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Het grote voordeel van deze zoge-
naamde speedgate is dat Monique 
Huijdink, die pal tegenover de inrit in 
een huisje woont met slechts twee ka-
mers [boven elkaar], dan veel minder 
last heeft van het licht, de stank en het 
geluid uit de garage. 
De nieuwbouw is inmiddels klaar, 
maar de speedgate is er niet. Jacco de 
Visser zegt dat hij hem tekende in de 
tijd er nog sprake was van een gecom-
bineerde in- en uitrit. Maar toen was 
besloten de uitrit in de Groenestraat te 
maken, is de doos geschrapt. ‘Ik maak 
het niet uit of hij er toch nog komt’, 
zegt De Visser. ‘Dat is een zaak voor 
de exploitant van de garage, dat wil 
zeggen de gemeente en Centrum Ma-
liebaan.’ Volgens Eric Suik, voorlichter 
van de gemeente, is het overleg over 
de gate met Centrum Maliebaan nog 
gaande. Hij verwacht binnen afzien-
bare tijd een oplossing.  

Sterke zenuwen 
Monique Huijdink heeft van alle 
bewoners van de ABC-straat en 
omgeving het meest geleden onder de 
jarenlange overlast van de sloop en de 
nieuwbouw. Duizenden vrachten be-
ton zijn vier meter van haar voordeur 

gelost. ‘Het is een wonder dat ze het 
heeft overleefd’, zegt haar straatge-
noot Paul Sondaar. ‘Iemand met min-
der sterke zenuwen zou zich allang 
voor de trein hebben geworpen’. 
En dan nu weer dit. Dacht ze dat er 
eindelijk enige rust zou komen in haar 
straat, zit ze met die ontbrekende 
speedgate. Maar gelukkig is er nu die 
belofte van Herman Geerdink. Zijn 
[regionale] centrum voor verslavings-
zorg heet trouwens sinds 1 januari 
geen Centrum Maliebaan meer, maar 
Victas, een grote organisatie, met on-
geveer zeshonderd medewerkers. Eind 
januari gaat ‘de ABC-straat’ open. In 
negen tot twaalf weken moeten ne-
gentig alcohol-, drugs- of gokverslaaf-
den er tijdens een interne behandeling 
van hun kwaal worden afgeholpen. 
Victas ziet deze verslavingen als een 
psychiatrische stoornis, ‘waaraan een 
erfelijke [biologische] kwetsbaarheid 
ten grondslag ligt’. Ze zegt dat dit 
wetenschappelijk is bewezen.   

Methadon 
Tegen de oorspronkelijke afspraak in 
zal de ‘ABC-straat’ ook dienen als uit-
giftepunt van methadon [synthetisch 
vervangingsmiddel voor heroïne] aan 
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Colofon

Ondanks een dagelijks handje pillen raakt m’n hart zo nu en 
dan van slag. Van het ene moment op het andere ben ik ziek, 
zwak en misselijk. Een paar dagen kijk ik het aan. Als het 
goede ritme in die tijd niet spontaan terugkeert [wat haast 
nooit gebeurt, maar je blijft hopen], dan moet het met geweld, 
met een elektrische schok. Met bus [tot het station] en sneltram 
ga ik dan ’s morgens nuchter naar ziekenhuis Oudenrijn. 

Zenuwachtig word ik er – na zeker 25 keer – niet meer van. 
Het ritueel is vertrouwd: het medeleven van de dames van de 
receptie [‘Is het al weer mis? Wat een pech!’], de grapjes van 
de cardioloog [‘U kunt het al bijna zelf’], de sensatie van het 
onder narcose raken, de cardioversie [waarvan ik dus niets 
merk], de latte macchiato waarop ik mezelf na afloop in het 
ziekenhuisrestaurant trakteer. 
Dit jaar moet ik op een andere manier naar Oudenrijn, want 
de sneltram verdwijnt uit de Binnenstad. Om hem op te pikken 
moet ik straks honderden meters lopen door de stationstra-
verse. Daar zie ik tegenop. Dat wordt een taxi, vrees ik. 
De Binnenstad en de wijken aan de westkant beter met elkaar 
verbinden, is één van drie belangrijkste beloften van het project 
Stationsgebied. Maar voorlopig is het andersom: de Leidse-
veertunnel gaat lange tijd dicht, veel bussen verdwijnen naar 
de Croeselaankant van het station, de tram krijgt gedurende 
de bouw van de Bibliotheek ++ haar eindhalte in de buurt van 
het Westplein. Als pleister op de wonde zou er al in 2010 een 
nieuwe fiets-en loopbrug over het spoor komen van Moreelse-
park naar Rabobank. Er is nog geen paal geslagen. 
De huidige bieb, op de Stadhuisbrug, is volgens het college niet 
groot genoeg en uit de tijd. Daarom moet er op het Smakke-
laarsveld een nieuwe komen. De gemeente zoekt een project-

ontwikkelaar die er brood in ziet. 
Tot de nieuwe open gaat is het dus behelpen. Ik zit daar niet 
mee. Bezoekjes aan de ‘Stadhuisbrug’ behoren tot mijn kleine 
genoegens. Voor mij is de bibliotheek groot en modern ge-
noeg. Soms ga ik naar de bovenste verdieping voor een cd-tje. 
Daar smeken ze me bijna om gauw terug te komen, want het 
is er verontrustend stil, vooral sinds Spotify, waarmee je voor 
een tientje per maand vrijwel alle muziek van de wereld in huis 
haalt. Op de etages daaronder merken ze ook dat het niet 
meer is zoals vroeger. Welke tv-kijker met bijvoorbeeld Video 
on Demand komt nog voor een dvd, wie zoekt nog iets op in 
een echte encyclopedie? Toch is er soms geen tafeltje meer vrij. 

De bieb dient tegenwoordig vooral als aangename wifi-plek 
waar je onder de mensen bent, en toch rustig kunt werken. 
Wat nog ontbreekt zijn ‘Amsterdamse’ openingstijden: zeven 
dagen per week, van tien tot tien. 
De toevoeging ++ bij de nieuwe bibliotheek staat voor een 
filmhuis met acht zalen met in totaal achthonderd stoelen, 
bedoeld voor vertoning van - in de woorden van de gemeente 
- de kwetsbare film. Ik ben geïnteresseerd in dit soort films. Zo 
zag ik de laatste tijd in Eye in Amsterdam, in Springhaver en in 
‘t Hoogt achtereenvolgens Dans la maison, Barbara en Sister. 
Opgeteld waren er bij die gelegenheden ongeveer veertig 
liefhebbers. 
Misschien komt het er straks op het Smakkelaarsveld in de ++ 
nog eens van dat ik een zaal helemaal voor me alleen heb. 
Hoef ik niet meer stiekem een traantje weg te pinken, maar 
kan ik voluit janken, met lange uithalen. Want ze zijn vaak 
heerlijk somber, die kwetsbare films. -- 

Voor stand van zaken in het Stationsgebied zie de bladzijden 
14. 15 en 16. •

Adressen

Giften:
Financiële steun van bewoners, 
bedrijven en instellingen en 
is van harte welkom op ING 
bankrekening 245122 ten 
name van Binnenstadskrant, 
Utrecht, onder vermelding van 
‘gift’.

Beloftes

Bewonersgroepen

Beheergroep A t/m Z  
[Andreasstraat - Zilver-
straat] 
tel. 2333147

Beheergroep NV-Huis-
tuin en omgeving 
[Brandstraat, Zwaansteeg, 
Jacobsgasthuissteeg en 
gedeeltes van de Spring-
weg, Haverstraat en 
Oudegracht] tel. 2367315

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt  
ronald-kampman@ziggo.nl

Buurtcomité Noordelijke 
Oude Stad [NOS]
e-mail: b.nijssen@wokkel.net

Buurtcomité Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnsite.nl

Buurtcomité Zuidelijke Oude 
Stad [ZOS]
e-mail: hanvandobben@wur.nl
Buurtpreventiegroep Wijk 
C-West
tel. 2328076

Klankbordgroep 
Breedstraat en omgeving
tel. 2328591

Klankbordgroep 
Werven
e-mail: 
digamee@attglobal.net

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Stichting Singelgebied 
Utrecht
www.singelgebied.nl 

Vereniging Comité 
Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.grachtstegen.nl

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
Kikkersloot 18, 3993 TK Houten

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl

Wijk C Komité
www.wijkc.nl

Overig

Algemene Hulpdienst
[van welzijnsstichting Stade]
tel. 2361743

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
www.centrumutrecht.nl

Cumulus 
[welzijnsonderneming - 
Binnenstad]
www.cumuluswelzijn.nl

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Wijkbureau Binnenstad
[gemeente]
tel. 2869860
www.utrecht.nl/binnenstad
@WBBinnenstad
email: binnenstad@utrecht.nl 

Wijkraad Binnenstad
[bewoners, ondernemers, 
instellingen; 
adviseert aan B&W]
www.wijkraadBinnenstad.nl

Zakkendragersvereniging 
[bewoners, ondernemers]
tel. 2317578

www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site over de 
ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]

Interessante websites

Dick Franssen

  Nina tilt een doos © Sjaak Ramakers

ambulante verslaafden. Voor de buurt 
is dit een grote tegenvaller. Volgens 
Victas kunnen mensen die methadon 
krijgen gewoon in de maatschappij 
functioneren. De buurt daarentegen 
vreest dat heel wat van deze gebrui-
kers een dagelijks rondje gaan maken: 
ABC-straat - Catharijnesteeg [dag-
opvang verslaafden] - Nieuwegracht 
[Leger des Heils, nachtopvang]. 
Victas stelt voor om – met het oog op 
eventuele problemen op straat – sa-
men met de bewoners een beheers-
groep op te richten. Paul Sondaar 
raadt het zijn mede-buurtbewoners 
sterk af in zo’n groep te gaan zitten. 
‘Het is uitsluitend de verantwoordelijk-
heid van Victas dat het rustig blijft. 
Desnoods laten ze er dag en nacht 

Een belofte, zwart op wit. In het door directeur Herman Geerdink 
van Centrum Maliebaan ondertekend verslag van de buurtbijeen-
komst van 30 november 2012 staat dat er voor de ingang van de 
ondergrondse parkeergarage onder de nieuwbouw in de ABC-straat 
alsnog een autosluis komt. Het gaat om een soort doos waarin de 
auto’s vanaf de straat indraaien, om vervolgens na de sluiting van de 
deuren door te rijden naar beneden. Op de tekeningen van architect 
Jacco de Visser is de doos te zien. 

