 2011]:

• boekje kunstwerk Strosteeg
• kindervrijmarkt Lepelenburgpark
• Nieuwsbrief Winkeliersvere-
 niging Centrum Utrecht
• Buurtfeest Unitas
• Geveltuin Dirck van Zuylenstraat
• Buurtborrel Wijk C 
• Pandhof Sinte Marie, tuin-
 onderhoud en opendag

Wethouder Kreijkamp: ‘Omdat ik een afspraak had gemaakt voor het vernieuwen 
van mijn paspoort was ik meteen aan de beurt.’ © Willem Mes

Direct aan de beurt voor een 
nieuw paspoort

en GreenWish helpen op 19 juni 
in hun zogenoemde ‘broedplaats’ 
op het Domplein mensen met een 
duurzaam idee op weg. Hierbij 
kunt u denken aan het vinden van 
medestanders, hulp bij planvor-
ming, geld, ondersteuning bij PR, 
boekhouding en nog veel meer. Ter 
inspiratie kunt u in de ‘broedplaats’ 
alles te weten komen over andere 
geslaagde Utrechtse initiatieven en 
initiatieven die in ontwikkeling zijn, 
zoals Energie-U, I-did, Pluk-de-stad, 
Huis van de Vlinders en Echt Waar 
Bazaar.

Kijk voor meer informatie op 
www.culturelezondagen.nl, 
www.greenwish.nl en 
www.utrecht.nl/nmc. •

Wethouder Publieksdienstverlening 
en Organisatievernieuwing, Jeroen 
Kreijkamp: ‘Ik heb in mei zelf ook 
een afspraak gemaakt om mijn 
paspoort te vernieuwen. Ik was 
meteen aan de beurt en daardoor 
snel klaar. Het werkt op deze manier 
erg makkelijk en snel. Precies wat 
we als Utrechters willen, maar ook 
als gemeente. Deze manier van wer-
ken past goed binnen ons streven 
om de gemeentelijke organisatie te 
vernieuwen en onze dienstverlening 
te moderniseren en te verbeteren.’

Op afspraak
Inwoners kunnen zelf via internet of 
telefonisch via het Klantcontactcen-
trum van de gemeente een afspraak 
maken voor een bezoek aan de ba-
lies van Burgerzaken. Dit kan zowel 
op de Arthur van Schendelstraat als 
in Wijkservicecentrum Vleuten-De 
Meern. Utrechters kunnen zo op 
een moment dat hen goed uitkomt 
een afspraak maken om Burgerza-
ken te bezoeken. Hierdoor worden 
de wachttijden beperkt en kan 
iedereen sneller geholpen worden. 
De mogelijkheid om langs te komen 
zonder afspraak blijft behouden, 
maar wordt wel in tijd beperkt. 
Vanaf 1 juni kan dit doordeweeks 
tussen 9.00 en 15.00 uur en op de 
donderdagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur. 

A
G

E
N

D
AJUNI

Vr 10 Domkerk
20.00 Projectkamerkoor en 
Koorschool Ars Musica olv 
Gerben Budding en Marjon 
van der Linden mmv Berna-
deta Astari [sopraan], Rosina 
Fabius [alt], Ivan Yohan Jo 
[tenor] en Stefán Sigurjóns-
son [bariton]; Hoewells, 
Requiem; Stravinsky, Boeren-
liederen, Psalmensymfonie 
en Pater noster; € 10/7

Vr 10 Pieterskerk
20.15 Gregoriaans Koor 
Utrecht olv Anthony 
Zielhorst: Hagios o Theos; € 
12,50/8

Vr 10 Theater Kikker
21.00 Stichting Kamer-
Muziek Utrecht: Moderne 
kamermuziek rondom 
het werk Gnarly 
Buttons van John Adams; € 

14,50/11,50

Za 11 Domkerk
15.30 Domorganist; 
collecte

Do 16 Wilhelminapark
20.15 Klein OperaKoor Wil-
helminapark olv Roel Vogel: 
Barbieri, De Barbier van 
Madrid [Nederlandse versie]; 
€ 10

Vr 17 Geertekerk
20.15 Orkest van Utrecht 
olv Yiorgo Moutsiaras mmv 
Sergio Hamerslag [klarinet]; 
Mozart, Ouverture Idome-
neo, Idomeneo Balletmuziek 
en Klarinetconcert; Mendels-
sohn, 1e symfonie; € 12

Vr 17 Pieterskerk
20.15 Utrechtse Studenten 
Cantorij olv Fokko Olden-
huis: Show de Vozes!; 
€ 12,50/8

Za 18 Domkerk
15.30 Heiko ter Schegget 
[blokfluit], Mieneke van 
der Velden [gamba] en Jan 
Jansen [klavecimbel]; Bach, 
Sonates; collecte

Za 18 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest 
olv Haiko Boonstra mmv 
Satu Anttila [voordracht]: 
Finlandia; Sibelius, Finlan-
dia, Karelia Suite en Valse 
Triste; Klami, Kalevala Suite; 
Kajanus, Rhapsodie opus 5; 
Merikanto, Valse Lente

Za 18 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 
Trajectum olv Manuel 
Visser mmv Daniël van 
der Hoeven [piano]; 
Chopin, 2e pianoconcert; 
Tsjaikovski, 1e symfonie

Za 18 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble 

Trajecti Voces olv Dirkjan 
Horringa: Music, when 
soft voices die; werken van 
Philips, Tomkins, Byrd, Swee-
linck, Padbrué, Elgar, Parry, 
Diepenbrock, J. Andriessen, 
De Leeuw, Vaughan Wil-
liams en Bremer; € 15/8

Zo 19 Domtoren
11.00 Theatergroep Plu-
meau: Een Midzomernacht; 
Familievoorstelling [vanaf 
6 jaar] vol muziek; € 8/6,50 
reserveren [verplicht]
030 2360010

Zo 19 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Groen!; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 19 Willibrordkerk
14.00 Bas Groenewoud 
[orgel]; werken van Mes-
siaen, Dupré en Alain; € 5

Zo 19 Kerkje Fort Blau-
capel
15.00 Koor La Rosa olv 
Hans Noyens; werken van 
Howells, Parry, Vaughan 
Williams, Hearne en 
Burton; € 10

Zo 19 Lutherse Kerk
15.30 Coqu olv Béni 
Csillag mmv Yvonne Peters 
[traverso]; werken van 
Arcadelt, Lasso, Röntgen, 
Manneke en Kleppe; 
€ 12,50/10

Zo 19 Nicolaïkerk
15.30 Kamerkoor Mnemo-
syne olv Caroline Westgeest: 
NL-muziek is vurrrrukkulluk 
- deel I; werken van o.a. 
Micháns, Röntgen, Diepenb-
rock en Dufay; € 15/13

