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Colofon

In het AD/Utrechts Nieuwsblad stond iets wat we niet moch-
ten weten, namelijk dat NS Poort op drie na alle dertien pan-
den aan de Van Sijpesteijnkade wil slopen en het hele gebied 
vervolgens wil volbouwen met kantoren, die qua hoogte al 
snel oplopen van 45 meter aan de rand tot negentig meter in 
de buurt van het Stadskantoor.
Deputaties van de wijkraden Binnenstad en West hoorden 
het nieuwtje vertrouwelijk op het kantoor van de Projectorga-
nisatie Stationsgebied [POS]. Een paar dagen later stond het in 
de krant. 
Weer een paar dagen later hoorde de Binnenstadskrant op 
een vergadering van het Platform Zuidelijke Oude Stad dat de 
voorzitters van de twee wijkraden bij de POS op het matje wa-
ren geroepen. De POS was erg boos en verteld werd dat ook 
de wethouder heel ontdaan was. [Ze wist nergens van, bleek 
later.] Het vertrouwen, zo zei de POS, was volkomen weg. 
Als straf zouden de wijkraden voorlopig geen vertrouwelijke 
informatie meer krijgen. 
Wie kon er, zo werd op de Platformvergadering gevraagd, van 
dat uitlekken nu eigenlijk last hebben? De conclusie was: NS 
Poort, omdat de tegenstanders van het plan nu meer tijd heb-
ben hun verzet te organiseren.
De wijkraad Binnenstad praatte niet zo lang over het incident. 
Het was immers duidelijk dat het lek niet bij één van de leden 
kon zitten. Geen van hen zou namelijk zoiets doen. 
Dat zou inderdaad wel eens zo kunnen zijn. De wijkraad is 
gek op vertrouwelijkheid. Een lid heeft zelfs ooit voorgesteld 
notulen van vergaderingen nooit openbaar te maken, ‘want 
dan kun je vrijer praten’. 
Het is waar dat ambtenaren zelfs over de meest onschuldige 

plannen en ideeën [bomenvisie, lichtroute, enz.] alleen 
met de wijkraad willen praten met de deuren dicht. Overal 
moeten eerst b. en w. hun zegen aan hebben gegeven. De 
angst regeert in deze onzekere tijden, waarin zoveel banen 
en posities op het spel staan.
De wijkraad geeft er aan toe, met het argument dat op die 
manier nog wel eens een plannetje enigszins kan worden 
bijgesteld voordat het in het college komt. 
Maar het hele gedoe is wel volkomen in strijd met het colle-
geprogramma, dat met veel poeha verkondigt dat de burgers 
van de stad in een heel vroeg stadium bij alle plannenmakerij 
worden betrokken. • 
     [Zie ook bladzijde 5.]

Adressen

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

Geheimschrijvers

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

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

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.DNU.nl [de Nieuwe Utrechter]. [digitale krant met veel stads-
nieuws en soms pittige commentaren]
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.utrecht.nl [site van de gemeente]

Interessante websites

Dick Franssen

 Vuile handen. Met dank aan NikkiSoaps. © Sjaak Ramakers

Alle beetjes helpen

De laatste jaren heeft onze penningmeester het moeilijk de 
begroting sluitend te maken. Sommige uitgaven stijgen; 
de inkomsten [uit subsidies en bijdragen van particulieren] 
nemen niet toe. Dankzij een heel sober beleid [zelden iets 
declareren, enzovoort] redden we het tot nu toe net. Maar 
2012 wordt problematisch.
Uit enquêtes blijkt elke keer opnieuw dat veel bewoners ons 
blad waarderen. Sommigen laten dat blijken, niet alleen met 
woorden, maar ook met geld. Er is zelfs iemand die ons elk 
jaar honderd euro geeft. Wij zijn die mensen zeer dankbaar. 
Geïnteresseerden die buiten de Binnenstad wonen of hun 
brievenbus delen met andere bewoners, waardoor een ‘losse’ 
Binnenstadskrant zelden bij hen terechtkomt, krijgen ons blad 
met de post. Tot nu toe hoeven ze daar niets voor te betalen. 
Graag willen we dat zou houden, omdat we ons helemaal 
richten op het maken van de krant en zo weinig mogelijk 
administratieve rompslomp willen. Om die reden – en
om te laten zien dat in deze vercommercialiseerde tijd niet 
alles handel hoeft te zijn – plaatsen we geen advertenties.
Vrijwel onderaan rechts op deze pagina wijzen we altijd in 
een zwart blokje [met witte letters] op de mogelijkheid ons 
financieel te steunen. Dit keer doen we dat nadrukkelijker. 
De meeste van u hebben niet om die krant gevraagd, dat is 
waar. Maar niettemin: maakt u alstublieft wat over op onze 
girorekening. Alle beetjes helpen. •
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Het moeilijkste van het werk vindt ze niet om de 
vaak vieze vuilniszakken binnenstebuiten te keren 
op zoek naar een adres van de eigenaar, maar om 
in te schatten wat ze moet geloven. ‘Als ik twijfel 
geef ik alleen een waarschuwing. Ik wil mensen 
niet ten onrechte bekeuren.We zijn er ook echt 
niet op uit om boetes te geven. We willen ze wel 
een kans geven om het alsnog goed te doen. Dat 
is het doel.’ En omdat ze dat doel het belangrijk-
ste vindt: geen vuilnis op straat daar waar het niet 
hoort, daarom vindt ze het werk juist leuk.
Drieëneenhalf jaar geleden begon ze als mede-
werker Toezicht en Handhaving. Het leek haar 
goed: meehelpen aan de veiligheid en schoon-
heid van de stad. En ze vindt het inderdaad mooi 
werk. ‘Geen dag is hetzelfde. Het contact met 

mensen is boeiend, de positieve en negatieve 
aspecten.’ 

Bacteriën
Controleren op verkeerd geplaatst vuilnis is niet 
haar enige taak. Ze moet ook surveilleren op 
plekken waar veel autodiefstallen en woningin-
braken zijn of jongeren rondhangen, overlast 
signaleren, mensen aanspreken op hun gedrag, 
controleren op fietsen in het voetgangersgebied, 
op naleving van het hondenbeleid, etc.
Wat in 2007 de Reinigingspolitie deed, doen nu 
de medewerkers van Toezicht en Handhaving. 
Verkeerd aangeboden vuilnis opsporen wordt nu 
verdeeld over het hele team, wat betekent dat 
de medewerkers zo eens in de twee weken die 

Zoeken in vuilniszakken
Jacqueline van Eimeren

Ze kent inmiddels alle smoesjes van mensen die ze betrapt op het verkeerd buiten zetten 
van hun vuilnis. 
‘Oh, maar ik wist niet dat het vandaag niet mocht.’
‘Ik heb het wel op tijd buiten gezet, maar de vuilniswagen heeft het niet meegenomen.’
‘We zijn hier nog maar net komen wonen, dus we wisten de dag niet.’
Mandy Scheel, buitengewoon opsporingsambtenaar bij Toezicht en Handhaving, vertelt het 
met een enigszins gelaten glimlach.

© Patrick van der Sande

speciale dienst hebben. 
Maar ook als ze een andere dienst hebben, letten 
boa’s [buitengewoon opsporingsambtenaren, 
zoals Mandy] er altijd op. Een volle vuilniszak kan 
heel erg vies zijn, vooral in de zomer. Je komt van 
alles tegen, zoals vlees- en fruitafval, niet alleen 
van particulieren, maar ook van bedrijven. Met 
een mondkapje, een overall en handschoenen 
beschermen de boa’s zich tegen de bacteriën. 
Mandy:’ Het is natuurlijk niet altijd dankbaar 
werk. Want mensen blijven mensen. Het is vaak 
gemakzucht. Je kan ze elke keer weer opnieuw 
uitleggen dat ze dit of dat niet moeten doen...
ze krijgen een boete en vervolgens doen ze het 
weer. ‘Begrijp je het dan niet?’ denk ik dan. Dat 
kan wel eens irritatie geven. Maar we blijven al-
tijd professioneel en behandelen mensen met res-
pect, zoals we zelf ook behandeld willen worden. 
Daar zijn we in getraind tijdens onze opleiding.’

Laatdunkend
Als Mandy dan toch iets moet bedenken wat 
ze niet prettig aan haar werk vindt, is het dat 
mensen soms laatdunkend doen. Dat ze ‘maar’ 
stadswachten zijn, een stel nietsnutten. ‘Hebben 
jullie niks beters te doen?’ horen we dan, of: ‘Ga 
toch boeven vangen.’ En: ‘Jullie mogen niks, jullie 
zijn niet opgeleid.’ 
Maar inmiddels is er een hoop veranderd. ‘Ze 
weten niet dat wij ondertussen een hele andere 
organisatie zijn. Zo zijn we nu geen stadswach-
ten meer, maar werken we bij de gemeente en 
kunnen we wel degelijk boetes uitschrijven. De 
meeste mensen binden dan wel in. Zodra je aan 
hun portemonnee komt, willen ze ineens wel hun 
hondenpoep en afval opruimen.’

Het verschil met politieagenten is dat ze geen wa-
pen bij zich dragen. Maar ook dat vindt Mandy 
geen bezwaar. ‘Een wapen garandeert nog 
geen veiligheid. Je mond is je sterkste wapen. 
Het gaat om de manier waarop je met mensen 
spreekt. Ik vind het ook wel een uitdaging als 
mensen negatief zijn, om daar een positieve draai 
aan te geven. Ik weet dat ik de wereld niet kan 
veranderen, maar je kan mensen wel een ander 
perspectief laten zien. En als je iets goed uitlegt, 
begrijpen ze het ook wel. ‘Als iedereen z’n vuilnis 
maar her en der op straat gooit, verpaupert de 
hele stad, ik denk toch niet dat dat de bedoeling 
is,’ zeg ik dan.’

Terug naar het dorp
Al vindt ze het dan prettig om in de stad te 
werken, ze zou er niet willen wonen. ‘De drukte, 
iedereen is gehaast, alles moet vlug-vlug, ieder 
leeft voor zich. In een dorp heerst er toch een 
andere mentaliteit. Er is meer contact tussen de 
mensen. Men zegt elkaar goeiendag. En het is 
er ook schoner.’ Bewoners ruimen het vuil op 
de straat meer zelf op, heeft ze het idee. Ze is 
daarom blij dat ze na haar dienst de stad uit kan 
rijden, naar haar huis in een rustig dorpje. •
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De schone pers van Drukkerij Pascal

’Kom je om te schrijven over vuile handen? 
Die hebben wij hier al lang niet meer’, lacht 
Frans Boon, eigenaar van Drukkerij Pascal in 
de Ridderschapstraat. ‘Heb je de voordeur 
gezien?’ Hij doelt op de poster met de tekst 
DUURZAAM BEZORGD. 

Drukkerij Pascal zit met elf bedrijven uit de 
grafische sector uit Midden-Nederland in een 
duurzaamheidskring. Samen ondertekenden ze 
in april 2011 een intentieverklaring: binnen drie 
jaar vijftien procent minder milieubelasting per 
kilo drukwerk. Pascal staat nu mooi bovenaan als 
minst vervuilend bedrijf.
‘We hebben groene stroom, een zeer moderne 
milieuvriendelijke drukpers en milieuvriendelijke 
inkten. De platenmakers gebruiken vrijwel geen 
zware chemicaliën meer en we bezorgen als het 
maar enigszins kan met de fietskoerier. Verder 
wassen wij onze poetslappen; we gooien ze niet 
weg. Dat wassen gebeurt met duurzame was-
middelen. En wij gebruiken papier dat niet alleen 
FSC gecertificeerd is, maar ook door andere keur-
merken.’

Kleur van de dag
Bij iedere nieuwe drukopdracht met een andere 
kleur moet de pers honderd procent schoon zijn. 
Dat betekent veel schoonmaken. Dat is door de 
nieuwe persen al een stuk minder dan vroeger, 
omdat ze zelfreinigend zijn en meer kleuren aan 
kunnen. Om zo min mogelijk wasmiddelen te ge-
bruiken, doet Pascal de opdrachten die dezelfde 
kleuren nodig hebben achter elkaar. Met minder 

kleurwissels hoef je ook minder schoon te maken. 
En dan is er de Colour of Today, de nieuwe inkt 
die is samengesteld uit de kleine beetjes inkt die 
overblijven na het drukken. Vroeger werden deze 
restinkten door een chemische afvalverwerker 
afgevoerd, nu worden ze hergebruikt. 
Twintig jaar geleden kwam al het afval op straat. 
Toen had je bij plaatmaken nog films nodig en in 
het begin kwamen al die ontwikkelchemicaliën 
in het afvoerputje. De bewustwording moest nog 
helemaal op gang komen. Tegenwoordig heeft 
Drukkerij Pascal per jaar slechts tweehonderd liter 
onbruikbare inkt die naar verwerkingsbedrijven 
gaan die geselecteerd zijn op hun milieuvriende-
lijkheid.

Jaarverslagen
‘Er is nog wel wat te winnen’, zegt Frans. ‘Zo 
gaan we een elektrische bestelwagen aanschaf-
fen. Liefst doen we dat samen met andere 
ondernemers uit de Binnenstad. Samen heb je 
meer invloed dan alleen. En uiteindelijk willen we 
alleen kringloop-gecertificeerde inkten gebruiken. 
We zijn in gesprek over de mogelijkheden met 
leveranciers. Je zou gek zijn als je niet duurzaam 
zou werken, het levert ook omzet op.’
Drukkerij Pascal is sinds 1974 gevestigd bij [en la-
ter: in] de Binnenstad, eerst op de Kleine Singel in 
een pakhuisje en nu in de Ridderschapstraat waar 
drie panden aan elkaar geschakeld zijn.  
    
Door internet zijn er veel drukkers verdwenen. Er 
zijn er in de Binnenstad nog vier. Programma’s, 
zoals dat van de Stadsschouwburg, worden te-

Frans Boon in zijn brandschone drukkerij © Humphrey Daniëls

Elaine Vis

genwoordig voornamelijk digitaal verspreid. Ook 
jaarverslagen zijn meestal digitaal. En kleine opla-
ges worden geprint bij copyshops. 
‘Wij hebben ons gericht op een breed aanbod, 
van ontwerp, met jonge grafische ontwerpers, 
tot drukwerk. Het afwerken besteden wij uit. Ons 
merk is duurzaamheid. Als het duurzamer kan en 
het kost wat meer geld, dan kost het maar wat 
meer geld’, zegt Boon stellig.

Verbinden 
De overlast van de vrachtauto van de papierleve-
rancier weegt op tegen de levendigheid die dit be-
drijf meebrengt in de wijk, vinden omwonenden. 
Frans Boon is geliefd. ‘Ja, daar zorgt hij wel voor’, 
zegt een buurvrouw. ‘In januari is er in de drukkerij 
altijd een maaltijd met buurtbewoners erbij. En 
op Koninginnedag staat er een podium voor het 
bedrijf waarop ook de mensen uit de straat hun 
kunsten opvoeren. Soms wordt er een buurtborrel 
georganiseerd in de drukkerij.’
Verbinding is het levensmotto van Frans Boon. Er 
zijn verhalen dat hij bijvoorbeeld gratis een stapel 
kerstkaarten voor de buurvrouw of een dichtbun-
del voor een Koerdische dichter drukte. Nu ligt er 
een goed leesbaar krantje op tafel, een project van 
twee pas afgestudeerde vrouwen, vrijwilligers van 
Stichting Vrolijkheid, die kinderen van asielzoekers 
met kinderen uit de wijk Oog in Al samenbrengt. 
Maar er worden ook kunstboeken gemaakt en 
allerlei drukwerk voor bedrijven, instellingen en 
particulieren, veelal uit de Binnenstad. ‘Ik ben de 
Binnenstad’, zegt Frans lachend. •
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Vetafzuiger in bedrijf © Dick Franssen

Bij een vetverstopping in de riolering 
probeert het water naar alle kanten 
te ontsnappen, bijvoorbeeld naar de 
straat. Dat water stinkt, het is riool-
water. Bewoners van de Servetstraat 
weten nog goed hoe het ruikt, toen 
het daar bij een horecaonderneming 
uit de hand liep. Dat dergelijke in-
cidenten niet vaker gebeuren is te 
danken aan vetafscheiders, dat zijn 
putten waarin het vet wordt opge-
vangen. Elk horecabedrijf dat veel 
bakt of braadt, moet een dergelijke 
put hebben, hoe dichter bij de goot-
steen hoe beter. Maar nog altijd 
zijn er bedrijven zonder afscheider. 
Soms is dat een gevolg van onwe-
tendheid, soms van gemakzucht. 
Een enkele keer is het ook gewoon 
een centenkwestie: de ondernemer 
heeft geen zin er geld aan uit te 
geven. Een put kost – met afdek-
kingen – al gauw tussen de duizend 
en 2500 euro. De afscheiders zijn 
van kunststof, beton en in uitzonde-
ringsgevallen zelfs van roestvrij staal.

Kabels
Wladimir Schouten behandelt bij 
Stadswerken alle vergunningen voor 
aansluitingen op de riolering. Hij 
weet daardoor bijvoorbeeld precies 
hoe ver het is met de bouw van 
Leidsche Rijn en wat er op andere 
plaatsen in de stad gebeurt. Ook 
aanvragen voor vetputten komen bij 

hem langs. Als het gaat om afschei-
ders die op het eigen terrein van de 
horecaonderneming komen, soms 
zelfs inpandig, onder een vloer of 
in de kelder, is er geen vergunning 
nodig. Maar het gebeurt ook dat er 
geen andere plaats is dan op straat. 
Die gevallen lopen wèl via Schouten. 
Hij behandelt er zo’n kleine tien per 
jaar. ‘Ik vertel dan wat voor mogelijk-
heden er zijn en hoe het zou moeten, 
als het kan onder het trottoir, zo dicht 
mogelijk bij de gevel. Maar het kan 
zijn dat het ook daar zo vol ligt met 
kabels en leidingen, dat we toch weer 
moeten zoeken naar een oplossing 
binnenshuis.’ De gemeente geeft 
geen toestemming voor een afschei-
der in de openbare ruimte als het ‘re-
delijkerwijs’ mogelijk is er één op het 
eigen terrein te plaatsen. 

