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Compensatie voor vergunninghouders moet ko-
men door realisering van [ondergrondse] garages 
bij nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld de garage 
bij ABCstraat/Groenestraat en door de garage 
Strosteeg, na verwerving door de gemeente, voor 
vergunninghouders te bestemmen. Om het ophef-
fen van straatparkeerplaatsen aan de oostkant 
van de Binnenstad mogelijk te maken, moet in de 
nabijheid een parkeergarage komen. In Wijk C, 
waar de Oudegracht reeds parkeervrij is en waar 
twee parkeergarages voor bezoekers en één voor 
vergunninghouders zijn, zouden al direct alle par-
keermeterplaatsen in vergunninghouderplaatsen 
omgezet kunnen worden. 

Zoekverkeer vermindert
De wijkraad denkt dat hiermee in de lijn van de 
visie van het huidige college de aantrekkelijkheid 
van de openbare ruimte wordt bevorderd. Dit is 
niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de 
bezoekers van de Binnenstad belangrijk. Het zoek-

verkeer vermindert en de overlast van nachtelijke 
parkeerders verdwijnt. 
Het college reageerde nog niet op dit advies en 
zal dit waarschijnlijk pas doen nadat ze zelf een 
visie op het parkeerbeleid voor de hele stad heeft 
opgesteld. B. en w. hebben inmiddels als voorbe-
reiding op die eigen parkeervisie ook een enquête 
via internet gehouden. 
Voor zover bekend wil het college in de Binnen-
stad gelijktijdig parkeermeterplaatsen en vergun-
ninghoudersplaatsen opheffen. De compensatie 
zou in parkeergarages moeten plaatsvinden. Wet-
houder Mirjam de Rijk liet in een persbijeenkomst 
weten dat er aan de westzijde van de Binnenstad 
daarvoor voldoende parkeergarages zijn.

Dubbelgebruik
Het opheffen van parkeermeterplaatsen kost de 
gemeente veel geld [de inkomsten van garages 
gaan grotendeels naar Corio]. Elke parkeerme-
terplaats levert de stad 3.000 euro per jaar op. 
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Colofon

Volgens reisgidsenuitgever The Lonely Planet staat Utrecht in de 
top-tien van minst ontdekte toeristenplaatsen van de wereld. 
Oorzaak zou de nabijheid van Amsterdam zijn. Deze stad heeft 
een grote aantrekkingskracht op toeristen en houdt daarmee 
potentiële bezoekers op afstand. De gemeente Utrecht is daar 
niet gelukkig mee; ze wil het toerisme juist stimuleren en zo 
de gemeentelijke economie een ‘boost’ geven. Volgens het 
rapport ‘A room with a view’ is een flinke uitbreiding van het 
aantal hotels goed haalbaar. Duizend kamers er bij, zo’n veertig 
procent extra, wordt ingeschat. Ook aan meer bed & breakfasts 
is behoefte. Deze uitbreidingen moeten zowel in de Binnenstad 
als daarbuiten komen. Een paar nieuwe hotels zijn er al; andere 
zijn in voorbereiding. Een daarvan komt in de twee monu-
mentale Ubicapanden op de Ganzenmarkt waarin nu nog 
krakers zitten. Het linkerhuis heet Compostel, naar de familie 
die er kort na 1300 in woonde. Het behoort tot de zogeheten 

stadskastelen of weerganghuizen, dat zijn huizen gebouwd 
als kastelen met muren van soms meer dan een meter dik en 
kantelen op de bovenste verdieping. Ze waren vaak 25 meter 
diep, met gevels die hoog uittorenden boven de gewone hui-
zen aan met name de Oudegracht. In de stad staan nu nog 
zo’n twintig van deze stadskastelen. 
Net als bij Compostel geldt dat ze nu vaak nauwelijks opval-
len in de gevelrij. De voorgevels zijn veelal in de negentiende 
eeuw gesloopt. Toen werden de puien vaak verbouwd voor 
winkelbestemmingen. Deze veel lichtere onderpuien konden 
onmogelijk het gewicht dragen van de kolossale voorgevel 
en dus verdwenen veel voorgevels. Met uitzondering van 
Oudaen zijn de stadkastelen daarom niet erg zichtbaar. 
Toch behoren ze met de kerken en de werven, de bruggen 
en de kelders tot de belangrijkste monumenten uit de middel-
eeuwen. Wil Utrecht zich onderscheiden van Amsterdam 
dan ligt het zeer voor de hand om in te zetten op de 
middeleeuwse monumenten. De komende verbouwing van 
Compostel biedt daar een goede mogelijkheid toe. •

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

Compostel

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: Zostad@ziggo 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

Ben Nijssen

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.wijkraadbinnenstad.nl

www.destadutrecht.nl [digitale krant]

Interessante websites

Gert-Sjoerd Kuperus

Illegale zwemmer in de Oudegracht bij de Weerdsingel. © Sjaak Ramakers

Een vergunninghoudersplaats op straat is goed 
voor ongeveer 250 euro per jaar. De gemeente is 
voorstander van dubbelgebruik van parkeerplaat-
sen [door kortparkeerders en vergunninghouders] 
en daarom is ze tegen omzetting van alle parkeer-
plekken in vergunninghoudersplaatsen. 

Solidariteit
Alle vergunninghouders binnen de singels mogen 
nu zowel bij parkeermeters als bij specifieke ver-
gunninghoudersplaatsen parkeren. Uit een proef 
in de zuidelijke Binnenstad zou gebleken zijn dat 
dit systeem naar tevredenheid functioneert. Voor 
de houders van een parkeermetervergunning is 
de nieuwe regeling gunstig omdat zij het langste 
moesten zoeken naar een parkeerplaats. 
Volgens de gemeente wordt een plek bij een par-
keermeter voor ongeveer 85 procent van de tijd in-
genomen door vergunninghouders en voor slechts 
ongeveer vijftien procent door bezoekers. Het ge-
volg is dat zodra er wat meer bezoekers parkeren 
er geen plaats meer is voor vergunninghouders. 
Uit solidariteit met hun mede-vergunninghouders 
zouden bewoners van de Binnenstad dus eerst 
moeten proberen een plek bij een parkeermeter 
te vinden. Dat voorkomt dat kortparkeerders voor 
overbelasting van de plaatsen zorgen. 
Met de gemeentelijke projectleider heeft de 
wijkraad afgesproken om eind dit jaar dit nieuwe 
vergunningenbeleid te evalueren. •

Zonder bedrijfsplan, zonder ook maar enig idee of de markt 
misschien is verzadigd, beginnen veel mensen een restau-
rantje of een eetcafe. Is het gek dat het merendeel binnen de 
drie jaar over de kop is? 
In de Tros Nieuws Show vertelde de Utrechtse horeca-make-
laar Joey Hehamahua over het leed van de beginnende on-
dernemer. Koken voor veertig hongerige mensen is heel wat 
anders dan thuis – na een hele middag voorbereiding – een 
paar vrienden een Braziliaans stoofpotje voorzetten. En dan al 
die voorwaarden waaraan je moet voldoen, en de personeels-
kosten, en de vaak gigantische huur... 
Joey zei dat hij betrokken is bij het Utrechtse horeca-beleid. 

In de zon

Veel bewoners van de Binnenstad vinden dat de grachten en pleinen parkeervrij moeten 
worden, maar willen wèl dat er voor vergunninghouders compensatie komt. Op basis van 
de resultaten van zijn enquête over parkeren van vorig jaar heeft de wijkraad een scenario 
gemaakt dat er als volgt uitziet: Werk bij het parkeervrij maken van de grachten van west 
naar oost, dus eerst Oudegracht en later pas Nieuwegracht [en Kromme Nieuwegracht en 
Plompetorengracht]. Doe het zeer geleidelijk. Begin bijvoorbeeld met het omzetten van par-
keermeterplaatsen in plaatsen voor vergunninghouders. Daarna kunnen ook deze op steeds 
grotere delen van de grachten worden opgeheven. 

Dick Franssen

Hij zat in het clubje dat met de gemeente nadacht over de 
herziening van het ‘ontwikkelingskader’. ‘n Belangrijk onder-
werp want volgens hem is er in Utrecht nog te weinig horeca 
in tegenstelling tot veel andere steden.
Presentatrice Mieke van der Weij kon dat niet geloven. ‘Als ik 
in Utrecht kom denk ik altijd dat er te veel is’. Dat zag ze hele-
maal verkeerd, legde Joey uit. Per tienduizend inwoners zijn er 
minder horecabedrijven dan bijvoorbeeld in Amsterdam. 
De zon hoeft zich maar even te laten zien of alle terrassen zit-
ten vol. De mensen vinden geen plekje meer. Wat veroorzaakt 
Mieke van der Weij’s gezichtsbedrog? Het komt waarschijnlijk 
omdat ze weinig in de buitenwijken moet zijn. Daar heb je 
inderdaad nauwelijks cafés. Als je naar Overvecht, Tuindorp of 
Kanaleneiland moet, kun je het beste een thermosfles koffie 
meenemen. Meer dan in veel andere steden is de horeca in 
Utrecht helemaal geconcentreerd in het centrum. Wanneer 
je uisluitend de binnensteden qua horecadichtheid verge-
lijkt, dan zit Utrecht in de top [een paar jaar geleden door 
deze krant uitgezocht]. ‘Zo’n onderzoekje zou de gemeente 
eigenlijk ook eens moeten doen’, zei ambtenaar Kjeld Vosjan 
van de afdeling economische zaken een tijdje terug. Het zal 
niet gebeuren; het halve verhaal wordt doelbewust in stand 
gehouden. Iedereen moet ook op toptijden in de Binnenstad 
een zonnig plekje op een terras kunnen vinden, ergens kun-
nen eten, en daarna kunnen feesten. Punt uit. •

Parkeergarage nodig bij oostkant Binnenstad

Wirwar van kano’s

Het kan – met al die gemotoriseerde pleziervaart op de Oude-
gracht – niet te lang: een spel met bemande en onbemande 
kano’s. Het is vast geen gezichtsbedrog: elk jaar wordt het 
drukker op het water. Soms varen de open sloepen met feest-
gangers in colonne. Als ze er even niet zijn kunnen de kano’s 
uitwaaieren. 

© Gerard Arninkhof



Hoog torent hij uit boven de omringende hui-
zen, statig als een kasteel met zijn markante 
kantelen. Hoewel van verre te zien, is hij voor 
veel mensen toch moeilijk te vinden, zo inge-
klemd tussen de huizen van het Lauwerhof 
staat hij. 

En dat is ook niet zo gek, want Utrechts oudste 
watertoren werd in 1896 in de achtertuin van de 
toenmalige directeur van het waterleidingbedrijf 
aan het Predikherenkerkhof gebouwd, omdat er 
nergens anders een plek was. Met de hand, steen-
tje voor steentje, werd de veertig meter hoge to-
ren gebouwd; er kwam geen hijskraan aan te pas.
Oude zwart wit-foto’s binnen aan de wand getui-
gen van die noeste arbeid, als zo’n beetje de laatst 
overgebleven attributen van het Waterleiding-
museum dat tot vorig jaar in de toren gevestigd 
was. 

De watertoren is sinds twee jaar ook niet meer in 
gebruik voor drinkwatervoorziening. Het reservoir, 
met een inhoud van 1,5 miljoen liter, op dertig 
meter hoogte in de toren, is nu leeg. Dit reservoir 
was samen met de watertoren in Rotterdam het 
grootste van Nederland.

Geen museum meer
Geen water meer in de toren, en nu dus ook geen 
museum meer. Marcel van Kessel, medewerker 
van Vitens, eigenaar van de toren, vertelt met trots 
en ook weemoed over het ontstaan en de sluiting 
van het museum. ‘Het is jammer om te zien dat 
het hier nu een beetje een afgebrand dorp is. 
Van lieverlee worden er steeds meer spullen weg-
gehaald en naar een depot gebracht.’ Van Kessel, 
zelf ook als vrijwilliger werkzaam geweest in het 
Waterleidingmuseum en nu tevens sleutelhouder, 
coördinator en aanspreekpunt, laat zien wat nog 
rest van het museum. De foto’s en teksten aan de 

muur en de nog wat overgebleven objecten uit de 
collectie tonen o.a. de geschiedenis van de drink-
watervoorziening.

Cholera
Voor de aanleg van de waterleiding was de kwa-
liteit van het drinkwater slecht. Mensen dronken 
uit de sloot en uit de gracht, wat eigenlijk open 
riolen waren. In 1866 vielen in Utrecht nog 1725 
doden als gevolg van een cholera-epidemie, drie 
keer zo veel als elders in het land. Men kwam er 
steeds meer achter dat het onzuivere drinkwater 
de belangrijkste oorzaak van cholera en andere 
ziekten was. Er werd een gezondheidscommissie 
samengesteld die pleitte voor de aanleg van een 
waterleiding. In 1883 werd de Utrechtse Waterlei-
ding Maatschappij opgericht, die het veel schonere 
grondwater vanaf Soestduinen door buizen naar 
de stad bracht. Omdat steeds meer mensen wer-
den aangesloten op dat waterleidingnet, bleek 
de waterdruk al snel niet groot genoeg meer, en 
zodoende besloot men tot de bouw van een wa-
tertoren. Een gedeelte van de toren was ook be-
drijfsruimte, evenals het omliggende terrein, en de 
omringende huizen werden gebruikt als dienstwo-
ningen, pakhuizen en kantoor. In 1971 verhuisde 
het toenmalig waterleidingbedrijf W.M.N. naar 
Lage Weide, en werden de omringende huizen 
verhuurd als woonhuizen.

Rommelig en speels
Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum 
van de waterleiding in Utrecht kwam in 1983 het 
museum tot stand. Van Kessel: ‘Het begon met 
een kleine collectie in de kelder. Dat was eigenlijk 
hartstikke leuk. Heel rommelig en speels, er lag 
hier en daar wat op de grond, er hing wat aan de 
muur.
In 2003 is besloten dat als het museum wilde blij-
ven bestaan, het aan bepaalde eisen zou moeten 

voldoen. Zodoende is er in 2004 veel verbouwd 
en gebouwd, zoals een heel trappenhuis, en het is 
brandveilig gemaakt. Vormgevers gaven het een 
wat strakkere stijl. Er kwam een balie, en de ten-
toongestelde spullen kwamen in een nis of achter 
glas te staan.
Twee jaar geleden vond de directie dat het Water-
leidingmuseum eigenlijk niet meer nodig was in 
deze tijd, en dat het museum teveel aan de rand 
van het werkgebied van Vitens lag. Maar uit de 
hele wereld kwamen mensen hier naar toe om 
te kijken naar het reilen en zeilen van een water-
leidingbedrijf. We waren ook het enige waterlei-
dingsmuseum en dan in een echte watertoren nog 
wel, die destijds ook nog in gebruik was.’
Volgens Vitens echter waren de kosten te hoog en 
het bezoekersaantal te laag, en zo werd besloten 
tot sluiting van het museum, per 1 januari 2011.

Zeer te betreuren
Jos de Meyere was van 1995 tot 2005 de eerste en 
tevens laatste directeur van het Waterleidingmuse-
um. Daarvoor werkte hij 26 jaar lang als conserva-
tor schilderkunst in het Centraal Museum, en later 
als conservator beeldende kunst. De Meyere, die 
momenteel in Gent woont, laat schriftelijk weten: 
‘Het is zeer te betreuren dat het museum gesloten 
is. Bij mijn aanstelling was het doel: het museum 
professioneel uitbouwen tot een volwaardig mu-
seum.’ En dat lukte hem in de tien jaar dat hij als 
enige betaalde medewerker leiding gaf aan het 
museum, en aan de ongeveer veertig vrijwilligers, 
in hoofdzaak [oud-]medewerkers van het Utrechts 
waterleidingbedrijf. De Meyere: ‘Het bezoekersaan-
tal steeg in die jaren van nog geen 3000 bezoekers 
in 1995 tot 13.000 bezoekers in 2005. Voor een 
klein museum een zeer hoge score. Dat bewijst op 
zich de zinvolle functie. Het museum speelde een 
belangrijke rol bij de informatie over het milieu in 
het algemeen en over de drinkwatervoorziening in 
het bijzonder.
Mijn eerste tentoonstelling was ‘Honderdjarige 
watertoren in eeuwenoude buurt’, waardoor ik de 
buurt direct wilde betrekken bij mijn activiteiten in 
de toren, wat ook aardig lukte.’

Buurtfunctie
Eén van die buurtbewoners is Joke Bos; zij woont 
al dertig jaar in één van de voormalige dienstwo-
ningen aan de voet van de watertoren. Haar zoon 
groeide hier op, en toen hij trouwde hielden ze de 
receptie in de watertoren. Nu is haar kleindochter 
hier vaak te vinden; zij vierde een paar jaar geleden 
haar kinderfeestje in de toren. Joke: ‘Dat kon hier 
ook allemaal. De kinderen vonden het prachtig. 
Met z’n allen al die trappen op. Het was niet alleen 
een leuk en leerzaam museum, maar het vervulde 
ook een buurtfunctie. Nu kunnen we er niet meer 
in. Heel erg jammer. Er komen nog steeds veel 
toeristen kijken. De toren wordt blijkbaar genoemd 
in toeristische wandelingen. Ze maken foto’s, lezen 
het bordje op de deur en vertrekken dan weer.