Zo 19 Willibrordkerk
20.15 Cantus Modalis olv 
Rebecca Stewart: De ge-
heime wereld van een mid-
deleeuws verteller; werken 
van Pipelaere; collecte

Ma 20 Stadsschouwburg
20.30 Binnenstadskoor Zan-
gria olv Paul Krijnen mmv 
Tamar Niamut [sopraan], 
Jeroen de Vaal [tenor] en 
ensemble olv David Jansen; 
Monteverdi, Orfeo; 
€ 18/15,50

Wo 22 Geertekerk
20.00 UvA-orkest J.Pz. 
Sweelinck olv Libia Hernán-
dez mmv Iurii Samoilov 
[bariton]; Mahler, Sinfonis-
ches Praeludium en Lieder 
eines fahrenden Gesellen; 
Brahms, Eerste Symfonie

Do 23 Geertekerk
20.00 Utrechts Blazers 
Ensemble olv Jussi 
Jaatinen; L. Andriessen, On 
Jimmy Yancey; Wagenaar, 
Musica dopo l’epistola; 

Schat, Octet; Kuhr, Travel; 
Artac, Train; Ives, Over the 
Pavements; Vannesschi, 
Choro; Van der Linden, In 
an old-fashioned way

Vr 24 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble Mul-
tiple Voice olv Paul de Kok: 
Musica Baltica; werken van 
Sibelius, Schnittke, Kreek, 
Tormis, Pärt en Sisask

Za 25 Domkerk
15.30 Koor van de Domcan-
torij olv Remco de Graas; 
Liszt, Missa Choralis; collecte

Za 25 Willibrordkerk
20.00 Ton sur TON olv 
Onno van Ameijde mmv 
ensemble: Trübsal und 
Trost; Schütz, Musikalische 
Exequien; Monteverdi, 
Sestina; € 15

Za 25 Geertekerk
20.15 Kamerkoor VENUS 
olv Gijs Leenaars mmv 
Dudok Kwartet en Bassem 
Alkhouri [qanún]: Slapeloze 
Nachten; Tsoupaki, El Viento 
[première]; Heppener, Im 
Gestein; Micháns, Herbstlie-
der; Oltra, Tres canciones de 
amor; Brahms, Fünf  Gesän-
ge op. 104;  € 17,50/12,50

Zo 26 Willibrordkerk
14.00 Bernard Bartelink 
[orgel]: orkestwerken voor 
orgel; Vivaldi, concerto 
grosso in a; Mozart, concert 
für ein Flötenuhr; € 5

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

Zo 26 UCK
20.15 Monteverdi Kamer-
koor olv Wilko Brouwers: 
Love is a sicknes; werken 
van Parry, Elgar, Vaughan 
Williams en Finzi; € 12/10

Do 30 Willibrordkerk
20.15 Jong talent in 
concert: Arianne Schipper 
[harp]; collecte

JULI
Vr 1 Nicolaïkerk
20.30 L’Armonia Sonora 
mmv Peter Kooij [bas]: Der 
Friede sei mit dir; werken 
van Bach en Buxtehude; 
€ 15/12,50/7,50

Za 2 Nicolaïkerk
11.00 Menno van Delft 
[klavichord]; € 10/9/5

Za 2 Nicolaïkerk
14.00 Heiko ter Scheg-
get [blokfluit] mmv Karel 
Demoet en Ko Zwanenburg 
[orgel en klavecimbel]; 
€ 10/9/5

Za 2 Domkerk
15.30 Jan Jansen [orgel] 
Buxtehude, Toccata F Dur; 
Bach, ‘Schübler Choräle’; 
Liszt, Fantasie en Fuge 
over ‘Ad nos, ad salutarem 
undam’; collecte

Za 2 Parnassos
20.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek: Typisch...; 
Muziektheater [familievoor-
stelling]; € 9,50/8,50

Za 2 Lutherse Kerk
20.15 La Silva olv Nanneke 
Schaap [viola da gamba] 
mmv Klaartje van Veld-
hoven [sopraan], Beatrice 
Palumbo [sopraan], Beniami-
no Borciani [alt], Erik Janse 
[tenor] en Mitchell Sandler 
[bariton]: Folies d’Espagne - 
muziek en dans; Marais, Fo-
lies d’Espagne; Bach, BWV 
38 Aus tiefer Not, BWV 227 
Jesu, meine Freude; Vivaldi: 
La Follia; € 15/12,50

Za 2 Nicolaïkerk
20.30 Bachconcert; 
€ 15/12,50/7,50

Zo 3 Parnassos
14.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek: Typisch...; 
Muziektheater [familievoor-
stelling]; € 9,50/8,50

Zo 3 Nicolaïkerk
14.00 Parnassus Ensemble: 
Kinderconcert; € 10/9/5, 
kinderen gratis

Zo 3 Willibrordkerk
14.00 Remy Serier [orgel]: 
Transcripties; € 5

Zo 3 Ledig Erf-Weerdsluis
16.30 Culturele Zondag: 
Kadeconcert; muziek in 
bootjes en langs de route; 
info www.culturelezonda-
gen.nl

Zo 3 Nicolaïkerk
17.00 Vespercantorij olv 
Ko Zwanenburg: Schütz, 
Magnificat; collecte

Zo 3 Weerdsluis
19.00 Philharmonie Utrecht 
olv Johannes Leertouwer 
mmv o.a. Monique Krüs 
[sopraan]: operahits uit 
Carmen, Traviata, en het 
wereldberoemde Slavenkoor

Zo 3 Nicolaïkerk
20.30 Consensus Vocalis olv 
Klaas Stok mmv Parnassus 
Ensemble en Ko Zwanen-
burg [orgel]: Bachconcert; 
€ 15/12,50/7,50

Ma 4 Pandhof 
[luisterplaats]
20.00 Arie Abbenes en Bob 
van Wely, beiaard á quatre 
mains

Wo 6 Wilhelminapark
19.30 USConcert olv Bas 

Pollard mmv Dansacade-
mie Lucia Marthas; Brand, 
Match [opdrachtcomposi-
tie]; Sibelius, 5e symfonie; 
Stravinsky, De Vuurvogel; 
€ 20/15

Do 7 Wilhelminapark
19.30 USConcert olv Bas 
Pollard mmv Dansacade-
mie Lucia Marthas; Brand, 
Match [opdrachtcomposi-
tie]; Sibelius, 5e symfonie; 
Stravinsky, De Vuurvogel; 
€ 20/15

Do 7 Willibrordkerk
20.15 Jong talent in con-
cert: Pim Schipper en Joletta 
Bok [orgel]; collecte