Naar boven
Het principe van een vetafscheider is 
dat het uit de gootsteen stromende 
water er enigszins tot rust komt, 
dankzij de schotten die er in zijn aan-
gebracht. Het vet gaat dan naar bo-
ven, het grotendeels ‘ontvette’ water 
vervolgt onderlangs zijn weg naar 
het riool. Slib en de andere vaste 
bestanddelen bezinken in het eerste 
compartiment van de put.
De vetlaag in de put mag niet dikker 
worden dan vijftien centimeter. Een 
gespecialiseerd bedrijf moet het vet 

[en ook het slib] dan wegzuigen. 
In de Utrechtse reglementen staat 
dat eens per maand een put moet 
worden geleegd, maar het kan zijn, 
zo zegt Wladimir Schouten, dat de 
gemeente iets anders met de hore-
caondernemer heeft afgesproken, 
‘mits dat geen nadelig effect heeft’.

Poortje
Het vorig jaar geopende Domhotel in 
de Domstraat heeft de put in de tuin. 
Een bedrijf uit Dronten is aangetrok-
ken om de afscheider te legen. Het 
vet gaat door de tuin naar de grote 
zuiginstallatie op een vrachtwagen 
in Achter Sint Pieter. De slang loopt 
via het poortje in Achter Sint Pieter 9 

De ranzige geur van oud vet
Dick Franssen

naar de put dichtbij de keuken van 
het hotel. 
De twee mannen die bij de put staan 
zeggen dat ze waarschijnlijk drie keer 
per jaar moeten komen en dat ze 
per keer ‘een tonnetje’ opzuigen. De 
onaangename, ranzige lucht uit de 
put hangt ook aan de slang. Dat Ted 
Knoester, wiens huis- en kantoordeur 
in het poortje zit, zich stoort aan de 
gang van zaken, valt te begrijpen. Hij 
vindt dat het hotel de slang via de 
kelder naar de Domstraat moet laten 
leggen. De plaatsen waar vetputten 
onder een trottoir zitten zijn vaak 
te herkennen aan twee putdeksels, 
dichtbij elkaar. Op de ene staat soms 
‘Afscheider’. •

Vet heeft de neiging aan te koeken.Wie veel vet gebruikt en dat 
via de gootsteen laat verdwijnen, maakt een flinke kans op een 
verstopte afvoer. En als het daar niet gebeurt, dan verderop, in het 
hoofdriool. Of zorgt voor schade aan het gemaal, doordat het vet de 
pompen aantast. Vergelijk het met een overdosis cholesterol in het 
menselijk lichaam. De aderen slibben dicht, op een gegeven moment 
schiet er een stukje los, en hup: hartinfarct.

Veel sloop op Sijpesteijnkade

Van de laatste vooroorlogse bebou-
wing in het Stationsgebied, een rij 
panden aan de Van Sijpesteijnkade, 
gaat in de jongste plannen van NS 
Poort voor een groot deel tegen de 
grond. Alleen het rijksmonument 
op nummer 25, een neo-classistisch 
pand uit 1923, en twee andere 
panden blijven staan. De tien andere 
zullen verdwijnen. Dat betekent een 
grote koerswijziging. In juni 2010 
zei wethouder Victor Everhardt nog 
dat de ontwikkelaar ‘werkt vanuit 
het gegeven dat het merendeel van 

de plannen overeind blijft’. Duidelijk 
was toen wel dat de panden op bei-
de einden van de kade in elk geval 
zouden verdwijnen, respectievelijk 
in verband met de spoorverbreding 
en de aanleg van een trambaan. De 
wijk Lombok, de meerderheid van 
de gemeenteraad en de Vereniging 
Oud-Utrecht zijn zeer teleurgesteld 
over de verandering van de plan-
nen. Formeel heeft het college geen 
grond de sloopvergunning te weige-
ren. De gemeente is afhankelijk van 
de goede wil van NS Poort. •

Cultuurgebouwen komen vrij

De komende jaren komen waar-
schijnlijk in de Binnenstad veel 
gebouwen vrij die nu een culturele 
bestemming hebben. ’t Hoogt 
verhuist, samen met de huidige bibli-
otheek op de Oudegracht, naar de 
Biliotheek ++ op het Smakkelaars-
veld. Leeuwenbergh is vanaf 2014 
niet merr nodig als kleine zaal van 
het Muziekcentrum. De eigenaren 
[buurtbewoners] beraden zich over 
de toekomst. Tivoli gaat van het 
NV-huis naar het Muziekpaleis. Met 
Rasa zijn besprekingen gaande om 

ook naar het Muziekpaleis over te 
stappen. Bioscooponderneming Wolff 
wil al jaren op het Jaarbeursterrein 
een multi-theater bouwen. De bios-
copen in de Binnenstad zouden dan 
sluiten. Voor Camera/Studio is al een 
verbouwingsplan [winkels en wonin-
gen]. De andere Wolff-bioscopen zijn 
City/Movies en de zalen in Hoog Ca-
tharijne. Selexyz-Boese was tot voor 
kort geïnteresseerd in althans een 
deel van de vrijkomende bibliotheek. 
Maar op het ogenblik is de vraag of 
het Selexyz-concern zal overleven. •
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Van Lidth: ‘Het had één bezwaar: er reden twin-
tigduizend auto’s per dag langs. Het had dubbele 
ramen. We hebben ze driedubbel laten maken en 
toen hoorde je het verkeer inderdaad niet meer. 
Maar om gezondheidsredenen was het afgeraden 
om in de spitsuren in de tuin te werken.’
De verhuizing naar Deventer in januari ‘94 was 
nodig omdat hij er benoemd was tot burgemees-
ter. Het betekende het einde van een langdurige 
periode in de Utrechtse politiek, eerst zeven jaar 
als raadslid [PvdA] en vanaf september ‘82 als 
wethouder. Hij beheerde in die twaalf jaar allerlei 
portefeuilles; alleen bouwen en wonen en ruim-
telijke ordening had hij nooit.

Onverkiesbaar
Overheid, politiek.... hij had nooit gedacht dat hij 
daarin terecht zou komen. ‘We hadden er thuis 
geen enkele band mee. Het was niks voor mij; ik 

Al die jaren schone handen, vindt James van Lidth Dick Franssen

moest er niet aan denken.’
Hij was wèl actief in het Chilicomité en had ook 
grote sympathie voor andere solidariteitsbewe-
gingen. 
Zijn huisgenoot Maarten van Rossum haalde hem 
in die tijd over lid te worden van de PvdA. Niet 
veel later vroegen ze hem voor de gemeenteraad. 
Hij wilde alleen op een onverkiesbare plaats en 
kwam als 21ste op de lijst. Het werd een bij-
zonder mooie uitslag voor zijn partij: zeventien 
zetels. In 1975 was hij aan de beurt. Hij ging zijn 
leraarschap [natuurkunde] combineren met het 
raadslidmaatschap.
Tot zijn verbazing vond hij het politieke bedrijf 
fascinerend. Zijn periode in Deventer noemt hij 
‘fantastisch’.
In 2007 ging hij met de vut en was nog een 
poosje waarnemend burgemeester van Almelo. 
Daarna accepteerde hij allerlei bestuursfuncties, 

vooral in de zorg en de kunst. Z’n vrouw en hij 
vonden het nog niet zo eenvoudig een geschikt 
huis in Utrecht te vinden. Sinds ruim een jaar 
wonen ze nu in de Ramstraat. Ze ‘verutrechtsen’ 
weer snel. Zo is hij beoogd voorzitter van het 
bestuur van het Armandomuseum, dat waar-
schijnlijk een plekje krijgt in het huis Oud-
Amelisweerd. 

Weigerambtenaar
Het thema van dit nummer van de Binnenstads-
krant is Vuile Handen. Ontkom je er niet aan om 
die maken in de politiek?
Van Lidth: ‘Ik herken dat helemaal niet. Die 
hoef je niet te maken en die ik heb ik ook nooit 
gemaakt. Je hebt verschillende meningen, en je 
moet samen proberen het beste te bereiken voor 
de samenleving. Dat betekent dat je water bij de 
wijn moet doen. Dat beschouw ik niet als vuile 
handen maken.
Neem de weigerambtenaar, een personage dat 
de VVD absoluut niet ziet zitten. Maar om de 
SGP in de boot te houden, hoeft van de VVD de 
weigerambtenaar niet weg. Is dat vuile handen 
maken? 
Ik vind van niet. De VVD vindt het voortbestaan 
van deze regering kennelijk belangrijker dan deze 
principekwestie. Vanuit hun standpunt is dat be-
grijpelijk, want elk homopaartje dat wil trouwen, 
kan dat doen.’
Ander voorbeeld: iemand veroorzaakt vreselijke 
overlast in een buurt. Iedereen wil hem daar weg 
hebben, maar volgens de regels heeft hij nog 
lang geen recht op een ander huis. Toch krijgt 
hij dat. Van Lidth noemt dat: ‘De regels overtre-
den voor een hoger doel.’ Volgens hem is het 
gerechtvaardigd.

Kremlin
In de tijd dat hij in Utrecht in de politiek begon, 
waren de belangrijkste banen bij de gemeente 
verdeeld onder CDA’ers, PvdA’ers en VVD’ers. 
Als er een vacature was, dan werd behalve naar 
de kwaliteiten ook naar de politieke achtergrond 
van de kandidaten gekeken. Het ging dus niet 
alleen om ‘het belang voor de samenleving’. 
Volgens Van Lidth het al lang niet meer zo, kijk 
maar naar Deventer, vanouds een rode stad, 
destijds ‘het Kremlin aan de IJssel’. Zijn opvol-
ger daar is lid van de ChristenUnie. Volgens de 
gemeenteraad was dat de beste kandidaat. 
Dat in Utrecht de bevolking zich alleen maar 
mocht uitspreken over twee PvdA-ers, vindt hij 
absoluut niet verkeerd. ‘De gemeenteraad be-
noemt tegenwoordig de burgemeester. Kennelijk 
werden die twee mannen door de meerderheid 
van de raad – en niet alleen door de PvdA – als 
de beste kandidaten beschouwd.’ •

Hij zegt dat ze hem in Deventer in hun hart gesloten hadden en dat ze op hun neus keken 
toen hij vertelde dat hij de stad ging verlaten. ‘M’n vrouw wilde terug naar Utrecht en ik 
wilde bij haar blijven’, zegt James van Lidth de Jeude [66]. 
Ze hadden een prachtige villa aan de IJssel. Dat was ook de voorwaarde geweest van z’n 
vrouw Anneloes. Naar Deventer, desnoods, maar dan wel een mooi huis aan de rivier.

James van Litdh de Jeude: Kijk maar...schone handen © Sjaak Ramakers

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Roel Oostveen is één van de ongeveer veer-
tien straatvegers die de Binnenstad dagelijks 
ontdoen van zwerfvuil. Dat zijn er meer dan 
vroeger. Die aanpak werkt. De laatste tijd is 
de Binnenstad een stuk schoner, vindt hij.
Op een wat druilerige woensdagmorgen 
tref ik hem naast zijn vuilniskarretje op de 
Steenweg. 

Roel doet dit werk al twaalf jaar en heeft er nog 
altijd veel plezier in. ‘Een schone stad, dat je resul-
taat ziet, is fijn. Dat je dat met z’n allen voor el-
kaar krijgt. Ik vind het grandioos. En compliment-
jes zijn ook nog wel ‘ns leuk. Als het bijgehouden 
wordt, zie je dat mensen dat waarderen en zelf 
ook minder neergooien. Ligt er ergens vuil en laat 
je het liggen, dan komt er vuil bij.

Om zeven uur ‘s morgens vertrekken we. Kwart 
over zeven beginnen mijn collega’s met de be-
zemwagen en daarna kom ik. Het grootste vuil is 
dan weg, wat achterblijft ruim ik op. Als ik begin, 
loop ik eigenlijk al door een grotendeels schone 
stad. Ik leeg de prullenbakken, ik kijk de steegjes 
en de wandelroutes na. Ligt er wat, dan haal ik 
dat weg met m’n knijper. 
Verf- en oliesporen op de weg, dat soort dingen, 
geven we meteen door en dan wordt dat weg-
gehaald. Sinds een half jaar is er een collega die 
met een soort stofzuiger de peuken opzuigt. Het 
is een proef, maar werkt grandioos, het resultaat 
is goed.’

Leuke momenten
Vies werk? Daar hoor je hem niet over. Als je 
hem vraagt wat hij nou allemaal tegenkomt 
tussen het vuil, vertelt hij over de portemonnees, 
die hij vindt in de prullenbak. En hoe dankbaar 
de eigenaar is als die de portemonnee weer te-
rugkrijgt. Het geld is er dan natuurlijk meestal uit. 

Zwerfvuil knijpen
Jacqueline van Eimeren

Frans Oostveen: Een schone stad is fijn © Saar Rypkema

Bussen kruipen door de Binnenstad
Ben Nijssen

Bussen rijden in de Binnenstad veel lang-
zamer dan de gemeente heeft berekend. 
De gemiddelde snelheid is geen negentien 
kilometer, maar veel minder, zo kan het Wijk 
C-Komitée thans bewijzen. Uit een totaal 
van 1200 busritten blijkt bijvoorbeeld dat de 
gemiddelde snelheid van lijn 11 tussen CS en 
halte Potterstraat [in beide richtingen] 10,4 
kilometer bedraagt. Bij deze snelheid is de 
NO2-emissie drie keer zo hoog als waarmee 
de gemeente rekent.

Bij de aanschaf van een nieuw wagenpark is het 
dus van het grootste belang om uit te zoeken 
welke bussen bij lage snelheden het minst ver-
vuilen. De kwestie is zeer actueel nu de conces-
sieverlening voor het openbaar vervoer in de 
regio Utrecht helemaal opnieuw wordt gedaan, 
omdat gevreesd werd dat de twee concurren-
ten, Connexion en Qbuzz, het regiobestuur met 
gerechtelijke procedures zouden blijven bestoken. 
Bewoners van de Binnenstad en Dichterswijk had-
den hierop aangedrongen en uiteindelijk gingen 
alle gemeenteraadsfracties hierin mee. 

Volgsysteem

De lage gemiddelde snelheid [met de daarbij 
horende hoge NO2-uitstoot] van de bussen 
verklaart de afwijking tussen de gemeentelijke 
berekeningen en de werkelijkheid. Al in 2009 
stelde het Wijk C-Komitee uit de dienstregeling 
van de GVUbussen vast dat de gemiddelde snel-
heid lager moet zijn. Lijn 11 bijvoorbeeld rijdt 
tussen CS en Stadsschouwburg gemiddeld 14,4 
kilometer. Het Komitée verrichtte zelf metingen 
tussen Smakkelaarsveld en Jansveld en kwam uit 
op een gemiddelde snelheid van 12,7 kilometer. 
Deze constateringen werden echter niet serieus 
genomen.

Een paar maanden geleden kwam het Komitée 
er achter dat in de bussen een zogenaamd voer-
tuigvolgsysteem aanwezig is dat automatisch de 
aankomst- en vertrektijden opslaat. In de remise 
worden deze gegevens uitgelezen en opgesla-
gen. Ze worden onder andere gebruikt om de 
aankomsttijden op de borden bij de haltes aan 
te geven. 
Via een WOB-verzoek heeft het Komitée de 
gegevens voor alle bussen gedurende een hele 
week in september 2011 opgevraagd. Voor 

verschillende bussen en trajecten is er op gelijke 
wijze een gemiddelde snelheid berekend, die 
meestal ver onder de 19 kilometer ligt. Dat 
verklaart dat de met het meetnet gemeten NO2-
concentratie in de Binnenstad gemiddeld zo’n 
38 procent hoger is dan de door de gemeente 
berekende concentratie. Hierdoor blijkt het aan-
tal plaatsen in de Binnenstad waar de maximale 
NO2 -concentratie wordt overschreden, veel 
hoger te worden.

Lucasbrug
Een ander interessant gegeven dat uit de data 
kan worden gehaald, is de gemiddelde snelheid 
van de bussen in de Nobelstraat. Volgens de 
waarnemingen van de gemeente zouden met 
name bussen staduitwaarts hinder ondervinden 
van oponthoud bij de kruising Lucasbolwerk. 
Uit de dataset blijkt de gemiddelde snelheid van 
de bussen in de Nobelstraat stadinwaarts 12,3 
kilometer en staduitwaarts 13,7 kilometer. De 
waarneming van de gemeente klopt dus niet. 
Verder blijkt dat de gemiddelde snelheid van 
lijn 11 tussen Neude en Janskerkhof met 20,1 
kilometer het hoogst is. Ongeveer 25 procent 
van de bussen overschrijdt op dit traject de maxi-
mumsnelheid van dertig kilometer. •

Maar dat interesseert de mensen niet eens, weet 
hij inmiddels. Nee, het gaat ze om de persoon-
lijke dingen die erin zaten; een kinderfoto, foto’s 
van het gezin, een briefje met een speciale be-
tekenis. De afgelopen dagen vond hij er alweer 
drie. Hoe blij de mensen zijn om dat terug te 
krijgen. Dat zijn leuke momenten. •
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De horeca wil deze zomer tijdens 
het EK-voetbal op vijf pleinen grote 
schermen zetten. In 2010, tijdens de 
wereldkampioenschappen, wilde de 
burgemeester geen schermen in de 
Binnenstad, omdat hij vreesde voor 
rellen. Er is toen voor de finale tegen 
Spanje een scherm neergezet naast 
de Rode Doos [het noodgebouw van 
het Muziekcentrum]. Dit keer staat 
de gemeente er niet meer zo afwij-
zend tegenover. Eén van de voor-
waarden is dat er op tenminste drie 
pleinen schermen komen, omdat het 
publiek dan kan worden gespreid. 
De gemeenteraad moet nog over 
het plan beslissen. •

Ganzenmarkt blijft nog ‘bezet’

Het tentenkamp is kleiner geworden. De tenten aan de kant van de Minrebroederstraat zijn weg. © Humphrey Daniëls

Nynke Kok

Sommige ondernemers rondom 
de Ganzenmarkt hebben bij het 
college geklaagd over de over-
last die Occupy zou veroorzaken. 
Ze hadden het over de ‘armoe-
dige blik’ van het tentenkamp 
en over gevreesde inkomsten-
derving. Ze vonden geen gehoor. 
De overlast werd ‘ondergeschikt’ 
geacht aan het grondrecht tot 
demonstreren. De hygiëne in het 
kamp bleek in orde.