Touwtrekken om ‘autosluis’ in ABC-straat 

bewakers rondjes lopen. Wij hebben 
niet om die kliniek gevraagd.’ 
Intussen is architect Jacco de Visser 
opgelucht dat hij niet zo vaak meer 
in de ABC-straat hoeft te zijn. ‘Ik ben 
er met de dood bedreigd’, zegt hij. 
Volgens bewoner Paul Sondaar is de 
intimidatie zeker niet van één kant 
gekomen. Sommige slopers [op het 
terrein stonden de oude gebouwen 
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis] 
konden er ook wat van.   

Parkeren   
Omwonenden van de ABC-straat 
staan nog niet in de rij om hun 
parkeerplaats op straat te verruilen 
voor één van de zeventig plekjes in de 
binnenkort te openen gemeentelijke 
parkeergarage onder de verslavings-
kliniek. Struikelblok is het tarief. Kost 
een vergunning voor straatparkeren 
55 euro per kwartaal, in de garage is 
het 171,30 euro per maand. Voorde-
liger wordt het als je per jaar betaalt: 
1712 euro en 91 cent. 
De gemeente lijkt vooral te mikken 
op de 270 bedrijven en particulieren 
die op de wachtlijst voor een straat-
vergunning staan en nu nog ver 
weg of in een andere, misschien nog 
duurdere garage parkeren. 
De afdeling Parkeren kon 10 januari 
niet zeggen hoeveel parkeerplaatsen 
er op dat moment waren gereser-
veerd, maar vertelde wel dat er animo 
was . 
De gemeente exploiteert slechts 
enkele parkeergarages, waaronder de 
Grifthoekgarage, die hetzelfde tarief 
hanteert als de ABC-straat, maar die 
al sinds het begin heel weinig klanten 
trekt. •

Dick Franssen

De ingang van de parkeergarage met rechts Paul Sondaar geleund tegen een pausmobiel © Job de Jong
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De gemeente koerst op gratis WiFi in de hele Binnenstad 
in 2013. Andere wijken van de stad komen daarna aan de 
beurt. Het college is er nog niet uit of de gemeente alle 
kosten betaalt, of dat het bedrijfsleven ook moet bijdra-
gen. In sommige steden is gratis WiFi stukgelopen op de 
geringe bereidheid van het bedrijfsleven. In Rotterdam 
draait het systeem al een paar jaar. •

Overal WiFi

De door een zwam aangetaste 
reusachtige beuk bij de Spring-
havergarage, waarover wij schreven 
in het laatste nummer van 2012, 
is nog voordat de krant de lezer 
bereikte geveld. Buurbewoner Theo 
Poort had de gemeente een foto ge-
stuurd van de zwam, met de vraag of 
er misschien iets serieus aan de hand 
was. Er volgde een inspectie, waarna 
onmiddellijk de zaag er in ging. Er 
komt een andere, ongeveer tien jaar 
oude beuk voor in de plaats. •

Beuk direct geveld

Verdwenen beuk © Rop van der Lingen



Het college van B en W heeft nog een jaar 
om zijn collegeprogramma 2010-2014 ‘Groen, 
Open en Sociaal ‘ uit te voeren. Het moet in 
2013 gepiept zijn. Op 19 maart 2014 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen en komt er een 
nieuw college. Hoe staat het met de uitvoe-
ring en wat staat in de gemeentelijke begro-
ting voor 2013? Wij lichten er een aantal zaken 
uit die betrekking hebben op de Binnenstad. 

Wijkgerichte dienstverlening 
Collegeprogramma. Een betere en samenhangen-
de dienstverlening aan bewoners en ondernemers. 
Een grotere rol voor de wijkmanager [ het hoofd 
van gemeentelijk wijkbureau]. 

Stand van zaken. Er is spanning tussen de forse 
bezuinigingen van de gemeente en de versterking 
van het wijkgericht werken. De wijkbureaus Bin-
nenstad en West worden samen gehuisvest [in het 
nieuwe stadskantoor achter het station]. Het perso-
neel van het wijkbureau Binnenstad wordt in 2013 
bijna gehalveerd. Dit moet worden opgevangen 
door wijkgerichter werken en reorganisaties van 
gemeentelijke diensten. Of dat de zeer specifieke 
kennis van de Binnenstad van wegbezuinigde wijk-
bureaumedewerkers kan vervangen, moet blijken. 

Groen 
Begroting 2013. De bewoners van de Binnenstad 
dragen voor hun wijkgroenplan ideeën aan voor 
extra groen. De gemeente kijkt of en zo ja welke 
wensen al zijn uitgevoerd en welke nog niet. 
Het budget voor het wijkgroenplan bedraagt 
€ 420.000. 

Stand van zaken. Bewoners zijn voor zover bekend 
nog niet benaderd over hun wensen. In 2012 is 
begonnen met het herstel van de kademuren langs 
Oudegracht en Nieuwegracht. Het college maakte 
een goede start door uit te spreken dat bij dit her-
stel in principe alle bomen langs de grachten wor-
den gespaard. De ervaringen hierbij opgedaan moe-
ten bewijzen dat het voornemen om de bomen te 
behouden inderdaad gestand kan worden gedaan. 

Utrecht Marathon en Singelloop  
Collegeprogramma. Topsport in de stad is belang-
rijk. We stimuleren evenementen waar topsport en 
breedtesport samenkomen, zoals de Singelloop en 
de Utrecht Marathon. 

Stand van zaken. In 2012 viel het doek voor de 
Utrecht Marathon in 2013 door terugdraaien van 
de gemeentelijke subsidie. De Singelloop gaat in 

Kort dag voor de voornemens van B en W
Marijke Brunt en Ben Nijssen

  Laatste singelloop © Sjaak Ramakers
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2013 wel door [29 september]. Het college trachtte 
tevergeefs de start van de Tour de France in 2014 
naar Utrecht te halen, en mikt nu op de start in 
2015 of 2016. Of de stad [en de niet meer in wieler-
sport geïnteresseerde Rabobank] hier nog steeds op 
zit te wachten, valt te betwijfelen. Bovendien is de 
bouwput Stationsgebied niet direct een aanbeveling 
om Utrecht uit te kiezen en evenmin voor een start 
op de Croeselaan. In 2013 wordt wel het European 
Youth Olympic Festival in Utrecht gehouden. 

Muziekpaleis 
Begroting 2013. Het Muziekpaleis wordt opgele-
verd. 

Stand van zaken. In 2012 is onverwacht asbest 
gevonden in de kelder van de oudbouw van het 
Muziekpaleis. Dat kost € 1,3 miljoen extra en ook 
extra tijd. Maar men streeft ernaar de [al eerder 
vertraagde] planning aan te houden. Dat moet 
gebeuren door de verhuizing/inrichting al te laten 
plaatsvinden tijdens de afbouw door de aannemer. 
Zo blijft het tijdschema: inrichting in het laatste 
kwartaal van 2013, proefconcerten in de eerste 
helft van 2014, en in gebruik in het concertseizoen 
2014/2015. 

Diverse milieuzaken 
Collegeprogramma. De functie van de milieupun-
ten houden we in stand. 

Stand van zaken. Reeds voor 2010 was bekend 
dat de subsidie aan de Utrechtse Milieupunten 
zou stoppen. Het college beloofde echter dat hun 
functie behouden zou blijven. Inmiddels is ook de 
subsidie voor het Milieucentrum op de Oudegracht 
sterk gekort. Dit zal meer werk betekenen voor het 
gemeentelijk apparaat gezien de wensen van het 
college voor een duurzame stad. De elektrische 
vrachtboten zijn een goed plan. Het college wordt 
geholpen door particuliere initiatieven zoals de 
cargohopper en het groene dak bij het Pastoor van 
Nuenenhof. Met de ecologische aankleding van 
het Stationsgebied is het college [te] laat op gang 
gekomen. Pas na 2013 worden bruggen en ge-
bouwen voorzien van ecologische elementen en in 
2019 zal er water door de herstelde Catharijnesin-
gel stromen. Duurzame energie wordt gerealiseerd 
door warmte/koude opslag, gecombineerd met 
grondwaterzuivering.  

Fiets 
Collegeprogramma. Utrecht wordt dè fietsstad van 
Nederland. We versnellen de aanleg van fietsroutes, 
de top vijf zijn in 2012 klaar. Een fietscoördinator 
gaat zorgen voor een samenhangende aanpak op 
alle onderdelen van het fietsbeleid. 

Stand van zaken. Aanleg van de top vijf fietsroutes 
lukte niet in 2012, hopelijk wel in 2013. De fiets-
coördinator is er nog niet. In de Binnenstad is de 
situatie voor de fietsers niet veel verbeterd, eerder 
verslechterd. De doorsteek Korte Jansstraat - Jans-
kerk is in 2012 gerealiseerd en de ‘Herenroute’ van 
station naar Uithof wordt stukje voor stukje ver-
beterd. Er wordt een proef gehouden met betere 
stoplichttijden op het kruispunt bij de Schouwburg. 
Verslechterd is de situatie in het Stationsgebied, 

vooral bij Smakkelaarsveld en Mariaplaats. De fiet-
senstallingen bij het station blijven uitpuilen. Er zijn 
fietsklemmen bijgeplaatst, en er zijn tijdelijke stal-
lingen bijgekomen. Zicht op meer vaste stallingen is 
er nog niet. De stalling op het Vredenburg wordt in 
2013 [her]opend.  

Openbaar vervoer 
Collegeprogramma. Utrecht wordt dè OV-stad van 
Nederland. De tram station - Uithof gaat in 2015 
rijden. 

Stand van zaken. De tram gaat in 2018 rijden. 
2013 wordt het eerste jaar dat er volop aan de 
tramlijn wordt gewerkt. Wat betreft de bussen 
gaat bij het station veel veranderen. 
Aan de westkant van het station wordt een nieuw 
busstation in gebruik genomen en aan de oostzijde 
worden de huidige stad- en streekbusstations om-
geturnd in het busstation Oostzijde [op de plaats 

van huidig streekbusstation]. Eind 2013 rijden er 
nieuwe stadsbussen. Door bezuinigingen bij het 
Rijk gaan er minder bussen rijden. 

Luchtkwaliteit 
Collegeprogramma. Dit college gaat van Utrecht 
dè OV- en fietsstad van Nederland maken. Auto-
gebruik moet afgeremd worden. 