Joke vertelt enthousiast over de tijd dat De Meyere 
er directeur was. ‘Als hij niet weg was gegaan, 
was het niet zo gelopen, denk ik. Hij deed altijd 
leuke dingen, had altijd nieuwe ideeën. Sinds 
zijn vertrek is het achteruit gegaan. Er was na Jos 
niemand meer die de kar trok, of er nog aandacht 
aan besteedde. Het draaide toen alleen nog maar 
op vrijwilligers.’

Kapitale fout
Jos de Meyere: ‘Erg jammer dat het waterleiding-
bedrijf niet inzag dat het museum een belangrijk 
PR-instrument is en dat de politiek - met name de 
partijen die milieu hoog in hun vaandel hebben - 
daar geen enkele belangstelling voor toonden. 
Van overheidswege [rijk, provincie en gemeente] 
is slechts één keer subsidie verleend, namelijk voor 
inventarisatie van de collectie. Het museum kon 
overigens voor tentoonstellingen en sommige aan-
kopen wel rekenen op de steun van fondsen [zoals 
de K.F. Heinstichting]. Eigenlijk is het schandalig 
dat de gemeente jaarlijks ettelijke miljoenen euro’s 
stopt in de Utrechtse musea, maar nooit één cent 
besteed heeft aan het Waterleidingmuseum. 
Na mijn vertrek heeft het bestuur besloten het 
beheer onder te brengen bij medewerkers van de 
PR-afdeling van het waterleidingbedrijf. Daar ligt 
de kapitale fout: een museum leiden is heel iets 
anders dan PR bedrijven. Dat bleek al snel uit de 
kelderende bezoekerscijfers.’ 
De watertoren is inmiddels een rijksmonument. Dat 
hij niet altijd zo gewaardeerd werd, is te lezen in het 
boek ‘Utrecht’ uit 1962 door A. van Hulzen: ‘Wel 
droeg de watertoren, die in 1893 bij het Predikhe-
renkerkhof gereed kwam, niet bij tot verhoging van 
het stadsschoon, maar het feit, dat door het zuivere 
drinkwater de cholera epidemieën tot het verleden 
gingen behoren, woog hier rijkelijk tegen op.’

Aangenaamste tijd
De Meyere: ‘Ik heb een fantastische tijd gehad bij 
het Waterleidingmuseum. Het was de aangenaam-
ste tijd van de ruim 35 jaren dat ik in de Utrechtse 
museumwereld werkzaam was.’
Vitens is bezig de watertorens te verkopen. Door 
een nieuw pompsysteem zijn ze tegenwoordig niet 
meer nodig als reserve-opslag of om de waterdruk 
op peil te houden. Maar Marcel van Kessel vertelt 
dat ze bij de verkoop niet over één nacht ijs gaan. 
‘Er moet eerst een goed plan van de gemeente zijn 
over wat ze met de toren gaan doen. Als wij daar 
ook achter staan, verkopen we het pas.’
Als het aan Jos de Meyere ligt krijgt de toren een 
culturele bestemming, bijvoorbeeld als expositie-
ruimte voor hedendaagse Utrechtse kunstenaars. 
Het zou zonde zijn als er met dat unieke gebouw 
niets gebeurt.’
De collectie van het Waterleidingmuseum is nog 
te zien op de website www.waterleidingmuseum.
nl. De spullen zijn in beheer van de Stichting Wa-
terleidingmuseum en kunnen voor een expositie 
uitgeleend worden.
Ook kun je op de website een virtuele rondleiding 
maken door de watertoren zoals het Nederlands 
Waterleidingmuseum er uitzag voor sluiting. De 
tour loopt langs alle objecten die je ook kunt bekij-
ken op de site via ‘online collectie’. •

Watertoren staat alleen maar mooi te zijn Jacqueline van Eimeren
Nynke Kok

Het is een welbekende ergernis van restau-
rantbezoekers: tijdens het diner om een glas of 
karaf water vragen en vervolgens een dure fles 
bronwater gepresenteerd krijgen. Want eigen-
lijk hadden we daar niet om gevraagd, of beter 
gezegd, we bedoelden gewoon kraanwater.

Toch laten we het er vaak maar bij. We willen nu 
eenmaal niet als zuinig of zeurderig worden be-
stempeld, of tijdens een gezellige avond een sfeer-
verlagende discussie over een glas water aangaan. 
Maar wat zou u te horen krijgen als u wel assertief 
genoeg bent om specifiek om een [gratis] glas 
kraanwater te vragen? De ervaringen met de res-
taurants en eetcafés in de Binnenstad lopen uiteen. 
Een glas of karaf water wordt doorgaans opgevat 
als een glas of karaf met brónwater. In de meeste 
horecazaken wordt wel gratis kraanwater geschon-
ken als de klant hier om vraagt [bijvoorbeeld bij 
Blauw, Bond en Smolders, Da Porte, De Vinger-
hoed, Louis Hartlooper, Orloff en Polmanshuis]. Hier 
wordt dan verder ook niet moeilijk over gedaan.

Ongekende luxe
Wie La Place in de V&D of restaurant Sparkling 
bezoekt, hoeft niet te vragen. Bij La Place staan 
‘servicetafels’ voorbij de kassa’s, met daarop kan-
nen gratis kraanwater. Een bezoekster van restau-
rant Sparkling in de Voorstraat vertelt enthousiast 
dat hier niet alleen gratis kraanwater wordt 
geschonken, maar ook steeds wordt bijgevuld. 
En het wordt gewaardeerd: ‘ Een ongekende luxe 
voor de horeca in Utrecht!’ . Minder enthousi-
aste reacties waren er over Podium aan de Lange 
Nieuwstraat en Luce aan het Visschersplein. Men 
kan hier rekenen op gefronste wenkbrauwen. 

Betalen voor service
Geluiden van horecaondernemers zijn al jaren dat 
gevreesd wordt voor omzetverlies door het aanbie-
den van gratis kraanwater. De glazen moeten wor-
den gebracht en schoongemaakt, en dat brengt 
ook weer kosten met zich mee. Klanten blijken 
zelf vaak alleen bereid te zijn om een [kleine] bij-
drage voor kraanwater te betalen als het water 
gekoeld is, of als zij in het café/ restaurant geen 
andere consumptie bestellen.

Hetzelfde, maar dan beter
Wie zich voortaan tegen gefronste wenkbrauwen 
wil wapenen, doet er in ieder geval goed aan te 
bedenken dat kraanwater niet alleen financiële 
voordelen bovenop bronwater heeft. Bronwater 
is vaak afkomstig uit België, Frankrijk, of wordt 
zelfs vanuit de andere kant van de wereld ge-
transporteerd. Verpakt en wel. De schade aan het 
milieu kunt u wel nagaan. Bovendien behoort het 
Utrechtse kraanwater tot het schoonste en veilig-
ste ter wereld. Kraanwater dient zelfs aan stren-
gere kwaliteitseisen te voldoen dan bronwater. 

Geflest
Een aantal jaar geleden werd in het televisiepro-
gramma ‘Keuringsdienst van Waarde’ getoond 
dat de pomp van het Utrechtse waterleidingbe-
drijf Vitens, vlak naast die van het bronwatermerk 
‘Sourcy’ staat. Het water is uit dezelfde grondwa-
terlaag afkomstig. ‘Eigenlijk komt er dus Sourcy 
uit de Utrechtse kranen, maar mensen willen 
graag geflest worden’, stelde men in die uitzen-
ding. En u? •

Marcel van Kessel op veertig meter hoogte © Patrick van der Sande
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Gratis kraanwater, alstublieft
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Na een tussentijdse verandering van de 
coalitie was hij daar ineens: een VVD-er. 
Het had slechter gekund. De nieuwe wijk-
wethouder was een frisse, energieke man, 
Binnenstadsbewoner bovendien. 
Maar toch... de wijkraad was, na de ineen-
storting van Leefbaar Utrecht, gewend aan 
wethouders van linkse signatuur. Deze Floris 
de Gelder was van een heel andere partij.

De wijkraad bestaat voor het merendeel uit 
bewoners. Hun officiële rol is het gevraagd 
en ongevraagd adviseren van het college van 
b. en w. De meesten verwachten het heil niet 
van rechts, maar van links. Geen wonder daarom 
dat er een maand of zes later enig enthousiasme 
heerste toen na de verkiezingen het ‘meest linkse 
college ooit’, van D66, GroenLinks en PvdA, tot 
stand kwam. Wijkwethouder werd GroenLinkser 
Mirjam de Rijk, tot die tijd directeur van Natuur 
en Milieu. 

Nu, bijna twee jaar verder, hoor je weinig posi-
tiefs meer, noch over de gemeenteraad, noch 
over het college, noch over de wethouder. 
De verwachtingen zijn niet beantwoord. In allerlei 
toonaarden hoor je dezelfde klacht: de politiek 
laat zich weinig gelegen liggen aan de bewoners. 

Dikke portemonnee
Wethouder Rinda den Besten woonde, in haar 
tijd als raadslid, in de Binnenstad, maar was blij 
dat ze verhuisd was, vertelde ze ooit op een 
wijkavond. Ze vond er de mensen niet zo gezellig. 
Het was een weinig diplomatieke, maar wèl teke-
nende opmerking. Binnenstadsbewoners hebben 
op het stadhuis niet zo veel goodwill. Zeurpieten 
zijn het. Ze wonen in het mooiste stukje van 
de stad, hebben een dikke portemonnee, maar 
klagen voortdurend, vooral over de overlast van 
bezoekers. Het liefst zouden ze de Binnenstad 
voor zichzelf houden. Hek er omheen, niemand 
toelaten.

Zo ongenuanceerd ligt het natuurlijk niet. Binnen-
stadsbewoners gunnen bezoekers van harte hun 
pizza op de werf, hun espresso op de Neude, hun 
concert in Tivoli. Maar het is wat anders als er ge-
zegd wordt: ‘Je woont nu eenmaal in de Binnen-
stad, dus de overlast moet je voor lief nemen’. 
Het grote punt is namelijk dat die overlast al maar 
toeneemt. Het merendeel van de bewoners heeft 
heel andere tijden gekend. De gemeente is er om 
economische redenen op uit om steeds meer be-
zoekers richting Binnenstad te krijgen. Dat is het 
beleid. De ‘historische Binnenstad’ als melkkoe. 
Overal horeca, op elke straathoek een plaskruis.

Op doorreis
Als een dode pas na een half jaar wordt gevon-
den in zijn keukentje, dan reageren we daarop 
met een mengsel van verbijstering en ongeloof. 

Dick Franssen

Want wij vinden dat het in een straat, in een 
buurt, zo hoort te zijn dat de mensen een beetje 
naar elkaar omkijken. Dat heet sociale cohesie, 
en daarvan is het meest sprake als verhoudings-
gewijs veel mensen voor langere tijd in een buurt 
wonen. Aan studenten, aan starters in piepkleine 
appartementjes heb je wat dat betreft veel min-
der. Ze zijn op doorreis, zogezegd. 

De politiek schermt veel met sociale cohesie [je 
kunt al subsidie van de gemeente krijgen als je 
een buurtbarbecue geeft]. Maar voor wethouder 
Gilbert Isabella is het nog geen reden om een 
einde te maken aan de woningsplitsing in de Bin-
nenstad. Er moeten mogelijkheden blijven voor 
starters en studenten, zei hij in de wijkraad.

Lobbygroep
Afspraken van de wijkraad met wethouder 
Mirjam de Rijk worden door haar doorgaans een 
paar keer verzet, en als het dan eindelijk zover 
is moet ze meestal eerder weg. Zouden alle ge-
sprekken van leden van het college zo moeizaam 
tot stand komen, of gaat het er toch ook een 
beetje om met wie er gesproken wordt? En leg-

gen de argumenten van de wijkraad net zo veel 
gewicht in de schaal als van bijvoorbeeld Horeca 
Nederland of de Universiteit? Verzon Isabella zelf 
dat er meer studenten in de Binnenstad moeten 
wonen, of praatte de Universiteit hem dat aan? 
Allemaal vragen, zonder antwoorden. Maar 
zoveel is zeker: als lobbygroep, als gespreks-
partner stellen de bewoners weinig voor. Ze 
brengen geen zak met geld mee, geen banen, ze 
zorgen niet voor toeristische trekpleisters. Wat ze 
bijvoorbeeld wèl doen is klagen over de ophef-
fing van parkeerplaatsen op straat. Een non-issue 
eigenlijk, want aan de oostkant staan vaak acht-
duizend plaatsen leeg, onthulde verkeerswethou-
der Lintmeijer laatst. Verbazing in een zaal vol 
wijkbewoners. ‘Waar dan wel?’ 
‘Op De Uithof en bij het stadion’. •

Zo hoog als bij Marilyn Monroe in The Seven 
Year Itch [ze staat op een luchtrooster in de 
modewinkel Image op de Lijnmarkt] waait 
bij deze etalagepop de jurk niet op, maar het 
effect is er niet minder om. 

De mens is kieskeurig. Binnen vindt hij het ’s 
zomers al gauw warm. In winkels en restaurants 
bieden airco’s hem aangename koelte.
Bij een airco hoort het beeld van een ijzeren, vaak 
langzamerhand een beetje viezige kast die buiten 
aan de gevel hangt. Het apparaat zoemt en ram-
melt, blaast nare warme lucht uit en lekt water. 
Niet bepaald fraai. Dat vindt de gemeente ook. 
Daarom is voor een airco-installatie, net als voor 
andere ‘kleine bouwwerken’ zoals rolluiken en 
gevelreclame, een vergunning nodig. 
Voor de vergunning moet een airco aan de 
volgende eisen voldoen. De kast mag niet aan 
een voorgevel of een zijgevel aan de openbare 
weg hangen, maar moet bij voorkeur een plaatsje 
krijgen op het platte dak. Gestreefd moet worden 
naar een zo onopvallend mogelijke plaatsing en 
vormgeving. Als de kast in het zicht staat, moet 
er soms verplicht een ombouw omheen. . 
Speciaal in de Binnenstad houdt de gemeente 
streng vast aan de eis van onzichtbaarheid, om-
dat het hier een beschermd stadsgezicht is.

Decor gangsterfilm
Bij een inspectietochtje kris kras door straten en 
stegen van de Binnenstad zie je slechts een en-
kele airco aan een muur hangen, in de Dorstige 
Hartsteeg en de Willemstraat. Een uitzondering is 

te vinden in het begin van de Mariastraat, waar 
een duister slop met een stel vieze airco-kasten 
zó kan dienen als decor in een oude Amerikaanse 
gangsterfilm. Maar in het algemeen lijkt de 
gemeente goed de hand te houden aan onzicht-
baarheid van airco’s. 
Door de onzichtbaarheid op straat zou je licht 
kunnen denken dat winkels en restaurants dus 
wel geen airco-installaties zullen hebben. Maar 
dat klopt niet. Meer dan de helft van de winkels 
in Nederland heeft airco en dat is ook in Utrecht 
goed zichtbaar - van bovenaf. 

Wirwar van metalen kasten
Neem de lift in een hoog gebouw of klim op 
de Dom en kijk naar beneden. Werkelijk overal 
tussen de fraaie gave pannendaken van de oude 
panden zijn kleine en soms ook heel grote platte 
daken te zien met daarop een onappetijtelijke 
wirwar van allerlei uitwassen, grote metalen 
kasten en dozen, vierkant, rond, in verschillende 
modellen en formaten, met ventilatoren, dikke 
pijpen ook. Dit zijn de buitentoestellen van de 
airco-installaties.
Een airco bestaat uit een binnen- en een buiten-
toestel met een gesloten buizensysteem waar 
een speciale koelvloeistof in zit.. De werking van 
een airco berust op het natuurkundige principe 
dat voor de verdamping van een vloeistof warmte 

Airco vreet stroom
Marijke Brunt

nodig is. Die warmte wordt in een airco met hulp 
van compressorpomp, verdamper en conden-
sor onttrokken aan de omringende lucht, die 
daardoor dus koeler wordt [binnentoestel]. Als 
de damp weer condenseert tot vloeistof, komt er 
juist warmte vrij die wordt uitgeblazen naar de 
buitenlucht [buitentoestel].
Koelen met een airco geeft een prettige koelte, 
maar heeft ook nadelen. Het gebruikt veel 
stroom en geeft dus milieuvervuiling. De meeste 
airco’s zijn tegenwoordig bovendien voorzien van 
een speciale warmtepomp, waardoor ze ook ‘om-
gedraaid’ werken als verwarming. Dat kost extra 
veel elektriciteit, maar het stroomverbruik kan 
wel weer worden beperkt met een ‘inverter’ die 
traploos schakelt. 