Occupy wil de mensen bewust ma-
ken van de economische ongelijkheid 
tussen de rijkste één procent en res-
terende 99 procent van de bevolking. 
De hebzucht in de financiële sector 
beschouwt ze als één van de belang-
rijkste oorzaken van de wereldwijde 
financiële crisis sinds 2008.
Het is een streven dat - althans in 
deze vorm - niet door alle voorbij-
gangers op de Ganzenmarkt op prijs 
wordt gesteld. Uitspraken als ‘werk-
schuw tuig’ en ‘zinloos links protest’ 
zijn niet zeldzaam. De Occupiers 
schrijven het toe aan ‘onwetendheid’. 
Er zijn geen afspraken gemaakt 
over de duur van het verblijf op de 
Ganzenmarkt. Wèl is afgesproken 
dat wanneer er veel meer tenten ko-
men, moet worden uitgeweken naar 
een andere locatie. Dit is vooralsnog 
niet het geval. 
Occupier Onno: ‘Wij hopen zelf dat 
de tentjes op den duur niet meer 

‘Met het besef dat er alternatieven 
zijn en dat alles bespreekbaar is. De 
meesten van ons hebben niet de 
macht keuzes te maken die grote en 
directe invloed hebben. Wij hebben 
dat wèl: via de vertegenwoordigers 
die we kiezen, wat en hoe we con-
sumeren, hoe we met elkaar om-
gaan, welke waarden we zelf in ons 
handelen tot uiting brengen en hoe 
we daar met elkaar aandacht aan 
geven en over praten.’

Netwerktheorie
De Occupybeweging kent geen 
centrale leiding. Activiteiten worden 
lokaal en spontaan georganiseerd. 
Dit wordt ook duidelijk tijdens een 
brainstormsessie in de legertent die 
als huiskamer dienst doet. De on-
geveer dertig aanwezigen denken 
hardop na over initiatieven voor 
acties en evenementen in het ko-
mende jaar. Occupier Demi: ‘In mijn 
ogen volgt Occupy de gedachtegang 
van de netwerktheorie: goede, indi-
viduele ideeën of initiatieven organi-
seren zichzelf binnen een netwerk, 
zolang daar de ruimte voor is.’

De beweging wil meer gaan aanslui-
ten bij de verwante acties van ande-
re groepen, zoals de stakingen van 
schoonmakers. Want, ‘de working 
class is ook occupy’. Ook voorlich-
tingslessen op scholen over Occupy 
staan op het programma. •
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nodig zijn om onze boodschap een 
gezicht te geven. Ons doel is om 
in de loop van de tijd een blijvend 
bewustzijn te creeëren en daarmee 
veranderingen teweeg te brengen.’

Hoe te beginnen?
Onno: ‘Het tentenkamp dient verder 
als een ontmoetingsplaats, een plat-
form, om dialogen aan te kunnen 
gaan en met elkaar te brainstormen. 
De meeste journalisten beperken 
zich tot berichtgeving over feitjes 
van en over het tentenkamp zelf, 
maar waar het echt om gaat is 
de boodschap die we willen ver-
spreiden; mensen weten vaak niet 
hoeveel macht ze eigenlijk zelf heb-
ben om de huidige misstanden in 
de wereld aan te pakken. Bij welke 
bank beleg je geld bijvoorbeeld? Zijn 
daar betere alternatieven voor? Als 
elk individu meer bewust wordt van 
zijn of haar keuzevrijheid en zelf de 
verantwoordelijkheid neemt voor de 
gevolgen van die keuze, kan daar-
mee de wereld veranderen.’

Wie op het kamp op de Ganzen-
markt een kijkje komt nemen wordt 
dan ook uitgenodigd in gesprek te 
gaan over de misstanden in onze sa-
menleving; welke veranderingen er 
plaats zouden dienen te vinden en 
hoe ze zijn te bereiken. Op de vraag: 
‘Hoe te beginnen?’ luidt het ant-
woord: ‘met kleine stapjes’. Onno: 

Ondanks de recessie en de bezuini-
gingen staan in 2012 alle bekende 
festivals en evenementen weer op 
de kalender. Volgens de gemeente 
is het vanzelfsprekend dat daarbij 
speciaal wordt gelet op het voorkó-
men van overlast voor de om-
wonenden. In 2011 namen - zo zegt 
de gemeente - de geluidsklachten al 
aanzienlijk af. Google: evenemen-
tenkalender Utrecht. •

Evementen

Voetbalfeesten



Binnenstadskrant pagina 9

‘Parkhaven, wonen waar de stad tot 
rust komt.’ , was de leus waarmee 
woningzoekenden destijds naar de 
omgeving van de Van Zijstweg wer-
den gelokt. Van die rust zal straks 
geen sprake meer zijn, zegt het co-
mité. De buurt vreest het afvoerputje 
van het Stationsgebied te worden. 
De bewoners maken zich zorgen over 
de luchtkwaliteit, lawaaioverlast en 
over een sterke barrièrewerking van 
de verbrede weg. Ze vinden het jam-
mer dat de oude hovenierswoning bij 

de Veilinghaven moet verdwijnen. 

Mandelabrug
Over de huidige luchtkwaliteit zijn 
geen gegevens; de Van Zijstweg is 
niet opgenomen in het luchtmeetnet. 
Gegevens over het effect van de toe-
komstige weg op de luchtkwaliteit 
ontbreken, omdat de gemeente zou 
wachten met definitieve berekenin-
gen totdat de bestemmingsplanpro-
cedure wordt gestart. Volgens eigen 
berekeningen van het comité worden 

de normen voor NO2-uitstoot in elk 
geval overschreden. 
Ook wat betreft de geluidsbelasting 
ontbreken feitelijke actuele gege-
vens. De voorkeursgrenswaarde van 
48 dB zal in ieder geval overschreden 
worden. Dat betekent geluidsweren-
de maatregelen. Maar bij de schepen 
in de veilinghaven en in het Merwe-
dekanaal, bij de Van Vlissingekade, 
kunnen die niet uitgevoerd worden. 
Daarnaast vormt de Mandelabrug 
over het Merwedekanaal nu al een 
bron van overlast door de klappen 
van bussen en vrachtwagens die 
er overheen rijden. In de toekomst 
wordt dat dus nog erger.

Aanzuiging van verkeer
Over de verkeersaantallen over de 
weg heerst onduidelijkheid doordat 
er bij verschillende gelegenheden 

Sjaak RamakersAndere onmisbaren 2

verschillende aantallen auto’s en 
bussen werden genoemd. Ondui-
delijkheid is er ook over afspraken 
tussen gemeente en Jaarbeurs over 
een inspanningsverplichting van de 
gemeente voor de bereikbaarheid van 
het Jaarbeursgebied [in de toekomst 
met casino, megabioscoop en hotel]. 
Het comité wil dan ook eerst de vraag 
beantwoord zien of het allemaal wel 
nodig is en of er geen alternatieven 
voorhanden zijn. 
Het comité stelt onder andere dat de 
parkeerplaatsen voor de Jaarbeurs 
aan de westkant van het kanaal 
meestal leeg staan. Laten die maar 
eerst benut worden. En worden 
al die kantoren niet alleen voor de 
leegstand gebouwd? In ieder geval 
betekent meer asfalt meer aanzuiging 
van verkeer. •

De galerij met 
portretten van zelf-
standige winkeliers 
in het vorige num-
mer leverde zoveel 
positive reacties op 
dat we nog even 
doorgaan met dit 
onderwerp. 

Dit keer: 
Schrandt Koffers.

In 1952 nam Piet 
Dorrestein Schrandt 
Koffers aan de Choor-
straat over van de 
oprichter. Zoon Hans 
kwam in 1961 aan 
het roer en bleef 
daar 49 jaar. Toen 
hij in 2010 overleed 
ging het personeel 
verder onder leiding 
van Hans’ zus Ineke 
[purser bij KLM] en 
broers Bert [internist] 
en Kees [tandarts].

Ben NijssenVan Zijstweg wordt zesbaans

Voor de meeste Binnenstadbewoners is de Van Zijstweg een heel eind 
uit de buurt. Toch vormt deze weg net de rand van wat de gemeente 
tegenwoordig als de Binnenstad beschouwt. Als het aan de plannen-
makers ligt wordt deze rand een zesbaansweg, bestaande uit twee 
keer twee rijstroken voor auto’s en twee HOV-banen [voor bussen 
richting Papendorp], waarover 23.000 auto’s en 1800 bussen per dag 
zullen rijden. Dit tot groot ongenoegen van vele omwonenden, die 
een Comité Van Zijstweg hebben opgericht.
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Mooie bestrating, maar al die kuilen...
De bestrating van de Binnenstad 
komt er niet slecht af, conclu-
deert onze redacteur Elaine Vis 
na een wandeling met het pas 
verschenen boek Stratenma-
ken [van Jeroen Bosch en Harm 
Veenenbos] in de hand.
 
In het boek staan 82 voorbeeld-stra-
ten, waaronder twee uit de Utrechtse 
Binnenstad: de Nieuwegracht en de 
Drift. Elaine Vis vertelt al wandelend 
wat Bosch en Veenenbos in het kort 
beschrijven over deze twee straten. 
Vervolgens geeft ze, uitgaande van 
enkele vuistregels uit het boek, en 
van haar gevoel voor schoonheid [ze 
is kunstenares] en bovendien als fiet-
ser, haar mening over andere plaat-
sen in de Binnenstad.

Halve werk
De Nieuwegracht met zijn paar-
denkastanjes en esdoorns voldoet 
ruimschoots aan de regel waarbij 
het planten van een boom het halve 
werk is. Het geeft de 14de eeuwse 
gracht zijn bijzondere sfeer.
Het patroon in de bestrating van 
roodbruine en blauwkleurige bak-
stenen duidt de verschillende ver-
keersfuncties aan. De bakstenen zijn 
vaak in segment- of getrapt verband 
gelegd. Meestal is er geen stoep.
Alles is zo geplaatst dat je weet waar 
je moet fietsen, rijden met de auto 
en waar je het beste kunt lopen.
Op de Drift staan de huizen aan een 
verdiepte gracht. Ook hier zijn het 
fietspad en de rijstrook slechts door 
het gelegde steenpatroon met een 
minieme kleurafwijking van elkaar 
te onderscheiden. Het is een rustige 
gelijkvloerse bestrating waardoor de 
aandacht naar de prachtige 18de 
eeuwse huizen gaat. Zo blijft de sfeer 
behouden en kan het bijna onmo-
gelijke: de straat kan zowel auto’s, 
voetgangers als heel veel fietsers aan.

Het grote wonder
De Binnenstad is niet berekend op 
al het verkeer. Maar er zijn goede 
oplossingen gevonden, waarbij de 
historische sfeer behouden wordt en 
het met passen en meten net kan. 
Daarom moet je als fietser of wande-
laar ook regelmatig gebruik maken 
van de autostrook.
Er zijn echter ook plaatsen waar de 
grote hoeveelheid verkeersbewegin-
gen op gespannen voet blijft staan 
met het stratenplan. Op de Voor-

De bestrating in de Domstraat is wel heel miserabel © Sjaak Ramakers

straat rijd je als fietser in de bocht ter 
hoogte van het Jansveld bijna tegen 
geparkeerde voertuigen als een auto 
of vrachtwagen je inhaalt.
En dan is er het grote wonder dat 
dagelijks geschiedt bij de Stads-
schouwburg, waar honderden fiet-
sers op het eind van de dag vanaf de 
Nachtegaalstraat als het ware de Bin-
nenstad inspuiten. Na de oversteek 
worden ze gelanceerd op een smal 
fietspad tussen busbaan en trottoir. 
Een wonder dat het zo vaak goed 
gaat, maar vrij van adrenaline is het 
geenszins om zo te fietsen in de stad.

Zorgvuldige details
De busbaan met zijn rode plaveisel, 
hardstenen stoepraden en smalle 
langgerekte roosters voor de afwate-
ring duidt meteen bij binnenkomst in 
het centrum op een doorgaansweg. 
Brede lage drempels scheiden de 
baan van de aangrenzende fietspa-
den en wegen. De lange zichtlijnen 
worden door deze vormgeving be-
nadrukt.
De andere straten in de omgeving 
bestaan bijna allemaal uit historisch 
handwerk met zorgvuldige details, 
waarbij de richting waarin de stenen 
zijn gelegd aangeeft hoe je je als 
verkeersdeelnemer dient te gedra-
gen. Het is daardoor onnodig extra 
borden en witte markeringen aan te 
brengen.
Het plaveisel is vaak afgebiesd met 
granietkeien en voor opritten en bij 
verkeersdrempels liggen dubbele 
rijen klinkers. Op sommige straat-
hoeken zijn witte geribbelde tegels 

ingelegd voor de blinden.
Er is rust gecreëerd door een herha-
lende indeling van de bestrating en 
de bewegwijzering.
Het hedendaagse van de busbaan 
gaat hand in hand met het histori-
sche van de stad. Utrecht heeft het 
eigen karakter van de Binnenstad 
herkenbaar in een helder plan gevat.
Maar even buiten het centrum gaat 
het mis. Het kruispunt bij de Bilt-
straat en de Kruisstraat is één van de 
minst overzichtelijke in Nederland, 
met een woud aan verkeersaandui-
dingen, markeringen en stoplichten.

Putten
Kabels, leidingen en afvoerbuizen 
hebben ruimte nodig en moeten 
ook genoeg afstand houden van de 
groeiende boomwortels. Hoe stop je 
dat allemaal onder grond ?
Op kruispunten zoals onder an-
dere bij de Hamburgerstraat en 
de Springweg valt het op dat tus-
sen het prachtig gelegde plaveisel 
meerdere putdeksel dicht bij elkaar 
liggen. De weloverdachte inrichting 
van de straat wordt plotseling te-
niet gedaan door deze schijnbaar 
lukrake plaatsing. De deksels kun-
nen niet verstopt worden in troit-
toirranden, want er zijn geen hoge 
stoepranden in de Binnenstad. En 
dat ze niet langs het troittoir lig-
gen is ook meestal begrijpelijk. De 
schoonmaak- en onderhoudswagen 
moet erbij kunnen en aan de kant 
geparkeerde auto’s staan in de weg. 
Maar om het goed gedetailleerde 
straatbeeld dan zo te verstoren met 

zo’n rommelige plaatsing is dood-
zonde.Die putten liggen sowieso 
niet zo lekker in de Binnenstad. In de 
Lange Nieuwstraat word je als fietser 
prompt in de afwateringsputten ge-
duwd als een auto of bus je passeert. 
De ligging ten opzichte van het dek-
weg is te diep.
In de bestrating die de laatste jaren 
is aangebracht ligt vaak een goot 
tussen het fietspad en de stoeprand, 
die met een verschil in steenlegging 
is vormgegeven, maar helaas on-
nodig veel hoogteverschil heeft met 
het rijdek. Voor een automobilist lijkt 
het alsof je als fietser ruimte genoeg 
hebt om uit te wijken, maar niets is 
minder waar. Je gaat bijna over de 
kop als je eenmaal met je voorwiel in 
die spleet langs het troittoir terecht 
komt. Soms vraag ik mij af: zouden 
stratenontwerpers wel eens fietsen?

Lappendeken
Concluderend: het is opvallend hoe-
veel prachtige materialen er in de 
Binnenstad in de openbare ruimte 
gebruikt zijn en met hoeveel vak-
manschap die hun plek gekregen 
hebben. Maar helaas is het wegdek 
bijna overal verzakt. Dat is jammer, 
want behalve het fysieke onge-
noegen dat het oplevert, doen de 
verzakkingen het visuele effect teniet 
dat de ontwerpers van de straat voor 
ogen hadden met de mooi gebruikte 
materialen.
De Domstraat spant op het moment 
de kroon met het tijdelijk gerepa-
reerde asfalt-wegdek dat aan een 
lappendeken doet denken. • 

Elaine Vis
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Aan de leden van de gemeenteraad
 
Veel mensen in mijn woonomgeving [Kromme 
Nieuwegracht, Maliesingel, Hieronymusplantsoen, 
Herenstraat] zijn om 00.30 uur maandag 21 
november gewekt door vuurwerk van de 
studentenvereniging Veritas. Ik belde de politie en 
hoorde dat velen mij voor waren geweest. Ook 
hoorde ik dat Veritas de veroorzaker was en dat 
de burgemeester vergunning had verleend. De 
politie wenste daarom niet op te treden.
 
Van het vergunning verlenen door deze burge-
meester hebben velen hier in de buurt schoon 
genoeg. Hij laat nagenoeg alles toe wat aange-
vraagd wordt voor Domplein, Lepelenburg, Lucas-
bolwerk, enzovoort [de buurt kan dan ’genieten’ 
van het lawaai], zonder ook maar iets te onderne-
men op het punt van belangenafweging.