Stand van zaken. Er wordt in Utrecht veel gerekend 
en gemeten aan de luchtkwaliteit. Zonder aanvul-
lende maatregelen zullen er in 2015 nog steeds 
knelpunten bestaan. Met de geplande maatregelen 
moet in feite nog begonnen worden. In 2013 gaat 
de fly-over bij het 24 Oktoberplein, de snelle auto-
verbinding A2 - Stationsgebied, open. Dit zal auto-
gebruik niet bepaald afremmen. Het lijkt erop dat 
de autogebruik-remmende maatregelen pas vanaf 
2014 zullen worden uitgevoerd. En dan is er al een 
nieuw college. Toeval? •

van het wijkgericht werken. De wijkbureaus Bin-
nenstad en West worden samen gehuisvest [in het 
nieuwe stadskantoor achter het station]. Het perso-

 Er is spanning tussen de forse 
bezuinigingen van de gemeente en de versterking 
van het wijkgericht werken. De wijkbureaus Bin-
nenstad en West worden samen gehuisvest [in het 
nieuwe stadskantoor achter het station]. Het perso-
neel van het wijkbureau Binnenstad wordt in 2013 
bijna gehalveerd. Dit moet worden opgevangen 
door wijkgerichter werken en reorganisaties van 
gemeentelijke diensten. Of dat de zeer specifieke 

 Een betere en samenhangen-
de dienstverlening aan bewoners en ondernemers. 
Een grotere rol voor de wijkmanager [ het hoofd 
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van het wijkgericht werken. De wijkbureaus Bin-
nenstad en West worden samen gehuisvest [in het 
nieuwe stadskantoor achter het station]. Het perso-
neel van het wijkbureau Binnenstad wordt in 2013 
bijna gehalveerd. Dit moet worden opgevangen 
door wijkgerichter werken en reorganisaties van 
gemeentelijke diensten. Of dat de zeer specifieke 
kennis van de Binnenstad van wegbezuinigde wijk-
bureaumedewerkers kan vervangen, moet blijken. 
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kennis van de Binnenstad van wegbezuinigde wijk-

Oudegracht en Nieuwegracht. Het college maakte 
een goede start door uit te spreken dat bij dit her-
stel in principe alle bomen langs de grachten wor-
den gespaard. De ervaringen hierbij opgedaan moe-
ten bewijzen dat het voornemen om de bomen te 
behouden inderdaad gestand kan worden gedaan. 

Utrecht Marathon en Singelloop  
Collegeprogramma.
rijk. We stimuleren evenementen waar topsport en 
breedtesport samenkomen, zoals de Singelloop en 
de Utrecht Marathon. 

Stand van zaken.
Utrecht Marathon in 2013 door terugdraaien van 
de gemeentelijke subsidie. De Singelloop gaat in 
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Muziekpaleis. Dat kost 
extra tijd. Maar men streeft ernaar de [al eerder 
vertraagde] planning aan te houden. Dat moet 
gebeuren door de verhuizing/inrichting al te laten 
plaatsvinden tijdens de afbouw door de aannemer. 
Zo blijft het tijdschema: inrichting in het laatste 
kwartaal van 2013, proefconcerten in de eerste 
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vertraagde] planning aan te houden. Dat moet 
gebeuren door de verhuizing/inrichting al te laten 
plaatsvinden tijdens de afbouw door de aannemer. 
Zo blijft het tijdschema: inrichting in het laatste 
kwartaal van 2013, proefconcerten in de eerste 
helft van 2014, en in gebruik in het concertseizoen 
2014/2015. 

Oudegracht en Nieuwegracht. Het college maakte 
een goede start door uit te spreken dat bij dit her-
stel in principe alle bomen langs de grachten wor-
den gespaard. De ervaringen hierbij opgedaan moe-
ten bewijzen dat het voornemen om de bomen te 
behouden inderdaad gestand kan worden gedaan. 
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breedtesport samenkomen, zoals de Singelloop en 

Utrecht Marathon in 2013 door terugdraaien van 

Muziekpaleis
Begroting 2013.
verd. 

Stand van zaken.
gevonden in de kelder van de oudbouw van het 
Muziekpaleis. Dat kost 
extra tijd. Maar men streeft ernaar de [al eerder 
vertraagde] planning aan te houden. Dat moet 
gebeuren door de verhuizing/inrichting al te laten 
plaatsvinden tijdens de afbouw door de aannemer. 
Zo blijft het tijdschema: inrichting in het laatste 
kwartaal van 2013, proefconcerten in de eerste 
helft van 2014, en in gebruik in het concertseizoen 
2014/2015. 

Het is in technisch opzicht mogelijk de pan-
den aan de Van Sijpesteijnkade te behouden. 
Maar dan moet de gemeente wel terugkomen 
op eerdere besluiten. Dat blijkt uit onderzoek 
van stedenbouwkundig bureau Posad uit Den 
Haag.  

De uitkomsten werden 17 januari gepresenteerd 
aan de raad gepresenteerd en 22 januari bespro-
ken tijdens een raadsinformatieavond.
Volgens Posad zijn er voor vijf knelpunten alter-
natieven mogelijk. Alleen nummer 35 gaat er hoe 
dan ook aan, vanwege de spoorverbreding. De 
overige panden kunnen blijven. Maar dat vraagt 
om een andere opzet van de HOV-baan, een an-
dere entree voor de geplande parkeergarage, een 
andere toegang tot [straks] een binnenplein en een 
andere route voor hulpdiensten.
Raadsleden en maatschappelijke organisaties zijn 
voor behoud van de kade, de laatste resten van 
de oude Stationswijk. Met uitzondering van het 
monument op nummer 25 staan alle panden op de 
nominatie voor de sloop.
Ontwikkelaar NS wil er [hoge] kantoren en appar-
tementen bouwen. In 2009 drong de gemeente-
raad al aan op in stand houden van de kade, maar 
volgens toenmalig wethouder Stationsgebied Harm 
Janssen was dat onmogelijk omdat de gemeente 
al een overeenkomst met NS Poort over sloop had 
getekend.
September vorig jaar besloot de raad na een breed 
gesteunde motie tot onderzoek naar de moge-
lijkheden voor behoud van de historische bebou-
wing. Het onafhankelijke bureau Posad kreeg de 
opdracht een zogeheten inpassingsstudie uit te 
voeren, rekening houdend met eerder gemaakte 
afspraken. •

Van Sijpesteijn-
kade hoeft niet 
perse weg

Ineke Inklaar

Voorgevel TivoliVredenburg © Rop van der Lingen

Monsterbuisjes luchtvervuiling © Sjaak Ramakers
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Jacqueline van Eimeren

 Jochem Oldenbroek © Patrick van der Sande

Schatkamers graven

Zeg ‘Initiatief Domplein’ en je zegt eigenlijk: 
‘goede voornemens’. Zit je tegenover de 
mensen van de Initiatief Domplein-organisa-
tie, dan zit je tegenover één groot goed voor-
nemen. Anders kan het enthousiasme van 
mede-initiatiefnemer Paul Baltus en vrijwil-
ligerscoördinator Frank Kaiser niet genoemd 
worden. 

Maar het blijft niet alleen bij voornemens. In 2010 
is Schatkamer Domplein I geopend in de middel-
eeuwse kelders onder het Utrechts Centrum voor 
de Kunsten op nummer 4. Met een film over de 
geschiedenis van het plein, een documentatiecen-
trum met meters Romeinse muur en een werkplek 
‘van de archeoloog’. 
Het eerste voornemen dat werkelijkheid wordt 
dit jaar: vanaf april worden Domtoren en -kerk 
uitgelicht. Het plan is ook om 6 mei te beginnen 
met het uitgraven van een tweede ondergronds 
publiekscentrum onder het plein: Schatkamer 
Domplein II. De gemeenteraad heeft in november 
ingestemd met de ontwikkeling van de plannen, 
wat betekent dat zij voor een deel ook garant 
staat voor het project. De laatste financiële eindjes 
moeten nog aan elkaar geknoopt worden en 
enkele procedures afgerond, dan kan de schop 
de grond in. Schatkamer Domplein II wil in het 
voorjaar van 2014 haar deuren openen. 

Licht en nevel 
Maar er is meer. In het kantoor van het Initiatief 
op het plein - letterlijk bovenop de bestaansgrond 
– bruist het van de plannen. De muren hangen 

niet alleen vol foto’s, tekeningen en plattegronden 
van eerdere opgravingen maar ook met schet-
sen van toekomstige opgravingen. De tafels, vol 
boeken en folders. Het begon in 2004, vertelt Paul 
Baltus, toen Utrecht 750 jaar Gotische Dom vierde 
met het in steigers nagebouwde schip van de 
Domkerk. Daarna was de vraag ‘Wat gaan we NU 
eigenlijk doen, met het Domplein? Architect Theo 
van Wijk en bouwhistoricus Frans Kipp koesterden 
al jaren plannen om de archeologische schatten 
onder het Domplein zichtbaar te maken. Hieruit is 
in 2005 het [particuliere] Initiatief Domplein ont-
staan met als doel de tweeduizend jaar verborgen 
geschiedenis van het Domplein toegankelijk en 
‘beleefbaar’ te maken. Dat leidde tot de eerste 
schatkamer. En tot de licht- en nevelmarkeringen 
op en om het Domplein die aangeven waar de 
Romeinse legerplaats [castellum] aan het begin 
van onze jaartelling stond. 

Wereld onder je voeten 
Schatkamer Domplein II wordt een bezoekerscen-
trum onder het plein van vierhonderd vierkante 
meter, op de plaats van het schip van de Domkerk, 
tussen toren en kerk. Je daalt vijf meter diep af en 
de geschiedenis ligt daar letterlijk aan je voeten. 
Kaiser:’Het unieke van het Domplein is dat het 
steeds hoger is geworden. Het plein was ooit een 
terp. Daarom kunnen we de diepte in zonder bij 
grondwater te komen. Als je hier graaft en een 
dwarsdoorsnede maakt, kom je al die lagen weer 
tegen, tot aan de Romeinse tijd. Dat vraagt om 
uitleg. Bijvoorbeeld de zwarte laag in de grond is 
uit de tijd van de Bataafse opstand: resten van het 

verbrande houten fort. Wat was dat dan voor een 
opstand? Er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen, 
dat is een onuitputtelijke bron.’ 
Er zit werkelijk een schat onder de grond. Kaiser 
laat een computeranimatie van het ontwerp van de 
kelder zien: ’Je loopt op een soort loopbrug langs 
de fundamenten van de pilaren van de Gotische 
Dom - gigantische kolossen. Over resten van 
de Romaanse Dom en van grafkelders gaan we 
verhalen vertellen. Dat doen we met de nieuwste 
audiovisuele technieken. Zo nemen we mensen 
mee terug in die tijd.’ In de schatkamer komen 
lichtvensters, zodat je óp het plein kunt zien dat er 
een wereld onder je voeten ligt, en andersom zie je 
van onderaf de Domtoren en de kerk. Zo is ook te 
zien hoe dat vroeger één geheel was. 