Vr 8 Wilhelminapark
19.30 USConcert olv Bas 
Pollard mmv Dansacade-
mie Lucia Marthas; Brand, 
Match [opdrachtcomposi-
tie]; Sibelius, 5e symfonie; 
Stravinsky, De Vuurvogel; 
€ 20/15

Vr 8 Jacobikerk
20.00 Gerrit Christiaan de 
Gier [orgel]: Bach; collecte

Za 9 Domkerk
15.30 David Jansen [orgel]; 
Brahms, Elf Choralvorspiele; 
Guilmant, Quatrième 
Sonate; collecte

Zo 10 Willibrordkerk
14.00 Petra Veenswijk 
[orgel]: Transcripties; € 5

Ma 11 Pandhof [luister-
plaats]
20.00 Christiaan Winter, 
stadsbeiaardier van Alkmaar

Do 14 Willibrordkerk
20.15 Jong talent in 
concert: Seline Haalboom 
[orgel]; collecte

Vr 15 Jacobikerk
20.00 Jan Hage [orgel]; 
collecte

Za 16 Domkerk
15.30 Toon Hagen [orgel]; 
Bach, Grote Orgelmis; 
collecte

Za 16 Geertekerk
16.00 Gonny van der 
Maten [orgel]: Aan de liefde 
uitgeleverd; collecte

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 Jan Pieter Karman 
[orgel] mmv nbtm [viool]: 
Transcripties; € 5

Ma 18 Pandhof 20.00 
Henk Verhoef, beiaardier 
van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam

Do 21 Willibrordkerk
20.15 Jong talent in 
concert: Gerben Budding 
[orgel]; collecte

Vervolg: zie de website.
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www.utrecht-muziekstad.net

www.utrecht-muziekstad.net

Voor vernieuwing van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en het 
aangeven van een geboorte kunt u voortaan een afspraak maken via 
www.utrecht.nl/afspraak. Wachten op uw beurt is dan niet meer nodig. 

Afspraak maken? Ga naar 
www.utrecht.nl/afspraak of bel 
met 030 – 286 00 00. • 

Tijdelijk een-
richtingsverkeer 
spoorviaduct 
Bleekstraat

ProRail gaat het spoorviaduct over de 
Bleekstraat vernieuwen en verlengen. 
Het is onvermijdelijk dat het verkeer 
de komende tijd overlast zal onder-
vinden van de bouwwerkzaamheden. 
Van juni tot december 2011 is het 
deel van de Bleekstraat dat onder 
het spoor door loopt versmald en 
mag het autoverkeer nog maar één 
richting in rijden. De versmalling is 
noodzakelijk voor het onderhoud aan 
de Balijelaan en vanaf 19 juni voor de 
werkzaamheden voor Randstadspoor. 
Vanaf de binnenstadkant [Catharijne-
singel] mogen auto’s dan niet onder 
het viaduct door. Bussen vanuit het 
centrum mogen er nog wel onder 
door. Net als fietsers en voetgangers. 
Meer informatie vindt u op de web-
site www.utrechtbereikbaar.nl. •

De oudste ijssalon van Utrecht is 
niet meer. Carlo de Lorenzo van 
IJssalon Venezia is er met ingang 
van dit ijsseizoen mee gestopt, 
om meer tijd door te kunnen 
brengen met zijn gezin in zijn 
thuisland Italië en daar nieuwe 
activiteiten te ontplooien. Naast 
de ijssalon zette Carlo zich altijd 
actief in voor de leefbaarheid van 
de buurt. Carlo, buona fortuna 
a te! •
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www.wijkraadbinnenstad.nl

Utrecht is Evenementenstad van 
het jaar 2010 geworden. De jury 
die omvang en aantal van de 
evenementen vaststelt en kijkt 
naar een aantal aspecten zoals 
innovatie, beleid, regelingen, 
budgettering en mediabereik, 
vond dat Utrecht er opnieuw bo-
venuit stak. In 2007 heeft de stad 
de prijs ook al gewonnen.

Hoogtepunten vorig jaar waren 
onder meer 25 jaar Festival aan de 
Werf, 30 jaar Nederlands Film Fes-
tival, de zestigste Singelloop, het 
Rietveldjaar, de viering van 100 jaar 
Scouting Nederland en de tweede 
etappe van de Giro d’Italia.
Bij het in ontvangst nemen van de 
prijs sprak burgemeester Wolfsen 
de volgende woorden: ‘We zijn erg 
blij met deze prijs, festivals en eve-
nementen leveren een prachtige bij-
drage aan de profilering van Utrecht 
als stad van kennis en cultuur. Een 
gevarieerd cultureel klimaat maakt 
Utrecht een aantrekkelijke stad om 
te wonen, te werken, te studeren of 
te bezoeken. Cultuur is van belang 
voor de toekomst van onze stad en 
dat gaat verder dan het jaar 2018, 
waarin we Culturele Hoofdstad van 
Europa willen worden.”

Parade
Naast de prijswinnende evenemen-
ten, die weinig of geen overlast 
veroorzaken, zijn er in de Binnenstad 

nog tal van andere kleine en grotere 
evenementen. Een aantal daarvan 
zorgt naast een hoop plezier ook 
voor de nodige overlast voor de be-
woners.
De Parade is een jaarlijks terugke-
rend buitenevenement dat in juli zijn 
tenten opzet in het Moreelsepark. 
Het programma biedt toneel- en 
cabaretvoorstellingen; er zijn diverse 
eetgelegenheden en bars. De Parade 
is één van de aardigste buitenevene-
menten in Utrecht en trekt erg veel 
bezoekers, ook vanuit andere steden 
en dorpen. Dankzij de ligging vlak 
bij het station en de Binnenstad is 
het goed bereikbaar. 

Andere locatie
De locatie heeft naast voordelen ook 
nadelen. De omwonenden ondervin-
den onevenredig veel geluidsoverlast 
van zowel optredens als van het 
publiek en dan vooral van vertrek-
kende bezoekers. Ook het wildplas-
sen in tuinen en tegen hekken en 
het beschadigen van de tuinhekken 
leveren veel ergernis op. Ook is er 
sprake van ernstige vervuiling rond 
het terrein.
De Parade is uitgegroeid van een 
kleinschalig theatergebeuren tot een 
professioneel en omvangrijk evene-
ment. Ook is de termijn sinds 2008 
verlengd tot bijna drie weken, inclu-
sief de op- en afbouw.
De wijkraad heeft in adviezen aan 
burgemeester en wethouders en in 

het ambtelijk overleg de problemen 
voorgelegd, maar ook suggesties 
gedaan voor verbetering. Het zou 
jammer zijn als de Parade vanwege 
de overlast uit Utrecht zou moeten 
vertrekken.
Op korte termijn kan de Parade de 
tenten niet meer opslaan in het Mo-
reelsepark. Het evenement wordt te 
groot en gezien de ontwikkelingen 
in het Stationsgebied komt er ook 
minder ruimte.
Wij hebben burgemeester en wet-
houders geadviseerd te zoeken naar 
een andere locatie, die ook goed 
bereikbaar is en waar geen overlast 
veroorzaakt wordt voor omwonen-
den.
Amsterdam en Den Haag hebben 
ook een andere plaats gevonden 
voor de Parade.