Er zal wel een uitermate vage annonce in Ons 
Utrecht [dat niet bezorgd wordt] hebben ge-
staan, maar belangen afwegen is niet het opvan-
gen van eventuele bedenkingen en die dan weg-
redeneren. Het gaat erom actief alle belangen te 
inventariseren, deze tegen elkaar af te wegen en 
dan een evenwichtige beslissing te nemen. Wat 
er feitelijk gebeurt heeft structureel hier niets 
mee van doen en vormt een aanfluiting.
Het wordt tijd dat deze vergunningverlener eens 
op zijn vestje gespuugd wordt. •

Jan Verheugen

Zonder enig onderzoek besloot de gemeente 
begin 2006 tot een uitbreiding van het winkel-
vloeroppervlak met 45.000 vierkante meter in het 
Stationsgebied en dat er in Leidsche Rijn Centrum 
ook best 45.000 meter winkelvloeroppervlak kon 
komen.Toen de Stichting Zelfstandige Onder-
nemers Utrecht in 2008 bezwaar maakte tegen 
het woonwinkelgebouw De Vredenburg [6400 
meter], werd in opdracht van Cório zelf even vlug 
een rapportje opgesteld. Dat daaruit bleek dat 
er voldoende economische ruimte was, ligt voor 
de hand. Opmerkelijk was dat er ook in stond 
dat alle harde plannen in de regio bij elkaar tot 
2016 zouden leiden tot een uitbreiding van het 
winkelvloeroppervlak met 86,3 procent, terwijl 
de regiobevolking met nog geen 7,8 procent zou 
toenemen. 
Voor de gemeente Utrecht waren de cijfers geen 
reden om nog eens goed over het woonwin-
kelgebouw na te denken. Of over het nieuwe 
entreegebouw van HC. Cório’s wil is immers wet 
en hoe meer er in Utrecht gebouwd wordt, hoe 
beter. Al is het voor de leegstand. 

Leegstand
Inmiddels heeft het Koopstromenonderzoek 
Randstad 2011 plaatsgevonden. Het totale win-
kelvloeroppervlak in de Randstad is de afgelopen 
zeven jaar met 1,2 miljoen vierkante meter ge-
groeid tot ruim 11,9 miljoen. Een groei van twaalf 
procent. Een kleine miljoen vierkante meter staat 
leeg. 

Mocht het college in ernst de zondagsopenstel-
ling overwegen, wat neerkomt op een uitbreiding 
van het winkelvloeroppervlak met veertien pro-
cent, dan zou het er goed aan doen om dit keer 
wél eerst distributieplanologisch onderzoek te 
laten houden. En niet door het grootwinkelbedrijf 
dat als enige belang heeft bij de zondagsopen-
stelling. •

Kees van Oosten

Overbewinkeling
Ingezonden

Sociëteit De Constructieve, een gezelschap dat samenkomst in het St. Eloyen Gasthuis in de Boterstraat, is bezig 
met het uitrollen van een ‘beeldlint’ van tien tegeltableaus in de Binnenstad. Het derde tableau, een aquarel van 
de Zoutmarkt en de Vismarkt, gezien vanaf de Maartensbrug, werd in december onthuld. Willem Cornelis van Dijk, 
geen groot, maar wel een verdienstelijk kunstenaar, schilderde het in 1873. Hij maakte er een levendig tafereel 
van. De Constructieve streeft er naar het hele lint binnen ongeveer een jaar af te hebben. Het tableau is ingemet-
seld in een blinde muur op de Zoutmarkt, de nauwelijks belopen kade tegenover de Vismarkt. 

© Ton van den Berg

Beeldlint van tegeltableaus

Nachtelijk vuur-
werk

Ingezonden

Excursie naar 
Weerdsluis 

Ingezonden

De gemeente organiseerde op 7 december voor 
omwonenden een excursie naar de Weerdsluis, 
waaraan toen druk werd gewerkt. Een mede-
werker van het uitvoerende bedrijf vertelde dat 
de sluis een rijksmonument is, waarvan de zestig 
jaar oude puntdeuren voor het eerst werden 
vervangen. De oude deuren waren al twee keer 
gerenoveerd. De sluisdeuren worden met de 
hand mechanisch bediend. De metalen deur in de 
sluiskolk kan als enige op een kier gezet worden 
en wordt ‘s avonds en ’s nachts op afstand door 
Rijkswaterstaat bediend.

Voor onze ogen zagen we dat de nieuwe houten 
deuren uit het water werden getakeld om op de 
kant bijgeschaafd te worden, net zo lang totdat 
zij precies pasten. Duikers bekeken onder water 
hoeveel millimeters er nog af moesten.�Het verval 
bij deze sluis is vrij groot: in de Oudegracht is het 
waterpeil zestig centimeter boven N.A.P. en in 
de Vecht veertig centimeter eronder. Tijdens de 
werkzaamheden werd gebruik gemaakt van een 
natuurlijk verval via een ondergrondse omloop 
van de Monicabrug naar de Vecht bij de Lauwe-
rechtbrug.�
Hierna belichtte een gids van Gilde de geschiede-
nis van de sluis, die in de 13e eeuw is aangelegd 
om de waterhuishouding van de singels en de 
grachten op peil te houden. 

De Vecht vormde met de Keulse vaart een drukke 
scheepvaartverbinding tussen de Rijn en Amster-
dam. Uit het zuiden kwam zijde en uit het noorden 
hout. De boten werden in vijf uur over het jaagpad 
naar en van Amsterdam gesleept. 
Ter herinnering is in het metselwerk van de 
Stenenbrug een reliëf van zulke slepers gemaakt. 
Koopman David van Mollem liet rond 1600 de 
fraaie buitenplaats Zijdebalen en een fabriek voor 
het bewerken van zijde en textiel bouwen. 
De fabriek werd aangedreven door een waterrad 
in de Westerstroom. Dat was zo’n wonder dat de 
Russische tsaar Peter de Grote hem tijdens zijn 
Hollandse reis in 1711 kwam bezichtigen. •

Johan Kniep
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De Binnenstad krijgt dit jaar een grote facelift. Op allerlei plaatsen 
zijn de veranderingen ingrijpend. In de ABC-straat bijvoorbeeld, waar 
de verslaafdenkliniek van Centrum Maliebaan eindelijk oprijst uit de 
fundamenten, en qua grootschaligheid begint te wedijveren met het 
kinderziekenhuis dat er ooit stond. Vroeger droomde de buurt voor 
altijd verlost te zijn van kolossale gebouwen, die totaal misstaan in 
de fijnmazige omgeving. Het mocht niet zo zijn.

In 2012 wordt het Janskerkhof weer een beetje een echt plein. De omgeving 
van de cafés in de noordwesthoek wordt autovrij, wat betekent dat er heel 
wat parkeerplaatsen [vooral van vergunninghouders] verdwijnen. Het is nog 
maar de eerste fase van een plan, dat moet leiden tot een geheel autovrij 
plein. De kooplui van de bloemenmarkt denken dat het dan afgelopen is 
met de markt. Ze willen dat er in elk geval parkeerplaatsen overblijven waar 
je heel kort [bijvoorbeeld niet meer dan een half uur] mag staan. 
Ook J.Deun van Laurent Lifestyle Salon ziet geen toekomst meer voor 
zijn exclusieve zaak als het plein autovrij wordt. De helft van zijn drieduizend 
klanten komt per auto, van buiten de stad. Ze zullen een andere salon 
zoeken.

P&C
Minder kopzorgen veroorzaakt de sloop van de loopbrug in de Sint Ja-
cobsstraat tussen De Bijenkorf en C&A. De brug was maar een kort leven 
beschoren en was absoluut geen succes. Hij verdwijnt zodra De Bijenkorf 
begint met de verbouwing, die verder voornamelijk achter de voorgevel 
plaats vindt. Spectaculair zijn de veranderingen op en rond het Vredenburg. 
Winkelwoongebouw De Vredenburg en het Muziekpaleis-in-aanbouw vor-
men nu al een hoge wand langs de zuidkant van Vredenburg Noord. De vijf 
winkels in De Vredenburg, een project van Corio, gaan dit najaar open. In 
mei krijgen de huurders - voor zover ze er dan zijn - de sleutels. De grootste 
huurder is Peek & Cloppenburg, die 3750 van de in totaal zesduizend vier-
kante meter afneemt. De hele eerste verdieping wordt P&C, plus een flink 
stuk van de begane grond. 

Eigentijds
Het betekent dat Peek & Cloppenburg twee keer zo groot wordt, een 
gigantische uitbreiding. In de huidige winkel - het lage gebouw langs de 
westkant van het Vredenburg - is het meestal tamelijk stil. Publiek dat op 
zoek is naar de laatste mode komt er nauwelijks. Hoe wordt dat straks? 
‘Omdat we zoveel groter worden, kunnen we meer merken voeren’, zegt 
het personeel. Volgens Corio krijgt P&C een heel andere formule: 

Alles wordt anders in 2012
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eigentijds, swingend. In de kelder van De Vredenburg, waar nog een stukje 
van het oude kasteel te zien is, komt een grote, gratis fietsenstalling, ter ver-
vanging van de stalling die naast de poffertjeskraam was.

Horrorwinter
Boven de winkels zijn appartementen. De flats op het zuiden [met een mooi 
uitzicht over het plein] zijn al lang allemaal verkocht. Met de verkoop van de 
appartementen die uitkijken op de zijwand van het Muziekpaleis gaat het 
daarentegen moeizaam. 
Na de verhuizing van P&C kan de afbraak van de huidige winkel beginnen. 
Op die strook, op de ruimte er voor en op de plaats van de huidige toegang 
tot HC komt na 2012 een enorm nieuw entreegebouw van HC, met winkels 
en appartementen. Het Muziekpaleis zat dan niet meer aan het plein gren-
zen. Omdat de voorspelde horrorwinter nog is uitgebleven, werken de BAM 
en Heijmans zonder ook maar één dagje vorstverlet door aan De Vreden-
burg en het Muziekpaleis. Het gaat allemaal hard. 

Knelpunt grote zaal
Intussen maken sommige raadsleden, zoals Schippers van de SP, zich zorgen 
over de financiën van het Muziekpaleis. Maar volgens cultuurwethouder 
Lintmeijer valt het wel mee, al zijn de inrichtingskosten te laag berekend, 

wordt het jaarlijkse exploitatietekort nu geschat op 813.000 euro, zijn er 
3,1 miljoen frictiekosten [overgang naar nieuwe organisatie] en komen de 
kosten voor de aanloopperiode vermoedelijk uit op vijf miljoen. Een knel-
punt is ook het weer in orde maken van de grote zaal, maar waaruit dat 
probleem precies bestaat vertelde de wethouder niet. 

In een presentatie op een raadsinformatie-avond zei Lintmeijer verder dat 
het paleis vijf zalen krijgt en vier cafés. ‘Het wordt een typisch Utrechtse, 
niet elitaire ontmoetingsplaats waar altijd wat te doen is.’ Dat hij de cafés in 
één adem noemt met de zalen, maakt duidelijk hoe belangrijk de horeca-in-
komsten worden. Het zal wat dat betreft anders moeten gaan dan destijds 
met het Muziekcentrum. De mooie grand café-ruimte op de begane grond 
aan de pleinkant is vanaf het begin aan onbekwame lieden verpacht. De 
ene na de andere formule flopte, en uiteindelijk werd de ruimte het onder-
komen van de HOV-ontwerpers.
Ook aan de westkant van het spoor heerst veel activiteit. Meest in het oog 
lopend is de bouw van het Stadskantoor met zijn negentig meter hoge lift-
torens. Voor overlast gaat waarschijnlijk de sloop zorgen van de grote par-
keergarage [voor duizend auto’s] bij het NH-Hotel [voormalig Holiday Inn]. 
Maar erger is dat er komende maanden nog 45 bomen verdwijnen op de 
Croeselaan, in verband met de verlegging van kabels en leidingen.

 Fotografie © Sjaak Ramakers

Muziekpaleis en [links] De Vredenburg

Liftschacht Stadskantoor Einde nadert voorloopbrug

Peek & Cloppenburg dit jaar plat In mei krijgt P&C de sleutels



Bij de vorige Binnenstadskrant 
zat de oproep mee te doen aan 
een enquête over parkeren in de 
Binnenstad, die door de wijkraad 
in samenwerking met de afde-
ling Bestuursinformatie van de 
gemeente was samengesteld. 
Inmiddels verwerkte Bestuursin-
formatie de enquête in een con-
ceptrapport. De resultaten ver-
gen nog nader bestudering, maar 
de eerste uitkomsten kunnen al 
bekend worden gemaakt

In totaal zijn er 805 enquêtes 
ingevuld; 656 door bewoners, 107 
door bewoners die ook een bedrijf 
hebben in de Binnenstad en 42 door 
ondernemers. De bewoners bleken 
niet helemaal representatief voor de 
Binnenstadspopulatie; de invullers 
zijn gemiddeld ouder, overwegend 
mannen en meestal [68 procent] in 
het bezit van een auto. 

Auto nodig of niet?
Over de beschikbaarheid van hun 
parkeerplek zijn bezitters van een 
vergunninghouderplaats meer 
tevreden dan die van een parkeer-
meterplaats. Toch is de meerderheid 

van de vergunninghouders het eens 
met de bezitters van een parkeer-
meterplaats, dat het onderscheid 
voor bewoners tussen beide soorten 
vergunningen mag verdwijnen. 
Over de parkeermogelijkheden voor 
hun bezoek zijn de bewoners in 
meerderheid ontevreden en ze den-
ken daardoor ook minder bezoek te 
ontvangen. Tweederde van de niet-
autobezitters vindt dat je als Bin-
nenstadsbewoner geen auto nodig 
hebt; slechts zeven procent van de 
autobezitters is het daar mee eens. 
Driekwart van de autobezittende 
huishoudens vindt het bewonersta-
rief in parkeergarages te hoog; zij 
worden daarin gesteund door een 
meerderheid van de autoloze bewo-
ners. Ongeveer een kwart van de 
bewoners zegt ‘s avonds of ‘s nachts 
regelmatig overlast te ondervinden 
van parkerende bezoekers van de 
Binnenstad.

Grachten
Wat betreft het eventueel ophef-
fen van parkeerplaatsen vindt 59 
procent van de bewoners dat dit 
op het Janskerkhof mag gebeuren. 
Dit moeten dan wel plaatsen voor 

bezoekers zijn. Voor bewoners moet 
er elders voor compensatie worden 
gezorgd. Een kleine meerderheid 
van de ondernemers is het eens 
met het parkeervrij maken van het 
Janskerkhof, maar ongeveer de helft 
wil ook de parkeergelegenheid voor 
bezoekers gecompenseerd hebben; 
zo willen zij dat ook bij het opheffen 
van parkeerplaatsen aan de grach-
ten. 
Een meerderheid van de bewoners 
wil de grachten parkeervrij. Er is 
wel een duidelijk verschil tussen 
autobezitters en autolozen: veel 
meer autolozen zijn hier voorstan-
der van. Dat hierdoor problemen 
kunnen ontstaan is ook duidelijk: 
48 procent van de bewoners vindt 
dat er mogelijkheden moeten blijven 
om bewoners en bedrijven aan de 
grachten met een auto te bereiken. 
Ook hierbij wordt door de meerder-
heid gesteld dat er voor compen-
serende parkeergelegenheid voor 
bewoners moet worden gezorgd. 

Modellen
Er werden in de enquête drie 
modellen voorgelegd. Bewoners 
zonder auto waren in meerderheid 

voorstander van een model waarbij 
straten en pleinen zoveel mogelijk 
parkeervrij zouden worden; auto’s 
van bewoners en bezoekers zouden 
in parkeergarages moeten staan. 
Bewoners met een auto waren 
in meerderheid voorstander van 
straatparkeren voor vergunninghou-
ders. Bezoekers verwijzen ze naar 
de garages. Alle bewoners waren 
het minst tevreden met een model 
waarbij zowel bewoners als bezoe-
kers op straat en in garages kunnen 
parkeren. Ondernemers zijn het in 
meerderheid eens met de autobezit-
tende bewoners, maar neigen toch 
iets meer dan de bewoners naar het 
model waarbij zowel bewoners als 
bezoekers op straat en in garages 
kunnen parkeren.

De gedetailleerde resultaten van de 
enquête en de definitieve conclu-
sies van de wijkraad zullen via het 
internet bekend worden gemaakt 
[volg hiervoor de site www.wijkraad 
binnenstad.nl]. Daarnaast is de wijk-
raad van plan om met bewoners en 
ondernemers van de Binnenstad in 
discussie te gaan; naar verwachting 
zal dat in maart gebeuren. •

Bewoners en ondernemers: parkeerplaatsen compenseren
Ben Nijssen
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Een deel van de parkeervergunningen op het Janskerkhof 
is al opgeheven. © Job de Jong

Kaart Anton van Tetering 
op basis van informatie van de gemeente. 
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Volgens Jean Penders [65], oprichter van het 
Utrechts Documentatiesysteem [UDS], zit het 
zo: ‘Mensen lezen iets, begrijpen het niet, 
gaan naar het UDS en snappen het dan wèl. 
Als je bij ons iets aanklikt, kom je bijna altijd 
verder.’ 

Het UDS zit op de zolder van het Pandhuis in de 
Zwaansteeg, maar bezoekers komen daar niet. Ze 
gaan naar de site ‘documentatie.org.’ Daar staat 
verreweg het meeste op van wat het UDS aan 
informatie vergaarde. Het papieren systeem, waar-
voor in 1981 de basis werd gelegd, is langzamer-
hand omgezet in een digitale schatkamer met een 
sterk accent op bouwhistorie en monumenten-
zorg, en met daarnaast enorm veel over Utrecht.
Penders: ‘Jaren geleden benaderde Kluwer me om 
een encyclopedie te maken over Utrecht. Ik zou de 
beste schrijvers inschakelen. Het is niet doorge-
gaan omdat ik tegen een enorm probleem aanliep: 
er was geen manier om de benodigde informatie 
snel te vinden. Die is er nu dus wel, al heeft nog 
niet iedereen ons ontdekt. Dat is jammer. Som-
mige mensen gebruiken de helft van hun onder-
zoekstijd aan het uitzoeken van dingen die ze bij 
ons in een paar minuten kunnen vinden.‘

Verslavend
Bij het UDS werken ongeveer vijftien vrijwilligers 
- sommigen een paar uur per week, anderen veel 
meer – en tot voor kort één part time betaalde 
kracht. Dat was Penders, die de rest van zijn inko-
men verdiende als adviseur monumentenzorg in 
Gelderland. Sinds zijn pensionering is het UDS een 
complete vrijwilligersaangelegenheid. 