Deuren dicht, ramen open
Om elektriciteitsverbruik en dus milieuvervuiling 
te beperken, zouden winkels met een airco in elk 
geval moeten afstappen van permanent geopen-
de winkeldeuren. En afstelling van de airco op 
een niet te groot temperatuurverschil met buiten 
is ook aan te raden. Een temperatuurverschil van 
meer dan vier tot zes graden voelt bovendien aan 
als een nare koudeklap.
En bewoners? Die genieten van de zomer, ver-
ruilen hun huiskamer voor tuin, balkon of stoep 
voor de deur, en zetten gewoon hun ramen open 
als het te warm wordt. •

© Sasha de Boer

Dick Franssen In Derde Wereldlanden zie je er duizenden, maar in Utrecht zijn ze gelukkig zeldzaam: airco’s op de buitenmuren. © Gerard Arninckhof

Bekoelde verhoudingen

Opwaaiende zomerjurk

Dick Franssen
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De Binnenstadskrant mocht een 
stukje meevaren met de beide schip-
pers Patrick en Ron. Ook voor Ron 
was het zijn eerste dag op de boot; 
hij werd ingewerkt door Patrick. 
Een derde schipper voor de boot 
is Evert. Ron was de eerste dag al 
opgetogen over de prestaties van de 
boot. Ook Patrick, die er al langer 
op vaart, vindt het een prachtschip. 
Kinderziektes deden zich nog niet 
voor. Ron heeft al heel wat ervaring 
als stuurman op een schip van de 
Rijkswaterstraat. Patrick was in een 
vorige baan eerste stuurman op een 
grote sleepboot. Maar het varen 
door de grachten heeft toch wel 
zijn aparte charmes, zeker op een 
prachtige dag als vandaag met volle 
terassen. 

Karton en glas
De dag begon overigens al vroeg; 
omstreeks zes uur waren ze al bij het 
schip. Op de boot staan acht contai-

ners [de boot is zestien meter lang 
en daarmee iets korter dan de bier-
boot]. Vandaag [woensdag] halen 
ze karton en glaswerk op. Op alle 
andere doordeweekse dagen is het 
restafval aan de beurt. Dit geschei-
den afhalen van het afval van de 
werven heeft meteen goed gewerkt 
dankzij de medewerking van de on-
dernemers en de enkele bewoners. 
Het karton en glaswerk leveren ze 
af op de Wittevrouwensingel in de 
bocht bij de gevangenis, waar ook 
de bevoorrading van de bierboot is.
De boot is ook inzetbaar voor andere 
vrachten, bijvoorbeeld voor verhui-
zingen, voor bouwafval en vervoer 
van groot materieel. Er wordt nog 

op gestudeerd hoe de Ecoboot in de 
toekomst wellicht de vuilnisauto van 
de Oudegracht kan vervangen door 
ook het afval van straatniveau mee 
te nemen. 
Dat de boot stiller is dan zijn voor-
ganger is meegenomen, maar de 
grote winst zit hem in de schonere 
lucht, vooral voor de mensen langs 
de waterkant waar de vuilnisboot 
met draaiende dieselmotor af-
meerde.

Elektrisch door Nieuwegracht
Ook vanaf april mogen boten met 
van elektrische aandrijving tussen 
’s morgens negen en ’s avonds tien 
door de Nieuwegracht, Kromme 

Nieuwegracht en Plompetorengracht 
varen. Omdat deze grachten veel 
smaller zijn dan de Oudegracht is 
er éénrichtingverkeer ingesteld en 
wel vanaf de singel naar de Nieu-
wegracht en verder naar het Noor-
den. De maatregel is bedoeld als 
stimulans om open rondvaartboten 
met een vergunning voor meer dan 
twaalf passagiers te voorzien van 
electromotoren. 
De gemeente heeft de bezwaren 
van een aantal bewoners tegen de 
openstelling afgewezen met als ar-
gument dat van de boten zelf weinig 
geluidsoverlast is te verwachten en 
dat er extra toezicht zal komen op 
de naleving van correct gedrag van 
de opvarenden. 

Balk?
Kano’s mogen wèl ’s avonds na 
tienen in de grachten komen. Ze 
kunnen tijdens in hun tochtjes dan 
genieten van Trajectum Lumen. Een 
andere wens van de kanovaarders 
om ook in tegengestelde richting te 
mogen varen, werd afgewezen.
Over een jaar is er een evaluatie en 
bekijkt de gemeente of nachtelijke 
afsluiting met een balk moet worden 
afgedwongen. Overigens is er waar-
schijnlijk weinig te evalueren omdat 
er nog niet zoveel electrische rond-
vaartboten zijn, •

Ben NijssenSchippers enthousiast over Ecoboot

Sinds 1 april vaart officieel de 
Ecoboot, de elektrische vervanger 
van de vuilnis[diesel]boot, door 
de Oudegracht. Daarmee heeft de 
Stroomboot [beter bekend als de 
bierboot], die al sinds 2010 vaart, 
er een zusterschip bij. Beide sche-
pen varen geheel elektrisch en 
hebben ook een kraan aan boord 
die op stroom werkt. De boten 
worden ’s nachts opgeladen en 
kunnen dan een hele werkdag 
varen. Voor noodgevallen is er wèl 
een aggregaat aanwezig. 

 Patrick en Ron onder de Stadhuisbrug © Patrick van der Sande

 

Pistachegroene en 
mangogele verkoeling

Elaine Vis

Dat is een mooie opdracht: ijsjes 
proeven. Mogelijkheden genoeg. 
Hoewel het horecabezoek lande-
lijk daalt met vier procent stijgt de 
ijsverkoop met vijf procent. Ook de 
Binnenstad heeft er een paar zaken 
bij. Biologisch, ‘slavenvrij’ [zie on-
deraan] en gezond is de trend. 
En bij ijs eten gaat het bovenal om 
‘beleving’. 

Op Twijnstraat 1 is dit voorjaar Yogert 
gekomen. Er wordt bevroren yoghurt 
verkocht, met soms een klein beetje 
melk, vanille en wat rietsuiker. Los 
erop kun je stukjes vers fruit en noten 
kiezen. Alles is zo biologisch als het 
maar kan zijn. De winkelinrichting 
doet denken aan het boerenland: een 
houten vloer, schappen met noten 
en chocolade, potten met koekjes en 
fruitkisten. Er is ook koffie en thee 
te krijgen van een klein Nederlands 
merk. Het ijsje dat ik mag uitproberen 
smaakt fris, doet denken aan soft ijs, 
is romig, maar duidelijk minder vet 
dan ik gewend ben van ijs. En het is 
ook niet zo zoet.

Gummibertjes
In Amerika is bevroren yoghurt al 
decennia ingeburgerd, maar daar 
eten ze het bijvoorbeeld met gum-
mibeertjes en M&M’s. De gezonde 
variant met Hollands fruit is nieuw 
in Nederland. ‘Mensen moeten wel 
wennen; enkelen willen toch graag 
dat vette van ijs proeven’, zegt eige-
naresse Lieke Kamp van Yogert. Ze 
vertelt dat ze heeft lang gezocht naar 
een goede plek voor de winkel. ‘De 
Twijnstraat is perfect, een straat met 
kleinere ondernemingen vol goede 
kwaliteitsproducten. Bovendien een 
prachtige locatie zo bij de brug. Ik 
heb het gevoel dat vooral vrouwen 
en kinderen ijs eten; mannen lopen 
toch eerder even bij de slijter aan de 
overkant binnen’. 

Cakes en noten
Verderop, vlakbij het Ledig Erf op 
Twijnstraat 79, runnen studenten van 
roeiverenigng Orca IJS&ZOPIE. Het 
bedrijf van oprichters en eigenaren 
Koen Demouge en Pieter van de 
Vliet verkoopt sinds 2006 ijs, crêpes, 
chocolade, taart, cakes en noten, 
waarvan de helft van de winst naar 
de roeivereniging gaat. ‘Wij houden 
van ijs, maar ook van de wereld om 

ons heen’, staat er te lezen in hun fol-
der. De producten zijn waar mogelijk 
biologisch en ‘slavenvrij’. Zij komen 
van een ambachtelijke ijsmakerij in 
Eindhoven. Op evenementen en bij 
particuliere feesten rijdt IJS&Zopie 
voor. Op het moment is een energie-
neutraal ecokarretje in ontwikkeling. 
Ook in de winter is er ijs te koop en 
dan worden er crêpes gebakken en is 
er soep, vertelt de studente bedrijfs-
kunde die vandaag in de winkel staat.

Spontaan applaus
Op de Maartensburg tussen Ser-
vetstraat en Zadelstraat staat een 
Renault Estafette uit 1976. De oldti-
mer met het opschrift ‘Ik smelt voor 
jou’ is roomwit en oud-roze en heeft 
daardoor de ideale looks van een 
ijskarretje. Astrid Birza, de eigena-
resse, en vriendin Janienke dragen 
een cyclaamrode bloem in het haar 
die bij het schort past, het t-shirt 
is groen. Vol enthousiasme vertelt 
Janienke over het ijs dat deels van 
de gerenomeerde ijsmakers Roberto 
[van de ijssalon in de Poortstraat] 
en Lorenzo komt. Met haar eigen 

yoghurtijs met vijgen heeft Astrid een 
eerste prijs gewonnen. De auto staat, 
als het weer gunstig is, vier maanden 
per jaar op de brug en bedient verder 
het hele jaar door allerlei feesten. 
Mensen eten het meeste ijs in de 
lente en in de nazomer, als het heel 
warm is is het minder druk, vertelt Ja-
nienke. ‘Men is altijd enthousiast als 
ze ons zien, soms wordt er spontaan 
geapplaudisseerd als wij ergens ver-
schijnen’. ‘ En wij fungeren hier soms 
ook als VVV; er zijn zelfs mensen die 
vragen: ‘Waar is de Dom’? 

IJskiosk
De eerste ijssalon van Nederland was 
ijssalon Venezia die in 1928 opgericht 
werd door de Italiaanse familie De 
Lorenzo en van 1942 tot 2011 geves-
tigd was op de Voorstraat 8. In 2003 
nam Romana de Lorenzo, dochter uit 
de derde generatie ijsbereiders, het 
receptenboek van haar vader over. 
Zij runt nu met haar man IJskiosk 
Venezia op de Jansbrug tegenover 
Oudegracht 105. 
Ze vertelt dat ze niet voor een ijssalon 
heeft gekozen, maar voor een kiosk, 

omdat ze van het contact met klan-
ten houdt. ‘Ik werkte jaren bij mijn 
vader op de Voorstraat en daar was 
ik zo druk met het maken van coupes 
dat ik minder tijd voor de klanten 
had. En dat vind ik juist belangrijk 
en leuk. Het eten van een ijsje moet 
een beleving zijn, niet de entourage. 
Veel mensen komen bij de kiosk na 
het avondeten of nadat ze in de stad 
gedineerd hebben, dan maken ze 
nog een wandelingetje en gaan bij 
ons een ijsje eten. Veel klanten ken 
ik nog van vroeger. Ik weet zelfs vaak 
nog welke coupe zij altijd bestelden’. 
Romana koopt nog steeds producten 
uit Italië, bijvoorbeeld bij een boer uit 
Piemonte die volgens haar de lekker-
ste hazelnoten ter wereld heeft. ‘En 
citroenen uit Sicilië’. 
Ik geniet bij de kiosk van een campari 
soda ijsje en een ijsje met mango en 
rode peper. Heerlijk romig, maar toch 
nauwelijks vet.

Uit Groningen
In het mooie pand in Jugendstil aan 
de Nobelstraat 215 schept Loubna 
El Mahdaoui Italiaans ijs. Zij opende 
haar zaak twee maanden geleden 
met in het assortiment 36 ijssmaken 
en een uitgebreide koffiekaart en 
net-gebakken Goudse stroopwafels. 
Italini IJssalon is een franchise on-
derneming. Het roomijs van Italini 
uit Groningen bestaat voor zeventig 
procent uit volle melk en de fruit-
smaken bevatten 63 procent fruit. 
Al de fruitsmaken, behalve banaan, 
zijn op sorbetbasis. Ze zijn gluten- en 
lactosevrij. De meeste klanten zijn 
voorbijgangers. In de avond zie ik er 
studenten, een dameshockeyclub, 
die na het trainen ijsjes en koffie 
komt nuttigen. Op de kussens van 
velours in de vensterbanken kan men 
genoegelijk zitten. In de Binnenstad 
zijn nog tal van andere franchise-on-
dernemingen die ijs verkopen, zoals 
IJsdomein op de Vismarkt en Swirl’s 
en Australian in Hoog Catherijne. De 
meeste restaurants en ook de snack-
bars hebben ijs op de kaart,van ge-
kleurd vet smurfenijs tot bijna gezond 
en calorieloos yoghurtijs. 

Slavenvrij betekent ijs gemaakt 
[volgens de regels van de Faire 
Trade] waarbij mensen tijdens de 
hele productieketen [citroenen-
plantages etc.] het reguliere loon 
verdienen en niet onder dwang 
werken’. •

 IJsjes halen op de Maartensbrug
© Job de Jong
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  Ingezonden

Restauratie kademuren begint - bomen blijven 
De restauratie van de kademuren 
langs de grachten begint waar-
schijnlijk in juni. Inmiddels is er 
een ‘Bomenvisie’ waarin staat 
hoe er met de bomen op de wer-
ven na de restauratie zal worden 
omgegaan. Ze is opgesteld in 
samenwerking tussen ambtena-
ren en een klankbordgroep van 
bewoners langs de grachten, 
ondersteund door een bomenex-
pert. Uitgangspunt is het behoud 
van de karakteristieke boombe-
planting op de werven, zodat 
ook komende generaties daarvan 
kunnen genieten.

Dat het zover is gekomen, is vooral 
te danken aan een aantal bewoners. 
De eerste gemeentelijke plannen 
voor het herstel van de kademuren 
zouden het kappen van een groot 
aantal bomen tot gevolg hebben 
gehad. De bewoners die hiertegen 
protesteerden kregen steun van veel 
sympathisanten en uiteindelijk ook 
van het nieuwe college van b. en w.
De nieuwe visie houdt in dat er al-
leen bomen worden gekapt als dat 
nodig is omdat ze ziek zijn of een te 
groot gevaar voor omvallen vormen. 
Desnoods wordt het herstel van de 
kademuur aangepast om een boom 
te kunnen behouden. Dit ging de 
bewoners nog niet ver genoeg. Er 
moesten garanties komen dat ook na 
de restauratie van de werven alles in 
het werk wordt gesteld voor het be-
houd van de bomen en voor mogelijk 
betere groeicondities in de toekomst. 
Die condities zouden verbeterd kun-
nen worden door bodemverbetering, 
maar vooral door verlaging van de 
grondwaterstand op de werven. Voor 
dit laatste zullen er drainagebuizen 
op de werven worden aangelegd. 
Door recente noodkap en spontaan 
omvallen van bomen ontstond auto-
matisch ook de wens om met elkaar 
aan te geven hoe de ontstane lege 
plekken op de werven opgevuld 
moeten worden. Welke bomen zijn 
gewenst en waar moeten die komen 
te staan? 

Afstanden
Van oudsher bestaat verschil in be-
planting tussen de Oudegracht en 
de Nieuwegracht. Op de Oudegracht 
zijn min of meer spontaan allerlei 
soorten bomen geplant, meestal wel 
op een minimale afstand tot de ka-
derand om een jaagpad over te hou-

den. Op de smalle werven langs de 
Nieuwegracht zijn er vooral midden 
op de werf linden geplant. 
De discussie tussen ambtenaren en 
bewoners spitste zich vooral toe op 
de vraag welke bomen er in de toe-
komst zouden komen te staan op de 
Oudegracht, op welke afstand van 
elkaar en hoe het streefbeeld bereikt 
kan worden. In het ambtelijke advies 
werden de boomsoorten op de 
Oudegracht beperkt tot hoge bomen 
[‘bomen van de eerste categorie’], 
met name linde, plataan, iep, es, 
esdoorn, een enkele moerbei, eik en 
tulpenboom [Nyssa sylvatica]. De be-
woners vonden dit een te beperkte 
keuze en vreesden dat mogelijk bo-
men die niet tot deze categorie be-
horen sneller gekapt zouden worden. 

Doorgaand groen
In het bereikte compromis staat dat 
uiteindelijk 85 procent van de bomen 
uit de ambtelijke voorkeursbomen 
zal bestaan, maar dat alle soorten 
bomen zolang ze gezond zijn be-
houden zullen worden. De bewoners 

Zowel aan de noordkant als aan de zuidkant van 
het nieuwe stationsplein moet een kantoorge-
bouw komen, vindt het college van burgemeester 
en wethouders. Het plein komt op dezelfde hoog-
te en op dezelfde plaats als het oude taxiplatform 
en de stationstraverse. 
Het besluit over het gebouw aan de noordkant ligt 
al vast, maar de beslissing over de zuidkant wordt 
nog geblokkeerd door een motie, waarin gespro-
ken wordt over een fietsflat. 
Het plan voor zo’n flat is van de baan, omdat er 
onder het plein ruimte is gevonden voor de stalling 
van 12.500 fietsen. De Noorderstalling heeft een 
capaciteit van 1500 fietsen. De twee stallingen sa-
men zouden volgens b. en w. voldoende capaciteit 

hebben voor de oostkant van het station.
Het besluit over een kantoorgebouw aan de 
zuidkant van het plein [boven het bus- en 
tramstation] moet nu genomen worden, zegt het 
college. ‘Een reservering openhouden tot de ont-
wikkelingen zijn uitgekristaliseerd, betekent fei-
telijk niet bouwen.’ In 2015 begint de bouw van 
het nieuwe tram-busstation . Bouwen boven een 
tram- busstation dat in gebruik is, kan niet meer.
De NS heeft interesse voor het ‘zuidgebouw’, 
voor eigen gebruik in combinatie met verhuur.
Het college loopt om allerlei reden warm voor het 
twee gebouwen-plan. ‘Zij zorgen voor een buffer 
tussen spoor en straat en dragen bij aan de bele-
ving van het plein en aan de levendigheid. Beide 
locaties zijn uiterst aantrekkelijk. 
Centraler in Nederland kan niet. Bovendien zijn 

Taxiplatform wordt plein
Ben Nijssen

het verdienlocaties voor de gemeente.’
B. en w. zetten hiermee de raad het mes op de 
keel:. ‘De planning luistert vanwege de onverbre-
kelijke samenhang met de OV-terminal, Hoog Ca-
tharijne en de openbare ruimte uitermate nauw. 
Zodra de planning uitloopt heeft dan gevolgen 
voor alle andere projecten [met domino-effecten]. 
Hoe eerder het stationsplein is gerealiseerd, hoe 
beter het uitpakt voor de leefbaarheid en bereik-
baarheid van het gebied.’ 