Koninginnedag
Ook Koninginnedag [en nacht] is 
zo’n evenement waar veel mensen 
van genieten, maar ook velen de 
overlast van ondervinden.
Wij hebben burgemeester en wet-
houders al vaker geadviseerd over 
het aanpakken van de overlast. In 
Amsterdam is de Koninginnenacht 
afgeschaft en er wordt een restrictie-
ver beleid gevoerd. Den Haag gaat 
hetzelfde doen. Wat ons betreft 
mag Utrecht dit voorbeeld volgen. 
Wij pleiten voor een verlaging van 

het aantal Db’s tot maximaal 80. 
Vooral op het Domplein heeft het 
geluidsniveau van de optredende 
bands, van 90 Db, een oorverdo-
vend effect waarvan de bewoners 
veel last hebben Door het spreiden 
van de activiteiten vermindert de 
druk op de Binnenstad, maar de ge-
meente is daarvan geen voorstander. 
Het concentreren van de festiviteiten 
maakt het voor de hulpverleners, de 
toezichthouders en de handhavers 
makkelijker hun werk te doen. De 
wijkraad praat inmiddels ook mee in 
de ‘Denktank Koninginnedag” . Tot 
nu toe heeft dat weinig opgeleverd, 
ambtelijk wil men alles liever zo la-
ten als het is.

Uitgekookt
Het culinaire evenement Uitgekookt 
vindt gedurende drie dagen plaats, 
in juni, op het Lepelenburg. Met 
het opbouwen mee is het Lepelen-
burg acht dagen afgesloten. Tijdens 
mooie dagen wordt het park inten-
sief gebruikt door recreanten, daar-
naast ligt het ook in de route van 
de hardlopers die een rondje Singel 
door het Zocherplantsoen doen. Er is 
veel schade aan de grasmat door de 
vrachtwagens die gebruikt worden 
bij de op- en afbouw. Wij pleiten 
ervoor om dit evenement naar elders 
te verplaatsen.

Stadspromotie
Evenementen zorgen voor gezellig-
heid en een levendige Binnenstad. 
Ze lokken toeristen naar de stad en 
genereren inkomsten voor de bedrij-
ven. Daarom vinden wij dat er zeker 
evenementen in Utrecht moeten 
blijven, ook in de Binnenstad. Maar 
waarom zo veel en waarom zo vaak 
in de Binnenstad, waarom duren 
ze zo lang en waarom met zoveel 
lawaai? De Binnenstad is gezellig 
dankzij de combinatie van wonen, 
winkels en horeca en wij willen dat 
graag zo houden. Wij pleiten ervoor 
om kleinschalige niet-commerciële 
evenementen in de Binnenstad toe 
te laten. Voor de grote evenementen 
is voldoende ruimte in de rest van de 
gemeente.
Wij vinden dat dit ook beter past in 
het nieuwe beleid van Stadspromo-
tie om Utrecht te promoten als stad 
van historie, wetenschap en cultuur. •

Hans Dortmond, voorzitter Wijkraad

Opnieuw dè evenementenstad 

Openingsavond Festival aan de Werf 
2011 op de Neude © Dick Franssen

Moestuinieren voor peuters

Gezonde voeding is ontzettend be-
langrijk voor jonge kinderen. Ook 
Cumulus Welzijn werkt daarom met 
ouders en kinderen aan een gezond 
voedingspatroon en een gezond 
gewicht, en wat is er gezonder dan 
groente uit eigen tuin? Speeltuin de 
Kleine Dom en peuterspeelzaal ’t 
Egeltje van Cumulus Welzijn doen 
daarom mee aan het project ‘Makke-
lijke moestuinen voor peuters”.

Het laat kinderen op een speelse ma-
nier ontdekken welke weg groente 
aflegt ‘van grond tot mond’. Peuters 
zaaien hun eigen plantjes, geven ze 

water met een gietertje en zien dat 
de zaadjes ontkiemen. Ook mogen 
ze aardbeiplantjes in de grond zetten 
om later de aardbeien te kunnen te 
plukken en maken ze een vogelver-
schrikker. Zo raken zowel peuters als 
ouders spelenderwijs bekend met het 
groeiproces en de voedingswaarde 
van groenten.

‘Makkelijke moestuinen voor peuters’ 
is een project van Nutricia Nederland, 
in samenwerking met de GG&GD, 
Ludens, Aveant en Cumulus Welzijn. 

Iedereen heeft weleens problemen. Vaak helpt het om hierover met anderen 
te praten. Bijvoorbeeld met familie, buren of vrienden. Het kan gebeuren 
dat u er niet uitkomt of niemand hebt om mee te praten. In dat geval kunt u 
terecht bij de maatschappelijk werkers in uw wijk.
Maatschappelijk werk kan u ondersteunen bij onder andere:
• verwerking ingrijpende gebeurtenissen - relatieproblemen - eenzaamheid 
• opvoedingsproblemen -  echtscheiding - relationeel geweld 
• identiteitsproblemen - zingevingsvragen - leven in een andere  cultuur 
• multiproblemen - arbeidsproblemen - gezondheidsproblemen 
• problemen met instanties - financiële problemen 
• ongeneeslijk zieken - mantelzorg

Het maatschappelijk werk biedt ook 
trainingen en cursussen. 
Aanmelden: telefonisch, via e-mail, 
persoonlijk langskomen tussen 12.00 
en 13.00 uur, adres CMD, Nieuwe 
Koekoekstraat 85 [12.00 – 13.00 uur]
tel. 2758300, maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur.
e-mail maatschappelijkwerk@cumulu
swelzijn.nl
website www.cumuluswelzijn.nl/
maatschappelijkwerk •

Maatschappelijk Werk

Bent u benieuwd naar de moestuin-
tjes van de peuters? Kom gerust eens 
langs bij speeltuin De Kleine Dom, 
of peuterspeelzaal ’t Egeltje om de 
plantjes te bewonderen. 