Voor Penders betekent het dat hij nu al zijn tijd kan 
besteden aan het systeem. ‘Ik zit vaak ’s nachts om 
twee uur nog te puzzelen. Het uitzoeken is bela-
chelijk veel werk, dat moet goed gebeuren. Heel 
veel dingen zijn niet te automatiseren. Je moet 
altijd nadenken waarover je het hebt.’
Hij vervolgt: ’Ik doe het alleen omdat het de 
moeite waard is. Wij zijn een timmerman die er in 
geslaagd is een kastje te maken waarin alles past. 
Ken jij een site die zoveel ingangen heeft en zoveel 
achtergronden geeft? Kun je je voorstellen dat dit 
verslavend werkt?‘

165 profielen
Proef op de som. ‘Sleutelstuk’. Eerst even via 
Google naar Wikipedia. Er staat: ‘Langwerpig stuk 
hout dat ter ondersteuning onder de kop van een 
balk is aangebracht’.Dan naar ‘Documentatie.
org’, dat zegt: ‘Het hele gewicht van een vloer 
en alles wat er op staat rust op de balklaag. De 
plaats waar de balken in de muur zijn opgelegd is 
een kwetsbaar punt, niet alleen door de belasting, 
ook omdat door het vocht in de muur de kop van 
de balk gemakkelijk inrot. Een versteviging is dus 
welkom: een stevig stuk plank eronder en dat is 
het sleutelstuk.’
De tekst gaat nog een paar alinea’s door. Er staat 
bijvoorbeeld dat de profielen variëren van heel 
eenvoudig tot en met een engel die een wapen-
schild vasthoudt.
Als je in de tekst klikt op woorden [bijna altijd een 
bouwkundige term of een adres] in een andere 
kleur, krijg je daarover verdere uitleg. Je kunt ook 
klikken op de ‘digishow’, waarna vervolgens 
chronologisch vanaf de middeleeuwen 165 

Voor de betekenis van 
de nummers, ga naar 

documentatie-org

’documentatie.org’: Voor wie alles wil weten 
verschillende profielen van sleutelstukken langs-
komen. Sommige zijn getekend, andere gefo-
tografeerd. De voorbeelden van bouwkundige 
termen komen niet alleen uit Utrecht, maar uit 
heel Europa. De bezoeker van de site kan dankzij 
de foto’s onder meer de enorme fietstochten van 
Penders reconstrueren. Ze brachten hem tot diep 
in Turkije. Maar ook menige andere monumenten-
liefhebber leverde foto’s en tekeningen.
Zoekopdracht ‘sleutelstuk’ geeft in totaal 221 
trefwoorden. Het heeft er de schijn van dat wat 
‘documentatie.org. ‘niet heeft over sleutelstukken, 
de moeite van het weten niet waard is.

Ezelsrug
Geldt dat ook voor andere onderwerpen? De 
rubriek ‘Een plaatje en een praatje’ is populair. 
En ook de zoekplaten, zoals de tekening van een 
opengewerkt huis, met verwijzingen naar tiental-
len bouwkundige onderdelen. Aha, een forse spel-
fout. Er staat fliering, in plaats van vliering. Maar 
fliering bestaat wèl. ‘Een fliering is een balk. Bij 
een forse kap is extra bergruimte te winnen door 
op de dekbalken en flieringen een extra vloertje te 
leggen: zo ontstaat de vliering.’
De manier van vertellen valt op. Heel huiselijk, 
weinig formeel. Het team doet daar speciaal zijn 
best op. ‘Je moet het op zo’n manier uitleggen en 
illustreren dat het gaat leven. Monumentenzorg 
wordt gedragen door het enthousiasme van de 
bevolking. Dat kan uitsluitend ontstaan als mensen 
informatie krijgen die ze kunnen opnemen.’
De tekening van het opengewerkte huis is van 
Bart Klück, die werkte bij de gemeentelijke 
afdeling bouwhistorie en archeologie, de beneden-
buur van het UDS. Er staan 81 blauwe puntjes op. 
Bij het blauwe puntje op de trede van de trapgevel 
blijkt het te gaan om een ezelsrug, een afdekking 
van metselwerk met twee schuine zijden. Er is 
een foto met een onderhoudend verhaaltje over 
allerlei toepassingen van de ezelsrug. Onderaan de 
pagina staat ‘Meer over dit onderwerp’. Als je klikt 
krijg je nog zeven bladzijden met foto’s, literatuur-
lijsten en verwijzingen naar externe links.

Gereedschap
Tik een adres in aan de Oudegracht. Willekeurig. 
Nummer 50. Pizzeria La Grotta, op de hoek van 
de Jacobijnenstraat. Stamt uit de tweede helft 
van de veertiende eeuw. Klikken op ‘Alles over 
dit onderwerp’ levert dertien pagina’s informatie, 
waaronder een verbouwingsplan uit 1892.
Van de hele Binnenstad is enorm veel verzameld, 
maar van de Oudegracht, het Domplein en zijn 
omgeving is de informatie helemaal overweldi-
gend.
De vrijwilligers vinden het dus verslavend om aan 
de site te werken. Maar het is ook verslavend 
haar te bezoeken, voor geïnteresseerde leken, 
maar ook voor professionals. Wie een oud huis 
moet beschrijven, vindt op ‘documentatie.org’ het 
gereedschap om dat te doen.
Het UDS bestaat dankzij de steun van vooral de 
gemeente en het Utrechts Monumentenfonds. •
 

Dick Franssen



www.wijkraadbinnenstad.nl

De bewoners wonen in alle buurten 
van de Binnenstad. Zij doen het 
wijkraadwerk vrijwillig. Wanneer ik 
mensen uit de stad spreek, ontdek 
ik dat men meestal nog wel weet 
dat er wijkraden bestaan, maar wat 
die nou doen en hoe zo’n club is sa-
mengesteld, is vaak onbekend. Daar-
om dit artikel, waarin ik zal proberen 

wat duidelijkheid te verschaffen.

Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van 
een wijkraad zijn vastgelegd in een 
gemeentelijke verordening en een 
convenant over de samenwerking 
tussen burgemeester en wethouders 
en de wijkraad.

De wijkraad adviseert het college 
van burgemeester en wethouders, 
gevraagd en ongevraagd, over za-
ken die de Binnenstad betreffen.

Adviseren
Om te kunnen adviseren is informa-
tie nodig. De leden van de wijkraad 
zijn vaak lid van een belangengroep, 
een buurtgroep, of zijn op een of 
andere manier betrokken bij wat er 
in hun buurt speelt. Een aantal leden 
heeft een bepaalde deskundigheid 
of interesse. 
Omdat er leden van de wijkraad in 
deze buurt wonen en een van hen 
lid is van de klankbordgroep, komt 
de problematiek in de Breedstraat-
buurt regelmatig aan de orde in de 
vergadering van de wijkraad. Op 
het moment dat, in het kader van 
de bezuinigingen, besloten was dat 
het straatmanagement per 1 januari 
2012 beëindigd zou worden, heeft 
de wijkraad burgemeester en wet-
houders geadviseerd daarvan af te 
zien en juist meer actie te onderne-
men om met name de drugscrimina-
liteit aan te pakken. Op deze manier 
heeft de wijkraad bijgedragen aan 
het besluit om het optreden tegen 
de overlast fors aan te pakken. 

Rabobrug
Toen de voetgangers- en fietsbrug, 
de Rabobrug, en later de trappen 
van de brug naar de perrons ter 
discussie stonden, heeft de wijkraad 
aan burgemeester en wethouders 
geadviseerd de brug wel aan te leg-
gen en ook te verbinden met de 
perrons. De aansluiting op Moreel-
separk/Mariaplaats heeft ook onze 
aandacht. De wijkraad vindt dat niet 
iedereen die van en naar het station 
gaat verplicht moet worden door 
Hoog Catharijne te gaan.
De wijkraad is ook betrokken ge-
weest bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan Binnenstad en 
heeft daar ook over geadviseerd.

Fietsparkeren
Het fietsparkeren zowel in het Stati-
onsgebied als in de hele Binnenstad 
heeft onze aandacht. Er zijn advie-
zen uitgebracht over de mobiele 
fietsenrekken, het fietsparkeren in 
de Lange Viestraat en Potterstraat. 
De wijkraad is vertegenwoordigd in 

de klankbordgroep ‘Fietsparkeren 
Stationsgebied’ en adviseert over be-
taald en onbetaald fietsparkeren.
Vrijwel maandelijks is er overleg met 
de POS, de Projectorganisatie Stati-
onsgebied, over alle projecten in het 
gebied. Regelmatig is dit aanleiding 
voor een advies aan burgemeester 
en wethouders.
Andere onderwerpen die dikwijls 
aan de orde komen zijn: Actieplan 
luchtkwaliteit, hotelnota, horeca-
nota, Koninginnedag en -nacht, ver-
beteren doorstroming Lucasbrug.

Overleg en meepraten
Elke twee maanden overlegt een 
delegatie van de wijkraad met de 
wijkwethouder, Mirjam de Rijk. 
Er wordt over en weer informatie 
uitgewisseld. Ook wordt het over-
leg gebruikt om extra aandacht te 
vragen over uitgebrachte adviezen. 
De raadsinformatieavonden zijn ook 
goede gelegenheden om onze stem 
te laten horen en te praten met ge-
meenteraadsleden.

Wijkraadpleging
Elk jaar houdt de wijkraad een wijk-
raadpleging, recent ging dat over 
het Stationsgebied en over parkeren. 
Van de laatste zijn de eerste resulta-
ten bekend. Binnenkort worden de 
Binnenstadbewoners en onderne-
mers uitgenodigd om daarover met 
de wijkraad te discussiëren.

Evaluatie
Regelmatig houdt de wijkraad een 
evaluatie. Tijdens de evaluatie van 
oktober 2011 zijn een aantal afspra-
ken gemaakt. Volgens het eerder 
genoemde convenant zijn de wijk-
raden de ogen en oren van de wijk. 
Het aantal belangengroepen in de 
buurten is teruggelopen, ook door-
dat de gemeenteraad zich steeds 
meer richt op de wijkraad. Daarom 
willen wij met de buurten van de 
Binnenstad themabijeenkomsten 
organiseren, zoals in het verleden, 
met mensen die ergens nauw bij be-
trokken zijn. Met een onderwerp dat 
veel mensen bezighoudt. Ook willen 
wij de relatie met de gemeenteraad 
aanhalen. Niet om de gemeenteraad 
te adviseren, dat zou wringen met 
onze primaire opdracht als adviseur 
van het college, maar om informatie 
uit te wisselen. •

Hans Dortmond, 
voorzitter Wijkraad Binnenstad

Zo werkt de wijkraad
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Een brugkapel verbond de Domkerk met de Domtoren tot in 1674 het 
schip van de kerk door een windhoos in elkaar stortte [en de kapel in 
zijn val meenam]. Een driedimensionaal model van de kapel is tot en 
met 27 januari te bewonderen in het stadhuis, samen met andere 
modellen, zoals van een vroeg middeleeuw dorp in Leidsche Rijn en van 
de al meer dan vierhonderd jaar verdwenen Sint-Salvatorkerk. Ook is 
te zien hoe de Dienst Erfgoed Utrecht op basis van bouwhistorisch en 
archeologisch materiaal dergelijke modellen maakt. •

Verdwenen brugkapel

Elke wijk in Utrecht heeft sinds 2002 een wijkraad. Zo’n raad bestaat 
uit een aantal betrokken bewoners, ondernemers en vertegenwoor-
digers van organisaties in de wijk. 
De twintig leden van de wijkraad Binnenstad zijn bewoners, een 
vertegenwoordiger van de ondernemers, een vertegenwoordiger 
van de horeca, een vertegenwoordiger van de podia en een verte-
genwoordiger van de musea. 
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Toename drugsoverlast
Het merendeel van de bewoners 
[89%] vindt de Breedstraatbuurt 
een prettige plek om te wonen. 
Wel geven zij aan dat de buurt de 
afgelopen jaren is verslechterd en 
dat zij zich vaker onveilig voelen. In 
2009 voelde 36% van de bewoners 
zich wel eens onveilig, in 2011 is 
dat meer dan de helft [54%]. ‘Met 
name de overlast door harddrugs is 
sterk toegenomen’, vertelt Carolien 
Moerdijk, gebiedsmanager Veilig-
heid bij wijkbureau Binnenstad. ‘Het 
aandeel bewoners dat overlast 
ervaart van gebruikers en handel in 
harddrugs is gestegen van 58% 

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

Evaluatie Collectieve Horeca 
Ontzeggingen

Horecaondernemers in Utrecht 
werken nu twee jaar met 
‘collectieve horeca ontzeggin-
gen’. Dit houdt in dat bezoekers 
die geweld gebruiken of overlast 
veroorzaken, een ontzegging 
kunnen krijgen voor alle aan-
gesloten horecagelegenheden. 
Inmiddels doen zo’n 70 horeca-
gelegenheden mee. In november 
heeft de afdeling Utrecht van 
Koninklijke Horeca Nederland de 
aanpak geëvalueerd.

Een horecabezoeker die een ontzeg-
ging krijgt uitgedeeld, is gedurende 
een bepaalde periode niet meer 
welkom in de aangesloten horeca. 
Horecaportiers kunnen aan de hand 
van foto’s op een beveiligde website 
deze personen herkennen en de 
toegang weigeren.Afgelopen twee 
jaar zijn in totaal 29 ontzeggingen 
uitgedeeld. 

‘Deze vraag krijgt de politie regel-
matig’, vertelt wijkteamchef van de 
binnenstad Theo Vroon. ‘Het geluid 
van zo’n helikopter kan hinderlijk 
zijn en mensen denken dat er iets 
vreselijks gebeurd is. Dat geeft een 
onveilig gevoel. Maar de politie-
helikopter wordt niet alleen bij 
heftige incidenten ingezet. Het is een 
extra surveillancemiddel voor ons. 
We zetten de helikopter tegenwoordig 
vaker in dan voorheen. Simpelweg 
omdat er nu meer zijn, maar ook 
omdat je vanuit de lucht veel meer 
overzicht hebt in combinatie met de 
agenten op straat.’

In de Breedstraatbuurt is al jaren sprake van problemen die de leef-
baarheid aantasten. Om na te gaan of de aanpak van gemeente, 
straatmanagement, politie, bewoners en ondernemers de gewenste 
resultaten oplevert, is eind 2011 een enquête gehouden. Hieruit 
blijkt dat het gevoel van onveiligheid sterk is toegenomen, hoewel 
bewoners het nog steeds een prettige buurt vinden om te wonen. 
Met name de overlast van harddrugdealen en -gebruik is sterk 
toegenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten tot nieuwe, krachtige maatregelen om deze overlast tegen 
te gaan.

Carolien Moerdijk: ‘Gemeente en veiligheidspartners nemen een set nieuwe en aan-
gescherpte maatregelen om de overlast tegen te gaan.’ © Willem Mes

Nieuw maatregelenpakket Breedstraatbuurt

Donkere Dagen Offensief
Er is nog een reden dat bewoners 
de politiehelikopter vaker horen. 
Vroon: ‘De Politie Utrecht is gestart 
met het ‘Donkere Dagen Offensief’. 
Vanaf november zijn we extra alert 
als het gaat om woninginbraken en 
overvallen. We willen meer daders 
pakken én inbraken en overvallen 
voorkomen. Zeven dagen in de week 
en 24 uur per dag zijn een politie-
helikopter en speurhonden beschik-
baar om direct na een overval in actie 
te komen. Kortom, hoort u een 
helikopter, weet dan dat wij er 
alles aan doen om een dader te 
pakken.’ •

Wat doet die helikopter boven 
mijn hoofd?

naar 71%.’ De overlast op andere 
fronten is afgenomen of gelijk 
gebleven. Bewoners ervaren minder 
last van herrie, rondhangende 
jongeren en rommel op straat.

Maatregelen
Om de gegroeide drugsoverlast 
tegen te gaan, nemen gemeente en 
veiligheidspartners nieuwe maat-
regelen. Moerdijk: ‘Voortaan is er 
zowel overdag als ‘s avonds en 
‘s nachts permanent en zichtbaar 
toezicht. Drugsgerelateerde meldin-
gen krijgen bij de meldkamer van de 
politie ‘prio 1’, de hoogste prioriteit. 
Ook wijst de burgemeester de buurt 

Veruit de meeste ontzeggingen 
werden gegeven voor het uiten van 
bedreigingen, geweld en mishande-
ling. De deelnemende horecaonder-
nemers zijn, zo blijkt uit de evalua-
tie, blij met het ontzeggingenbeleid. 
Het beleid is duidelijk en goed uit te 
dragen naar het uitgaanspubliek. De 
horecaondernemers laten zo geza-
menlijk zien wat wel en niet wordt 
getolereerd in hun horeca.

De werkwijze met ‘collectieve 
horeca ontzeggingen’ is één van 
de maatregelen van het convenant 
Veilig Uitgaan. Horecaonderne-
mers, gemeente, politie en andere 
veiligheidspartners hebben hierin 
afspraken gemaakt om samen de 
veiligheid tijdens uitgaansnachten te 
verhogen en overlast te beheersen.

Het evaluatierapport is te vinden op 
www.ontzeggingutrecht.nl. •

aan als gebied waarbinnen preven-
tief fouilleren mogelijk is.’ De ge-
meente zoekt naar een locatie in de 
buurt als gezamenlijke uitvalsbasis 
voor politie, Toezicht & Handhaving 
en de verslavingszorg: ‘Alle profes-
sionals die in de buurt actief zijn, 
kunnen dan voor en na elke dienst 
met elkaar overleggen over de gang 
van zaken, zonder dat zij de buurt 
uit hoeven.’ Ook instellingen die 
zich bezig houden met harddrug-

verslaafden, helpen mee om de 
overlast te beperken.