Het stationsplein wordt ongeveer zo groot als de 
Neude. •

Ben Nijssen

stelden dat er dan flexibel op nieuw 
te ontstane situaties moet worden 
ingespeeld. 
Het is immers niet te voorspellen 
waar er gaten in de beplanting zul-
len ontstaan en welke bomen en in 
welke volgorde deze zullen verdwij-
nen. Dit geldt ook voor de gewenste 
afstand tussen de bomen. Zo wordt 
bijvoorbeeld een plantafstand van 
zeven meter tussen de bomen voor-
gesteld. Onduidelijk is hoe dit te 
bereiken is als er willekeurig bomen 
tussen uitvallen. 

Op bepaalde delen van de grachten 
zouden in het verleden geen bomen 
hebben gestaan [bijvoorbeeld bij 
de Vismarkt]. De bewoners vonden 
echter dat dit geen uitgangspunt 
voor de toekomst mag zijn. Ze zijn 
voorstander van doorgaand groen 
langs de hele grachtenwand. Ook 
hier is uiteindelijk besloten dat er 
geen boom onnodig gekapt zal 
worden. Bewoners en ambtenaren 
waren er het er over eens dat langs 
de Plompetorengracht, waar nu ‘bo-

ven’ op de straat geen bomen staan, 
wèl bomen horen, ook uit historisch 
perspectief.

Rak 15
Het begin van de restauratie van de 
kademuren is al verscheidene keren 
vertraagd. Eerst was er de discussie 
over behoud van de bomen, toen 
een visie die werd ingediend op 
het eerste te herstellen deel van de 
kademuren in rak 15 [Oudegracht 
westelijk van Twijnstraat a/d Werf] en 
ten slotte waren er technische pro-
blemen met de beschikbaarheid van 
de aan te brengen stalen profielen. 
Naar nu is het dan eindelijk zover. 
Intussen vinden er nog onderzoeken 
plaats naar de ondergrondse struc-
tuur langs de werven.
Nieuwsbericht met link naar Visie: 
http://www.utrecht.nl/smartsite.
dws?id=296688
 
Bomenvisie en 2-kolommenstuk 
staan onder ‘rapportages bomen’: 
http://www.utrecht.nl/smartsite.
dws?id=346504 • 

Artist impression van het nieuwe Stationsplein. 

Grote restauratie op Oudegracht

© Dick Franssen

Zes luxe huur-appartementen en en twee bedrijfsruimtes in 
de werfkelders krijgt GrijseSteijn [Oudegracht 319 en 321 en 
Geertestraat 1], dat het Utrechts Monumentenfonds vanaf 
eind april aan ’t restaureren is. Het is voor het eerst sinds 
lange tijd dat het Fonds weer een dergelijk groot project [ruim 

De vraag uit de samenleving naar toezicht 
en handhaving is bijzonder groot en zal door 
het afstoten van taken door het rijk en de 
politie nog verder toenemen. Dat staat in 
een gemeentelijk stuk, waarin een fusie van 
de afdelingen vergunningverlening, toezicht 
en handhaving wordt aangekondigd. Van de 
vroege ochtend tot de late avond, het liefst 
zeven dagen per week, moet er toezicht zijn. 
Niettemin gaat de nieuwe organisatie VHT het 
doen met minder personeel. Er werken nu 350 
mensen, in 2015 moeten het er ruim dertig 
minder zijn. 
Dankzij meer efficieny, zo verwacht de nota, 
komt alles toch op z’n pootjes terecht. Het 
‘wij-gevoel’ zal worden gestimuleerd, evenals 
de trots van de medewerkers op hun uniform. 
De informatievoorziening aan de burger krijgt 
ook alle aandacht. •

Toezicht en handhavingLopen voor je leven

In ‘Fietsen voor je Leven’ in de uitgave voorjaar 
2012 komen helaas alleen maar fietsers aan het 
woord, die in ieder geval hun best doen zich aan 
de regels te houden. Over de 99,9% die dat niet 
doen wordt geen woord gerept.
Misschien zou het ook eens aardig zijn een artikel 
te publiceren met de titel ‘Lopen voor je leven’, 
met daarin aandacht voor de voetgangers die 
op veel plaatsen in de Binnenstad hun leven niet 
zeker zijn. Neem alleen maar de vele fietsers die 
voor geen enkel stoplicht stoppen, op het trottoir 
en in de voetgangerszône fietsen, enz. Ik zelf 
ben al herhaaldelijk aangereden door een fietser, 
terwijl ik als voetganger overstak bij groen licht. 
De betreffende fietser nam niet eens de moeite 
om te remmen, laat staan om te stoppen.Gaat 
u maar eens een kwartiertje op de Mariaplaats 
staan bij het verkeerslicht bij de SHV naar het 
Willemsplantsoen. Dan zult u met eigen ogen het 
soms roekeloze gedrag van veel fietsers kunnen 

constateren Het ergste vind ik nog, dat er niet 
of nauwelijks tegen deze wantoestanden wordt 
opgetreden. •      Frans Baarends, Mariahoek 17B

  Ingezonden

Domme fout?

‘Meer horeca, minder auto’s en minder bomen 
op het Klaaskerkhof, zodat het Centraal Museum 
zichtbaarder wordt’. Dat staat er in de vorige 
Binnenstadskrant in het artikel; ‘Relaxen in de 
Twijnstraat’. ‘Minder bomen’ ,daarvan schrik ik 
me rot. Als er iets prachtigs is aan het Klaaskerk-
hof zijn het wel die oude, historische bomen. 
Zoveel staan er niet eens! We hebben het over 
een historische buurt. Daar horen deze mooie 
historische bomen ook bij. Wie zijn hier aan het 
woord? Ik hoop maar dat deze waanzinnige 
opmerking een domme fout is, want dat wordt 
anders een waanzinnig flinke buurtactie, dat 
weet ik zeker! •                               A. Gadellaa

twee miljoen euro] onder handen heeft. 
Het complex staat sinds tenminste 1544 bekend als GrijseSteijn. 
Op de begane grond zat eerst een smederij, daarna een ververij, 
en de laatste tweehonderd jaar een bakker. Het werk duurt on-
geveer een jaar. •
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Ontdekkingsreis. Verborgen werelden openen zich 30 
juni in de Binnenstad. De tweede Open Tuinendag, met 
13 nieuwe tuinen die er vorig jaar niet bij waren, brengt 
de bezoeker op 44 plekken waar hij anders nooit komt: 
in lusthoven, in sommige gevallen uitsluitend bereikbaar 
via privé-vertrekken van mooie oude huizen. Eigenlijk is 
het ook een beetje Open Monumentendag. Op luchtfoto’s 
van de Binnenstad kun je zien dat er veel groen is. Maar 
je krijgt geen idee hoe mooi het kan zijn. Die schoonheid 
komt niet vanzelf. De tuinen zijn het product van noeste 
arbeid van toegewijde, creatieve mensen. Van acht tuinen 
portretteerde Gerard Arnickhof de makers. 

Tuintovenaars Foto’s © Gerard Arninkhof

Ted Knoester, 
Achter Sint Pieter 9

Het grote binnenterrein achter Dom-
straat 2 en 4 [Domhotel en voormalige 
Kredietbank] en Achter Sint Pieter 9 [het 
huis van Ted Knoester en zijn vrouw] 
is een mandeligheid, dat wil zeggen 
gemeenschappelijk eigendom. Bij de 
kantonrechter is vastgelegd dat Knoester 
het beheert, en hij doet dat met liefde. 
Indrukwekkende, stille tuin, in het hart 
van de stad. Gasten van het Domhotel 
mogen er niet komen. •

Johan Baars, 
Oudegracht 351

De tuinier die in samenspraak met 
Johan Baars de grote tuin, die zich links 
en rechts uitstrekt achter de kleinere 
tuinen van de buren, opnieuw vormgaf, 
won er in 2010 een prijs in de categorie 
‘mooiste stadstuinen van Nederland’ 
mee. Baars vindt die onderscheiding 
wel terecht. ‘Hij is rustgevend, en niet te 
strak.’ Zijn dochter Eva Esther doet veel 
in de moestuin. • 

Warendorfterrein, 
via poort Vrouwjuttenstraat

Op de plaats van een papierfabriek is nu 
een mooie stadstuin, die de omwonen-
den zelf onderhouden. Jan van der Veen 
maakt ’s winters de schema’s, en vanaf 
de eerste voorjaarszon gaat eens in de 
drie weken een hele ploeg aan de gang. 

Op de foto: Annmarie Zandbergen, 
Jac Goetstouwers, Peter Meihuizen, 
Thijs Zandbergen, Gaby den Held, 
Katy Nicolaï, Maria Streng, 
Jan van der Veen, MarieJosé Smulders, 
Martin Jansen, Loeky Hübner en 
Hans Goedkoop. •  

Michiel Plomp, 
Nieuwegracht 155

Michiel Plomp en zijn partner Frits 

Marckmann hebben twee redenen om 

mee te doen aan de open tuinendag. 

De eerste is dat ze andere mensen graag 

hun [prachtige] tuin willen laten zien, 

de twee dat ze denken dat er meer 

bezoekers de tippel naar het einde van 

de Nieuwegracht zullen maken als daar 

meer dan één [de oude hortus] tuin te 

bezichtigen is. Ze zullen zorgen voor veel 

bloeiende planten. •

Theo Haffmans: 
deel Gregoriustuin

Theo Haffmans en zijn vrouw wonen 
in een deel van het enorme Gregorius-
complex tussen Kromme Nieuwegracht, 
Nieuwegracht en Herenstraat. De 
gebouwen staan rondom een magnifieke 
tuin, waarvan Haffmans een stukje 
bezit. Hij plantte daar allerlei bijzondere 
gewassen, die hij op 30 juni van bordjes 
zal voorzien. Een must, voor wie hier nog 
nooit geweest is. •

Ton Peek, 
Oudegracht 295

Halverwege de grote, weelderige tuin van galeriehouder 
Ton Peek, gespecialiseerd in negentiende eeuwse fotogra-
fie, staat een prieel in oosterse stijl. Het rust op Indiase 
kolommen, en is afsluitbaar met gordijnen. De eigenaar 
zit er regelmatig, maar de meeste vrije tijd besteedt 
hij toch aan zijn tuin. Het achterste deel is bedoeld als 
Engelse landschapstuin, maar Peek houdt zich niet aan 
de regels. ‘Eigenlijk doe ik maar wat’. •

John Delissen, 
Schalkwijkstraat 57

De slangenmuur in de tuin van John 
Delissen is een reconstructie van een 
stukje van de zeventiende eeuwse muur 
rondom de gigantisch diepe tuin van 
Nieuwgracht 57. De stenen zijn oud; 
Monumentenzorg kocht het partijtje in 
Scheveningen. De slangenmuur dankt 
zijn naam aan zijn kronkelende vorm. 
Fruitbomen gedijen goed achter zo’n 
muur, maar de tuin van John Delissen is 
te klein voor een boomgaard. •

Ellen Blom, 
Kromme Nieuwegracht 43

Vorig jaar kwamen zevenhonderd 
mensen kijken naar de tuin achter één 
van de mooiste huizen van de Binnenstad. 
Ellen Blom, doet er het meeste aan. Haar 
partner Bas van Schelven maait. 
Om in de tuin te komen moeten de bezoe-
kers door een gang die zo indrukwekkend 
is dat ze hem noooit zullen vergeten. In 
de Truttige Tuyl [voormalig kraakpand] 
wonen vijf stellen en gezinnen, achter één 
klinkelbel. •

Tuinen open van 10 tot 5.
Passe-partout voor 12,50 te koop 
bij de VVV, Domplein.
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Buurthuis hoeft niet persé dicht
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Dit hele jaar nog fotografeert 
Sjaak Ramakers zelfstandige 
winkeliers die met hun zaak een 
bijzondere bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van het centrum. 

Dit keer zijn het de mensen 
van CD-winkel Plato in de 
Voorstraat, in een bijzondere 
pose. 

Voor wie hen niet goed kent: 
van links naar rechts: Jeroen, Iris, 
Willem, Marsha en Martin. •
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Door je te concentreren op het halen van de 
normen voor luchtkwaliteit garandeer je nog 
niet dat de gezondheid van de bevolking er 
op vooruit gaat. Een voorbeeld is het zodanig 
spreiden van het verkeer dat op te drukke we-
gen de vervuiling onder de norm komt [en in 
andere delen van de stad toeneemt]. De totale 
emissie door het verkeer zou daardoor zelfs 
meer kunnen worden. 

De nieuwe adviesgroep Schone Lucht en Gezond-
heid [SLG] wil de bewoners van Utrecht duidelijk 
maken dat schone lucht in de stad van essentieel 
belang is voor de gezondheid en dat verkeer daarin 
een sterk bepalende rol speelt .
Tot nu toe lag volgens SLG teveel de nadruk op de 
normen voor de luchtkwaliteit en daardoor werden 
de discussies teveel alleen door deskundigen op dit 
gebied gevoerd. Door de nadruk te leggen op de 
gevolgen voor de gezondheid hoopt de adviesgroep 
dat meer mensen zich voor het onderwerp gaan 
interesseren. Het begin is veelbelovend: op de eerste 
bijeenkomst waren er ongeveer vijftig belangstellen-
den uit alle delen van de stad.

Toezegging
Aanleiding tot de vorming van de adviesgroep 
was een toezegging van het college bij de start 
van de de monitoring van de luchtkwaliteit begin 
2011. Beloofd werd dat vertegenwoordigers van 
de wijkraden, aangevuld met deskundige bewo-
ners, de resultaten zouden evalueren. Een jaar later 
had de gemeente deze evaluatiegroep nog steeds 

niet samengesteld en daarom namen verontruste 
bewoners het heft in handen. Voor de wethouders 
Lintmeijer [Verkeer] en Everhardt [Gezondheid] zat er 
niets anders op dan de SLG te erkennen. 
Afgesproken is dat evaluatie van de monitoring over 
het afgelopen jaar in juni plaatsvindt. 

Grens bereikt
Aan de orde op de eerste vergadering kwam de rol 
van bussen in de luchtkwaliteit. Dit is juist nu een 
belangrijk item omdat er eind volgend jaar nieuwe 
stadsbussen moeten gaan rijden. Niet alle bussen 
worden trouwens vervangen. De pas aangeschafte 
gele bussen van Connexion blijven in de stad en 
de regio rijden. Berekeningen voor de Nobelstraat 
hebben aangetoond dat, wanneer alleen die 
gele bussen samen met het overige verkeer in de 
berekening worden meegenomen, de grenzen voor 
stikstofdioxide in de lucht al worden bereikt. Dat 
betekent dat de nieuwe bussen geen emissie van 
stikstofoxiden mogen geven. Dit zal ook voor andere 
drukke busroutes in de stad opgaan. De tweede 
casus ging erover hoe bewoners kunnen nagaan 
of de gemeente de juiste informatie heeft over de 
verkeersintensiteiten [en dus over de te verwachten 
luchtkwaliteit] in hun buurt. Goede verkeerstellingen 
ontbreken nog steeds, en daarom wordt uitgegaan 
van berekeningen. In de opgestelde kaarten zitten 
echter nogal wat fouten. Op bepaalde wegstukken 
lijkt het verkeer opeens te ‘verdampen’.

Levensduur
Tijdens de tweede bijeenkomst, eind mei, stond de 

Uitstoot bussen blijft probleem

Buurthuis Oudegracht hoeft van de ge-
meente niet te verdwijnen, maar moet wèl 
veel minder gaan kosten dan de huidige 
zestigduizend euro per jaar. Dat is in principe 
mogelijk, want het is nu lang niet altijd in 
gebruik. Bovendien betalen de gebruikers 
van nu heel weinig. Cees van Engelenhoven, 
accountmanager bij de Dienst Maatschappe-
lijke Ontwikkeling [DMO], is daarom op zoek 
naar huurders voor wie een flink hogere 
prijs geen probleem is. 