Speeltuin De Kleine Dom, Lange 
Nieuwstraat 79, tel. 231 37 53
Openingstijden maandag-vrijdag: 
10.00 - 18.00 uur,zaterdag-zondag: 
13:00 - 17:00 uur

Peuterspeelzaal ’t Egeltje, Springweg 
102C, tel. 236 10 50 •

Op 23 mei was in De Kleine Dom in de verrijdbare moestuintjes nog niets boven de 
grond gekomen, ondanks hardnekkig ‘gieteren’ © Patrick van der Sande

Informatieloket 
De Smederij

Om de overgang tussen welzijn 
[financiering door de gemeente] 
en zorg [financiering door het 
rijk] voor u goed te stroomlijnen, 
is er het informatieloket De Sme-
derij . 

Medewerkers van Cumulus, gemeen-
te en Bartholomeusgasthuis staan er 
voor u klaar. Zo hoeft u niet te zoe-
ken naar de juiste persoon of instan-
tie om een specifieke vraag beant-
woord te krijgen, maar bent u met al 
uw vragen bij ons op het juiste adres. 
Tevens is De Smederij het WMO-loket 
voor de wijk. Uw vraag wordt direct 
beantwoord. Indien meer tijd nodig 
is, als er een bezwaarschrift geschre-
ven moet worden of als er bijvoor-
beeld een formulier ingevuld moet 
worden, dan wordt er een afspraak 
gemaakt bij de sociaal raadslieden 
van Cumulus Welzijn. 

Lange Smeestraat 40, [Bartholome-
usgasthuis], maandag en donderdag 
13.30 tot 16.30 uur, dinsdag, woens-
dag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur, tel. 231 02 54, websites www.
cumuluswelzijn.nl/informatiepunten / 
en www.bartholomeusgasthuis.nl •

Sociaal 
raadslieden

Het sociaal raadsliedenwerk biedt in 
het bijzonder informatie, advies en 
ondersteuning op de [rechts-]gebie-
den van sociale zekerheid, belastin-
gen, huur- en zorgtoeslag, arbeid, 
huisvesting, vreemdelingenrecht, 
personen- en familierecht, onderwijs 
en consumentenzaken.
De sociaal raadslieden geven tevens 
budgetadviezen en adviezen over ad-
ministreren, schrijven bezwaarschrif-
ten en vullen formulieren in.

Lange Smeestraat 40 [Bartholome-
usgasthuis], tel. 2523828, maandag 
t/m donderdag van 11.00 tot 12.30 
uur, e-mail 
sociaalraadslieden@cumuluswelzijn.nl, 
website
www.cumuluswelzijn.nl/sociaalraads-
lieden •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Politiek

Altijd wat te beleven
Tijdens elke vergadering van de ge-
meenteraad staat wel iets over de 
Binnenstad op de agenda. Als het 
geen initiatief van de gemeente zelf 
is, dan is het wel geagendeerd door 

Bibliotheek ++
Het besluit om een nieuwe biblio-
theek neer te zetten op het Smak-
kelaarsveld is al in de vorige col-
legeperiode genomen; u herinnert 
zich wellicht nog de twee ontwerpen 
waaruit gekozen moest worden.
In deze periode is dit besluit beves-
tigd, ondanks de druk om te bezuini-
gen. Een moderne toekomstbesten-
dige bibliotheek wordt door onze 
fractie van groot belang gevonden.
Wel is er lang stilgestaan bij de mo-
gelijkheden om aan deze bibliotheek 
functies toe te voegen. 
Er waren twee kandidaten: Artplex, 
een complex met filmzalen voor de 

Politiek

Zondag is rustdag
Momenteel is er in de gemeenteraad 
weer discussie over de zondagse win-
keltijden. Het college wil onderzoeken 
of invoering van het ‘Deventer model’ 
haalbaar en zinnig is. Voor Utrecht 
houdt dit in dat naast de twintig 
supermarkten die een vrijstelling heb-
ben, alle andere levensmiddelenzaken 
in de Binnenstad open mogen. De 
ChristenUnie vindt dit een slecht plan.
Vooropgesteld: de huidige situatie 
is ook niet goed. Doordat een select 
groepje supermarkten open mag zijn, 
is er sprake van oneerlijke concur-
rentie. Wat ons betreft gaan dus alle 
winkels dicht op zondag. Veel partijen 
neigen er eerder toe om alle super-
markten zelf de keuze te laten. Als 
echter alleen supermarkten en andere 
aanbieders van voedingsmiddelen 
open mogen, krijg je ook een oneer-
lijke situatie. Wat doe je bijvoorbeeld 
met winkels die een afdeling levens-
middelen hebben? Wij vrezen een 
sneeuwbaleffect. Tegelijk zorgt die 
vrijgave van de winkeltijden ook weer 
voor oneerlijke concurrentie, omdat 
iedere winkelier wordt gedwongen 
open te zijn. Zeker voor kleine onder-
nemers die iedere euro omzet nodig 
hebben om het hoofd boven water te 
houden. Wat ons betreft blijven dus 
alle winkels op zondag dicht.

Meer dan de vrije markt
De ChristenUnie vindt dat de zondag 
een rustdag is, waardoor duidelijk 
wordt dat het leven meer is dan werk. 
Daarom zijn wij tegen koopzondagen. 
Vaststaat dat de huidige regeling 
niet eerlijk is en zorgt voor oneerlijke 
concurrentie. Verruiming van de win-
keltijden heft één probleem op, maar 
zorgt voor meerdere andere, grotere 
problemen. Ondernemers worden 
gedwongen open te zijn op zondag 
als ze omzet willen maken, en de leef-
baarheid van de stad wordt aangetast. 
Ook doet dit geen recht aan de uitslag 
van het referendum. Bovendien zijn 
ook vakbonden tegenstanders van 
het verruimen van de koopzondagen. 
Wij hopen dat de gemeenteraad be-
seft dat de samenleving veel meer is 
dan de vrije markt. Hopelijk heeft de 
stedelijke politiek ook oog voor rust, 
leefbaarheid, werknemers, kleine zelf-
standigen en de referendumuitslag.•
Groen. En rood. 