Verstoorde grond 
In 2010 is het Domplein, ongeveer binnen de 
contouren van het oude castellum, door de Rijks-
dienst van het Cultureel Erfgoed aangewezen tot 
Rijksarcheologisch Monument. Baltus: ‘Onze taak 
is om het erfgoed te behouden voor toekomstige 
generaties. Dat betekent dat we in eerste instantie 
voor onze plannen alleen hebben gekeken naar 
grond die al eerder vergraven is geweest. Met de 
Rijksdienst hebben we bepaald dat we de plaats 
van de opgravingen uit 1949 door archeoloog Van 
Giffen als uitgangspunt nemen voor Schatkamer II. 
Daar is alles al door elkaar gehusseld.’ 
Van Giffen was op zoek naar bewijzen voor het 
Romeinse verleden van de stad. Frank Kaiser: ‘Hij 
heeft veel weggeschept uit andere tijdlagen, want 
dat was toen niet van belang. Gelukkig is er ook 
veel overgebleven. Wat nog niet eerder is opgegra-
ven, daar blijven we af. Dat is met laserapparatuur 
te controleren, zo nauwgezet wordt daar mee 
omgegaan.’ 

Verder graven 
Maar de voornemens gaan nog verder. Er komt een 
app zodat gebruikers van een mobieltje kunnen 
zien hoe het plein er vroeger uitzag. De volgende 
stap is een Romeinse route, die van Schatkamer 
I ondergronds naar de Vismarkt loopt, langs de 
fundamenten van de muur van het castellum. Ook 
een verbinding tussen Schatkamer I en II is het plan. 
Baltus: ’Onze hoofdmissie is om van het Domplein 
een levendig plein van kunst, wetenschap en religie 
te maken, vanuit de historie gevoed’. Hij is ervan 
overtuigd dat als Schatkamer II eenmaal open is, 
andere mensen nieuwe initiatieven gaan nemen. 
Kaiser: ‘Wat ons opvalt is dat buitenlandse toeristen 
vaak wél op de hoogte zijn van het verleden van 
deze plaats, maar de gemiddelde Utrechter niet. 
Wij willen dat Utrechters trots worden op deze plek 
met 2000 jaar geschiedenis. Dit moet een plein met 
allure worden. Zodat wanneer mensen hier komen, 
ze voelen: verdorie, is dat hier allemaal gebeurd?’ 

Vriend of grondlegger van het Domplein worden? 
Zie www.mijndomplein.nl of www.domplein2013.
nl om u aan te melden voor de nieuwsbrief.  •

Weg met de vetrolletjes. En dat gehijg moet 
ook maar eens afgelopen zijn. De Binnen-
stadsbewoners die zich met oud en nieuw 
voornamen ‘iets’ aan beweging te gaan 
doen, hebben keus te over wáár ze aan hun 
lichaam kunnen werken. Nog wel.

Uit onderzoek van ING blijkt dat half Nederland 
zich heeft voorgenomen gezonder te leven. 
Afvallen en sporten zijn belangrijke doelen 
voor 2013. Manager Jochem Oldenbroek van 
de WorkOutClub op de Breedstraat – het oude 
Zazen - kent het fenomeen: ’In december is het 
vaak wat rustiger, want dan zijn mensen met de 
feestdagen bezig. In het begin van het jaar is het 
bij ons zo’n 20 tot 30 procent drukker. Maandag, 
dinsdag- en woensdagavond zijn de piekdagen’. 
Een deel van de fitnessers met goede voorne-
mens haakt snel af. Maar in februari, maart is 
het [opnieuw] druk. Oldenbroek: ‘Dan beginnen 
mensen aan hun zomerlook te werken.’ 

Keus te over 
Bij personeelsmanager Joop van Beek van Wel-
ness & Healthclub Newstyle [onder andere Oude-
gracht 252 en Van der Goesstraat 52] is iedereen 
natuurlijk welkom, maar hij heeft het liefst dat 
iemand gaat fitnessen omdat hij zélf ervoor kiest 
gezond te leven. ’En niet omdat het van anderen 
moet. Je hebt tijd nodig; afvallen en fitter worden 
gaat niet van de ene dag op de andere.’ 
Wie uit is op een wasbordje of plattere buik – of 
op een betere conditie – heeft in Binnenstad met 
zijn 16.800 inwoners keus te over. Binnen de sin-
gels en in het Stationsgebied bevinden zich zeven 
fitnesscentra – goed voor honderden leden elk, 
één zaal waar fysiotherapeuten [ex-] patiënten 
bijstaan en minstens zes yogacentra. Ter vergelij-
king: Oost met ruim 30.500 bewoners heeft maar 

twee fitnesslocaties. Lunetten [11.500+] telt er 
één. 

Kiezen op ‘cultuur’ 
Hoe kiest iemand een centrum dat bij hem 
past? Volgens het vakblad van de branche geldt 
150 meter als de ideale afstand tussen huis en 
sportschool. Natuurlijk speelt ook mee of iemand 
vooral van groepslessen [Hrnstr33] houdt, of 
juist van cardio-apparatuur. Maar managers van 
fitnesscentra benadrukken, dat klanten vooral op 
‘cultuur’ kiezen. 
Joop van Beek vertelt dat zijn keten biedt waar 
plaatselijk behoefte aan is: bijvoorbeeld ook 
kinderopvang of fysiotherapie. ‘Maar ook sfeer 
vinden we belangrijk. Clubleden kennen elkaar. 
Ik woon in de Binnenstad; als ik naar de super-
markt ga blijf ik groeten.’ 
De ambiance speelt zeker ook een rol. Voelt een 
sporter zich thuis in het oude Trianon [Oude-
gracht] of bij een Middeleeuws pand met werf-
kelder en achterhuis [WorkOut Oudegracht]? 
Of bij de metrotoegangspoortjes en de zaal-
met-boksring van TrainMore bij het Janskerkhof? 
Tegelijkertijd bestaat er volgens Van Beek een ‘fit-
nessforens.’ ‘Omdat onze klanten in alle negen 
Utrechtse vestigingen met hun pas terecht kun-
nen, zien we dat iemand de ene keer met familie 
híer sport en de volgende keer met vrienden 
dáár.’ Oldenbroek vertelt, dat de WorkOut aan 
de Oudegracht 41 [voorheen Scheepstra] ook 
gasten van buiten de Binnenstad telt. ‘Soms zijn 
het oud-buurtbewoners, soms werknemers van 
bedrijven uit de Binnenstad, soms mensen die 
meekomen met vrienden van de jaarclub.’ 

Prijsvechter 
De prijs kan eveneens onderscheidend zijn. Train-
More, dat zich vorig jaar op de hoek Drift/No-

Ineke Inklaar

Zwembandjes wegwerken in werfkelder
belstraat vestigde, is een prijsvechter, met eerst 
drie relatief dure maanden en vervolgens een 
jaarabonnement dat goedkoper is naarmate ie-
mand meer sport. Alle extra’s - drankjes, personal 
coach – zijn te koop als upgrade. Begeleiding is 
niet standaard: alle apparaten zijn uitgerust met 
pictogrammen hoe ze te gebruiken. 
Apparaten zijn relatief nieuw in de branche. 
Van Beek: ‘Fitness is begonnen in de privé-
kring: oud-judoka’s, -worstelaars, -bodybuilders 
trainden met hun maatjes, bij wijze van spreken 
in een garage. Liefhebbers, maar een in zichzelf 
gekeerde wereld.’ Na de introductie vanuit de 
VS van de hometrainer+, de loopband en de 
crosstrainer veranderde dat snel. Fitness, ook 
met aerobics en spetterende groepslessen werd 
booming. ‘Maar argeloze toestroom vraagt juist 
om deskundige begeleiding.’ De industrie is jong 
en onervaren. ‘Vrije vestiging,’ vertelt Van Beek 
die in 1995 in die wereld ‘plonsde’ en als ‘master-
trainer’ met veel clubs en leveranciers in Europa 
werkte. ‘Vooral zakelijk ingestelde ondernemers 
merkten dat je geld kon maken. Ze hadden meer 
aandacht voor prijsvechten dan voor de fitness 
zelf. Sinds een jaar of acht is de fitness een ver-
dringingsmarkt, wat een zware wissel trekt op de 
ondernemer-van-het-eerste-uur.‘  

Beneden kostprijs 
Veel kleinere clubs werken nu beneden kostprijs. 
Dat betekent: snoeien op personeelskosten, dus 
op begeleiding. Dat maakt het voor de klant 
moeilijker de goede voornemens vol te houden. 
Het verloop is groot: ervaring [wereldwijd] is dat 
ongeveer de helft van de klanten aan het eind 
van een jaar opzegt. 
Centra doen veel om klanten te lokken: bij 
overstap de resterende kosten van een abonne-
ment betalen bijvoorbeeld, verschillende soorten 
tarieven aanbieden. ‘We moeten harder vechten 
voor iedere klant,’ constateert Oldebroek. ‘Er zit-
ten veel, misschien te veel fitnesscentra in de Bin-
nenstad. Het zou me niet verbazen als er op den 
duur eentje verdwijnt.’ Van Beek ziet het anders: 
‘Er kan in Utrecht nog wel wat bij; wij openden 
net een nieuwe club in Leidsche Rijn. Belangrijk 
voor het fitnesscentrum van de toekomst is vooral 
dat mensen dicht bij huis persoonlijke aandacht 
krijgen.’ •
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Afvallen en sporten zijn belangrijke doelen 
voor 2013. Manager Jochem Oldenbroek van 
de WorkOutClub op de Breedstraat – het oude 
Zazen - kent het fenomeen: ’In december is het 
vaak wat rustiger, want dan zijn mensen met de 
feestdagen bezig. In het begin van het jaar is het 
bij ons zo’n 20 tot 30 procent drukker. Maandag, 
dinsdag- en woensdagavond zijn de piekdagen’. 
Een deel van de fitnessers met goede voorne-
mens haakt snel af. Maar in februari, maart is 
het [opnieuw] druk. Oldenbroek: ‘Dan beginnen 

Uit onderzoek van ING blijkt dat half Nederland 
zich heeft voorgenomen gezonder te leven. 
Afvallen en sporten zijn belangrijke doelen 
voor 2013. Manager Jochem Oldenbroek van 
de WorkOutClub op de Breedstraat – het oude 
Zazen - kent het fenomeen: ’In december is het 
vaak wat rustiger, want dan zijn mensen met de 
feestdagen bezig. In het begin van het jaar is het 
bij ons zo’n 20 tot 30 procent drukker. Maandag, 
dinsdag- en woensdagavond zijn de piekdagen’. 
Een deel van de fitnessers met goede voorne-
mens haakt snel af. Maar in februari, maart is 
het [opnieuw] druk. Oldenbroek: ‘Dan beginnen 
mensen aan hun zomerlook te werken.’ 

feestdagen bezig. In het begin van het jaar is het 
bij ons zo’n 20 tot 30 procent drukker. Maandag, 