Als het er toe zou leiden dat ‘dure’ en ‘goedkope’ 
gebruikers elkaar in de weg zitten, dan zal DMO 
proberen voor de ‘goedkope’ gebruikers elders 
een alternatief te vinden. Van Engelenhoven weet 
zeker dat daarvoor voldoende mogelijkheden 
zijn. Het Platform Zuidelijke Oude Stad [ZOS] zou 
bijvoorbeeld voor de maandelijkse vergaderin-
gen kunnen verhuizen naar het stadhuis of de 
Neudeflat. [‘Er staat daar ’s avonds een heleboel 
ruimte leeg’. ]
De Chill Outzône, een jongerenactiviteit van 
Cumulus, heeft de voorkelder van het buurt-
huis al verlaten en zit nu voor een deel in het 
buurthuis Sterrenzicht in de Zeven Steegjes. De 
kelder is per 1 april voor vijf jaar voor een goede 
prijs onderverhuurd aan de Stichting Goud, een 
bemiddelingsorganisatie voor drugsgebruikers, 
die tot die tijd in een kleine ruimte in de Predik-
herenstraat zat. De verhuizing van Goud is tot 
stand gekomen op initiatief van DMO, die meent 
dat deze stichting zulk goed werk doet dat ze de 
kans moet krijgen te groeien. 

Afwachten
In het buurthuis - nu nog uitsluitend de achter-
kelder en begane grond van het pand aan de 
Oudegracht [de bovenverdiepingen zijn appar-
tementen] - worden cursussen gegeven, komen 
op donderdag ouderen samen en repeteren twee 
koren, Zangria en Grachtensmart, elk twee uur 
per week. 
Cees Visser, voorzitter van het zeventig zangers 
sterke Grachtensmart, wacht de ontwikkelingen 
af. Hij is niet op zoek naar vervangende repeti-
tieruimte. Tijdens de bijeenkomst van 19 maart, 
waarop de gebruikers werden ingelicht over de 
bedoelingen van de gemeente, werd verzekerd 
dat het koor, als het weg moet, een alternatief 
krijgt aangeboden. Visser:‘ Het liefst blijven we 
natuurlijk gewoon zitten. Het is een prima plek. 
We betalen nu 25 euro per repetitie. We kunnen 
wel wat meer opbrengen, maar een commerciële 
prijs... dat wordt moeilijk.’
Oudegracht 227 is eigendom van Mitros, met 
de gemeente als huurder en welzijnsorganisatie 
Cumulus als beheerder.

’Blauw geërgerd’
Onder de noemer ‘vernieuwend welzijn’ veran-
dert de situatie van het welzijnswerk volgend jaar. 
De gemeente gaat het anders organiseren: het 
beheer van alle buurthuizen wordt een zaak van 
DMO. Die krijgt de opdracht bijna een miljoen te 
bezuinigen op de exploitatie. 
De drie huidige grote welzijnsorganisaties, met 
elk hun eigen wijken, verdwijnen. In plaats daar-
van komt er een structuur, waarbij de werksoor-
ten [bijvoorbeeld jongerenwerk en ouderwerk] 
gemeentebreed zijn georganiseerd. 

Dat Cumulus zijn langste tijd dus heeft gehad, 
vindt Paul Krijnen, dirigent van Binnenstadskoor 
Zangria, niet erg. Hij heeft zich door de jaren 
heen ‘blauw geërgerd’ aan deze organisatie, die 
naar zijn idee ‘een totaal gebrek aan belangstel-
ling’ heeft voor de Binnenstad, en ‘zich meer met 
zichzelf dan met het feitelijke welzijnswerk bezig-
houdt’. Wat hij wèl een schande zou vinden is als 
straks allerlei activiteiten zouden moeten stoppen 
omdat er geen betaalbare ruimtes meer zijn. ‘Het 
gaat in de Binnenstad helemaal de verkeerde 
kant op. Alles draait bij de gemeente om geld 
verdienen en mooi weer spelen. De bewoners 
tellen niet meer mee’. 

Veroudering
Penningmeester van Zangria is Theo Haffmans. 
Hij vindt het een rare gedachte dat de toekomst 
van het buurthuis onzeker is. ‘Alsof alleen men-
sen in armere buurten behoefte hebben aan zo’n 
voorziening’. 
Zolang het koor bestaat – zeventien of achttien 
jaar – is Oudegracht 227 de centrale plek van 
Zangria. Ze repeteert er, houdt er de bestuurs-
vergaderingen, heeft er elk jaar een soort bonte 
avond. De meeste van de ongeveer 45 leden zijn 
gepensioneerd [Haffmans: ‘We leiden helaas aan 
enige veroudering; wat jongeren er bij zou erg 
goed zijn, maar waarschijnlijk is de repetitietijd 
[vrijdagmiddag] een beletsel]. 
De Stichting Goud houdt in de kelder een af-
spraakspreekuur. De bezoekers komen buitenom, 
via de werf. 

De beslissing over het buurthuis valt in het najaar. 
[Zie ook pagina 16 wijkbureau] •

Binnenstadskoor Sangria, met Paul Krijnen als dirigent, repeteert graag in het buurthuis. © Humphrey Daniëls

Ben Nijssen

relatie tussen schone lucht en gezondheid centraal. 
Sprekers waren Prof. Brunekreef van het in Utrecht 
gevestigde IRAS [ Institute for Risk Assessment 
Sciences] en dr. R. van Snippenburg, longarts in het 
Diakonessenziekenhuis. Beide presentaties toonden 
aan dat luchtverontreiniging een duidelijk effect 
heeft op de gezondheid. Prof.Brunekreef schatte dat 
aanscherping van de normen voor schonere lucht 
de levensduur met ongeveer 0,6 jaar verlengt. Dr. 
Snippenburg krijgt in haar praktijk de mensen die 
gevoelig blijken te zijn voor luchtverontreiniging. 
Voor hen is schonere lucht van extra grote betekenis 
voor hun gezondheid. Het effect op hun levensver-
wachting kan dan ook veel groter zijn. 
Beide sprekers gaven ook aan dat sporten of fietsen 
langs drukke wegen minder goed is, maar dat in 
feite het effect van gezonde beweging belangrijker 
is dan het nadelige effect van de vuile lucht. Natuur-
lijk kun je beter fietspaden gescheiden van drukke 
wegen aanleggen. Ook sportvelden horen daar niet. 
Wethouder Everhardt vertelde dat het college op dit 
moment de interactie tussen GG&GD en afdeling 
Verkeer evalueert. Inmiddels kan al wel geconclu-
deerd worden dat de communicatie tussen beide 
diensten beter kan en dat er ook beter moet blijken 
wat de betekenis is van het standpunt van de 
GG&GD bij gevoelige bouwprojecten. Veel aanwe-
zigen vonden dat gezondheidsaspecten zwaarder 
dan tot nu toe moeten wegen in de keuze van 
bouwlokaties voor risiscogroepen zoals kinderen en 
bejaarden. • 

Andere onmisbaren 4

Dick Franssen
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Sinds januari van dit jaar is de veilig-
heidsaanpak in de buurt verstevigd. 
Uit de derde meting ‘Overlast in de 
Breedstraatbuurt’ bleek dat de 
drugsoverlast in de buurt ernstig is 
toegenomen en dat de gevoelens 
van veiligheid van ondernemers en 
bewoners sterk zijn afgenomen. 
Daarom is een scala aan maatrege-
len in gang gezet.

Bezoek
De leden van de Driehoek, die geza-
menlijk verantwoordelijk zijn voor 
de sturing op het onderwerp ‘veilig-
heid’ in de stad, hebben gesproken 
met verschillende bewoners en on-

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

EK-activiteiten in de binnenstad

Zaterdag 9 juni start voor het 
Nederlands elftal het Europees 
Kampioenschap 2012 met de 
wedstrijd tegen Denemarken. 
De eerste Utrechtse straten zijn 
al oranje gekleurd en dat zullen 
er de komende weken alleen 
nog maar meer worden.

Zowel in de binnenstad als daarbui-
ten komen geen ‘mega’ schermen te 
staan. Voor horecagelegenheden be-
staan er wel ruimere mogelijkheden 
dan twee jaar geleden tijdens het 
WK. Zo mogen horecaondernemers 
een tapontheffing aanvragen voor 
het terras en is het in enkele geval-
len in de binnenstad toegestaan om 
met een vergunning het evenement 
ook buiten de terraspinnen te laten 
plaatsvinden. Het scherm moet dan 
wel naar binnengekeerd zijn en 
niet naar de straatkant. Daarmee 
wil de gemeente voorkomen dat 

Hoewel de gemeente spreekt 
over bewonersmeldingen die 
mensen kunnen doen over bij-
voorbeeld kapotte straatverlich-
ting, bomen die gesnoeid moeten 
worden en overvolle prullen-
bakken, kunnen ondernemers 
natuurlijk ook melden. 

De openbare ruimte in de Binnenstad 
wordt intensief gebruikt en dat is ook 
zichtbaar. Uit verschillende overleg-
gen met ondernemers blijkt dat zij 
vaak niet weten waar ze met hun 
ideeën, klachten en vragen bij de ge-
meente terecht kunnen. ‘Bewoners-

Op 12 april bezocht de ‘Driehoek’, 
die bestaat uit burgemeester 
Wolfsen, stadsofficier de heer 
Dona en districtschef politie de 
heer Van Renswoude, de Breed-
straatbuurt. De Driehoek sprak 
met bewoners en ondernemers, 
en heeft zo kennis genomen van 
de veiligheidssituatie in de 
buurt.

Politie en toezichthouders stemmen hun 
werkzaamheden af. © Willem Mes

‘Hoog’ bezoek in de Breedstraatbuurt

meldingen’ is dan een wat eenzijdige 
term, maar de gemeente hoort graag 
ook van bezoekers en ondernemers 
waar verbeteringen gewenst zijn. 
Melden kan op twee manieren: 
via het algemene telefoonnummer 
030 – 286 00 00 of via het internet:
bewonersmeldingen@utrecht.nl. 

Ondernemers moeten overigens 
ook aangifte doen bij de politie als 
iemand hun pand heeft beschadigd, 
bijvoorbeeld met graffiti. Alleen dan 
kan de ondernemer de schade 
verhalen op de dader als deze wordt 
gepakt. •

Ondernemers, meld klachten en 
ideeën! 

dernemers. Een van de bewoners 
die een bezoek kreeg van de Drie-
hoek is mevrouw Vera. Zij woont op 
de hoek Kleine Slachtstraat – Voor-
straat en heeft uitzicht op de Harde-
bollenstraat. Mevrouw Vera was blij 
met het bezoek van de Driehoek. 

supporters op de trottoirs en wegen 
gaan staan en het overige verkeer 
hinderen. Uit veiligheidsoverwe-
gingen mag er op de terrassen geen 
glaswerk worden gebruikt.

Om de overlast voor de bewoners 
zo veel mogelijk te beperken zal de 
gemeente erop toezien dat er niet 
te veel of te lang hard geluid wordt 
geproduceerd en dat ook andere 
vormen van overlast zoveel mogelijk 
worden voorkomen of tegen-
gegaan. 

Voor bewoners die de wedstrijden 
liever met de buren kijken in plaats 
van in een café, is het mogelijk een 
straatfeest te organiseren. Dit kunt 
u melden bij de gemeente via een 
kennisgeving. Zie www.utrecht.nl 
voor meer informatie over de ken-
nisgeving en de mogelijkheden voor 
de horecagelegenheden. •

Vera: ‘Fijn dat ik heb kunnen vertel-
len hoe het is om hier te wonen. Ik 
heb het idee dat ze serieus naar me 
hebben geluisterd en ik denk dat 
het bezoek erg nuttig is geweest’.

Uitvalsbasis
De Driehoek bezocht ook het pand 
aan de Voorstraat 84, dat de veilig-
heidspartners sinds kort in gebruik 
hebben genomen als ‘uitvalsbasis’, 
om zoveel mogelijk zichtbaar in de 
wijk aanwezig te zijn. Voor aanvang 
van elke dienst stemmen politie en 
toezichthouders hier het werk en 

alle bevindingen met elkaar af. In de 
week na het bezoek van de Drie-
hoek heeft een grote bijeenkomst 
plaatsgevonden in het pand voor 
alle veiligheids- en zorgpartners die 
een rol hebben in de veiligheidsaan-
pak. Doel van deze bijeenkomst was 
om de samenwerking nog verder te 
verstevigen. Burgemeester Wolfsen 
heeft gesproken met onder andere 
agenten en toezichthouders. •

www.wijkraadbinnenstad.nl
Terug in de tijd
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Eerst werd, voor de opnamen 
van Moeder, ik wil bij de 
Revu, in de Domstraat 
de klok een jaar of vijftig 
teruggezet, kort daarna 
ging het op de Pausdam 
voor Het Bombardement 
nog eens ruim twintig jaar 
verder terug in de tijd. 
Oldtimers, degelijke kleren, 
hoeden, fietsen met 
terugtraprem, geen 
verkeersborden. De winkel 
Domstraat 23 handelde in 
‘Electra’, Paushuize was een 
hotel. ’n Boel organisatie, 
een heel werk ook om te 
regelen dat niet plotseling 
een 21ste eeuwer door het 
beeld liep. •

© Saar RypkemaWijkraad buiten spel gezet

Tijdens de raadsinformatie-avond van 17 
april hebben bewoners en ondernemers fel 
en soms emotioneel gereageerd op de ho-
recanota, officieel: ‘Ontwikkelingskader Ho-
reca Utrecht’. Er waren ongeveer 90 mensen 
aanwezig; 24 meepraters [insprekers], 50 be-
langstellenden , 11 raadsleden, 1 wethouder 
en 6 ambtenaren.

De horeca-ondernemers zijn het met de wijkraad 
eens om geen extra horeca toe te staan. Ze vin-
den wel dat de bestaande ondernemingen ruimte 
moeten krijgen om te kunnen uitbreiden. 
Volgens de horecanota zou Utrecht op de 13e 
plaats staan als het om het aantal horecapanden 
gaat. Als je het oppervlak van die panden bij el-
kaar optelt, dan blijkt Utrecht op de derde plaats 
te staan [bron: KNH Utrecht].

Harde muziek
Bewoners van de Binnenstad ondervinden vooral 
overlast van mensen die zich niet aan de regels 
houden. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast, 
te harde muziek, cafébezoekers die op straat hun 
sigaretje roken en in de vroege ochtenduren met 
veel lawaai vertrekken.
In de Nobelstraat is het volledig uit de hand ge-
lopen. Voor de bewoners was dat aanleiding om 
zich te verenigen en actie te ondernemen. Er zijn 
gesprekken geweest met de wijkwethouder. Er 
zijn via de wijkraad Binnenstad geluidsmetingen 
gedaan, waaruit bleek dat alle normen over-
schreden worden. Het geluidsrapport is naar de 

gemeenteraad gestuurd.
Op verzoek van de bewoners zijn gemeenteraads-
leden op bezoek geweest in de buurt.
Er is ingesproken op de raadsinformatieavond en 
de pers heeft ook ruim aandacht besteed aan de 
problemen. 
Al deze inspanningen hebben wel iets opgele-
verd. Er wordt actiever schoongemaakt en er zijn 
fietsen opgeruimd. Maar het lawaai blijft.

Niemand bereikbaar
Ook de bewoners van de Mariastraat en Achter 
Clarenburg hebben ingesproken en aangegeven 
dat zij veel hinder ondervinden van de activiteiten 
van de sociëteit ‘De Vereeniging’. Passen die acti-
viteiten wel in de vergunning en is de gemeente 
van plan om uitbreiding van de vergunning toe te 
staan? Ook hier is de leefbaarheid in het geding, 
dat is voor een deel ook een gevolg van een ge-
brekkige handhaving.
Zou het niet zo moeten zijn dat het gemeente-
bestuur moet zorgen voor het garanderen van 
de leefbaarheid. Dat er vlot gereageerd wordt op 
klachten en dat er handhavend wordt opgetre-
den? Helaas is dat een probleem, er zijn te weinig 
handhavers. Op klachten wordt niet of nauwelijks 
gereageerd, vooral ’s nachts is er niemand bereik-
baar. 
 
Volstrekt onvoldoende
Er zijn meer buurten waar de leefbaarheid nu al 
regelmatig zoek is. Wanneer de gemeenteraad 
akkoord gaat met de nieuwe horecanota, wordt 

het er voor de bewoners van de Binnenstad zeker 
niet beter op.
Als wijkraad hebben we in ons advies aan bur-
gemeester en wethouders van 27 februari 2012 
al aangegeven dat teleurgesteld te zijn over de 
[toen nog concept-] horecanota. De nota schept 
weinig duidelijkheid aan de bewoners van de Bin-
nenstad. Uitbreiding van horeca schijnt belangrij-
ker te zijn dan de leefbaarheid in de Binnenstad. 
De wijkraad is van mening dat er in de nota 
volstrekt onvoldoende objectieve toetsingscriteria 
zijn opgenomen. Voor zover ze geformuleerd zijn, 
zijn ze ‘ indicatief’ en blijken bovendien verge-
zeld te zijn van ruime ontheffingsmogelijkheden. 
Wanneer iemand bezwaar wil maken tegen een 
nieuwe horecavestiging, dan vindt hij geen argu-
menten in de horecanota. Het lijkt wel of dat de 
bedoeling is.