Bieb++
In de Binnenstad hebben we helaas 
niet veel open plekken en ruimte. De 
groene plekken die er op en rond het 
Stationsgebied waren, worden de 
komende jaren volgebouwd. Een in 
het oog springende plek is natuurlijk 
het Smakkelaarsveld waar de Bieb++ 
moet gaan komen. Dit gebouw gaat 
niet alleen een bibliotheek, maar 
ook woningen, parkeerplaatsen, een 
bioscoop en kantoren huisvesten. 
De VVD kijkt kritisch naar de manier 
waarop dit gebouw zal worden 
ingevuld. De gemeente zal een groot 
deel van het gebouw gaan bestem-
men voor de centrale bibliotheek en 
een bioscoop. De huidige bibliotheek 
op de Oudegracht kan echter wat de 
VVD betreft nog best een tijdje mee; 
het is een mooie locatie met een 
goede vaste klantenkring. 
Natuurlijk biedt een mooi en glim-
mend pand mogelijkheden, maar 
het is in deze tijden wel een heel 
dure verhuizing voor een gemeente 
die toch al de nodige financiële 
uitdagingen kent. Alleen de inrich-
ting kost al bijna tien miljoen! Het 
grote voorbeeld voor de Bieb++ is de 
nieuwe bibliotheek in Amsterdam. 
Daar blijft echter ook na de miljoe-
neninvesteringen het aantal boekuit-
leningen dalen .... Het zou dus mooi 
geweest zijn als de bibliotheek een 
uitgebreide visie zou hebben over díe 
uitdaging. Tot onze verbazing is die 
er echter nauwelijks. 

Lege stoelen
Nog bonter is het met betrekking 
tot de bioscoop. Het is de voorkeur 
van de wethouder om de bioscoop 
zelf als gemeente te bouwen en 
te gunnen aan ’t Hoogt voor de 
exploitatie. Dit tot grote ergernis 
van andere bioscopen in Utrecht. De 
gemeente gaat hier met belasting-
geld een directe concurrent van 
Springhaver en het Louis Hart-
loopercomplex bouwen. Dat het 
exploitatiemodel van ’t Hoogt nogal 
optimistisch is en er eigenlijk geen 
marktanalyse is gemaakt, maakt 
de VVD bezorgd over de gevolgen: 
Als de bioscoop succesvol is, zullen 
marktpartijen klanten verliezen, en 
mogelijk de deuren moeten sluiten. 
Als de bioscoop níet succesvol is, 
zal de gemeente opdraaien voor de 
mogelijke verliezen. Een ‘lose-lose” 
situatie... 
De VVD vindt dit nou typisch een 
segment waar de markt leidend zou 
moeten zijn. Als er ruimte is voor 
bioscoopzalen zal het niet moeilijk 
zijn om een aanbesteding te doen 
om die zalen door een commerciële 
partij te laten bouwen. Bestaande, 
maar ook nieuwe aanbieders 
krijgen zo de kans om elkaar eerlijk 
te beconcurreren, daar zal de 
Utrechtse bioscoopbezoeker beter 
van worden: kwaliteit en prijs zullen 
verbeteren. Dat er ook een segment 
‘kwetsbare” films is waar wellicht 
gemeentelijke subsidie voor nodig is, 
zou je ook anders kunnen aanpak-
ken, bijvoorbeeld door álle Utrechtse 
bioscopen de financiële mogelijk-
heid te geven om deze mooie films 
‘die vrijwel niemand wil zien” te 
draaien. 
Als de gemeente dan zo graag geld 
geeft voor lege stoelen, dan kunnen 
alle bioscopen daar wat ons betreft 
voor in aanmerking komen... •

Voorstraat moet beter
De overlast en onveiligheid op de 
Voorstraat blijven voortduren. Het 
CDA vraagt hier opnieuw aandacht 
voor met de notitie ‘Naar een
voorname Voorstraat’ en doet voor-
stellen aan het college. Het CDA wil 
de integrale aanpak van het gebied 
intensiveren, waardoor de veiligheid
verbetert en overlast, straatvuil en 
achterstallig onderhoud terugge-
drongen worden. “De Voorstraat is 
een bijzonder kwetsbaar gebied, ze-
ker als het om veiligheid en overlast 
gaat. Er wordt al het een en ander 
gedaan door de gemeente, maar 
dat is voor ons lang niet genoeg, we 
zien te weinig vooruitgang, vandaar 
dat we met een eigen notitie zijn 
gekomen”, zegt raadslid Sander van 
Waveren.

Doorpakken
Aanhoudende overlast voor bewo-
ners en ondernemers, de problemen 
met drugsdealers en het vele zwerf-
vuil zijn het CDA al jaren een doorn 
in het oog. Het CDA wil nu door-
pakken om van de Voorstraat weer 
een schone en voorname toegangs-
weg te maken, een straat die weer 
aantrekkelijk is voor ondernemers 
en winkelend publiek. Zo moet er 
naar de chaotische verkeerssituatie 
gekeken worden, moet er haast ge-
maakt worden met het opknappen 
van panden en moeten initiatieven 
van ondernemers en bewoners die 
een positieve bijdrage hebben voor 
de buurt op meer steun kunnen re-
kenen van de gemeente. ‘Dat laatste 
heeft vooral betrekking op het
afgeven van bijvoorbeeld een ter-
rasvergunning in een straat waar 
dat de sociale samenhang en het 
veiligheidsgevoel ten goede komt. 
In zulke gevallen moet de gemeente 
afwijken van haar lijn en de veilig-
heid en de uitstraling van de buurt 
voorop stellen’, aldus Van Waveren.•

Ook wie de lokale politiek maar zij-
delings volgt – en dat is al heel wat 
– weet dat D66 zich bekommert 
om het groen in de Binnenstad. En 
elders. Onze standpunten over de 
bomen langs de grachten en het 
groen in het Stationsgebied zijn 
daar voorbeelden van. Soms kunnen 
we de boel niet zo groen toveren als 
we zelf wel zouden willen, maar we 
veronachtzamen groen nooit. 
Op het moment van schrijven van 
dit stukje, is groen ook een beetje 
rood. Het college van b&w heeft 
een omvangrijk maatregelenpakket 
aangekondigd om de CO2-uitstoot 
te verminderen. Het is een mooi 
plan met aandacht voor de econo-
mische kansen, voor de financiële 
voordelen van duurzaamheid, voor 
ideeën die bij mensen in de stad 
leven, voor innovatie. Het maatre-
gelenpakket kan, afgezien van wat 
politiek gerommel in de marge, op 
de steun van D66 rekenen. Op één 
punt na. Daar twijfelen we nog 
over. Dat punt is de zogenaamde 
warmtescan. Een warmtescan is een 
luchtfoto, gemaakt door een heli-
kopter. Waar veel warmteuitstraling 
is, en dus energieverbruik, kleurt de 
foto rood. 