150 meter als de ideale afstand tussen huis en 
sportschool. Natuurlijk speelt ook mee of iemand 
vooral van groepslessen [Hrnstr33] houdt, of 
juist van cardio-apparatuur. Maar managers van 
fitnesscentra benadrukken, dat klanten vooral op 
‘cultuur’ kiezen. 
Joop van Beek vertelt dat zijn keten biedt waar 
plaatselijk behoefte aan is: bijvoorbeeld ook 
kinderopvang of fysiotherapie. ‘Maar ook sfeer 
vinden we belangrijk. Clubleden kennen elkaar. 
Ik woon in de Binnenstad; als ik naar de super-
markt ga blijf ik groeten.’ 
De ambiance speelt zeker ook een rol. Voelt een 
sporter zich thuis in het oude Trianon [Oude-
gracht] of bij een Middeleeuws pand met werf-
kelder en achterhuis [WorkOut Oudegracht]? 
Of bij de metrotoegangspoortjes en de zaal-

plaatselijk behoefte aan is: bijvoorbeeld ook 
kinderopvang of fysiotherapie. ‘Maar ook sfeer 

Centra doen veel om klanten te lokken: bij 
overstap de resterende kosten van een abonne-

op begeleiding. Dat maakt het voor de klant 
moeilijker de goede voornemens vol te houden. 
Het verloop is groot: ervaring [wereldwijd] is dat 
ongeveer de helft van de klanten aan het eind 
van een jaar opzegt. 
Centra doen veel om klanten te lokken: bij 
overstap de resterende kosten van een abonne-
ment betalen bijvoorbeeld, verschillende soorten 
tarieven aanbieden. ‘We moeten harder vechten 
voor iedere klant,’ constateert Oldebroek. ‘Er zit-
ten veel, misschien te veel fitnesscentra in de Bin-
nenstad. Het zou me niet verbazen als er op den 

Veel kleinere clubs werken nu beneden kostprijs. 
Dat betekent: snoeien op personeelskosten, dus 
op begeleiding. Dat maakt het voor de klant 
moeilijker de goede voornemens vol te houden. 
Het verloop is groot: ervaring [wereldwijd] is dat 
ongeveer de helft van de klanten aan het eind 
van een jaar opzegt. 
Centra doen veel om klanten te lokken: bij 
overstap de resterende kosten van een abonne-
ment betalen bijvoorbeeld, verschillende soorten 
tarieven aanbieden. ‘We moeten harder vechten 
voor iedere klant,’ constateert Oldebroek. ‘Er zit-
ten veel, misschien te veel fitnesscentra in de Bin-
nenstad. Het zou me niet verbazen als er op den 
duur eentje verdwijnt.’ Van Beek ziet het anders: 
‘Er kan in Utrecht nog wel wat bij; wij openden 
net een nieuwe club in Leidsche Rijn. Belangrijk 

sportschool. Natuurlijk speelt ook mee of iemand 

juist van cardio-apparatuur. Maar managers van 
fitnesscentra benadrukken, dat klanten vooral op 

Joop van Beek vertelt dat zijn keten biedt waar 

kinderopvang of fysiotherapie. ‘Maar ook sfeer 
vinden we belangrijk. Clubleden kennen elkaar. 
Ik woon in de Binnenstad; als ik naar de super-

De ambiance speelt zeker ook een rol. Voelt een 

gracht] of bij een Middeleeuws pand met werf-

Veel kleinere clubs werken nu beneden kostprijs. 
Dat betekent: snoeien op personeelskosten, dus 
op begeleiding. Dat maakt het voor de klant 
moeilijker de goede voornemens vol te houden. 
Het verloop is groot: ervaring [wereldwijd] is dat 
ongeveer de helft van de klanten aan het eind 
van een jaar opzegt. 
Centra doen veel om klanten te lokken: bij 
overstap de resterende kosten van een abonne-
ment betalen bijvoorbeeld, verschillende soorten 
tarieven aanbieden. ‘We moeten harder vechten 
voor iedere klant,’ constateert Oldebroek. ‘Er zit-
ten veel, misschien te veel fitnesscentra in de Bin-
nenstad. Het zou me niet verbazen als er op den 
duur eentje verdwijnt.’ Van Beek ziet het anders: 
‘Er kan in Utrecht nog wel wat bij; wij openden 
net een nieuwe club in Leidsche Rijn. Belangrijk 

Paul Baltus en Frank Kaiser bij botjes van lang geleden © Sjaak Ramakers

Protest Achter de Dom

Bewoners van Achter de Dom protesteren alsnog 
tegen de mogelijkheid in de Horecanota van ho-
recavestiging in de drie panden op de hoek van 
de Voetiusstraat. Zij vrezen herrie en andere over-
last. Op het ogenblik zitten in deze panden een 
lunchroom een wijnzaak en het architectenbu-
reau Van Hoogenvest. Het is er een stuk rustiger 
dan toen op de hoek een punkkapper zat. •
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Marijke BruntLantaarnconsoles in het zonnetje Eerlijk winkelen voelt goed
Eva van Wijngaarden

Het is een mooi voornemen: producten ko-
pen die eerlijk geproduceerd zijn, waarvoor 
de maker een goede prijs ontvangt, het liefst 
zonder dierenleed en zonder kinderarbeid 
in bedompte hallen. Dus bestaan Fairtrade, 
Max Havelaar, de ekokeurmerken. Ieder-
een doet mee, van de kleine zelfstandige 
ondernemer tot de grote multinationals, elk 
op zijn eigen manier. Zo kan de gewetens-
volle consument zich goed voelen over z‘n 
aankopen.

Bij snoepwinkel Jamin volg je de vrolijke stippen 
van de snoepwijzer. Blauw met een zonnetje is 
snoep zonder gelatine en roze met een ruitje be-
tekent zonder toegevoegd suiker. Ook de brood-
jes van La Place in Hoog Catharijne zijn voorzien 
van een icoontje. Storytelling heet dat, legt 
bedrijfsleider Reinold Kalsbeek uit. ‘Wij vertellen 
waar het vandaan komt en wat er mee gebeurt’. 
Zo betekent de tractor bij het broodje boeren-
kaas dat het beleg bij de familie Van Blokland uit 
Biddinghuizen vandaan komt. Bij de panini met 
roomkaas staat alleen het plantenplaatje, dat wil 
zeggen: vegetarisch. 
Loop je langs de Body Shop dan lees je dat ze 
daar duurzame producten verkopen. Dat was 
altijd al zo, maar het staat sinds kort toch weer 
op de etalageruiten, omdat de jonge generatie 
klanten het niet zou weten.  

Ambachtelijk 
Ook eigenaar Kasper van de Katoenfabriek op 
de Oudegracht gebruikt de laatste tijd zijn ruiten 
om te laten weten dat het bij hem om duurzame 
katoen gaat. Volgens hem gaat dat langer mee, 
één van de redenen waarom klanten terugko-
men. Shirts die hij vijf jaar geleden bedrukte, 

worden nog steeds gedragen. De klanten willen, 
zegt Kasper, ambachtelijke en eerlijke producten. 
Daarom vinden ze het fantastisch dat ze hun shirt 
kunnen bedrukken in de winkel. 
Een betere wereld, wie wil dat niet? Zo werkte 
tekstbureau Schrijf-Schrijf de hele campagne 
uit voor de Fairphone, een eerlijke smartphone. 
Utrecht is sinds december 2010 Fairtrade Ge-
meente en in menig universiteitsgebouw, kantoor 
en café is eerlijke koffie verkrijgbaar. De één loopt 
er wat meer mee te koop dan de ander. 

Illusie 
Niet alles is helemaal zuivere koffie. Dat de kaas 
van La Place regionaal is, wil nog niet zeggen dat 
het broodje en de sla dat ook zijn. En betekent 

Alleen vanaf de werven en 
het water zijn ze zichtbaar, de 
hardstenen consoles onder de 
straatlantaarns op de grachten. 
Maar wie daar wandelt of vaart, 
wordt verrast. 
Elke console is uitgevoerd als 
een reliëf en de voorstellingen 
hebben doorgaans te maken 
met de directe omgeving van de 
straatlantaarn. Voor het eerst 
verschijnt nu een gidsje, getiteld 
‘De lantaarn spreekt’, met foto’s 
en korte beschrijvingen van alle 
consoles. 
De Vereniging Oud-Utrecht en 
Utrechts Monumentenfonds 
jubileren beide in 2013 en vieren 
dat met deze uitgave.

De donkergroene gietijzeren 
lantaarnpalen langs de grachten 
in de Binnenstad balanceren op de 
rand van de straat. Ze staan midden 
op de werf- of grachtmuren, die 

maar anderhalf steens dik zijn. 
Maar ze staan stevig, op hardstenen 
blokken die aan beide zijden van de 
muur uitsteken en die aan de kant 
van de gracht nog eens worden 
ondersteund door een hardstenen 
‘kraagsteen’ of ‘console’. 
Het overgrote deel van de consoles 
is voorzien van een reliëf dat in het 
steen is uitgehakt. 

Waterdieren 
De met beeldhouwwerk versierde 
lantaarnconsoles zijn uniek; Utrecht 
mag er trots op zijn. Het zijn er nu 
zo’n driehonderd. Nog een stuk of 
twintig lantaarnpalen moeten het 
doen zonder console met reliëf. 
Maar daar is niet echt een plan meer 
voor. 
De eerste straatlantaarns langs de 
grachten werden halverwege de 
vorige eeuw geplaatst, toen de grote 
restauratie van de werf- en gracht-
muren werd uitgevoerd. De architect 

Willem Stooker, opzichter restaura-
tiewerken van de gemeente, gaf in 
1953 aan de beeldhouwer Groene-
veld opdracht voor het hakken van 
de eerste console. Sindsdien hebben 
de beeldhouwers Bürgi, Boonstra, 
Esenbrink, Meeuwse, Reinhard, 
Roverso, en Van de Vathorst reliëfs 
vervaardigd. Veel reliëfs verwijzen 
naar de namen van het grachten-
huis waar de lantaarn voor staat. 
Maar ook historische gebeurtenis-
sen, oude beroepen en waterdieren 
zijn uitgebeeld. 

Overzichtelijk 
In 1974 verscheen een eerste boekje 
over de consoles ‘Reliëfs in blauw’. 
Er waren toen nog maar tweehon-
derd reliëfs en ook is dat boekje al 
lang uitverkocht. Een heel goed idee 
dus van Oud-Utrecht en het Utrechts 
Monumentenfonds om een up-to-
date gidsje te maken waarmee be-
woners en bezoekers van de Binnen-
stad [nader] kunnen kennismaken 
met dit bijzondere beeldhouwwerk. 
‘De lantaarn spreekt -wandel- en 
vaarroutes langs de Utrechtse grach-
ten’ is praktisch en overzichtelijk. Via 
de huisnummers op de grachten vind 
je de beschreven lantaarnconsoles, 
en de onderwerpen van de reliëfs 
zijn in thema’s gerangschikt.  