Meting
Na de nulmeting in 2009 en de 
herhalingsmeting van oktober 2011 
volgt dit jaar nog een derde onder-
zoek. Moerdijk: ‘Dit om te beoordelen 
in hoeverre de doelstellingen voor 
2013 in zicht zijn gekomen. Op basis 
daarvan kijken we of er nog andere of 
aanvullende maatregelen nodig zijn.’

Het onderzoeksrapport en de notitie ‘Aanpak drugsoverlast Breedstraat-
buurt en omgeving’ zijn te vinden op www.utrecht.nl/breedstraatbuurt. •
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Wijkbureau Binnenstad

Beter bereikbaar bij overlast

Ziet u een omgevallen boom, olie op 
de weg of een kapot stoplicht? Dan 
kunt u dit melden bij de gemeente, 
die het probleem vervolgens zo snel 
mogelijk oplost. Jaarlijks krijgt de 
gemeente ongeveer 40.000 van 
zulke meldingen binnen, waarvan 
zo’n 1000 buiten kantooruren.

Eén nummer
‘Tot voor kort hadden we voor deze 
meldingen vijf verschillende tele-
foonnummers. Voor een omgereden 
paaltje belde je bijvoorbeeld een 
ander nummer dan voor zwerfafval’, 
zegt Fred Nuwenhuis, gebiedsmana-
ger bij Stadswerken. ‘Dat was niet 
alleen duur, maar ook onhandig. 
Voor burgers én voor onszelf. Want 
vaak werden hierdoor de verkeerde 
mensen uit bed gebeld.’ Sinds er 
nog maar één nummer geldt, hoeven 
bewoners niet meer per klacht uit 

te zoeken welke dienst verantwoor-
delijk is. Zij kunnen altijd bellen met 
het algemene nummer van de ge-
meente.

Betere service
In de avond en nacht komen 
meldingen terecht bij een centrale 

meldkamer. Kwesties zonder urgentie 
belanden de volgende dag bij de 
juiste afdeling van de gemeente. 
Maar bij gevaarlijke situaties reageert 
de gemeente met spoed. De tele-
fonisten in de meldkamer hebben 
alle informatie bij de hand om bel-
lers goed te kunnen inlichten. Zo 

Utrecht heeft per 1 januari 2012 
geen eigen gemeentelijke om-
budsman meer. Zoals veel andere 
gemeenten heeft Utrecht aan-
sluiting gezocht bij de Nationale 
ombudsman in Den Haag.

De gemeenteraad besloot eerder dit 
jaar om vanaf 1 januari 2012 aan te 
sluiten bij de Nationale ombudsman. 
Iedereen kan daar voortaan terecht 
met een klacht over de gemeente 
Utrecht. De overgang naar de Natio-
nale ombudsman levert Utrecht een 
bezuiniging op.

Spelregels
De spelregels zijn niet veranderd. 
Als u een klacht heeft, moet u deze 
eerst kenbaar maken bij de gemeente 
zelf. Lukt het de gemeente niet de 
klacht op te lossen, dan kunt u de 

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op dinsdag 14 februari en dinsdag 
20 maart 2012. U kunt tot uiterlijk 
één week van tevoren een afspraak 
maken via wijkbureau Binnenstad, 
telefoon 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. 
Volg Mirjam de Rijk ook op twitter 
via @Mirjam_de_Rijk. •

Spreekuur  
wijkwethouder Nationale ombudsman

Leefbaar-
heidsbudget 
2012

hebben ze een overzicht van alle 
geplande evenementen in de stad. 
Bij een klacht over geluidsoverlast is 
dan meteen duidelijk of die verband 
houdt met een evenement. 
Nuwenhuis: ‘Als je een beller kunt 
melden dat het evenement over een 
halfuur afgelopen is, werkt dat ge-
ruststellend. En als het evenement 
allang afgelopen had moeten zijn, 
of er is iets anders niet in de haak, 
dan schakelt de meldkamer direct 
de juiste mensen in.’ •

De gemeente is voortaan beter 
bereikbaar voor meldingen van 
bewoners. Bij onveilige situaties 
of klachten over de openbare 
ruimte kunnen mensen nu dag 
en nacht bellen naar één alge-
meen nummer: 030 - 286 00 00. 

Fred Nuwenhuis: ‘Bij onveilige situaties en klachten kunnen mensen nu één algemeen 
nummer bellen.’ © Willem Mes

Nationale ombudsman inschakelen. 
Deze is op werkdagen bereikbaar op 
telefoonnummer 0800 – 33 55 555 
[gratis]. U kunt uw klacht ook via 
internet indienen. Kijk op 
www.nationaleombudsman.nl.

Primeur
Om de drempel voor klachten laag 
te houden, is er om de week op 
maandag een inloopspreekuur van 
de Nationale ombudsman in het 
Utrechtse stadhuis. Dit ‘spreekuur 
op locatie’ is een proef van de Na-
tionale ombudsman. Utrecht heeft 
hiermee samen met Amersfoort de 
primeur voor Nederland. U hoeft 
voor dit spreekuur geen afspraak te 
maken. U kunt gewoon binnenlopen 
en zich melden bij de receptie. De 
data van het inloopspreekuur vindt u 
op www.utrecht.nl/ombudsman. •

Voor de wijk Binnenstad is in 
2012 een leefbaarheidsbudget 
beschikbaar van € 700.000,. 
Dit budget is bedoeld voor 
initiatieven van bewoners en 
ondernemers om straat, buurt of 
wijk leefbaarder te maken. Heeft 
u een goed idee, dan kunt u een 
aanvraag doen voor een bijdrage. 
Op www.utrecht.nl/leefbaar-
heidsbudget vindt u de criteria en 
het aanvraagformulier.

Loopt u al een tijdje rond met 
een groot plan, zoals een grote 
opknapbeurt voor uw straat? 
Dan is het verstandig dit zo snel 
mogelijk aan te geven bij het 
wijkbureau. Aan het begin van 
het jaar is de kans het grootst dat 
er voldoende budget is. Als uw 
aanvraag wordt goedgekeurd, is 
dan ook de meeste kans dat het 
lukt het plan nog dit jaar uit te 
voeren.

Hanging baskets
Wilt u deze zomer weer hanging 
baskets in uw straat? Dan moet 
uw aanvraag vóór maandag 13 
februari 2012 bij het wijkbureau 
binnen zijn. Stuur met uw aan-
vraag tien handtekeningen mee 
van straatgenoten die achter het 
plan staan. U kunt alleen hanging 
baskets aanvragen voor staande 
straatlantaarns. Voor winkel-
straten komt een aparte regeling, 
neem hiervoor contact op met 
het wijkbureau. •
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Wijkbureau Binnenstad
Start renovatie walmuren

De gemeente is gestart met de 
renovatie van de westelijke 
walmuur tussen de Bijlhouwers-
brug en Lange Rozendaal. De 
werkzaamheden vinden plaats 
vanaf de Tolsteegbarrière tot aan 
Oudegracht huisnummer 399. 
Het gaat om de muur die vanaf 
de werf het water in gaat. De 
werkzaamheden duren tot de 
zomer.

Silent piler
Om het werk aan de walmuur uit te 
kunnen voeren, wordt een tijdelijke 
damwand geplaatst. Nadat het 
grachtwater tussen dam en muur is 
verlaagd, worden de oude walmuur 
en de versleten houten fundering 
weggehaald. Vervolgens wordt een 

stalen damwand geplaatst, waarop 
een nieuwe walmuur wordt aange-
bracht. De damwanden worden de 
grond ingedrukt met behulp van een 
‘silent piler’, een trillingsarme tech-

Wat vindt u belangrijk voor de 
Binnenstad voor de komende 
twee jaar? Dat was de vraag van 
de gemeente aan bewoners en 
ondernemers tijdens de ‘wijkdia-
loog Binnenstad’ op donderdag 1 
december 2011. 

Doel van de avond was om samen 
te bepalen hoe de wijk ervoor staat 
en ambities te formuleren voor de 
gewenste ontwikkeling van de wijk 
tot aan het einde van deze college-
periode [2014]. De wijkambities 
vormen vervolgens, samen met het 
collegeprogramma, het vertrekpunt 
voor de activiteiten van gemeente 
en partners in de wijk.

Bewoners en ondernemers geven met plakkers aan wat de wijkambities zijn.

Het initiatief is afkomstig van de 
stuurgroep ondernemersfonds 
Utrecht, die bestaat uit een brede 
vertegenwoordiging van de zakelijke 
dienstverlening, de binnenstad, de 
bedrijventerreinen, detailhandel in 
de wijken en onderwijs- en cultuur-
instellingen. De initiatiefnemers 

hebben voor hun plan de ervaringen 
gebruikt van andere steden die al 
met zo’n ondernemersfonds wer-
ken, zoals Leiden en Groningen.

Financiering
Het ondernemersfonds wordt 
gefinancierd door een opslag op 

Nieuw ondernemersfonds in Utrecht

niek. Meer informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/werven.

Bomenvisie

In december hebben gemeente en 

Dirk Meerburg van de klankbordgroep 
overhandigt aan wethouder Mirjam de 
Rijk het addendum.

De deelnemers van de avond hebben 
de volgende onderwerpen aange-
geven als belangrijkste thema’s voor 
de Binnenstad: schoner en efficiën-
ter bevoorraden, beperking zwaar 
vrachtverkeer op de werven, schoner 
en beter ingerichte openbare ruimte, 
handhaving van bestaande regel-
geving en een leefbare en veilige 
Binnenstad. De gemeente heeft de 
inbreng opgenomen in de ‘Wijk-
ambitie Binnenstad: open, gastvrij 
en veilig’ voor de komende twee 
jaar. Het college van burgemeester 
en wethouders neemt binnenkort 
een besluit. Dit voorjaar worden de 
wijkambities uitgewerkt in een wijk-
actieprogramma met concrete acties.

Wijkdialoog over ambities

Utrecht heeft sinds 1 januari 2012 een ondernemersfonds. De 
gemeenteraad besloot begin december dit mogelijk te maken. Het 
fonds stelt ondernemersverenigingen in staat bepaalde voorzieningen 
binnen een gebied collectief te financieren. ‘En dat is belangrijk, want 
het maakt een einde aan ‘freeriding’, het verschijnsel dat slechts een 
minderheid van de ondernemingen aan collectieve belangen mee-
betaalt’, vindt Kjeld Vosjan, accountmanager Economische Zaken.

de OZB voor panden die niet als 
woning worden gebruikt. De opslag 
bedraagt € 50,- per € 100.000,- 
aan OZB-waarde. ‘De stuurgroep 
heeft voor dit bedrag gekozen, 
omdat kleinere ondernemers dan 
een beperkte bijdrage leveren en 
het bij elkaar toch een substantieel 
fonds oplevert van ruim € 5 miljoen 
per jaar’, zegt Vosjan. ‘De gemeente 
is zelf ook eigenaar van panden en 
zal dus net als andere bedrijven en 
instellingen een bijdrage leveren aan 
het ondernemersfonds.’ De geïnde 
heffing via de OZB wordt in zijn ge-
heel teruggestort naar de stichting 

ondernemersfonds. De ondernemers 
en instellingen kunnen vervolgens 
via hun vereniging zelf het inge-
legde geld besteden. Bijvoorbeeld 
aan promotionele activiteiten, het 
verfraaien van de openbare ruimte 
of andere maatregelen. Vosjan: 
‘Persoonlijk verwacht ik dat het 
belangrijkste effect van het fonds 
is dat de banden tussen profit en 
not-for-profit instellingen zal verste-
vigen, waardoor een infrastructuur 
ontstaat tussen allerlei partijen. In 
andere steden met een onderne-
mersfonds zijn bijvoorbeeld scholen 
en welzijns-organisaties ruimtes 
gaan verhuren aan ondernemersver-
enigingen en bieden ondernemers 
stageplaatsen voor scholieren.’ •

Het college heeft besloten dat de 
gemeente voortaan elke vier jaar met 
bewoners, ondernemers en organisa-
ties gaat bepalen wat belangrijk is in 
de wijken en de prioriteiten jaarlijks 

bespreekt bij de begroting. Het 
college wil hiermee het wijk-
gericht werken versterken en de 
invloed van bewoners en onder-
nemers in de wijk vergroten. •

klankbordgroep de ‘Bomenvisie 
Utrechtse werven’ aangeboden-
aan wethouder Mirjam de Rijk. De 
bomenvisie geeft de koers aan voor 
het behoud van de werfbomen. De 
conceptvisie is besproken met de 
klankbordgroep en enkele andere 
organisaties. De klankbordgroep 
overhandigde de wethouder ook 
een addendum, een toevoeging 
op de visie met de punten waarop 
klankbordgroep en gemeente een 
verschillende visie hebben. De 
stukken worden voorgelegd aan 
het college, waarna het college een 
besluit neemt.
Wilt u op de hoogte blijven?
Kijk op www.utrecht.nl/werven en 
meld u aan voor de nieuwsbrief. •



Binnenstadskrant pagina 20

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 wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers 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 langskomen aan de balie van Informatiecentrum Utrecht en 
wijkbureau Binnenstad: Neudeflat, Vinkenburgstraat 26. Kijk voor actuele 
openingstijden op www.utrecht.nl/informatiecentrum. •

Prullenbakken
De gemeente verplaatste in augus-
tus een flink aantal prullenbakken 
langs drukke looproutes, zoals de 
Oudegracht. De prullenbakken zijn 
nu beter bereikbaar, zodat ze beter 
gebruikt en makkelijker geleegd 
kunnen worden. Op piekmomenten 
blijven deze prullenbakken een punt 
van aandacht, omdat ze door de 
drukke bezoekersstroom moeilijk 
bereikbaar zijn om te legen. De 
gemeente bekijkt hoe tijdens die 
piekmomenten goed kan worden 
gereageerd op volle prullenbakken.

Opzuigen peuken
Er liggen zichtbaar minder peuken 
op straat. De gemeente gebruikt 
sinds augustus een afvalzuiger, 
waarmee peuken worden opge-
zogen die anders tussen de tegels 
blijven liggen. Ook blijkt de ‘asbak-
tegel’ op het Vredenburg bij de in-
gang van Hoog Catharijne succesvol. 
De gemeente bekijkt of op meer 
plekken in de stad dergelijke tegels 
te plaatsen zijn.

Zwerfvuil voorkomen
De gemeente doet een beroep op 
ondernemers en bewoners om zwerf-
vuil te helpen voorkomen. Dit kan 

Wijkbureau Binnenstad

Aanpak zwerfvuil

Goed idee? Doe er iets mee!

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. •

bijvoorbeeld met eigen prullenbak-
ken in winkels en rond horecazaken. 
Ook helpt het op het juiste tijdstip 
aanbieden van afval. •

De gemeente komt hier in actie 
als gladheid verwacht wordt, dus 
voordat daadwerkelijk sprake is 
van gladheid. Na sneeuwval en ijzel 
gaan medewerkers aan de slag om 
ook op andere openbare locaties 
gladheid te bestrijden. Denk hierbij 
aan de openbare ruimte rond zie-
ken- en verzorgingshuizen, entrees 
van schoolpleinen van basisscholen, 
fietsdoorgangen, oversteekplaatsen 
van hoofdroutes, bruggen, winkel-
centra en het winkelgebied in de 
binnenstad.

Capaciteit
Het is helaas niet mogelijk voor 
de gemeente om overal in de stad 
zout te strooien. Enerzijds omdat 
de gemeente hiervoor de capaciteit 
niet heeft, anderzijds omdat teveel 
zout te belastend is voor het milieu. 
Om ervoor te zorgen dat bomen en 
planten niet dood gaan en in het 
voorjaar weer mooi in bloei staan, 
moet spaarzaam worden omge-
sprongen met zout en alleen wor-
den gebruikt als het echt nodig is.

Wat kunt u zelf doen
Bij sneeuwval kunt u als bewoner 
of ondernemer een handje helpen 
door de stoep voor uw huis of 

Begin december ontving ieder-
een de nieuwe afvalkalender in 
de brievenbus. Op deze kalender 
staat wanneer de gemeente 
huisvuil, groenafval en oud 
papier komt ophalen. De op-
haaldagen zijn het hele jaar door 
gelijk, behalve na feestdagen. 
Dan verschuift de ophaaldag of 
komt te vervallen. Raadpleeg 
de afvalkalender voor de juiste 
ophaaldagen. 

Of kijk op www.utrecht.nl/afval.

bedrijf zelf sneeuwvrij te maken. Op 
deze manier blijft de straat begaan-
baar, ook voor voetgangers en straat-
genoten die slecht ter been zijn.

Meer informatie
Wilt u goed op de hoogte blijven 
van de gladheidbestrijding in de 
stad? Op www.utrecht.nl/gladheid 
vindt u actuele informatie. Hier staat 
ook een kaart met alle routes waar 
de gemeente gladheid bestrijdt. 
De verrichtingen van de gladheid-
bestrijders zijn ook te volgen via 
Twitter [#gladheid030] en Facebook 
[gladheidbestrijding030]. • 

Afvalkalender

De gemeente is gestart met nieuwe aanpak van zwerfvuil. © Willem Mes

Deze winter ligt 2500 ton strooizout klaar. 
© Ivar Pel

In augustus startte de gemeente met een nieuwe aanpak van zwerf-
vuil in het wandelgebied van de binnenstad. Belangrijke verandering 
was de introductie van ‘buurtvegers’. Naast de reguliere veegronde 
in de ochtend trekken deze medewerkers er ‘s middags op uit om de 
hotspots van zwerfvuil te ontdoen. Nu, vier maanden later, durft de 
gemeente voorzichtig te zeggen dat de aanpak vruchten begint af te 
werpen. De gemeente kan sneller reageren op de aanwezigheid van 
zwerfvuil.