Warmtescan
In andere gemeenten is deze 
warmtescan met succes uitgevoerd. 
Het is een vrij voordelige manier om 
vast te stellen waar je verbeteringen 
kunt realiseren. In Amersfoort heeft 
het bijvoorbeeld tot 800 energie-
besparende maatregelen geleid 
van inwoners die hun ‘rode pand’ 
verduurzaamd hebben. Da’s mooi. 
Maar hoe betrouwbaar is zo’n scan 
eigenlijk? En hoe groot is het risico 
dat strenge milieufundamentalisten 
uw huis bestempelen als milieuramp 
terwijl u volstrekt legaal aan het 
zonnebanken was met uw wasdro-
ger aan? Je kunt er wietplantages 
mee opsporen, maar criminaliteit 
bestrijden we niet met duurzaam-
heidsgeld. Er kunnen ook mensen 
verdacht worden van het hebben 
van een wietplantage, terwijl ze 
gewoon iets anders ‘warms’ doen. 
Kortom: die warmtescan heeft 
duidelijke voor- en nadelen. Van 
D66 mag u verwachten dat we een 

actieve bewonersgroepen. Belang-
rijkste onderwerp van de laatste tijd 
was wel de Bieb-plus, waarover de 
besluitvorming nog niet is afgerond. 
Drie uur lang vergaderde de raads-
commissie erover: wie met wie in het 
gebouw mag, waar de gemeente 
wel of niet voor betaalt, hoe de ex-
ploitatie van de lovepartners eruit ziet 
en als slotakkoord de vraag `waar 
besluiten we nu eigenlijk precies 
over`. Want een open eind, daar 
houden we niet meer zo van. Wel 
bijzonder hoe lang je kunt vergade-
ren over een cultuuritem, zonder het 
over 
cultuur te hebben. Het gaat alleen 
over geld. Nut en noodzaak van Bieb 
en Filmhuis, welke omvang, hoe 
groot is de vraag, wat is eigenlijk 
precies de vraag, wat betekent de 
digitalisering voor een Bieb en wat 
is de beste plaats? Veel vanuit het 
verleden al dichtgetimmerde opvat-
tingen. 
Bang dat er weer van alles anders 
mee gaat schuiven bij veranderende 
besluiten?

Gijzelen
Zo lijkt dat ook bij Hoog Catharijne. 
Het recente winkeliersbezwaar tegen 
de vormgeving van het vernieuwde 
gebouw mag niet veel aandacht krij-
gen van gemeente en Corio, ook al 
leidt dat tot een vermindering van de 
breedte van de betonnen plaat over 
de open te graven Catharijnesingel 
van nu 120 naar mogelijk 40 meter. 
Iedereen is tegen die 120 meter, maar 
`we hebben ooit zo besloten....`. We 
laten ons gijzelen door oude beslui-
ten, ook als deze niet meer op draag-
vlak kunnen rekenen. Vanuit GL heb-
ben we de [hopeloze?] discussie toch 
maar weer opgepakt. Het college lijkt 
te bewegen tot een stadsdebat over 
de architectuur van het Stationsge-
bied [een eerste stap?] en er is al sup-
port van stedelijke architectuurclubs.
De Wijkraadpleging van de Wijkraad 
Binnenstad geeft weer mooie hand-
vaten om meer aandacht te besteden 
aan de bereikbaarheid van het Sta-
tionsgebied en de voorlichting over 
alle plannen. Het college zal een ant-
woordbrief naar de raad sturen en we 
hebben als GL al aangegeven er met 
het college over te willen spreken. 
De bereikbaarheid is onder druk van 
Solgu, Cobo, Fietsersbond al hoger op 
de politieke agenda van alle partijen 
gekomen. Voor de zomer komen er 
uitgewerkte voorstellen.

 
Als collegepartij moeten we ook ui-
terst alert blijven dat de participatie 
ook werkelijk uitgevoerd wordt. Bij 
de Strosteeg lag het initiatief weer 
bij een ontwikkelaar en die werd er 
ambtelijk niet op gewezen, dat we 
dat tegenwoordig anders willen aan-
pakken in de stad. Eerst maar eens 
praten met buurt en omwonenden, 
om gevoel te krijgen voor historie, 
wensen, verwachtingen en bruikbare 
ideeën. Met het advies van de Wijk-
raad en de druk van de omwonenden 
was het logisch dat het plan sneu-
velde in de raad. GroenLinks daagt de 
buurt wel uit om zelf initiatief te ne-
men met een visie op de verloederde 
Strosteeg!
 
De komende periode staat de herin-
richting van het Janskerkhof op de 
agenda. Een mooie kans op groei 
naar een stadshart met kwaliteit. De 
financiën dwingen tot fasering, maar 
het intensieve overleg van alle betrok-
ken bij de planvorming moet wel op 
termijn in daden worden omgezet. 
Voor de zomer komt dan nog de ho-
recanota. Misschien dat het leidt tot 
minder dagelijkse mails aan raads-
leden van horeca-ondernemers die 
zich beperkt voelen en bewoners die 
zich weggedrukt voelen. Voor GL is 
een stevige aanpak van overlastge-
vende horeca op zijn plaats, maar nu 
lijkt niemand nog te weten waar ie 
aan toe is, zeker bij vergunningver-
lening. GroenLinks staat open voor 
nuttige inbreng bij de komende de-
batten daarover. •

Chiel Rottier www.chielrottier.nl 

heel zuivere afweging maken. Als u 
een mening heeft die kan bijdragen 
aan het maken van die afweging, 
dan zijn we blij met uw e-mail aan 
D66@utrecht.nl •

films die vaak niet gedraaid zullen 
worden in de commerciële bioscopen 
en het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten [UCK]. Via wat genoemd 
wordt een aantal business cases is 
gekeken naar haalbaarheid. Conclu-
sie was dat Artplex wel haalbaar is, 
het UCK om financiële redenen niet. 
Geld voor de meerkosten huisvesting 
is er niet, althans daar heeft de raad, 
inclusief de PvdA, niet voor gekozen. 
Wij geloven in de levensvatbaarheid 
van wat er nu gepland staat; het 
wordt een goede bibliotheek in een 
fraai gebouw.

Binnenstad en groen
Als PvdA vinden we de Utrechtse 
parken parels voor het aanzicht van 
de stad. Wandelaars, hardlopers, 
hondenbezitters, mensen zonder ei-
gen tuintje genieten dagelijks van het 
Zocherpark en park Lepelenburg. We 
zijn dan ook blij dat het college het 
onderhoudsniveau van parken hoog 
in het vaandel heeft. Zo houden we 
het er mooi en aantrekkelijk om in te 
verblijven. 
Uit een artikel in het AD bleek dat op 
mooie dagen veel mensen gebruik 
maken van het park Lepelenburg. 
Gevolg daarvan is wel dat als zo 
veel mensen er lang verblijven er 
veel behoefte is aan een toilet. Tot 
voor kort was er geen voorziening 
en werd er veel wildgeplast of bij 
omwonenden van het Lepelenburg 
aangebeld. Heel vervelend voor de 
Binnenstadsbewoners. Nu staat er 
een zogenaamde plasmast voor man-
nen. Voor vrouwen is er echter niets. 
Daarom gaan we als fractie vragen of 
ook voor hen, al was het alleen maar 
op hoogtij- momenten, een oplossing 
voor kan komen. Zo houden we het 
groen mooi en bruikbaar.