Presentatie 
‘De lantaarn spreekt’ wordt op za-
terdag 16 maart om 12 uur feeste-
lijk gepresenteerd, in aanwezigheid 
van de echtgenote van de verleden 
jaar overleden beeldhouwer Bürgi, 
die het leeuwendeel van de reliëfs 
vervaardigde. 
‘s Middags kan iedereen met het 
gidsje in de hand de consoles van 
dichtbij bekijken: van 12 tot 17 
uur pendelen rondvaartboten door 
Nieuwegracht en Plompetoren-
gracht, en verzorgt Gilde wandelin-
gen over de werven van de Oude-
gracht. Dankzij subsidies is de prijs 
van ‘De lantaarn spreekt’ slechts 
€ 7,50. Het gidsje is na 16 maart 
te koop bij rondvaartboten en in 
boekwinkels. 

Vereniging Oud-Utrecht, Postbus 
91, 3500 AB Utrecht, 
www.oud-utrecht.nl. •

‘fresh handmade cosmetics’ nou dat het in 
Nederland gemaakt is of dat kinderhandjes de 
zeepjes van Lush hebben gerold? 
Sommige bedrijven komen niet verder dat het 
scheppen van de illusie van duurzaamheid. Het 
eten bij MacDonald is niet veel gezonder gewor-
den, maar sinds een paar jaar probeert de keten 
zijn fastfoodimago van zich af te schudden. De 
Mac aan de Oude Gracht is niet langer knalrood 
met geel. De gevel heeft een zachte groene en 
bruine kleur gekregen. Alleen de gele neonletter 
is niet vervangen. 
Misschien kan de MacDonald de oude schreeu-
werige kleuren over een poosje terugbrengen, 
want Kasper van de Katoenwinkel voorspelt de 
opkomst van een nieuw woord ergens in de 
komende jaren: groenmoe. • 

Johan Brouwer
Ingezonden

Wie ook heeft bijgedragen aan de 
‘onuitroeibare verhalen over geheime 
gangen’ [Binnenstadskrant november 
2012] is Johan Brouwer met zijn ro-
man Vandaag geen spreekuur [1939]. 
Deze ‘parapsychologische’ roman is 
doortrokken van oorlogsdreiging en 
speelt in een vervreemd en niet bij 
name genoemd Utrecht. In de woor-
den van Wouter Paap [Literair leven 
in Utrecht tussen de beide wereldoor-
logen, 1970, p. 57-58]: ‘Men daalt af 
in de onderaardse gewelven [...]. 
Er worden onderzoekingstochten 
ondernomen door zeer diep doorlo-
pende grachtkelders [...]. Men kruipt 
onder de funderingen van oude 
verdedigingswerken; men ontdekt 
schijnbaar onvindbare schuilplaatsen 
uit de tijd van troebelen en belege-
ringen, en men treft schatten aan in 
de ruimte onder de brokstukken van 
een oud klooster’. Johan Brouwer 
deed mee aan de aanslag op het 
Bevolkingsregister in Amsterdam 
[1943]. De hele verzetsgroep werd 
opgepakt en gefusilleerd. Ter ere van 
hem werd een glas-in-loodraam in de 
Nicolaaskerk geplaatst, op kosten van 
zijn weduwe die vanuit haar woning 
uitzicht had op dit raam. • 

Rob Delvigne

Het Alzheimer Café in het Bartho-
lomeusgasthuis dat eind augustus 
2012 werd geopend, blijkt aan te 
slaan. De maandelijkse bijeenkom-
sten zijn bedoeld voor 
mensen met [beginnende] dementie, 
familieleden en andere belangstel-
lenden. Deskundigen bespreken 
steeds een ander thema. Volgens de 
organisatoren leert de ervaring dat 
het praten over de problemen die 
dementie met zich meebrengt men-
sen helpt om daarmee om te gaan. 
Door inzicht in hun ziekte worden 
patiënten weerbaarder en kunnen zij 
invloed op hun situatie krijgen. Dit 
geldt ook voor hun naasten.. 
De bijeenkomsten zijn op elke vierde 
dinsdag van de maand. Het pro-
gramma start om 19.00 uur en ein-
digt om 21.00 uur. Het programma 
voor februari tot en met mei staat 
op de website: www.alzheimer-ne-
derland.nl/stadutrecht. •

Alzheimer Café 
in de Binnenstad

Yvette en Kasper [niet die op de foto] verkopen in de Katoenfabriek kleding gemaakt van biologische katoen, zoals deze mutsen © Gerard Arninkhof

Verkoopster Lotte van WAAR in de Lijnmarkt op een krukje van sloophout © Gerard Arninkhof

Oudegracht 92: pauwen [symbolen van trots], van beeldhouwer Bûrgi © Saar Rypkema
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Aanpak kademuren ingewikkeld karwei

Op de Oudegracht wordt het her-
stel zichtbaar van de kademuur 
op het meest zuidelijke deel 
bij de Bijlhouwersbrug. Na een 
wat verlate start ging aannemer 
Van Hees in het najaar van 2012 
voortvarend aan de slag. Eind 
december was al een groot deel 
van de betonnen ondergrond 
van de kademuur gereed. Op dit 
beton komen gemetselde stenen. 
De werkzaamheden in dit deel 
zijn naar verwachting in februari 
klaar. 

Niet de hele westelijke kant van de 
gracht tussen Bijlhouwersbrug en 
Vollersbrug komt in de eerste fase 
aan de beurt. In verband met de 
bebouwing op de werf bij de Vollers-
brug [brouwerij de Boog] wordt met 
dat stuk gewacht tot na de evaluatie 
van de eerste werkzaamheden. In het 
aangepakte stuk bij de Bijlhouwers-

brug staat één boom, een plataan, 
heel dicht langs de kademuur. Op dit 
moment is nog te zien dat daar de 
oorspronkelijke muur nog intact is. 
Het weghalen van die muur kan de 
stabiliteit van de boom aantasten. 
Karakteristiek is hier dat langs het 
deel het dichtst bij de brug de riole-
ring langs de kade ontbreekt. 

Gat in de werf 
Waartoe het ontbreken van die ri-
olering kan leiden is te zien aan de 
overkant bij Twijnstraat aan de Werf. 
Bij café De Poort is een gat in de 
werf ontstaan, het resultaat van het 
wegrotten van de platen tussen de 
palen die de kademuur dragen. Hier-
door spoelt zand onder de kade weg. 
Dit gebeurt vooral op plaatsen waar 
geen riolering aanwezig is [in het 
algemeen bij brugpeilers]. Het gat is 
nu provisorisch gedicht, maar zal de-
finitief in januari worden aangepakt. 

Het Wijk C-Komitee stapt naar de Raad van 
State om het uitbreidingsplan [bestemmings-
plan] van de Bijenkorf ongedaan te maken en 
het college van B en W te dwingen een beter 
verkeersonderzoek uit te voeren. Bovendien 
wil het comité via een verzoek op de Wet 
Openbaar Bestuur gegevens over gemeten 
verkeersintensiteiten in de St. Jacobsstraat 
boven tafel krijgen. Het comité wil handha-
ving van de huidige rooilijn in de St. Jacobs-
straat, omzetting van kantooroppervlak in 
winkeloppervlak en stallingsplekken voor 
fietsen van bezoekers in plaats van extra par-
keerplaatsen voor auto’s. 
 
In november keurde de gemeenteraad het bestem-
mingsplan goed, ondanks ingediende bezwaren 
tegen ondermeer het uitzicht op De Bijenkorf van-
uit woningen op de Oudegracht, geluidsoverlast 
en verslechtering van lichttoetreding voor de wo-
ningen in de Rozenstraat, de verplaatsing van de 
bushalte en het ontbreken van stallingsmogelijk-
heden voor fietsen. De discussie in de raad spitste 
zich toe op de toename van de verkeersintensiteit, 
die volgens de toelichting 98 autobewegingen 
en één vrachtautobeweging per dag zou zijn. De 
motivatie: in de Bijenkorf-parkeergarage komen 
slechts vijftien extra parkeerplaatsen en het is niet 
de bedoeling meer bezoekers te trekken, maar 

om de bezoekers, die toch al komen, langer in de 
winkel te houden. Het is een ongeloofwaardig ver-
haal. De Bijenkorf wil haar uitstraling naar een luxe 
publiek in de regio versterken. Deze bezoekers zul-
len vast vooral met de auto komen.  

Dat de uitbreiding van de parkeergarage slechts 
tot 98 extra verkeersbewegingen zal leiden, wordt 
in de tekst van het bestemmingsplan zelf ook ont-
kracht. Volgens de voorgeschreven parkeernormen 
zouden er meer parkeerplaatsen moeten komen, 
maar de parkeergarage Paardenveld heeft nog ca-
paciteit over en zou de resterende vraag naar extra 
plaatsen kunnen overnemen. 
Een objectieve voorspelling van de toename van 
het aantal verkeersbewegingen door uitbreiding 
van het winkeloppervlak is mogelijk door uit te 

Wijk C- Komitee in beroep tegen 
uitbreidingsplan Bijenkorf

Ben Nijssen

Wachtende auto’s voor de Bijenkorfgarage © Sjaak Ramakers

Borrel in buurthuis

De stichting die het buurthuis 
Oudegracht 227 gaat exploiteren, 
opent zondag 27 januari om drie 
uur de deuren voor een borrel, 
opgevrolijkt met live muziek en 
dans. 
De bedoeling is vooral om Binnen-
stadsbewoners te interesseren voor 
de huidige activiteiten, en te stimule-
ren nieuwe activiteiten te ontwikken 

en te begeleiden. Ook zijn er men-
sen nodig voor beheer en bestuur. 
Het buurthuis verandert van naam. 
Het zal In de 3 Krone gaan heten, 
naar de naam in de gevelsteen die 
verwijst naar een korenbeurs die er 
in de veertiende eeuw stond. 
Inlichtingen bij de huidige beheerder 
Willem Willemse. 
w.willemse@cumuluswelzijn.nl •

Ben Nijssen

Kapvergunning
De gemeente gaat voortvarend verder. 
Het bestemmingsplan is nog niet goedge-
keurd, maar er ligt al een aanvraag voor 
een kapvergunning voor de ginkgo biloba 
bij de bushalte in de St. Jacobsstraat. Die 
boom staat een beetje in de weg als men 
daar gaat verbouwen. • 

Het gat in de werf bij café De Poort is provisorisch afgedekt © Gerard Arninkhof

gaan van de cijfers het CROW [nationaal kennis-
platform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 
openbare ruimte]. Het Utrechtse college heeft 
eerder toegezegd CROW-rapporten als leidraad te 
nemen.  