Voorbeelden toegekende aanvragen 
voor het leefbaarheidsbudget [november 
en december 2011]:
• nieuwjaarskledingruil ABC- straat,
• kerstmarkt Twijnstraat,
• extra wensen bestrating Lucasbolwerk.

Voorbeelden toegekende aanvragen 
voor het leefbaarheidsbudget [november 
en december 2011]:
• nieuwjaarskledingruil ABC- straat,
• kerstmarkt Twijnstraat,
• extra wensen bestrating Lucasbolwerk.

Bij hevige sneeuwval of ijzel komt de gemeente in actie om gladheid 
te bestrijden. De aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de 
hoofdroutes voor auto’s en fietsers. 

Gladheidsbestrijding in Utrecht
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Vr 20 Pieterskerk
20.15 Cappella Amsterdam 
olv Sigvards Klava: Carte 
Blanche; werken van o.a. 
Glass, Part, Nystedt en 
Hillborg; € 23,50/10

Za 21 Domkerk
15.30 Ricardo Gonzales 
[traverso], Matthias Naegele 
[barokcello] en Jan Hage 
[clavecimbel]; werken van 
Bach; collecte

Za 21 Geertekerk
20.15 VU-koor olv Sam 
ten Velden mmv Orkest 
conservatorium Amsterdam 
en het Nieuw Amsterdams 
Kinderkoor; Orff, Carmina 
Burana; € 16/12

Zo 22 Willibrordkerk
14.00 Ensemble Soluna olv 
Yvonne Rietbergen mmv 
Willeke Smits [orgel]; barok-
muziek; € 6

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
[orgel], Grigori Sarolea, Philip 
Barkhudarov en Evert Jan 
Nagtegaal [bas]: Russische 
Vesper; werken van Rach-
maninov, Glinka, Chesnokov 
en Schnittke; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Do 26  Geertekerk
20.15 Nederlandse Bach-
vereniging olv Ed Spanjaard: 
Bach na Bach; € 28/26/8

Vr 27 Pieterskerk
20.15 Coqu olv Dirkjan 
Horringa mmv Karolína Janu 
[sopraan]: De romance van 
de paardenbloemen; werken 
van Martinu, Mahler, Ebn, 
Dvorak en Tucapsky; 
€ 15/10

Za 28 Lutherse Kerk
11.00 Bachdag olv Erik 
Van Nevel; 
info www.oudemuziek.nl

Za 28 Geertekerk
15.00 Kuijken Kwartet; 
Bach, Musikalisches Opfer; 
€ 21/7

Za 28 Domkerk
15.30 Koor van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas 
mmv Jan Hage [orgel]; Bach, 
Komm, Jesu, komm; Kagel, 
delen uit Chorbuch; collecte

Za 28 Geertekerk
16.30 Koen Plaetinck, 
marimba; Bach, 
Notenbüchlein für Anna 
Magdalena Bach; € 15/7

Za 28 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest olv 

Haiko Boonstra; Liadov, 8 
Russische volksliederen; 
Borodin, In de steppen 
van Centraal Azië; Dvorák, 
Symfonie no. 8; Mozart, 
Ouverture Le nozze di 
Figaro; € 10/7

Za 28 Domkerk
20.15 Vocalconsort Berlin 
olv Daniel Reuss; Bach, 
motetten; € 26/7

Zo 29 Willibrordkerk
14.00 Yvonne Rietbergen 
[blokfluit]; psalmen van 
Sweelinck en Eyk; € 6

Zo 29 Geertekerk
16.00 UMA Kamerorkest 
olv Marco Bons mmv Bas 
Kuijlenburg [bariton]; 
Prokofiev, Symfonie nr. 1 
[“Klassieke”]; Adams, 
The wound-dresser; Haydn, 
Symfonie nr. 103 [“Pauken-
roffel”]; € 12/10

Zo 29 Nicolaïkerk
17.00 Cantatevesper mmv 
Vespercantorij olv Ko Zwa-
nenburg, Cappella di San 
Nicolaï en vocale solisten; 
Bach, Ich hab in Gottes Herz 
und Sinn BWV 92

FEBRUARI
Vr 3 Pieterskerk
20.15 Kamerkoor VENUS 
olv Gijs Leenaars; Schnittke, 
Boetepsalmen [selectie]; 
Gesualdo, Tenebrae res-
ponsoria [selectie]; Poulenc, 
Quatre motets pour un 
temps de pénitence; Lassus, 
Boetepsalmen [selectie]; 
€ 15/10

Za 4 Domkerk
15.30 Erks Jan Dekker [bas], 
Marta Blawat [barokhobo], 
Katrien Haije [barokfagot], 
Rebecca Huber en Ruth 
Houtman [barokviool], 
Romein van der Drift 
[barokviola], Diederik van 
Dijk [barokcello], Luis Reyes 
[contrabas] en Jan Hage 
[continuo]; Bach, BWV 82 
Ich habe genug en Hobo-
concert; collecte

Zo 5 Willibrordkerk
14.30 Opus 6 olv Anne 
Sollie mmv dansers van Het 
Nationaal Ballet, Larissa 
Groeneveld [cello], Bram van 
Sambeek [fagot] en Marene 
Elgershuizen [sopraan]; 
o.a. Nystedt, Stabat Mater; 
Hovland, Agnus Dei; 
€ 22,50/10

Zo 5 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 
Roel Vogel mmv Nicole Fi-
selier [sopraan], Nicky Brou-
werd [alt], Erik Janse [tenor] 
en Dody Soetanto [bas]; 

BWV 92 Ich hab in Gottes 
Herz und Sinn; collecte

Vr 10 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Multiple Voice olv Paul de 
Kok mmv Godelieve Schra-
ma [harp] en Aart Schutte 
[tenor]: Oude Liefdes - 25 
jaar Multiple Voice; werken 
van Britten, Brahms, Pou-
lenc, Mahler, Francaix, Holst 
en Jackson; € 15/12,50

Vr 10 Nicolaïkerk
20.00 [onder voorbehoud] 
Egidiuskwartet mmv Musica 
Temprana: Virgen Sancta, 
een Zuid-Amerikaanse 
Vesper; Mariamotetten en 
liederen van o.a. 
Guerrero en Hidalgo; info 
www.egidiuskwartet.nl

Za 11 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
werken van Xenakis en 
Widor; collecte

Za 11 Geertekerk
20.15 Het Orkest van 
Utrecht olv Yiorgo 
Moutsiaras mmv Rosanne 
Philippens [viool]; Borodin, 
In de steppen van Centraal 
Azië; Arensky, Vioolconcert 
in a klein op.54; Tchaikovsky, 
Symfonie nr.5 

Zo 12 Willibrordkerk
14.00 Barokensemble 
SaraBandA olv Mariette 
Holtrop; werken van 
Hellendaal en De Fesch; € 6

Vr 17 Pieterskerk
20.15 Cappella Groningen 
olv Enrique Lopez-Corton; 
Palestrina, Missa Papae Mar-
celli; werken van Victoria; 
€ 15/10

Za 18 Domkerk
15.30 Koor van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas 
mmv Jan Hage [orgel]; Bach, 
Der Geist hilft; Kagel, delen 
uit Chorbuch; collecte

Za 18 Janskerk
19.30 Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Mozart, Requiem en 
Krönungsmesse; € 70

Zo 19 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; € 6

Za 25 Domkerk
15.30 Sopranen en ensem-
ble; Couperin, Leçons de 
ténèbres; collecte

Zo 26 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; € 6

Zo 26 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 

[orgel]: Choral Evensong; 
werken van Purcell, Nees, 
Badings, Caldara, Allegri en 
Rutter; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

MAART
Do 1 Nicolaïkerk
20.00 Festival Nieuwe 
Muziek in de Klaas, t/m 
4 maart; info 
www.nicolaiconcerten.nl

Vr 2 Pieterskerk
20.15 Nederlands Studen-
ten Kamerkoor olv Maria 
van Nieukerken: ALL-1; 
werken van Van der He-
ijden, Kleppe, Trujillo, 
De Ruiter, Hamburg, Gersh-
win, Abril en Jennefelt; 
€ 15/10

Za 3 Janskerk
14.30 Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Mozart, Requiem en 
Krönungsmesse; € 70

Za 3 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
Widor, Orgelsymfonie III; 
collecte

Za 3 Geertekerk
20.15 Movimento: Kleur-
rijke vroege Barok; € 21/7

Zo 4 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; € 6

Zo 4 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars; BWV 
185 Barmherziges Herze 
der ewigen Liebe en BWV 
135 Ach Herr, mich armen 
Sünder; collecte

Za 10 Domkerk
15.30 Solisten, koor en 
instrumentalisten van de 
Domcantorij olv Remco de 
Graas; Pärt, Passio; collecte

Zo 11 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; € 6

Wo 14 Geertekerk
20.15 Ruysdael Kwartet; 
Haydn, strijkkwartetten 
Opus 20 nr. 4 in D, Opus 54 
nr. 2 in C en Opus 74 nr. 3 
in g [Reiterquartett]; € 20

Vr 16 Pieterskerk
20.15 Cappella Amsterdam 
olv Daniel Reuss: Onze Hol-
landsche Meesters; werken 
van Escher, Heppener en 
De Leeuw; € 23,50/10

Za 17 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Lasso, Lagrime di San Pietro; 
collecte

Za 17 Janskerk
19.00 Bachkoor Nederland 

olv Pieter Jan Leusink; Bach/
Rot, Mattheuspassie in het 
Nederlands; € 70

Za 17 Geertekerk
20.15 Utrechtse Studenten-
cantorij olv Fokko Oldenhuis 
mmv The Northern Consort; 
Bach, Johannes Passion

Zo 18 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; € 6

Za 24 Jacobikerk
14.00 Bachkoor Nederland 
olv Pieter Jan Leusink; Bach, 
Mattheus Passion; € 70; 
ook om 19.00

Za 24 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
Widor, Orgelsymfonie IV; 
collecte

Zo 25 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Kijken kijken kopen; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 25 Willibrordkerk
14.00 Zondagmiddag-
concert; € 6

Zo 25 Catharinakathe-
draal
14.30 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard 
Beemster; Passieconcert

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
[orgel]: Choral Evensong; 
werken van Mudd, Oost, 
Purcell en Sanders; collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Di 27 Geertekerk
20.15 Amsterdam Baroque 
Soloists olv Ton Koopman: 
Buxtehude, de vernieuwer; 
€ 21/7

Wo 28 Geertekerk
20.00 CREA-orkest olv Bas 
Pollard; Stravinsky, Petrou-
chka; Schubert, Symfonie 
No. 8 [“Unvollendete”]; 
€ 12/8

Vr 30 Pieterskerk
20.15 Monteverdi Kamer-
koor Utrecht olv Wilko 
Brouwers mmv Klaas 
Vellinga [harmonium] en 
Michaël Wilmering [bariton]; 
Liszt, Via Crucis; €15/10

Za 31 Domkerk
15.30 Solisten, koor en 
orkest van de Domcantorij 
olv Remco de Graas; Bach, 
Mattheus Passion; collecte

Za 31 Willibrordkerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa: Lijdens-
tijd in Lissabon [en Rio de 
Janeiro]; D. Scarlatti, Stabat 
Mater en Miserere; werken 
van Lôbo, Cardoso, 
De Brito en Nunes Garcia
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Politiek

Subsidiebeleid
Utrecht gaf in 2011 een subsidiebe-
drag van in totaal 147 miljoen euro 
uit, oftewel 467 euro per bewoner. 
Helaas bestaat er geen overzicht van 
wat de subsidies nu werkelijk hebben 
opgeleverd.
De VVD maakt zich daarover al jaren 
druk. We hebben het niet alleen over 
het bizarre leefbaarheidsbudget, 
maar over een zeer breed palet van 
subsidies: van fietscursussen voor 
allochtone vrouwen tot meerjaren-
subsidies van vele miljoenen aan wel-
zijnsinstellingen. Misschien dragen 
ze wel bij aan hele mooie dingen in 
de stad, maar waarom kan dat niet 
zichtbaar worden gemaakt? 
In januari 2010 deed de VVD het 
verzoek om een overzicht van alle 
subsidies. Het bleek de ambtenaren 
600 manuren te kosten om dat te 
kunnen geven en het was nog zeer 
onvolledig ook. 
Na de recente affaire met de stichting 
Jongeren in Aktie, waarbij duizenden 
euro’s subsidies in de zakken van de 
verkeerde personen zijn beland, werd 
het ook de rest van de gemeenteraad 
te gortig. Er is besloten een commis-
sie in te stellen die gaat onderzoeken 
hoe de interne besluitvorming en 
controle van subsidies plaatsvindt, of 
er naar de effectiviteit gekeken wordt 
en wat de bestuurlijke cultuur rond-
om het hele subsidiecircus is. Tot en 
met februari loopt het onderzoek; in 
februari vinden ook de zogenaamde 
hoorzittingen plaats met [oud-]be-
stuurders en mogelijk topambtena-
ren. Deze laatste gesprekken zijn 
openbaar.
De onderzoekscommissie kijkt niet 
alleen naar de cijfers en proces-
sen, maar laat ook de stem van de 
Utrechtenaar meetellen. Bewoners 
en ondernemers die ooit een subsidie 
hebben ontvangen of van wie een 
aanvraag is afgewezen of die op 
enige andere manier een ervaring 
hebben met het gemeentelijk subsi-
diebeleid, kunnen hun mening laten 
horen. U kunt dat doen door een 
mail met uw verhaal te sturen naar 
onderzoekscommissie@utrecht.nl. •

Vuile handen 
Politici maken vuile handen. Althans: 
het wordt van ze gezegd dat ze dat 
doen. En misschien niet zonder re-
den. Maar er zijn ook andere mensen 
die vuile handen maken of krijgen. 
Het is maar hoe je het bekijkt. Wat 
dacht je van de vrijwilligers die dit 
najaar de Open Tuinendag hebben 
georganiseerd. Een groot succes, is 
me verteld. In plaats van de vijfhon-
derd verwachte bezoekers waren het 
er vele malen meer. Als dank voor de 
inzet van de organisatoren mocht de 
Tuingroep in december een sequoia 
planten in het Zocherplantsoen vlak-
bij de Vrije School. 
Het was niet de eerste keer dat op 
die plek een jonge sequoia geplant 
werd. Eerdere exemplaren waren 
omgezaagd of doodgegaan. Maar 
dit keer was er een stevig en onver-
woestbaar uitziende boom met een 
waarde van 1300 euro, geschonken 
door een tuincentrum. Vol vertrou-
wen werd de fiere stam van vijftien 
centimeter doorsnede in de grond 
gepoot. Groot was de teleurstelling 
toen de jonge aanplant korte tijd 
erna omgezaagd bleek. Vandalisme 
of hebzucht, het doet er niet toe, 
betekende het einde van een mooi 
initiatief. En ditmaal waren het echt 
vuile handen die zich aan de boom 
hebben vergrepen. [Zie ook het arti-
kel en de foto’s van Ben Nijssen].

Hartverwarmend
Is dit gebeuren illustratief voor hoe 
we met elkaar omgaan in deze stad? 
Is de vreugde van de één aanleiding 
voor de ander om er een flinke 
domper op te zetten? Kan het niet 
langer om je huis of de straat fraaier 
te maken? Moet dat ogenblikkelijk 
worden afgestraft door vernielingen? 
Er zijn mensen die het er niet bij 
laten zitten. Ze laten zich niet 
afschrikken door laf gedrag en botte 
vernielzucht. Sterker, zij gaan er 
tegenin en overheen met een royaal 
gebaar. Tijdens de Nieuwjaarsborrel 
van de gemeente werd ik aangespro-
ken door de directeur van Toerisme 
Utrecht die me liet weten dat er 
al twee aanbiedingen waren voor 
een nieuw exemplaar. En daarmee 
waren het opnieuw particulieren die 
dit aanbod doen. Hartverwarmende 
gebaren die een tegenwicht vormen 
tegen dreigend pessimisme. Er komt 
een nieuwe sequoia in het plantsoen 

en als het moet nog één. We gaan 
net zo lang door totdat er één staat 
die tot in de hemel groeit en zo stevig 
is dat hij niet meer om te krijgen is. 
Dat is de spirit waarmee we vandalis-
me een halt kunnen toeroepen, ook 
al moeten we soms met lede ogen 
aanzien dat vernielzucht wint. 
Mijn wens voor dit jaar is dat we 
niet moe worden te planten. Wij als 
politici niet en u als burgers niet. En 
zoals u weet lukt dat niet zonder 
vuile handen. •

Syste Koopmans, raadslid

Echte vuile handen
Twee vaak gehoorde clichés in de po-
litiek zijn: [i] als politicus maak je vuile 
handen en [ii] als bestuurder moet je 
vuile handen durven maken. Dit zijn 
de spreekwoordelijke ‘vuile handen’. 
Daarvoor is doorgaans geen waar-
dering en dat is terecht, want politici 
met vuile handen zijn de bewoners 
van de politieke achterkamertjes. Dat 
is niet de politiek waar D66 Utrecht 
voor staat. Echte vuile handen dienen 
wat D66 betreft wel gewaardeerd 
te worden. Zo zijn er veel beroepen 
waar vuile handen worden gemaakt, 
zoals bijvoorbeeld door conciërges 
van scholen. De conciërge zorgt 
ervoor dat leerlingen zich kunnen 
ontwikkelen in een schone en veilige 
omgeving. Hij draagt zorg voor het 
onderhoud, toezicht en de zorg voor 
sociale veiligheid in en rondom de 
school. Een belangrijke verantwoor-
delijkheid, want voor kwalitatief goed 
onderwijs dienen de juiste randvoor-
waarden gecreëerd te worden. Toch 
blijft het werk van de conciërge vaak 
onderbelicht. Voor D66 dé reden om 
in 2011 voor het eerst een verkiezing 
te organiseren voor de Utrechtse con-
ciërge van het jaar. Scholen, ouders 
en leerlingen kregen de mogelijkheid 
om hun conciërge te nomineren. Op 
die manier konden zij hun conciërge 
in het zonnetje zetten en tegelijk 
hun waardering laten blijken. De 
verkiezing was een succes en zal dus 
jaarlijks worden gehouden. Hopelijk 
wordt ze in 2012 weer net zo span-
nend als afgelopen jaar. •