Laatste moment
In het collegeprogramma zeggen burgemeester 
en wethouders dat bewoners in een zo vroeg 
mogelijk stadium bij de besluitvorming zullen 
worden betrokken. In dit geval zijn de bewoners 
buiten spel gezet. En het gaat hierbij nota bene 
vooral over het al of niet leefbaar zijn van de Bin-
nenstad. De voorbereiding van deze nota heeft 
enkele jaren geduurd en dan mag de burger op 
het laatste moment, als burgemeester en wet-
houders al besloten hebben, nog meepraten op 
een raadsinformatieavond. •

Hans Dortmond, voorzitter
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Onder de noemer: ‘Utrecht maakt een punt van energiebesparing’, 
ondersteunt de gemeente woningeigenaren in Utrecht bij het nemen 
van energiebesparende maatregelen. Dat gebeurt sinds 15 maart 2012 
met een breed pakket aan instrumenten, zoals warmtescans, energie-
advies op maat, hulp bij offertes en uitvoering en een duurzaamheids-
lening. Woningeigenaren kunnen voor het aanbod terecht op de site 
www.utrecht.nl/energiepuntwonen of bij het Energiepunt Wonen aan 
het Rachmaninoffplantsoen 61.

Wijkbureau BinnenstadWijkbureau Binnenstad

Gemeente ondersteunt 
energiebesparing eigen woning

Leidseveertunnel onder water

Energieprijzen
De energieprijzen zijn in de laatste 
vijftien jaar met bijna 120 procent 
gestegen. Reden voor veel Utrechters 
om aan de slag te gaan met energie-

Nielen en Feyzian werken voor 
stichting Maanzaad, een bont 
gezelschap kunstenaars uit allerlei 
disciplines. Samen bedachten ze 
een ontwerp dat de geschiedenis 
en toekomst van het Stationsgebied 
met elkaar verbindt. In kleurige 
vlakken is de oude loop van de 
Leidsche Vaart uitgebeeld. ‘Het 
water was vroeger een belangrijke 
aanvoerweg’, vertelt Nielen. ‘Nu is 
die verbinding verbroken. Utrecht is 
versnipperd door wegen en spoor-
lijnen. De waterweg zal op termijn 
echter hersteld worden en weer 
over het huidige Westplein gaan 
lopen.’ Het thema ‘verbinden’ sluit 
goed aan bij de missie van stichting 
de Vrede van Utrecht. Zij willen 

met het kunstwerk de Utrechtse 
kandidatuur voor Culturele Hoofd-
stad van Europa in 2018 onder de 
aandacht brengen.

Interactief
De kunstenaars schilderen vanuit 
een caleidoscopisch perspectief. 
De gedraaide geometrische vlak-
ken sluiten naadloos op elkaar aan 
en vullen de hele muur. ‘Door het 
abstracte karakter hoeven we de 
werkelijkheid niet één op één weer 

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op dinsdag 19 juni en 28 augus-
tus 2012. U kunt tot uiterlijk één 
week van tevoren een afspraak 
maken via wijkbureau Binnenstad, 
telefoonnummer 030 – 286 00 
00 of e-mail binnenstad@utrecht.
nl. Tijdens het spreekuur kunt u 
zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht van 
het gemeentebestuur voor nodig 
is. Volg Mirjam de Rijk ook op 
twitter via @Mirjam_de_Rijk. •

Spreekuur  
wijkwethouder De letters van Utrecht

Begin juni is de campagne ‘Autodelen’ van start gegaan. Auto-
delen is het gebruik maken van een leenauto met een gereserveerde 
standplaats in uw buurt. Het samen delen van een leenauto of het 
verhuren van je eigen auto is een voordelig en milieuvriendelijk 
alternatief voor het privé autobezit. Er zijn in Utrecht ruim 200 deel-
auto’s beschikbaar, waarvan meer dan tien in de binnenstad. Wat de 
gemeente betreft groeit dit aantal: goed voor het milieu, de open-
bare ruimte en uw portemonnee.

De gemeente moet € 900.000 
bezuinigen op de huisvesting van 
welzijnsaccommodaties en onder-
zoekt daarom onder andere of het 
aantal vierkante meters in het buurt-
huis in Oudegracht 227 efficiënter 
gebruikt kan worden. Het buurthuis 
blijft waarschijnlijk beschikbaar voor 

bepaalde activiteiten van bewoners, 
maar voor sommige activiteiten 
bekijkt de gemeente of er andere 
geschikte locaties zijn in de binnen-
stad. Daarnaast zullen maatschappe-
lijke organisaties ook gebruik gaan 
maken van de faciliteiten van het 
buurthuis. Het sociaal-maatschap-

Toekomst buurthuis Oudegracht 227 

te geven. We kunnen de wereld 
een twist geven.’ De strakke vlak-
ken worden ingevuld met cartoon-
achtige tekeningen van de oevers. 
De kunstenaars laten zich daarvoor 
inspireren door suggesties van 
voorbijgangers. ‘Het kan van alles 
zijn. Een woning, vervoersmiddel, 
een markante plek of wensbeeld. U 
roept, wij schilderen!’ 
Voorbijgangers kunnen tot 25 juni 
ideeën aandragen voor de invulling 
van de vlakken. Dat mag ook via de 

Kunstenaars van Maanzaad maken een muurschildering in de Leidseveertunnel. © Willem Mes

De auto’s van Greenwheels, Wheels-
4all, Snappcar of Studentcar heeft u 
vast wel eens gezien. Dit zijn auto’s die 
met anderen gedeeld worden. 

het zand van de letters. Vervolgens 
lazen leden van het Utrechts 
Dichtersgilde samen met scholieren 
en vrijwilligers van de Voorleesexpres 
Utrecht het gedicht voor. 

pelijk werk verhuist naar een andere 
plek. Bij het verbinden van vraag en 
aanbod van beschikbare accommo-
daties speelt het makelpunt van de 
gemeente een belangrijke rol. 
In maart zijn in alle wijken bijeen-
komsten georganiseerd om de voor-
stellen van de gemeente over de 

Niet de lasten van een eigen auto, wel 
de lusten van het gebruik ervan. Als je 
minder dan twaalfduizend kilometer 
per jaar rijdt, kan autodelen een aan-

bekender maken van het concept 
autodelen. Verschillende partijen, 
waaronder de gemeente, en 
[potentiële] gebruikers en aanbieders 
maken gebruik van elkaars netwerk 
en expertise om autodelen te promo-
ten. De website die daarvoor begin 
juni online is gegaan, speelt een 
belangrijke rol hierin. 
Wie interesse in autodelen heeft of 
anderen erop wil attenderen, kan 
de verschillende mogelijkheden 
bekijken op www.utrechtdeelt.nl. •

website www.maanzaad.nl.

Tijdelijk
De muurschildering is tijdelijk, maar 
daar hebben Nielen en Feyzian geen 
moeite mee. ‘Het is monnikenwerk, 
maar het maakt de tunnel een stuk 
verzorgder. In een tussenfase kun je 
een stad toch niet kaal laten? We 
weten dat ons werk weer verdwijnt, 
maar ons doel is om de stad te hel-
pen. Niet om eeuwigheidswaarde te 
creëren.’ •

Meer informatie over het project 
vindt u op: 
www.delettersvanutrecht.nl. •

Bodemverontreiniging wordt energie

Veel zie je er niet van. Een putdeksel in de Dorstige Harthof en de 
Lange Nieuwstraat markeert de plek waar een 50 meter lange buis 
de diepte is ingegaan. De gemeente legt in het Museumkwartier een 
ondergrondse installatie aan voor een proef met warmtekoude-
opslag [WKO] en bodemreiniging. 

bezuinigingen op de huisvesting te 
bespreken met alle betrokkenen. Na 
de zomervakantie wordt een voorstel 
voorgelegd aan het college van 
burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad. Tot die tijd overlegt 
de gemeente met alle gebruikers, en 
natuurlijk ook met die van het buurt-
huis aan de Oudegracht. Zij kunnen 
meedenken over de bezuinigings-
plannen voor hun buurthuis. •

In januari is een begin gemaakt met 
de werkzaamheden. Deze zomer 
moet alles gereed zijn. Warmtekou-
de-opslag is een vorm van duurzame 
energie waarbij grondwater ‘s zo-
mers als koelmiddel wordt gebruikt 
en ‘s winters als warmtebron. Voor 

het afnemen van deze energie is de 
gemeente in gesprek met partijen 
in de buurt, zoals het Centraal Mu-
seum en de Nicolaïkerk. 

Reinigen
Doel van de proef is om de invloed 

van warmtekoude-opslag op veront-
reinigingen in het diepe grondwater 
te bepalen. De verwachting is dat 
WKO-systemen de bacteriën in de 
bodem helpen de aanwezige ver-
ontreinigingen - vaak afkomstig van 
wasserijen uit het verleden - op te 
ruimen.

Biowasmachine
Met een stelsel van WKO-systemen 
– ook wel de Utrechtse biowasma-
chine genoemd - kunnen grootscha-
lige stedelijke vernieuwingen zoals 
in het Utrechtse Stationsgebied ook 

daadwerkelijk van de grond komen. 
De biowasmachine levert schone 
[bouw-]grond en energie. Een aantal 
WKO-systemen zijn op dit moment 
al actief voor het politiebureau, de 
Jaarbeurs en de Rabobanktoren. 
In en rond het Stationsgebied meet 
de gemeente nauwgezet de kwaliteit 
van het grondwater en de aanwezig-
heid van verontreinigingen. 
De verontreinigingen die de biowas-
machine bestrijdt bevinden zich in de 
diepere grondlagen en zijn niet van 
invloed op het maaiveld. •

Kniediep door het water waden 
in de Leidseveertunnel. Niet let-
terlijk, maar visueel. In lichte 
pasteltinten zijn beide oevers 
van de Leidsche Vaart uitgebeeld 
op houten voorzetwanden. Die 
staan er vanwege onderhouds-
werkzaamheden. Kunstenaars 
Marij Nielen en Hamid Feyzian 
maken de kleurige schildering. 
‘In een tussenfase kun je een 
stad toch niet kaal laten?’

Al eens een auto gedeeld?

Burgemeester Wolfsen onthulde de Letters van Utrecht met een veegmachine. 
©Willem Mes

besparing. Vooral woningen van voor 
1980 zijn vaak nog niet energiezui-
nig. Een energiezuinige woning bete-
kent een besparing op maandlasten, 
maar levert ook meer comfort en is 

bij verkoop een stuk aantrekkelijker. 
Daarbij komt dat een energielabel 
verplicht is bij de verkoop van een 
woning. Vanaf 2013 wordt hier ook 
op gehandhaafd. 

Drempels verlagen
De gemeente komt met het Energie-
punt Wonen om woningeigenaren 
te ondersteunen bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen. 
De ondersteuning richt zich met 
name op constructieve maatregelen, 
zoals vloer-, dak- en gevelisolatie, 
HR-ketels en zonnepanelen. 
De gemeente wil met de aanpak, 
waaronder ook een gunstige duur-
zaamheidslening, eventuele drempels 
verlagen voor woningeigenaren bij 

het nemen van energiebesparende 
maatregelen. De aanpak sluit ook aan 
bij de doelstellingen van de gemeente 
om de uitstoot van CO2 van de totale 
woningvoorraad in 2020 met dertig 
procent te verminderen. 

Programma Utrechtse Energie!
Het Energiepunt Wonen maakt deel 
uit van het programma Utrechtse 
Energie! Met Utrechtse Energie! 
ondersteunt de gemeente bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties bij energiebesparing en 
opwekken van duurzame energie. 
Hiermee zet Utrecht een belangrijke 
stap op weg naar een klimaatneutrale 
stad in 2030. •

Op zaterdag 2 juni onthulde 
burgemeester Wolfsen het 
eerste deel van ‘De Letters van 
Utrecht’. Deze letters onthullen 
een gedicht met de snelheid van 
één letter/karakter per steen, 
één steen per week. 

De letters worden uitgehouwen 
in straatstenen uit de binnenstad. 
Voor de start van het project zijn 
nu in een keer [met terugwerkende 
kracht] de eerste 648 letters ge-
plaatst voor de weken vanaf het jaar 
2000. Iedere zaterdag houwt een 
steenhouwer rond 13.00 uur ter 
plekke de volgende letter. 
Het gedicht is geschreven door het 
Utrechts Dichtersgilde en begint op 
de Oudegracht, op de hoek bij de 
Smeebrug ter hoogte van nummer 
279, en loopt richting het Ledig Erf.

Bij de opening op 2 juni veegde de 
burgemeester met een veegmachine 

trekkelijk alternatief zijn. Geen gedoe 
met parkeren, geen onderhoudskos-
ten, maar wel als het nodig is snel 
over een auto beschikken.

Utrecht deelt
Autodelen draagt bij aan minder 
en bewuster autogebruik, wat het 
milieu ten goede komt en minder 
druk geeft op de openbare ruimte; 
één deelauto scheelt maar liefst drie 
tot vijf parkeerplekken. Utrechters 
nemen zelf het voortouw in het 
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Wijkbureau Binnenstad

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

Wijkbureau Binnenstad: [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. •

Om meer gehoor te geven aan 
wensen uit de wijken heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders voor alle wijken ‘wijkam-
bities’ laten opstellen. 

In het najaar van 2011 zijn in alle 
wijken ‘wijkdialogen’ geweest om 
met bewoners, ondernemers, sleutel-
figuren en de wijkraad te praten 
over hoe de wijken ervoor staan en 
wat de belangrijkste ambities zijn 
voor de gewenste ontwikkeling van 
de wijk tot aan het einde van deze 
collegeperiode [2014]. De opkomst 
van de bijeenkomst in de Binnenstad 
was goed en de sfeer was prettig en 
energiek. In februari 2012 is er een di-
gitale peiling geweest om het bredere 
draagvlak van de opgestelde ambities 
onder wijkbewoners te toetsen. Om-
dat niet alle ambities kunnen worden 
uitgevoerd, is ook gevraagd welke 
thema’s bewoners het belangrijkste 
vinden. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft alle wijk-

Wijkbureau Binnenstad

Goed idee? Doe er iets mee!
Wilt u iets organiseren voor uw buurt? Wilt u de straat vei-
liger 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. •

ambities in februari 2012 vastgesteld 
als gewenste ontwikkeling van de 
wijken. Op dit moment wordt er 
gekeken welke wensen uit de wijken 
gerealiseerd kunnen worden. Bij de 
behandeling van de begroting [2013] 
door de gemeenteraad [eind van dit 
jaar] is definitief duidelijk wat er echt 
gaat gebeuren. Maar eerst neemt het 
college in juni 2012 een voorlopig 
besluit over de hoofdlijnen van de be-
groting. Hierover zal het wijkbureau 
alle betrokkenen nog berichten. 
U kunt de wijkambitie Binnenstad vin-
den op www.utrecht.nl/binnenstad, 
onder downloads. •

Vanwaar de keuze voor keramiek? 
Van Wisselingh: ‘Aan het begin van 
de twintigste eeuw huisden er twee 
pottenbakkerijen aan de Strosteeg. 
Later vestigden zich er nog twee an-
dere. Van dit alles is nu niets meer te 
bespeuren. De Springweg-parkeerga-
rage heeft die geschiedenis bedekt.’ 
In de drie tableaus van elk vier meter 
breed is deze geschiedenis van de 
Strosteeg verbeeld door diverse 
voorwerpen. Ook bevat het kunst-
werk een gedicht van stadsdichter 
Ingmar Heytze. Zijn overgrootvader 
was mede-oprichter van een van de 
pottenbakkerijen.

Vertraging
Dankzij de inspanningen van zeven 
kunstenaars zijn de tableaus van 
handgemaakte keramiektegels de 

afgelopen jaren tot stand gekomen. 
Waarom het zo lang duurde? ‘Om 
verschillende redenen’, zegt Van 
Wisselingh. ‘Ondanks een bijdrage 
uit het leefbaarheidsbudget van 
de gemeente en de steun van vijf 
fondsen konden we het benodigde 
bedrag niet bij elkaar krijgen om vijf 
tableaus te maken. Daarom werden 
het er drie. Door bezwaarschriften 
ontstond er verdere vertraging. Daar-
naast bleek ook het maken van de 
honderden keramiektegels een flinke 
klus voor de kunstenaars. Dit soort 
handgemaakte keramiektableaus 
wordt in Nederland nauwelijks meer 
gemaakt. Veel technieken moesten 
daarom opnieuw worden uitgevon-
den.’
Er komt nog een speciale website, 
door mede-initiatiefnemer en kunsthis-
toricus Susanne Weide, met informatie 
over het kunstwerk en de Strosteeg. •

Negen jaar kostte het om het plan te verwezenlijken. Maar op een 
muur in de Strosteeg zijn nu toch echt drie grote keramiektableaus 
te bewonderen. Samen met burgemeester Wolfsen onthulde initia-
tiefnemer Taco van Wisselingh op zondag 13 mei het kunstwerk.

Geschiedenis Strosteeg verbeeld 
in keramiek

Led-verlichting in de kroeg? ‘Sfeer-
vol én duurzaam’, vindt Jos de 
Winter, eigenaar van café De Nieu-
we Dikke Dries. Het Amsterdamse 
bedrijf Klimaatroute adviseerde 
hem over energiezuinige maat-
regelen. Het was een pilot. En als 
het aan de gemeente en Konink-
lijke Horeca Nederland [KHN] ligt, 
krijgen straks alle kleine horecaon-
dernemers in de binnenstad zo’n 
‘klimaatscan’ aangeboden. 

Niet toevallig werd de proef in café 
De Nieuwe Dikke Dries uitgevoerd. 
Eigenaar Jos de Winter is als voorzitter 
van de Utrechtse afdeling van KHN 
mede-initiatiefnemer van het plan. 
‘Veel horecaondernemers willen wel 
verduurzamen. Maar klimaatadviesbu-
reaus leveren doorgaans duimendikke 
rapporten af. Veel te omslachtig en te 
duur voor het kleine café op de hoek. 