Guerrilla gardening
Groen staat ook onder druk in het 
Stationsgebied. Daar waar mogelijk 
willen we kiezen voor groen in plaats 
van stenen, bijvoorbeeld bij de nieuw 
aan te leggen oevers van de weer 
open te breken Catharijnesingel. 
En als laatste voor het fenomeen 
‘guerrilla gardening’, Wat ooit begon 
met het weghalen van een stoepte-
gel voor het huis om daar een paar 
zonnebloemen te zaaien, is inmiddels 
uitgegroeid tot een wereldwijde be-
weging van tuinders. Daarbij worden 
openbare stukjes groen ook steeds 
meer benut, mooi gemaakt en soms 
zelfs als moestuin gezamenlijk door 
de buurt onderhouden. •

Bibliotheek ++: VVD twijfelt, PvdA voor.
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’Zeg het maar’
‘Zeg het maar’, of eventueel ‘Zegt u 
het maar’. 
Van de drie keer dat ik in de Binnen-
stad iets wil kopen of bestellen, krijg ik 
zeker één keer dat bevel. Na het afre-
kenen hoor je altijd ‘fijne dag’ of – vaak 
vanaf donderdag al - ‘fijn weekend’, 
waaruit je kunt afleiden dat ze eigenlijk 
helemaal niet boos op je zijn. ’t Is meer 
een kwestie van niet weten hoe je op 
een aardige manier vraagt hoe je ie-
mand van dienst kan zijn.
‘Fijne dag’ zei de laborant die mij bloed 
afnam voor een operatie later diezelfde 
morgen. In de schouwburg, om kwart 
voor twaalf, terwijl ik omviel van de 
slaap, wenste de jongen van de garde-
robe me ‘nog een fijne avond’. Ik wilde 
alleen nog maar fijn naar m’n bed.
D.F. •
 

tussen lente en 
zomer
op de grens
tussen lente en zomer
houd ik de tijd
nog even vast
maak er ruimte voor

de dagen lengen
de dagen korten
het licht glipt zomaar
tussen je vingers door

een merel zingt
de bomen staan volbladig
mooi te wezen
groen in vele tinten

het is goed toeven
hier vandaag in
dit stukje niemandsland
tussen lente en zomer

Oeke Kruythof
Op verzoek van de nieuwe eigenaar van 
Achter de Dom 6 [het hoekpand waarin tot 
voor kort punkkapper Devilish zat] heeft 
Stadswerken op 18 mei twee van de drie 
bomen aan het begin van de straat gekapt, 
zeer tot woede van veel omwonenden. 

Er was voor de bomen in november een velvergun-
ning aangevraagd, die gepubliceerd is in Gemeente-
berichten. Bezwaren zijn toen niet binnengekomen. 
Na de verlening van de vergunning in januari had 
opnieuw een publicatie in Gemeenteberichten moe-
ten komen, omdat er dan gedurende zes weken 
een tweede mogelijkheid is bezwaar te maken. Als 
gevolg van problemen met het computersysteem 
is er echter geen publicatie geweest. [Stadswerken 
meldt ter geruststelling dat het computersysteem 
thans wèl in orde is]. 

‘Omstandigheden’
Toen de dag van de kap was bepaald, werd een 
zogenaamd Wijkbericht opgesteld, dat is een me-
dedelingenblad dat huis aan huis wordt verspreid in 
een buurt waar iets gaat gebeuren. ‘Door omstan-
digheden is dit bericht niet gedrukt en verspreid. 
Wij betreuren dit’, zo schrijft senior communica-
tiemedewerker Peter-Paul Hellings aan één van de 
omwonenden. De twee gekapte bomen waren niet 
ziek, en vormden ook geen gevaar voor de omge-
ving. Ze zijn weggehaald omdat de eigenaar van 
Achter de Dom 6 vond dat ze te veel licht wegna-
men en zijn gevel beschadigden. Stadswerken, die 
stompjes van ongeveer een meter hoog liet staan, 
zal de bewoners uitnodigen voor een gesprek over 
de keuze van kleinere, nieuwe bomen. Achter de 
Dom 6 wordt een wijnproeverij. Een terrasje voor 
de deur, zou de bedoeling zijn. •

Gebed zonder end

Eindhalte tram snel naar 
Jaarbeurskant

De eindhalte van de sneltram verhuist zo snel moge-
lijk voor een aantal jaren naar de westkant van het 
station. De tijdelijke halte komt op de plaats van de 
parkeergarage Jaarbeursplein, die met spoed wordt 
gesloopt. De verplaatsing is nodig omdat de NS de 
ruimte aan de Binnenstadskant nodig heeft voor 
werkzaamheden aan het nieuwe Centraal Station. 
Ook het busstation zuid gaat naar de Jaarbeurszijde, 
op een terrein naast de Rabobrug, die overigens 
nog niet klaar zal zijn als het busstation in gebruik 
wordt genomen. 
Intussen heeft het BRU[Bestuur Regio Utrecht], ver-
antwoordelijk voor de aanleg van de sneltram naar 
De Uithof, de verwachting van de gemeente dat de 
tram in 2015 kan rijden, getorpedeerd. Het wordt 
zeker 2018. •

De overlast voor de omwonenden van de ABC-straat duurt voort. Het behandelcentrum voor drugsverslaafden staat 
er nog lang niet. De aannemer is voorlopig nog in de gigantische bouwput in de weer met ijzervlechten en beton-
storten. Het is zo langzamerhand een generatie geleden dat het Wilhelmina Kinderziekenhuis de ABC-straat verliet 
en de ellende begon. Hoeveel geld zou dit onzalige project [niet passend in een fijnmazige omgeving, en bovendien 
zijn er in de zuidelijke Binnenstad al zorginstellingen genoeg] de gemeenschap uiteindelijk kosten?

Bomenkap overrompelt buurt

De bouwers van het nieuwe Centraal Station en van 
het Stadskantoor hebben van b&w toestemming 
gekregen om zo nodig zeven dagen per week 24 
uur door te gaan. Tot nu toe mag in het Stations-
gebied zes dagen per week van zeven tot zeven 
worden gewerkt. Volgens de Projectorganisatie 
Stationsgebied heeft het college de beslissing pas 
na lang beraad genomen, maar is er geen andere 
oplossing. ‘Bij dergelijke grote projecten kun je de 
zeven tot zeven-regel niet handhaven’. Het ziet er 
naar uit dat het nieuwe beleid op meer bouwplaat-
sen gaat gelden. 

Bouwers mogen continu 
doorgaan
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