Roelant Rollingswier, raadslid

‘Snuffelstage’ 
Twee CDA-gemeenteraadsleden heb-
ben afgelopen jaar een dag meege-
lopen met de gemeentereiniging, dit 
om inzicht te krijgen in hoe het er 
daadwerkelijk aan toe gaat bij het 
afvalinzamelen. Sander van Waveren 
ging mee naar het huisvuilinzamelen 
op Kanaleneiland; Dick Hoek liep 
mee op de vuilniswagen die onder 
andere door de Kanaalstraat reed.
De CDA’ers spreken van een zeer 
nuttige dag. ‘We praten in de 
gemeenteraad vaak over de gemeen-
tereiniging, maar door eens mee te 
lopen zie je veel beter welke plannen 
wel en welke plannen niet kunnen. 
Daarnaast lossen veel problemen zich 
vanzelf op. Ik was met twee mannen 
mee op de vuilniswagen die de buurt 
uitstekend kennen en de bewoners 
en ondernemers zelf op misstanden 
wijzen. Zo mag slachtafval niet tus-
sen het huisvuil, daarop werden de 
ondernemers direct aangesproken,’ 
zegt Dick Hoek.
Ook Sander heeft voorbeelden van 
plannen op papier die in de prak-
tijk gewoon niet mogelijk zijn. ‘In 
het nieuwe Programma Utrechtse 
Energie van wethouder De Rijk 
staat bijvoorbeeld dat vuilniswagens 
volgens het nieuwe rijden moeten 
rijden. Je ziet gewoon dat het onmo-
gelijk is om daaraan te voldoen met 
al dat gemanoeuvreer, stilstaan en 
optrekken.’
Zo ontdekte het CDA-Utrecht dat 
vuile handen maken op de werkvloer 
zéér nuttig kan zijn, om ze in de poli-
tiek te voorkomen. •

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

Het belang van kwaliteit
Het Muziekpaleis, De Vredenburg 
en het nieuwe Stadskantoor wer-
pen hun schaduwen al over de 
stad. Jarenlange bouwplannen in 
het Stationsgebied komen nu met 
vulkanische kracht de bouwputten 
uitzetten.
Ondertussen hebben we ons in de 
gemeenteraad alweer gebogen over 
het Corio-entreegebouw. En tegelijk 
wordt in de boezem van Corio nog 
steeds driftig getekend aan haar 
HC-apotheose: een glazen Stadska-
mer en Poortgebouw over water en 
rijbaan van de Catharijnesingel.
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Het entreegebouw komt op de 
plaats van het huidige P&C, maar 
dan meer meters opslokkend van 
het Vredenburgplein. Het ontwerp-
besluit werd zonder bouwplan [te-
kening] aan de raad voorgelegd. De 
raad mag namelijk alleen beslissen 
over het bestemmingsplan dat ‘eron-
der’ ligt. Het bouwplan [het gebouw 
zelf] is een collegezaak. En wij maar 
denken dat al die grote plannen een 
zaak van alle burgers van de stad 
zijn.... Nee, het is de Utrechtse bur-
ger zelfs niet vergund om nu eens te 
checken of we nog steeds bouwen 
zoals we op hoofdlijnen vastlegden 
in het referendum van 2002 en het 
daarop volgende Masterplan en het 
daar weer op volgende Structuur-
plan in 2006 [e.v.].
GroenLinks heeft daarom haar 
collega-raadsleden en het college 
gevraagd - via een notitie - om de 

komende periode een stadsdebat 
te [laten] organiseren met de be-
trokken partijen [ontwikkelaars, 
bouwers, architecten, gemeente] 
en met betrokken en geïnteres-
seerde burgers. Een debat waarin 
we eens kijken of al die plannen en 
bouwwerken kwalitatief nu echt iets 
toevoegen aan onze stad en onze 
openbare ruimte. En waarin we mis-
schien nog [vorm]aandachtspunten 
kunnen meegeven voordat alles 
weer vijftig jaar vastligt. Een debat 
waaruit architectuur- en vorm-
gevingslessen getrokken kunnen 
worden voor de verdere ontwik-
keling van het Jaarbeursterrein en 
omgeving. Voor het Jaarbeurster-
rein en het Lombokplein moeten 
die plannen nog grotendeels ge-
maakt worden. Dit gebeurt in een 
Structuurvisie die voor 2014 klaar 
moet zijn. GroenLinks heeft het 

college - via een motie - gevraagd 
die plannen zo openbaar mogelijk 
te ontwikkelen met tegelijk ook 
uitgangspunten voor de archi-
tectonische invulling. Voor beide 
initiatieven kregen we grote steun 
van onze collega’s in de raad en 
van het college zelf. Inmiddels heeft 
het Utrechtse Architectuurcentrum 
Aorta als onafhankelijke partij de 
handschoen opgepakt en gaat het 
architectuurdebat organiseren. Het 
heeft hiervoor zelfs een financiële 
bijdrage toegezegd gekregen van 
het landelijk Stimuleringsfonds voor 
Architectuur. Wij zijn erg blij met dit 
resultaat en kijken er naar uit.
Nog even terug naar het Entreege-
bouw: we hebben ons toch maar 
niet beperkt tot alleen het bestem-
mingsplan, maar ons ook bemoeid 
met het bouwplan. Net als veel win-
keliers - waaronder V&D - hebben 

we vraagtekens gezet bij de veilig-
heid van de wat smalle looproutes. 
Daarnaast hebben we erop aange-
drongen de geplande straat tussen 
dit Entreegebouw en het V&D-ge-
bouw [met de huidige roltrappenhal 
als scheidslijn] openbaar te houden. 
Dan kun je tenminste van de Vre-
denburg doorlopen tot aan het 
water. Corio wil de nieuwe straat ‘s 
avonds afsluiten en ons laten omlo-
pen. Bijna alle fracties hebben ook 
gepleit voor meer fietsenstalling-
ruimte onder het gebouw. Dit alles 
kunt u teruglezen in de verslagen 
van de commissievergadering van 13 
december op de gemeentelijke web-
site. Begin dit jaar zal het definitieve 
plan naar de Raad komen. •

Chiel Rottier, raadslid

Ben Nijssen

Zo staat hij er en zo is hij weg

De reuzensequoia, een geschenk van 
boomkwekerij Darthuizer uit Leer-
sum, is een naaldboom/cipres, wordt 
ook wel mammoetboom genoemd 
en komt van oorsprong uit Californië 
waar hij wel tachtig tot negentig 
meter hoog kan worden, maar daar 
moet hij dan honderden jaren oud 
voor worden. In Nederland zal hij die 
hoogte nooit halen, maar hij wordt 
toch wel heel imposant. De boom 
moest een blijvende herinnering 
zijn aan de eerste Open Tuinendag 
Utrecht vorig jaar, georganiseerd 
door de werkgroep Open Tuinen-
dag, die zich tot doel stelt ieder jaar 
‘een groen doel’ in de Binnenstad te 
realiseren. Ronald Trum, directeur van 
Toerisme Utrecht en initiatiefnemer 
van de Open Tuinendag, plantte de 
boom 16 december in het Hierony-
musplantsoen voor de Vrije School. 
Op 22 december, kort voor kerst, was 
hij weg. Uit voorzorg stond er een 
vijftig centimeter hoge stalen korf 
rond de stam; hoger kon niet door 
de lage takken. Op 75 centimeter 
hoogte was hij omgezaagd. Mogelijk 
valt een eventueel volgend exemplaar 
te beveiligen met ijzeren staven langs 

Dit had een blij, positief verhaal moeten worden over mooie bomen 
die de Binnenstad rijker is geworden. Helaas lukt dat niet helemaal. 
Nog geen week nadat er een fraaie reuzensequoia in het Zocher-
plantsoen was geplant was hij alweer omgezaagd. Er werd al voor 
gevreesd, want deze boom was al een vervanger van een eerder 
omgezaagd exemplaar.

de stam. Hoe dan ook, de datum 
van de volgende Open Tuinendag 
staat, vanwege groot succes, al vast: 
zaterdag 30 juni.

Knotwilgen
Ronald Trum nam ook, maar dan 
op persoonlijke titel, het initiatief 
om [knot]wilgen te planten aan de 
Weerdsingel WZ , waar bij de natte 
oevervegetatie spontaan enkele 
wilgen zijn gekomen. Een paar ervan 
worden steeds heel laag gesnoeid, 
maar één exemplaar, pal naast de 
Monicabrug, is hoger gesnoeid 
en begint al een aardig knotje te 
krijgen. Knotwilgen zorgen voor een 
rijke natuurlijke omgeving en passen 
dan ook mooi bij de oevervegetatie. 
Ronald was hierdoor geïnspireerd 
en stelde voor nog enkele wilgen 
te planten. Singelcoördinator Wim 
Horst regelde drie Salix alba ‘Cher-
mesina’ bomen, die volgens hem de 
mooiste knotwilgen opleveren. Op 
23 november werden de oeverve-
getatie en de bestaande wilgen in 
samenwerking met Dirk en Remco 
van de firma Achterberg gesnoeid 
en tegelijkertijd de nieuwe wil-

gen geplant. Ter plaatse ontstond 
het idee om volgend jaar ook nog 
enkele zwarte elzen te planten. Ook 
deze zullen, ecologisch gezien, van 
grote toegevoegde waarde zijn. De 
Weerdsingel WZ kan aldus uitgroeien 
tot een heus natuurgebiedje in het 
centrum van de stad.

Lindenrij
Een derde locatie waar nieuwe bo-
men kwamen, is het Lucasbolwerk, 
op de plaats van de parkeervak-
ken. Zocher had een lindenrij langs 
het Lucasbolwerk bedacht die een 
fraaie zichtlijn van de Nobelstraat 
richting het oude politiebureau bij 
de Wittevrouwenbrug opleverde. Dit 
is nog op oude foto’s te zien. Langs 
de Croeselaan moesten dit najaar 
vanwege kabelverleggingen en het 
verleggen van de trambaan bomen 
worden verwijderd, waaronder twee 
linden van de soort die Zocher ook 
had geplaatst. Deze linden werden 
op 2 december verplaatst. De linden-
rij werd met jonge bomen aangevuld. 

De plantactie was niet geheel on-
omstreden. Sommige ondernemers 
aan het Lucasbolwerk waren niet blij 
met het opheffen van de parkeer-
plaatsen en voeren hier nog steeds 
juridische procedures tegen. Naar 
verwachting zullen deze acties echter 
niet gehonoreerd worden en hopelijk 
zullen de ondernemers uiteindelijk 
ook blij zijn met de in aanzicht sterk 
verbeterde omgeving van hun bedrijf. 
Want ook de bestrating wordt geheel 
vernieuwd; deze bestaat nu uit een 
bij de Binnenstad passende klinkerbe-
strating. Ook zijn er vele fietsenklem-
men bijgekomen. 
Het plantsoen is hiermee echter nog 
niet helemaal af. Vlak voor Koningin-
nedag heeft een brand een aantal 
monumentale bomen verwoest. Op 
deze plek zullen, zodra dit mogelijk 
is, nog twee grotere van de 
Croeselaan afkomstige linden wor-
den geplant. Helemaal tevreden zijn 
we echter pas als ook het ongewens-
te publiek en de verkeerd gestalde 
fietsen uit het park zijn verdwenen. •

16 december: planten van de kerstboom-
achtige boom, een beetje rechts

©Ben Nijssen

22 december, kort voor kerst:
de kerstboomachtige boom is weg

©Ben Nijssen
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TRAJECTUM LUMEN

Sint Willibrordkerk
Men moet jou echt weten te vinden
je geheim ligt niet op straat
maar eenmaal binnen 
is daar onverkort
overrompelend je schoonheid

zoveel kleur zoveel sier
in lijn en beeld
ik kom ogen tekort
ga daarom maar even zitten
doe mijn ogen dicht
stilte –
en weet mij door
jouw pracht omringd 
 
ogen open 
en plots ben jij gelijk een
mantel om mij heen
inspirerend kleurrijk
een schutsmantel –

geen wonder
jij hebt een halo verdiend!

Oeke Kruythof

n.a.v. de lichtkunstroute door de Binnenstad

zie: www.trajectumlumen.com

Bredere trottoirs

Na het Lucasbolwerk en een deel van het Jans-
kerkhof gaan mischien ook de parkeerplaatsen in 
de Domstraat verdwijnen. 
StadsOntwikkeling wil de Domstraat en de Korte 
Jansstraat, die visueel één geheel vormen, ont-
doen van het asfalt en meer laten aansluiten 
bij het kernwinkelgebied, met bredere trottoirs 
en een smallere rijbaan. Dat laatste kan zonder 
problemen omdat de verkeersfunctie van de 
Domstraat sinds de afsluiting van het Domplein 
beperkt is.
De aanpak van de Domstraat past in het streven 
van het college naar een ‘aantrekkelijke en be-
reikbare stad’. Het accent ligt daarbij op verbete-
ring van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
StadsOnwikkeling zou ook in de St. Jacobs-
straat de hoeveelheid asfalt willen verminderen, 
en zoekt uit of de bushaltes die in verband met 
werkzaamheden op het Vredenburg zijn ver-
plaatst naar de St.Jacobsstraat, daar niet beter 
kunnen blijven, zodat straks Vredenburg-Noord 
voetgangersvriendelijker kan worden ingericht.
Op de grote doorgaande oost-west fietsroute 
door de Binnenstad, van Smakkelaarsveld naar 
Lucasbrug, rijden nu al 22.000 fietsers per dag 
in beide richtingen. De schatting is dat het er 
over een paar jaar 45.000 zullen zijn, als er geen 
goede alternatieve route komt. Het wordt er dan 
helemaal een zenuwslopende toestand. 
Volgens Jan-Willem van Zeijl van StadsOntwikke-
ling loopt de kortste fietsroute tussen Leidsche 
Rijn en De Uithof via de Herenstraat. De urgentie 
is groot om die route beter te ontwikkelen, zoals 
de Fietserbond al jaren wil. •

Rabobrug voorlopig 
zonder trappen

Corio wil niet dat er trappen komen vanaf de 
Rabobrug [de voetgangers- en fietsersbrug over 
de sporen tussen Moreelsepark en Croeselaan] 
naar de NS-perrons. De gemeente en de Neder-
landse Spoorwegen willen de trappen wèl. Maar 
omdat sommige perrons nog verlegd worden, zal 
de brug, waarvan de bouw jaren geleden al zou 
zijn voltooid, in elk geval in eerste instantie zon-
der trappen worden uitgevoerd. Als de perrons 
hun definitieve vorm hebben gekregen, gaat de 
gemeente alsnog met Corio onderhandelen over 
de trappen. Corio vindt de trappen strijdig met 
de garanties die de gemeente heeft gegeven over 
de loopstromen tussen Hoog Catharijne en het 
vernieuwde Centraal Station. De gemeente wil 
met de bouw van de brug niet wachten tot de 
perrons zijn verlegd omdat dringend behoefte is 
aan een tweede oost-westfietsroute ter ontlasting 
van de huidige waarover dagelijks 22.000 fietsers 
in beide richtingen rijden. De voorbereidingen 
voor de bouw beginnen dit jaar. •

Kostbaar lichtobject

Op www.speirsandmajor.com is een animatie 
te zien van het lichtkunstwerk dat van 2013 tot 
2018 de Dom met de Domkerk zal verbinden. 
Het is een ontwerp van Mark Major en Keith 
Bradshaw uit Londen. De kosten, 700.000 euro, 
worden gedekt uit Europese subsidie.
Het kunstwerk is het sluitstuk van het Trajectum 
Lumen, de lichtroute die toeristen moet verlei-
den een nachtje in een Utrechts hotel door te 
brengen. De route is al voor een groot deel klaar. 
Binnenkort komt er nog een kunstwerk in het 
gerestaureerde Paushuize.
Het ontwerp van Major en Bradshaw is gekozen 
uit drie inzendingen. Volgens de beoordelings-
commissie toont het respect voor zowel de Dom-
toren als de Domkerk en voor de plek die deze 
twee monumenten innemen in de stad en in de 
harten en hoofden van de Utrechtenaren. •

Poging tot dressuur? 

Onze fotograaf Gerard Arninkhof , in het Zocher-
plantsoen op zoek naar een tafereeltje dat het thema van 

deze krant -Vuile handen – kon verbeelden, zag bij het 
Servaasbolwerk een man en een hond, en vroeg zich af 

wat ze deden. Was er sprake van een poging tot dressuur? 
Wilde de man de hond voordoen hoe hij moest poepen? 

Als je door de stad loopt zie je raadselachtige dingen. 
© Gerard Arninkhof 

Aan Frits Lintmeijer, 
wethouder van verkeer

Dag Frits, 

Reageer je nog op mijn aanbod m’n auto, 
waarvoor ik nu een parkeermeter-vergunning 
heb, in de slecht bezette gemeentelijke par-
keergarage Grifthoek te zetten, tegen hetzelfde 
tarief dat ik nu betaal? Ik gebruik hem weinig, 
en ik vind het niet erg om elke keer een eindje 
te fietsen als ik hem nodig heb. De auto staat nu 
meestal op het Janskerkhof of ergens daar in de 
buurt. Als hij uit de Binnenstad verdwijnt, komt 
er dus een parkeermeterplaats vrij. Stel dat die 
plaats ongeveer de helft van de tijd bezet is, dan 
levert dat de gemeente ruim dertig euro per dag, 
dat is tienduizend euro per jaar op. Stel boven-
dien dat meer mensen hetzelfde willen doen als 
ik, zeg maar negen, dan heb je al een ton. Daar-
mee kun je het Janskerkhof nog mooier maken. 

Groeten, Dick Franssen. •