Horecaondernemer Jan de Winter. 
© Willem Mes

Voorbeelden toegekende aanvragen
 [april t/m juni 2012]:
• Groenvoorziening in de Teugelhof
• Buurtfeest Springweg
• Extra fietsenrek Geertekerkhof
• Opzetten website voor Lange Nieuwstraat e.o. 

Wijkambities van de Binnenstad

De klimaatscan is dé oplossing. In 
twee uur wordt duidelijk waarin je het 
best kunt investeren, wat je daarmee 
bespaart, en wanneer de investering 
terugverdiend is.’

Sfeerlicht
Met de quickscan kijkt Klimaat-
route onder meer naar verbruik van 
elektriciteit, gas en water. De Winter: 
‘Vervolgens krijg je op twee A4’tjes 
een overzicht met punten waar je 
winst kunt behalen.’ Zo bleek De 
Nieuwe Dikke Dries veel te kunnen 
besparen door led-lampen te gebrui-
ken. ‘Ik moest wel overtuigd worden, 
want is led-verlichting in een bruine 
kroeg niet ongezellig? Maar dat bleek 
toch prima als sfeerlicht te kunnen 
dienen. De adviseur bracht de lampen 
zelf langs en ik mocht ze een nachtje 
laten hangen om ze op mijn gemak te 
beoordelen.’ De quickscan is onder-
deel van het gemeenteprogramma 
‘Utrechtse Energie!’. Doel daarvan is 
om de gemeente vóór 2030 volledig 
klimaatneutraal te laten zijn. En in de 
horeca-branche is het energieverbruik 
veel hoger dan bijvoorbeeld in win-
kels. Daarom hoopt De Winter dat er 
vanuit het programma subsidie komt 
om Utrechtse horecaondernemers de 
scan gratis te kunnen aanbieden. 
‘Zo kunnen ondernemers iets doen 
voor het milieu en tegelijkertijd geld 
besparen. Die scan moet er komen!’ •

Klimaatscan voor 
kleine horeca

Burgemeester Wolfsen en Taco van Wisselingh onthulden op 13 mei de keramiek-
tableaus in de Strosteeg. © Merijn van der Vliet A
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Vr 8 Aloysiuskerk
20.00 Toonkunst Utrecht olv 
Jos Vermunt; Rossini, Petite 
Messe Solennelle

Vr 8 Geertekerk
20.00 Orkest van Utrecht 
olv Yiorgo Moutsiaras mmv 
Bilal Bachir [choreografie en 
dans] en Ellen Landa [dans]; 
Debussi, Petite Suite; Ravel, 
Le tombeau de Couperin; 
Saint Saens, Symfonie No 2

Vr 8 Willibrordkerk
20.15 Markuskwintet; 
werken van Danzi, Holst en 
Schönberg; collecte

Vr 8 Gertrudiskathedraal
20.15 Piet van der Steen 
[orgel]; Messiaen, Les Corps 
Glorieux; gratis

Vr 8 UCK
20.30 Kamerkoor 4 bij 4 olv 
Maarten van der Bijl mmv 
Caroline Kuijpers en Hans 
van Ham [piano]; werken 
van o.a. Brahms en P.D.Q. 
Bach; € 15

Za 9 Willibrordkerk
11.00 Korenfestival 
‘Utrechtse koren zingen voor 
León’ mmv Stadhuiskoor, 
Grachtensmart, Cantaba, Ka-
naleneilandkoor, Furore, The 
Brand New Bags, Decibelle, 
Djintan, Corine van Dam, 
Vinger in je Oor, De Stem des 
Volks, ‘t Verzetje, het Paleis-
koor, Cantate Kantina, Sound 
Around en Zangria; € 3

Za 9 Wilhelminakerk
14.30 VUSO-symfonie-
orkest olv Reinier Bavinck 
mmv Amarins Wierdsma 
[viool]: Het Zigeunerconcert; 
werken van o.a. Strauss, De 
Sarasate, Monti, Brahms, 
Glinka en Bizet

Za 9 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
werken van Bolcom, Ives en 
Albright; collecte

Za 9 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 
Pulcinella olv Jussi Jaatinen 
mmv Marieke Steenhoek 
[sopraan]; Orthel, Scherzo 
nr. 2; Berlioz, La Mort de 
Cléopâtre; Sibelius, Symfonie 
nr. 5; € 15/10

Zo 10 Pieterskerk
15.00 Ribattuta Ensemble 
olv Dick Duijst: Parijse gene-
raties; werken van Langlais, 
Dupré, Fauré, Messiaen, 
Boerema en Hakim; € 15

Zo 10 Bartholomeus-
gasthuis
16.00 Jeroen Snijder [piano]: 
Voorjaarsklanken; € 5/3

Di 12 Gertrudiskathedraal
12.30 Eveline M. Jansen 
[orgel] en Vladimir Shoba-
nov [accordeon]; werken 
van Bach, Vivaldi en Piazolla; 
gratis

Vr 15 Pieterskerk
20.15 Studentenvrouwen-
koor Medusa olv Tanya 
Worron mmv Marije Kaan 
[klarinet]: Summer Songs; 
werken van Whitacre, 
Janacek en Blake; 
€ 12,50/7,50

Za 16 Domkerk
15.30 Cantores Martini; 
Motetten van Tallis, Blow en 
Purcell; collecte

Za 16 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest 
olv Haiko Boonstra mmv 
leerlingen van het Grafisch 
Lyceum Utrecht [animaties], 
Peter Gerritsen, Harm Jan 
Pierik en Sophie Plekker 
[spel] en Marijke van Es 
[regie]: Maître, musique!; 
werken van Cherubini, Bo-
ieldieu, Gounod, Massenet 
en Bizet; € 10/7

Za 16 Pieterskerk
20.15 Monteverdi Kamer-
koor olv Wilko Brouwer 
mmv Eva Tebbe [harp]: 
Herschepping; Monteverdi, 
Lamento d’Arianna; Straes-
ser, Motetus; Gesualdo/
Strawinsky, Illumina Nos; 
Beljon, Herschepping

Za 16 Geertekerk
20.15 UvA-Orkest J.Pzn 
Sweelinck olv Libia 
Hernández mmv Dana 
Zemtsov [altviool]; o.a. 
Bartók, Altvioolconcert; 
Dvorák, Symfonie nr. 9; 
€ 13/8

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 Henriëtte van Dijk-
Van den Berg en Patricia 
de Bruijn [zang] mmv Peter 
Verhoogt [orgel]: Muziek uit 
de Nederlanden; collecte

Zo 17 Geertekerk
16.00 Utrechtse Muziek-
academie olv Marco Bons 
mmv Sander van Dijk 
[hoorn]; Beethoven, 
Zevende Symfonie; Strauss, 
Tweede Hoornconcert; info 
www.uma-kamerorkest.com

Zo 17 Schillertheater
15.00 Edith Mathot [viool] 
en Lucia Wisse [harp]; € 
16/14

Zo 17 Doopsgezinde Kerk
15.30 Coqu olv Arjan 
van Dijk: Hemel en aarde 
bewegen; werken van o.a. 
Poulenc, Lotti, Lassus en 
Tavener; € 15/10

Vr 22 Geertekerk
19.30 De Nacht van Bach: 
Bach-pubquiz en ‘koralen 
sing-along’, cantates, 
orkestsuite BWV 1067 
en alle motetten door 
Utrechtse koren, musici en 
solisten; collecte

Vr 22 Stadsschouwburg
20.00 Klein Operakoor 
Wilhelminapark olv Roel 
Vogel; Offenbach, 
Les Brigands; € 25

Vr 22 Nicolaïkerk
20.15 BRISK Recorder 
Quartet Amsterdam: The 
Spirit of Venice, opening 
Festival Oude Muziek in de 
Klaas; werken van Willaert, 
Martini, Bendusi en Vivaldi; 
€ 15/12,50/7,50 info 
www.nicolaiconcerten.nl

Vr 22 Pieterskerk
20.15 Utrechtse Studenten 
Cantorij olv Fokko Olden-
huis: Canti e Lamenti; 
Italiaanse en Nederlandse 
muziek; € 12,50/9

Za 23 Nicolaïkerk
08.00 Utrechts Gregoriaans 
Koor olv Anthony Zielhorst: 
Lauden

Za 23 Nicolaïkerk
14.00 Studenten HKU: Jong 
talent voor oude muziek; 
collecte

Za 23 Domkerk
15.30 Jan Hage [orgel]; 
Widor, Orgelsymfonie V; 
collecte

Za 23 Stadsschouwburg
16.00 Klein Operakoor 
Wilhelminapark olv Roel 
Vogel; Offenbach, Les 
Brigands; € 25

Za 23 Geertekerk
20.15 Kamerkoor VENUS 
olv Gijs Leenaars: Blonde 
Aphrodite; werken van 
Escher, Britten, Eisler, Elgar en 
Vaughan Williams; € 15/10

Za 23 Nicolaïkerk
20.15 William Byrd Vocaal 
Ensemble en de Capella di 
San Nicolai olv Nico van der 
Meel mmv Karel Demoet 
en Ko Zwanenburg [orgel]: 
Musica Sacra di San Marco; 
werken van Monteverdi, 
G. Gabrieli, Banchieri en 
Bonelli; € 15/12,50/7,50

Zo 24 Willibrordkerk
14.00 Saudade olv Vincent 
Doek: Muziek uit de Neder-
landen; collecte

Zo 24 Nicolaïkerk
14.00 The Utrecht Company 
of Music olv Karel Demoet 
mmv Lidewij van der Voort 
[viool] en Heiko ter Scheg-

get [blokfluit]: Virtuosi di 
Venezia; werken van Vivaldi 
en Bach; € 10/9/5

Zo 24 Geertekerk
15.00 Mazali Opera Singers: 
Opera per tutti; € 20

Zo 24 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
[orgel]: Choral Evensong; 
collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Zo 24 Nicolaïkerk
17.00 The Utrecht Com-
pany of Music en Nicolaï-
cantorij olv Ko Zwanenburg 
mmv Berry van Berkum 
[orgel]; Vivaldi, Magnificat; 
collecte

Vr 29 Geertekerk
20.00 Projektkoor UCK olv 
Paul van Roemburg; Orff, 
Carmina Burana; € 10,-

Za 30 Domkerk
15.30 Koor van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas; 
Motetten en psalmen van 
Britten, Ives en Ireland; 
collecte

Za 30 Parnassos
20.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek: Vooruit 
naar het verleden; ook 
zondag 1 juli om 14.00

Za 30 Jacobikerk
20.00 USKO olv Gilles 
Michels mv Nienke Otten 
[sopraan], Annelies van der 
Vlies [alt], Dolf Drabbels 
[tenor] en Joep van Geffen 
[bas]; Bach, Hohe Messe

Za 30 Geertekerk
20.15 VU-Kamerorkest olv 
Daan Admiraal mmv Martyn 
van den Hoek [piano]; 
Stravinsky, Ode; Mendels-
sohn, Symfonie nr. 1; Beet-
hoven, Pianoconcert nr. 5

JULI
Zo 1 Willibrordkerk
14.00 Orgelzomer “En 
l’honneur de Notre Dame”: 
Christine Kamp en Gerrie 
Meijers; collecte

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gijs Leenaars; BWV 233 
Lutherse mis in F; collecte

Ma 2 Pandhof 
[luisterplaats]
20.00 Beiaardconcert door 
Malgosia Fiebig; werken van 
o.a. Bach, Chopin, Rossini 
en D’hollander; gratis

Do 5 Willibrordkerk
20.15 Jong talent in con-
cert: Bert van Stam [orgel]; 
collecte

Za 7 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Kees van 
Eersel; collecte

Zo 8 Willibrordkerk
14.00 Orgelzomer “En 
l’honneur de Notre Dame”: 
Gemma Coeberg en Gonny 
van der Maten; collecte

Zo 8 Oudegracht
16.00 Culturele Zondag: 
Kadeconcert; info www.
culturelezondagen.nl

Ma 9 Pandhof 
[luisterplaats] 20.00 
Beiaardconcert door Arie Ab-
benes en Huub Blankenberg; 
Purcell, Dido & Aeneas; gratis

Vr 13 Jacobikerk
20.00 Zomerorgelconcert: 
Gerrit Christiaan de Gier

Za 14 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Hayo 
Boerema; collecte

Zo 15 Willibrordkerk
14.00 Orgelzomer 
“En l’honneur de Notre 
Dame”: Christine Kamp en 
Gerrie Meijers; collecte

Ma 16 Pandhof 
[luisterplaats] 20.00 
Beiaardconcert door Frans 
Haagen; werken van o.a. 
Jones, D’hollander, Van 
Wassenaer en Kee; gratis

Vr 20 Jacobikerk
20.00 Zomerorgelconcert: 
Jos van der Kooy

Za 21 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Jan 
Hage; collecte

Zo 22 Willibrordkerk
14.00 Orgelzomer “En 
l’honneur de Notre Dame”: 
Gonny van der Maten; col-
lecte

Ma 23 Pandhof 
[luisterplaats] 20.00 
Beiaardconcert door Koen 
Cosaert: 150 jaar Jef 
Denyn, een biografie in 
concertvorm;gratis

Vr 27 Jacobikerk
20.00 Zomerorgelconcert: 
Theo Jellema

Za 28 Domkerk
15.30 Orgelzomer: Ansgar 
Wallenhorst; collecte

Zo 29 Willibrordkerk
14.00 Orgelzomer “En 
l’honneur de Notre Dame”: 
Olga de Kort; collecte

Ma 30 Pandhof
 [luisterplaats] 20.00 
Beiaardconcert door Rien 
Donkersloot; werken van 
o.a. Beethoven, Lasceux, 
Courter en Rottiers; gratis
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Advisering bij ouderen thuis

De ouderenadviseurs van Cumulus 
Welzijn geven informatie en advies 
aan thuiswonende ouderen.
Wij maken graag tijd voor een 
gesprek bij u thuis om te praten over 

optreden of onderhandelen. 
Wanneer de problemen ingewikkeld 
zijn of de situatie onoverzichtelijk 
dreigt te worden, kan de ouderenad-
viseur u [tijdelijk] intensieve begelei-
ding bieden. Wij werken samen met 
andere hulpverleners naar wie wij u 
– indien nodig – rechtstreek kunnen 
doorverwijzen.

De hulp van de ouderenadviseur 
is voor mensen vanaf 55 jaar en is 
gratis. 

Wat doet de ouderenadviseur 
zoal voor u? 

• Thuishulp aanvragen
• Maaltijden regelen
• Hulp bij de administratie regelen
• Activiteiten zoeken
• Informatie geven over senioren-
  woningen

Voorlichtingsbijeenkomst vakantie 
en dagtochten voor 55-plussers

Wilt u een dagje uit of een vakantie 
plannen ? Wilt u een vakantie 
inclusief busreis, hotel, maaltijden, 
excursies, avond-amusement en wilt 
u daarbij ook zorg ? Onderstaande 
organisaties geven u voorlichting over 
de mogelijkheden voor 55 plussers

• Stichting Stade 
• Rode Kruis
• Careyn
• Zonnebloem

Ouderenadviseurs van Cumulus Welzijn, 
van links naar rechts Floor van Doornik, 
Karen Blersch, Kelly van den Heuvel en 

Behiye Kosedagli.

Politiek

Horecanota bijvijlen
Utrecht zou Utrecht niet zijn zon-
der z’n vele restaurants, cafés en 
terrassen. Maar tegelijkertijd is de 
Binnenstad ook een woongebied. 
Reden voor de gemeente om beleid 
te maken voor de vestiging en exploi-
tatie van nieuwe ondernemers in de 
horecasector.
Het college heeft onlangs een nieuwe 
horecanota gemaakt. De voorstellen 
zijn op hoofdlijnen hetzelfde als het 
bestaande beleid, maar er zijn een 
paar opvallende verschillen. Het CDA, 
en andere fracties, vroegen het col-
lege onder meer om duidelijk te zijn 
over de toekomstige mogelijkheden 
in Wijk C. Wat de CDA-fractie betreft 
komt daar alleen aan de Jacobsstraat 
en het Vredenburg nog nieuwe ho-
reca, maar niet meer in de straatjes 
van de buurt zelf.
Ook in de Nobel- en Nobeldwars-
straat is meer uitbreiding niet meer 
wenselijk en moet de handhaving 
scherper. 

De CDA-fractie drong er ook op aan 
om nadrukkelijker ruimte te bieden 
aan horeca in de omgeving van de 
Breedstaat. Voor dit gebied wordt nu 
niks geregeld, terwijl aanwezigheid 
van [lichte!] horeca en terrasjes juist 
de sociale controle op straat kunnen 
verbeteren en daarmee de overlast 
zouden kunnen verminderen.
Om omwonenden meer inzicht te ge-
ven in wat wel en niet mag bij hore-
cagelegenheden stelde het CDA bo-
vendien voor om alle vergunningen 
op internet toegankelijk te maken. 
Dan kunnen buren precies nagaan 
waarvoor een zaak toestemming 
heeft en wanneer er een overtreding 
plaatsvindt.
Omdat verantwoordelijk wethouder 
De Rijk er niet in slaagde alle vragen 
uit de raadscommissie in één keer 
helder te beantwoorden werd de 
behandeling voortgezet in de raads-
commissie van mei.