Twaalf keer meer 
Uitgaande van het CROW komt het Wijk C-Komi-
tee tot een toename van ongeveer 1200 verkeers-
bewegingen. Dus meer dan twaalf keer zoveel als 
in het bestemmingsplan staat. Ook speelt nog dat 
het verkeer in de St. Jacobsstraat steeds drukker 
wordt door het gereedkomen van het woon/
winkelgebouw De Vredenburg, TivoliVredenburg 
en nog wat later door de uitbreiding van HC. 
Bovendien verdwijnt het doorgaande verkeer tus-
sen Oudenoord en Daalsetunnel, waardoor het 
verkeer uit het oosten en veel verkeer uit het noor-
den naar de Binnenstad in de St. Jacobsstraat zal 
eindigen.•

Een en ander kan aanleiding zijn om 
de restauratie van de kademuur bij 
Twijnstraat aan de Werf naar voren 
te halen in de planning. In verband 
met de aanvraag van vergunningen 
zijn de eerstvolgende te restaureren 
gedeelten onderzocht. Er is vooral 
gekeken naar de toestand van de 
bomen. Op de Oudegracht tussen de 
Vollersbrug en de Lange Smeestraat 
zijn aan de oost- en westzijde van de 
gracht geen bomen aangemerkt die 
de restauratie zeer zouden belem-
meren.  

Nieuwegracht 
Ook is er met de Klankbordgroep 
Werven een schouw gehouden langs 
de Nieuwegracht. Hier staan vrij veel 
bomen dicht bij de kademuur. Waar-
schijnlijk moeten er speciale, kostbare 
constructies komen om die bomen 
te behouden. Niet de hele kademuur 
hoeft gelukkig vernieuwd te worden. 

Langs een deel staat al een betonnen 
fundering onder de kademuur. Hier 
is alleen vervanging van de stenen 
nodig. Het zou wel eens de kant 
kunnen uitgaan dat er langs de Nieu-
wegracht een lappendeken ontstaat: 
stukjes met bomen en delen zonder 
bomen. Een fasering in tijd zou dit 
probleem enigszins kunnen verhel-
pen. Het is nodig om snel na te gaan 
waar op lege plekken nieuwe bomen 
kunnen komen, of sterk terugge-
snoeide bomen vervangen kunnen 
worden. Zo niet, dan dreigt een erg 
kale Nieuwegracht. 

Kijk voor een weergave van de werk-
zaamheden aan de werven ok op 
www.utrecht.nl. Onder ‘wonen en 
wijken ‘/Binnenstad staat bij ‘restau-
ratie werven ‘ veel informatie, inclu-
sief filmpjes. • 

De twee nieuwe bruggen over de her-
stelde Catharijnesingel worden zusjes. 
De oeververbinding tussen Knipstraat 
en Daalsesingel lijkt sterk op die bij 
de Mariaplaats. De bruggen hebben 
dezelfde vormgeving. Alleen is de 
Paardenveldbrug aan de noordkant 
van de singel smaller en gespiegeld 
ten opzichte van de zuidelijker gele-
gen Mariaplaatsbrug. Na overleg met 

Bruggen worden zusjes

www.binnenstadskrant.nl

de wijkraad is besloten om verlichting 
bij de looproute onder de bruggen 
aan te leggen. De uitvoering ervan 
is uiteindelijk soberder dan eerst ge-
pland. In totaal liggen er straks negen 
bruggen over de nieuwe singel. De 
doorvaarhoogte wordt 2,75 meter. 
Het basisontwerp is van architect 
Wiek Röling, die ook de Monica- en 
de Martinusbrug tekende. •

Steiger Oosterkade

Forse tegenslag bij het aanleggen van de steiger 
langs de Oosterkade. Aannemer Ekelschot uit 
Harmelen, aan wie de gemeente de aanleg had 
gegund, is failliet. Utrecht probeert via een incas-
soprocedure de aanbetaalde 78.000 euro terug 
te krijgen. Intussen moet ze op zoek naar een 
andere aannemer voor de 150 meter lange kade. 
De horecaondernemers verzoeken Utrecht te zor-
gen dat deze in ieder geval voor de zomer af is. 
Dat wil de gemeente ook wel, want volgens haar 
versterkt de steiger de ‘recreatieve functie van de 
Oosterkade als verbinding tussen de zuidelijke 
Binnenstad, station Vaartsche Rijn en Rotsoord.’ 
De steiger kost naar verwachting 370.000 inclu-
sief de kosten voor de pech. •

Wonen boven winkels

De NV Wonen boven Winkels wordt opgeheven. 
Met Stadsherstel en woningcorporatie Bo-Ex richt 
de gemeente een stichting op met dezelfde naam. 
De stichting krijgt de kas – zo’n 50.000 euro - van 
de NV. De nieuwe organisatie gaat het werk van 
de NV die in 2007 werd opgericht, voortzetten. 
Het doel van Wonen boven Winkels is om de bo-
venetages in de Binnenstad, die nu vaak leegstaan 
of als magazijn gebruikt worden, bewoond te 
krijgen. Dat is beter voor de sfeer en de sociale vei-
ligheid in het centrum. Vaak moet daar het nodige 
voor gebeuren, bijvoorbeeld omdat de bovenwo-
ningen geen zelfstandige opgang hebben. •
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Ramses Shaffy raadde Sammy aan omhoog 
te kijken, maar omlaag is er ook van alles te 
zien. Enorme hoeveelheden peuken bijvoor-
beeld, al gaat dat misschien de goede kant 
op nu de gemeente een peukenzuiger heeft 
aangeschaft. En dan al die kauwgom. 
Niet te geloven, als je er op let. Interessanter 
nog zijn de putdeksels, in allerlei vormen en 
maten, met geheimzinnige letters of woorden 
er op, zoals ‘t.b.s.’ of ‘peilbuis VRM’. Gerard 
Arninkhof fotografeerde ze, en zag hier en 
daar ook deksels vol kauwgom en peuken. 
Mooier kun je het niet hebben. • 

Kijk omlaag Sammy Foto’s © Gerard Arninkhof
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Het is bijna twee weken na het ‘stadsdebat’ van 
architectuurcentrum Aorta over de kwaliteit van 
het Stationsgebied. Die avond krijgt binnenkort 
een vervolg, maar op de eerste bijeenkomst 
werden de bezoekers over kwaliteit niets wijzer. 
Het ging hoofdzakelijk over de geschiedenis van 
de plannen. 
Vaak viel tijdens het stadsgesprek het woord 
‘professional’. Le Large is zeker zo iemand. Hij 
werkte eerst op particuliere architectenbureaus 
en later bij de gemeente Utrecht. Hij heeft nog 
het stedenbouwkundig plan moeten maken voor 
het Utrecht City Project [UCP], een voorloper van 
het Project Stationsgebied. Dus, omdat de Bin-
nenstadskrant de lezer graag wil laten weten wat 
een professional er van vindt, op deze heldere 
dag aan de wandel met Pim en met fotograaf 
Rob van der Lingen. 

Lijstjes 
De tweede stop is Vredenburg-Noord, bij C&A, 
met tegenover ons de voorkant van het muziek-

centrum. Wat vindt hij daarvan? ‘Indrukwek-
kend’, zegt hij. En wijzend naar twee onder-
brekingen in de glazen wand rechts: ‘Die witte 
schilderijlijstjes vind ik niet mooi. [Zie foto pagina 
4.] Wat mij betreft had de wand glad en strak 
mogen blijven.’ 
Het is detailkritiek, waarvan hij later, als hij bij de 
Projectorganisatie Stationsgebied [POS, Vreden-
burg 40] de maquette nog eens goed bekijkt, 
weer wat terugneemt. De schilderijlijstjes zijn de 
uiteinden van kokers, waardoor je in het gebouw 
naar de glazen buitenwand kunt lopen. Het kan 
zijn dat je straks, als ’s avonds de lichten in het 
muziekcentrum branden, de kokers vanaf de 
straat goed kunt zien. De lijstjes worden dan 
logischer. 
Le Large kijkt zeer instemmend naar de overkant: 
‘Als ze het binnen mooi afwerken wordt het een 
fantastisch feest.’ 
Vindt hij dat het qua grootte past in de omge-
ving? Ook daarover is hij tevreden. Het is volgens 
hem redelijk in verhouding met V & D en met 

winkel-woongebouw De Vredenburg. En straks 
komt er pal bij nog het grote entreegebouw van 
HC. ‘Maar als je van de Amsterdamsestraatweg 
komt is het natuurlijk wel een klap. Dan loop 
je ineens tegen iets enorms aan. Ik lig daar niet 
wakker van. Zulke onverwachte dingen horen bij 
een stad.’ 
We kijken naar rechts, naar de rij ‘oude’ panden 
van Hoog Catharijne langs de singel, met aan 
de kant van het Smakkelaarsveld de drie bruine 
bloemkoolachtige gebouwen, die stedenbouw-
kundige Riek Bakker had willen slopen. Le Large: 
‘Ik houd niet zo van slopen, en ik vind ze ook 
helemaal niet erg lelijk. Ze horen er bij, ze heb-
ben wel wat, met die rafelrand van woningen 
bovenin. Stel je voor dat je HC helemaal afbreekt 
en opnieuw opbouwt, dan zou het er vast heel 
onaantastbaar uitzien.’

Aanvaringen 
Bij de POS rijst uit maquettes, films en artist im-
pressions het Stationsgebied van de toekomst op. 
Le Large vindt het een geweldige prestatie dat de 

Dick FranssenVerkenningen in de bouwput 

 TivoliVredenburg vanaf de Catharijnesingel © Rop van der Lingen

Vanaf de Catharijnesingel, tussen de Mediamarkt en het Moreelsepark, kijkt Pim Le Large, 
gepensioneerd architect en stedenbouwkundige, naar de achterkant van TivoliVredenburg. 
‘Dit wordt heel interessant’ zegt hij. ‘Zie je: de oude zijvleugel krijgt er een verdieping bij. 
Het dak komt op dezelfde hoogte als de onderkant van het bollenscherm. Als alles klaar is 
zul je zien dat het scherm dan minder overheerst’. 
Maar het scherm valt Le Large wel tegen. ‘Ik zag de tekeningen en ik dacht: dat komt wel 
goed: een heleboel bollen worden doorzichtig. Maar dat is niet zo. Het zijn er maar een 
paar. Jammer.’ 
Niettemin vindt hij deze kant van het muziekcentrum spectaculair, spannender zelfs dan in 
de oorspronkelijke opzet, waarbij het dak van de nieuwbouw tot halverwege over de grote 
zaal zou komen. ‘Nu houdt de grote zaal meer z’n eigen karakter. ‘

vier partners [gemeente, Corio, Jaarbeurs en NS] 
er uiteindelijk toch uitgekomen zijn. ‘Het is een 
gigantische inspanning die hier geleverd wordt. 
Het barst natuurlijk van de compromissen, vooral 
bij de oversteek van de Catharijnesingel.’ 
De terugkeer van het water in de singel, dat was 
[en is] voor hem ontzettend belangrijk. Hij vertelt 
dat hij, toen hij destijds werkte aan het steden-
bouwkundig plan voor het UCP, veel aanvarin-
gen had met Corio, die de overkluizing steeds 
maar breder wilde. ‘Ik snap het wel. ‘Je zit daar 
op de gouden as, waar het geld verdiend moet 
worden.’ 
Over de kwaliteit van het poortgebouw, een 
veelkeurig, gestroomlijnd lint dat pal bij de singel 
komt, heeft hij niet zo’n duidelijk oordeel. ‘Ik 
weet er nog te weinig vanaf. Het lijkt me niet 
geweldig, maar ik hoop altijd maar dat ik ongelijk 
krijg’. Langs winkel- woongebouw De Vreden-
burg. 