Kritisch over ondergrondse zaal 
Het CDA zet grote vraagtekens bij 

plannen van het college voor het 
bouwen van een ondergrondse 
zaal in het Zocherplantsoen en het 
ombouwen van de huidige Blauwe 
Zaal tot een feestzaal. CDA-raadslid 
Chantal Hakbijl: ‘De gepresenteerde 
plannen zijn vooral aanbodgericht en 
niet vraaggestuurd. Ze gaan voorbij 
aan het heersende culturele klimaat 
en de prognoses voor bezoekersaan-
tallen en commerciële verhuur lijken 
vooral gebaseerd op wensdenken. 
Bovendien creëren we met dit plan 
de zoveelste ‘gesubsidieerde’ party-
zaal onder het mom dat een culturele 
instelling daardoor beter op de com-
merciële markt kan inspelen. Wet-
houder Lintmeijer geeft weliswaar 
aan dat commerciële verhuur niet 
ten koste mag gaan van de primaire 
doelstelling, namelijk het brengen 
van podiumkunstenaanbod [al dan 
niet gesubsidieerd]. Echter, hier wenst 
de wethouder vervolgens geen per-
centages aan te verbinden.’

Papieren werkelijkheid
Hakbijl: ‘De fundamentele vraag 
welke activiteiten Utrecht misloopt 
vanwege het ontbreken van een der-
gelijke theaterzaal is nog steeds niet 
helder beantwoord. De wethouder 
geeft slechts aan dat een dergelijke 
ondergrondse zaal past binnen het 
podiumkunstenplan. De papieren 
werkelijkheid lijkt hier de boventoon 
te voeren ten koste van het realiteits-
gehalte. De wensen van de schouw-
burg en architecten staan voorop, 
het college volgt gedwee en toont 
geen enkel kritisch vermogen. Over 
publieksbehoeften wordt met geen 
woord gerept.’
De wethouder heeft toegezegd de 
raad voor de zomer nader te informe-
ren. Ook zal een businessplan wor-
den voorgelegd op het moment dat 
er een financieringsvoorstel naar de 
raad gaat. Het CDA is in dit stadium 
bij lange na niet overtuigd van nut en 
noodzaak, noch de wenselijkheid van 
dit plan.

Vragen of suggesties? Neem contact 
op met Sander van Waveren 
[s.van.waveren@utrecht.nl | 
06-14367390 ] • 

Verkoeling
Met de zomer voor de deur is verkoe-
ling geen gek thema. En zeker niet 

voor een zomer die bol zal staan van 
verhitte debatten over waar het naar 
toe moet met Nederland. De verkie-
zingen zijn in aantocht en die gaan 
steevast gepaard met hoog oplaaiende 
meningsverschillen over brandende 
kwesties. En ze liggen voor het opra-
pen. Lees er de kranten maar op na. 
Het is van belang om ons hoofd koel 
te houden tijdens die harde campag-
nes waar we van verschillende kanten 
bestookt zullen worden met tegenstrij-
dige standpunten van gepassioneerde 
politici. Zij zullen vurige pleidooien 
houden om een meerderheid voor zich 
te winnen. En dat is hun taak. Maar wij 
moeten in de hitte van de strijd toch 
verstandige keuzes maken en ons niet 
laten meeslepen door heethoofden. 
Het zal een hele toer worden.

Belang voor Utrecht
Is het voor de gemeentepolitiek van 
belang dat we ons hoofd erbij hou-
den? Jazeker, want het beleid en zeker 
de financiële kaders worden in Den 
Haag vastgesteld. Het maakt voor de 
stad nogal wat uit wie aan de knoppen 
komen te zitten na 12 september. 
Misschien ook goed om in de gaten 
te houden wat de partijprogram-
ma’s daarover zeggen. De PvdA wil 
natuurlijk liever niet dat er nog meer 
bezuinigingen op ons afkomen. Er is al 
zoveel gekort en ingeleverd. En als het 
dan moet, laten we het dan een eerlijk 
doen en rekening houden met de men-
sen met een kleine portemonnee. Niet 
de weg bewandelen die de onderteke-
naars van het Kunduz-akkoord hebben 
gekozen: lastenverzwaringen, hogere 
eigen bijdrages en openbreken van 
een goed pensioenakkoord. Okee, het 
was een formidabele stap die gezet is 
door de vijf betrokken partijen, maar 
met teveel ondoordachte maatregelen. 
Misschien ook een tikkeltje bevangen 
door de waan van de dag. Maar geluk-
kig zijn de plannen voorlopig en is er in 
september weer wat te kiezen. 
Een hete zomer dus in het vooruitzicht. 
Actueel in de gemeentepolitiek is het 
Ontwikkelingskader voor de Horeca. 
Enkele wijzigingsvoorstellen kunnen 
voor de Binnenstad goed uitpakken.
Langzamerhand komt er meer 
duidelijkheid over de plannen voor 
het opknappen van de Binnenstad. 
Ondanks alle sombere tijden is er toch 
het nodige geld bij elkaar gebracht om 
te kunnen investeren. Dat kan positieve 
gevolgen hebben voor straten als de 
Domstraat en de Twijnstraat. De details 
worden binnenkort duidelijk. •

Sytse Koopmans, raadslid

Afkoelen op het terras
De stad warmt op en dat is te zien. 
De parken stromen vol, de Utrecht 
Skate Parade is weer begonnen en 
het water ligt weer vol met bootjes. 
Utrecht heeft heel veel te bieden op 
het gebied van ‘verkoelend’ vermaak. 
Om dit mogelijk te maken, zet de 
VVD zich in voor goede initiatieven 
die dit vermaak nog aantrekkelijker 
maken. Zo zouden wij graag kiosken 
[met openbare toiletten] mogelijk 
maken in de parken en steunen 
wij de uitbreiding van het aantal 
bootplekken. De wachtlijst voor een 
ligplaats voor een bootje is al jaren 
veel te lang!
Ook voor een verkoelend drankje op 
het terras weet menigeen de Binnen-
stad te vinden. Helaas loopt Utrecht 
zowel kwalitatief als kwantitatief 
achter ten opzichte van andere ste-
den als het gaat om horeca-aanbod. 
Dat is jammer, want in de Utrechters 
schuilt heel veel ondernemingskracht. 
Utrecht heeft een relatief jonge en 
creatieve bevolking en de stad doet 
het economisch nog steeds heel 
redelijk.

Veel ondernemers staan te trappelen 
om nieuwe horeca te vestigen in 
de stad. Helaas wachten zij al bijna 
een half jaar op vaststelling van de 
nieuwe horecanota. Gelukkig is de 
gemeenteraad het ermee eens dat 
het mogelijk moet zijn om op ver-
schillende plaatsen in de stad meer 
horeca te vestigen [uiteraard met 
een passend profiel per deelgebied]. 
Daarom heeft de VVD, met steun 
van de andere partijen, een motie 
ingediend om de horecaondernemers 
nu al een vliegende start te geven. 
En met succes, want vanaf half juni 
kunnen ondernemers hun aanvragen 
indienen.
Het is dus te hopen dat Utrecht de 
komende jaren weer een sprong 
maakt als het gaat om het aanbod 
van horeca in de stad. •

VVD-raadslid Jesper Rijpma

Utrecht Fietst!
Wanneer het over wildernis in de 
stad gaat, kunnen de vaak chaotische 
fietssituaties op diverse plekken in 

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl

de stad niet over het hoofd gezien 
worden. ‘Hier geldt het recht van 
de sterkste’, kopte het AD/UN al 
eens over de huidige situatie bij het 
Smakkelaarsveld. De ChristenUnie 
maakt zich sterk voor de veiligheid 
van fietsers en andere kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Met name bij 
wegomleggingen en grootschalige 
bouwprojecten schort het echter 
nogal eens aan deze veiligheid. Op 
verschillende locaties in de stad is het 
ronduit gevaarlijk. In januari stelde de 
ChristenUnie hierover al vragen aan 

het college. Wij zien graag dat het 
college meer prioriteit geeft aan de 
verkeersveiligheid van fietsers, en ze-
ker gezien de ambitie om dé Fietsstad 
van Nederland te worden kunnen 
hier nog verbeteringen plaatsvinden. 

Knelpunten
Maar niet alleen voor de huidige 
situaties moet een oplossing komen. 
De ChristenUnie mist structurele aan-
dacht voor de fiets bij toekomstige 
bouwplannen. Zo is bekend dat de 
Vredenburgknoop dit voorjaar wordt 

afgesloten voor fietsers. De alterna-
tieve routes, zoals de Herenroute en 
de route via de Breedstraat, zullen 
dan onvermijdelijk drukker worden. 
Het is belangrijk hierop te anticiperen 
en deze routes nu al fietsbestendig te 
maken. Omdat de sluiting al dichtbij 
komt en de aanpassingen nog steeds 
niet gedaan zijn, heeft de Christe-
nUnie schriftelijke vragen gesteld 
aan het college van b&w. Zonder 
goede alternatieve fiets- en wandel-
routes kan je zo’n intensief gebruikt 
kruispunt niet afsluiten! We hopen 

dat het college werk gaat maken van 
bovenstaande knelpunten. Maar bo-
venal hopen we dat er in het vervolg 
bij elk toekomstig bouwplan struc-
tureel aandacht komt voor de fiets. 
We zouden het toejuichen wanneer 
hiervoor een standaardprocedure 
wordt opgesteld, waarin de gevolgen 
van het plan voor fietsers in kaart 
worden gebracht en gezocht wordt 
naar creatieve oplossingen. •

• Zorg aanvragen
• Doorverwijzen naar passende    
  hulpverlening

Dit zijn de ouderenadviseurs in uw 
buurt: 
Karen Blersch
Kelly van den Heuvel  
Floor van Doornik            
Behiye Kosedagli 

Wij zijn te bereiken op tel. 
030-2758300
e-mail: 
ouderenadviseurs@cumuluswelzijn.nl

•

Plaats:  
Bartholomeusgasthuis
Lange Smeestraat 40.

Datum en tijd: 
Woensdag 13 juni, 
10.30 – 12.00 uur

Meer informatie:
Cumulus Welzijn, Johan Pols
Tel. 06 – 29 53 74 98
j.pols@cumuluswelzijn.nl •

wonen en vervoer, zorg, welzijn en 
financiën. Samen bespreken we uw 
situatie en wensen en proberen we 
tot een oplossing te komen. We 
kunnen als dat nodig is namens u 
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alledag
de sleur van alledag
is als een grauwe dichte muur
hecht gemetseld
opgetrokken
om ons heen
zo zijn wij ziende blind
zo zijn wij horende doof

vandaag wil ik de sleur bevechten
door de muur tot op de grond te slechten
zodat ik ziende weer zal zien
zodat ik horende weer zal horen

de boom
de merel
de mens
van 
alledag

Oeke Kruythof

Zozeer staat de gemeenteraad achter de 
ideeën van het college over de horeca, dat 
VVD, PvdA en D66 in mei tijdens de eerste be-
handeling van het ‘ontwikkelingskader’ met 
een motie kwamen om ingediende plannen 
van ondernemers in juni, na de vaststelling 
van het ‘kader’, onmiddellijk te behandelen. 
B. en W. omarmden de motie. Dat betekent 
dat de grote groep ondernemers, die volgens 
de indieners van de motie al een half jaar 
staat te trappelen om ergens een horecazaak 
te beginnen, nu direct geholpen wordt. 

Bewoners van de Binnenstad wachtten al veel lan-
ger dan zes maanden op het ‘kader’, waarvan de 
verschijningsdatum al maar verschoof. Ze hadden 
er geen hoge verwachtingen van, maar hoopten 
dat ze tijdens de inspraakprocedure het college 
hier en daar op andere gedachten zouden kunnen 
brengen. Er kwam echter geen inspraak. Het enige 
dat werd georganiseerd was een raadsinforma-
tie-avond, waarop de vele sprekers elk een paar 
minuten de tijd kregen hun zegje te doen. 

Nobelstraat
Met het college vindt de raad dat er in de Bin-
nenstad vooral te weinig restaurants en terrassen 
zijn. Daarom mag er in allerlei straten en op vrijwel 
alle pleinen meer horeca komen. Ook winkeliers 

Snel meer horeca Dick Franssen

- Daens achter het stadhuis deed het al –  mogen 
terrasjes maken, en een deel van hun winkelruimte 
omtoveren in een koffietent. Twijfels heeft een 
deel van de raad over verdere verkroeging van de 
Nobelstraat [laatst in het anders altijd zo positief 
over het kroegwezen schrijvende UN/AD een 
horeca-riool genoemd] en over het afgeven van 
meer vergunningen in Wijk C. Volgens het college 
bevat het ‘kader’ eigenlijk niet veel nieuws. Het 
zou een voortzetting zijn van het beleid dat vijf jaar 
geleden op papier werd gezet, met dien verstande 
dat er nu meer aandacht is voor bevordering van 
de horeca in de buitenwijken. Tot dusver stuitten 
plannen voor horeca buiten het centrum vaak op 
bezwaren van overlast vrezende omwonenden. 
B. en w. denken dat ze die weerstand kunnen 
verminderen door een sluitingstijd van twaalf uur ’s 
avonds af te spreken. De horeca-ondernemers zijn 
daarvan geen voorstander. Zeker is intussen dat 
voor de Binnenstad in elk geval geen sluitingstijden 
zullen gelden. Bewonersgroepen zijn ontdaan over 
de houding van de politiek. Ze verwerpen elke 
uitbreiding van de horeca zolang de gemeente 
zo weinig werk maakt van handhaving van de 
regels en zolang de bevoorrading zo’n puinhoop 
blijft. De Mariaplaats en veel andere plekken in de 
Binnenstad zijn vaak langdurig geblokkeerd door 
grote vrachtauto’s en herrie makende koelwagens 
van voedsel- en drankenleveranciers. •

‘Gemeenteraad moet 
opschieten’

Fouilleren in 
Breedstraatbuurt
Voor een periode van zes maanden 
is de Breedstraatbuurt aangewezen 
als veiligheidsrisicogebied. Preventief 
fouilleren is er toegestaan, maar al-
leen na toestemming van de officier 
van justitie voor een bepaalde dag, 
tijd en een zo beperkt mogelijke 
locatie. Het gebied wordt begrensd 
door Adelaarstraat, Koekoekstraat, 
Weerdsingel Oostzijde, Witten-
vrouwenkade, Wittevrouwenstraat, 
Voorstraat , Potterstraat , Oude-
gracht, Weerdbrug en Bemuurde 
Weerd. Deze begrenzing geeft de 
politie voldoende mogelijkheden om 
mee te bewegen als de problematiek 
zich verplaatst.

ProRail, Corio en de gemeente hebben haast 
met de vaststelling van het bestemmingsplan 
Nieuw Hoog Catharijne. De sloop van het huidige 
entreegebouw van HC op het Vredenburg (en 
van de Peek & Cloppenburgvleugel) gaat pas van 
start als er zekerheid over het bestemmingsplan 

is. ‘Vaststelling in het najaar van 2012 is dus van 
groot belang’, schrijft het college.
Met de bouwplannen van Corio (een nieuw en-
treegebouw, met parkeergarage, plus drie grote 
gebouwen bij en op de Catharijnesingel) zijn 
volgens b. en w. ‘grote economische en financiële 
belangen gediend, die ook de gemeente raken’. 
Met andere woorden: de gemeenteraad moet 
niet op alle slakken zout leggen. •

Toiletgebouwtje Lepelenburg

Nog deze zomer komt er, zo is de bedoeling, een 
toiletgebouwtje in het park Lepelenburg, waar op 
mooie dagen honderden mensen bivakkeren. Tot 
nu toe is er voor vrouwen geen enkele openbare 
wc in de buurt. •

’Besluit Stadskantoor 
in andere tijd genomen’

Als ze toen hadden geweten wat zij nu weten, 
dan zou het Stadskantoor er niet zijn gekomen, 
niet omdat het geen mooi en efficiënt gebouw is, 
maar omdat het risico dat veel panden langdurig 
blijven leegstaan te groot is, zeggen b. en w.  
De meeste zijn overigens niet van de gemeente, 
maar van beleggers. 
Volgens de laatste prognoses gaat de gemeente 
negentig procent van de ruimte in het stadskan-
toor zelf gebruiken. Tien procent wordt onderver-
huurd. • 

Geuren en geluiden van Wijk C

Het Nederlands Volksbuurtmuseum neemt aan 
de hand van een 3D- maquette de bezoekers 
mee op een ontdekkingsreis langs twaalf scènes 
in Wijk C anno 1925. Er hoort een interactief spel 
bij dat bij de juiste keuzes oude beelden, geuren 
en geluiden tot leven brengt. Het museum, 
Waterstraat 227, naast de Jacobikerk, is er een 
unieke presentatie rijker door geworden. 

Tot 1 juli is in het Volksbuurtmuseum ook een 
kleine expositie te zien met als thema 
‘De Verborgen Oorlog’. In de loop der jaren zijn 
objecten uit de Tweede Wereldoorlog verzameld 
die bij verbouwingen in Utrecht te voorschijn zijn 
gekomen. 
Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een illegale zelfge-
bouwde radio, zendapparatuur die samengesteld 
is uit achtergebleven materiaal na de slag om 
Arnhem of restanten van hamstervoorraden. •