[Le Large: ‘een beetje braaf, maar mooi gedetail-
leerd, met goede materialen’] lopen we over het 
plein richting ingang HC. Hier komt in januari een 
grote bouwschutting, vanaf de punt van het 
Muziekcentrum tot bij de hoofdingang van Hoog 
Catharijne, voorlangs het oude secretariaatsge-
bouw van de Jaarbeurs [tegenover Dixon]. De 
winkels en de horeca in het oude secretariaatsge-
bouw van de Jaarbeurs zijn al dichtgeplankt, P & C 
is onttakeld. Alles gaat weg, om ruimte te maken 
voor het nieuwe entreegebouw, dat lijkt op De 
Vredenburg, maar dan een paar keer zo groot. 

Stationshal 
In HC, achter Hoog Brabant, kijken we naar het 
eerste stukje Nieuw Hoog Catharijne, dat nu nog 
doodloopt tegen de singel, maar straks een deel 
vormt van één van de twee nieuwe traverses. Le 
Large had het nog niet gezien, en geeft zich met-
een gewonnen. Niet meer dat benauwde, een 
glazen kap, een mooie vloer. Dik in orde. 
In de toekomst komen er twee traverses, parallel 
naast elkaar. Samen zijn ze ongeveer anderhalf 
keer zo breed als de huidige. Is dat genoeg? Le 
Large denkt van wel. ‘Op drukke uren zal het er 
wel vol zijn. Maar je moet ze ook niet te breed 
maken, want dat geeft op stille momenten een 
verloren gevoel’. 
Dan naar het eerste kwart van de nieuwe 
stationshal, nu nog verborgen achter schuttingen. 

Via een deurtje sluipen we binnen. ‘Wat een 
indrukwekkende ruimte... en dan straks nog eens 
vier keer zo groot’. 

Niet wegwaaien 
De laatste halte is het stadskantoor aan de west-
kant van het station. Bij de POS hebben we er al 
over gepraat, over de grote balken, kruiselings in 
de gevels. Het zijn windverbanden, om sterkte te 
geven. 
Het mag er zijn, dit gebouw, vindt Le Large, [een 
beetje modieus, maar alle architectuur is nu een-
maal onderhevig aan mode], maar hij vraagt zich 
wèl af of je buiten, beneden, niet wegwaait. ‘Je 
moet er wel speciale maatregelen treffen.’
Het rechterdeel van het gebouw rust op enorme 
metalen stelten. Wat een hoogte! We voelen ons 
klein.
Terug via de Van Sijpesteijnkade. Hij is absoluut 
tegen het plan om de hele bebouwing, op één 
pand na, te vervangen. De windhinder voor de 
fietsers op deze belangrijke route zou toenemen. 
Maar nog belangrijker: het is in het Stationsge-
bied de laatste herinnering aan het oude Utrecht. 
Le Large: ‘Het is het geheugen van de stad, een 
herkenbare wand in het geweld van de nieuw-
bouw. Handhaving van alleen dat ene pand op 
nummer 25, een rijksmonument, waar omheen 
nieuwbouw, zou een lachwekkend gezicht zijn.’•

 Pim Le Large wijst de windverbanden in de gevels 
het stadskantoor aan © Rop van der Lingen

Nieuwbouw stationshal stadskant © Rop van der Lingen 

Van Hoog Brabant naar nieuwe traverse © 
Rop van der Lingen
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Het blijft nog lang onrustig in 
het Stationsgebied. Dit jaar komt 
niets van betekenis af. Tivoli-
Vredenburg wordt als eerste 
opgeleverd, maar volgens de 
langetermijnplanning is dat pas 
in het eerste kwartaal van 2014. 
Ooit rekende het college van B en 
W op 2009.

Het terugbrengen van het water in 
de Catharijnesingel blijkt een project 
van lange adem. Met name het 
zuidelijke deel – tussen Mariaplaats 
en de spuikoker voor Karel V - ligt 
nog geruime tijd stil, zo blijkt uit 
de voortgangsrapportage van de 
projectorganisatie in december. ‘Het 
project wordt pas weer opgepakt als 
er dekking voor is’. 
Als alles meezit, stroomt het water in 
2019 daar weer door de Stadsbuiten-
gracht. 
Ook de Rabobrug is [opnieuw] 
vertraagd. Voor deze fiets- loopver-
binding over de sporen tussen Croe-
selaan en Moreelsepark heeft de ge-
meente de verwachtingen aangepast. 
Halverwege 2016 is deze – zoals de 
organisatie het noemt – complexe 
brug af. Inmiddels ligt er wel íets vast: 
de fietsers en voetgangers moeten 
met trappen naar boven, niet met de 
eerder gedroomde Schipholachtige 
roltrottoirs. Hoewel de raad voor de 
zomer van 2012 het college opdracht 
gaf meteen bij de bouw ook trap-
pen naar de perrons aan te leggen, 
komen die er niet. 

Noordgebouw 
Veel projecten zijn onzeker. Voor het 
zogeheten Noordgebouw, dat in 

2014 gebouwd zou moeten worden 
op het nieuwe stationsplein-Oost aan 
de Binnenstadskant, zoekt de project-
organisatie nog een investeerder. Ook 
is niet duidelijk of de verbouwing van 
de Knoopkazerne op de Croesel-
aan voor rijksdiensten daadwerkelijk 
doorgaat; gemeente en rijk hebben 
tot nu toe alleen de intentie daartoe 
vastgelegd. 
Voor het kantoorpand Leeuwensteijn, 
gelegen aan de westkant van de 
sporen, zoekt de gemeente nog een 
ontwikkelaar. Datzelfde geldt voor 
het Jaarbeurspleingebouw waarvan 
de projectorganisatie meldt dat de 
bouw in 2016 moet beginnen. Ook 
ruziet de gemeente met aannemer 
Heijmans. Dat gaat over de aanleg 
van de Vredenburgknoop: de brug-
gen over de teruggebrachte singel. 
‘De voortgang en samenwerking met 
de aannemer verloopt moeizaam, 
een juridisch traject nadert’. 

Slopen 
Wat gebeurt er wel in 2013? Het 
pand van Peek & Cloppenburg op 
het Vredenburg gaat plat, daar ver-
rijst straks immers Corio’s nieuwe 
Hoog Catharijne. De gemeente laat 
onderzoeken hoe ze de markt kan 
upgraden als het plein klaar is. Het 
kantoorpand Cranenborch aan de 
westkant van het spoor wordt in 
januari gesloopt omdat de bussen 
en tram er anders dwars doorheen 
zouden moeten rijden. 
Vanwege geklus aan het station – dat 
af moet zijn in 2016 - verschuift het 
eindpunt van de sneltram van het 
Stationsplein naar het Jaarbeurs-
plein. De halte komt op de plek van 

2013 ’tussenjaar’ voor Stationsgebied 

Een kwart van de nieuwe stationshal is bijna klaar © Rop van der Lingen

de vroegere parkeergarage. Aan de 
westkant wordt ook gebouwd aan 
het Stadskantoor, straks thuisbasis 
voor elf gemeentelijke diensten. En 
aan de megastalling – voor 4200 fiet-
sen - onder het stationsplein-West. In 
februari 2014 zou deze voorziening 
af moeten zijn. Wie de stalling gaat 
uitbaten, is nog niet bekend. 

Fietsen 
Het fietsprobleem rond Utrecht CS 
blijkt groter dan gedacht. Tot nu toe 
was de prognose dat eind vorig jaar 
16.000 mensen een klem in het Sta-
tionsgebied nodig hadden. Let op: er 
zijn er slechts 12.000. Inmiddels blijkt 
uit analyses van ProRail/NS dat het 
aantal OV-reizigers meer toeneemt 
dan geraamd. Dus zijn er meer 
fietsenstallingen nodig. De projector-
ganisatie werkt aan een ‘rigoureuze 
oplossing’. Wat die inhoudt, is dit 
voorjaar onderwerp van bespreking 
in de gemeenteraad. Voor de tussen-
tijd onderzoekt de gemeente de mo-
gelijkheid van twee extra stallingen: 
het Smakkelaarsveld en de Catharij-
nesingel tussen Vredenburgknoop en 
de toekomstige Paardenveldbrug. 
Er zitten nog veel bouwprojecten aan 
te komen. Die moeten liefst in tien 
jaar afgerond zijn, terwijl de treinen, 
bussen en fietsen gewoon hun weg 
moeten blijven vervolgen. Daarom 
valt aan nachtwerk in het Stationsge-
bied niet te ontkomen. 
De gemeente realiseert zich de 
overlast die dit voor bewoners geeft. 
Dus onderzoekt ze geluidsisolerende 
maatregelen, compensatie. Ook wil 
ze strikter handhaven. Hoe ze dat 
ziet, wordt in februari bekend. •            

Ineke Inklaar 

Volgens de nieuwe winkelsluitings-
wet, die waarschijnlijk in mei in 
werking treedt, krijgt ook Utrecht 
de vrijheid om van alle zondagen 
koopzondagen te maken. Of dat 
wenselijk is, is een andere zaak. 
Op verzoek van de raad zette het 
college de voors en tegen op een 
rijtje, naar aanleiding van een door 
ondernemers georganiseerd ‘bur-
gerinitiatief’ om tot een algehele 
openstelling te komen. De algemene 
impact op de werkgelegenheid in 
de detailhandel laat zich volgens het 
college lastig berekenen. Het hangt 
vooral af van het aantal winkels dat 
meedoet. Grote concerns staan veel 
positiever tegenover de koopzondag 
dan kleinere bedrijven. Weliswaar 
blijft de zaterdag de belangrijkste 
koopdag, maar er is in de Randstad 
een duidelijke toename van de omzet 
op zondag ten koste van de zaterdag 
en de maandag. Uit een enquête 
van AD/UN kwam naar voren dat 61 
procent van de bevolking van Utrecht 
voor een algehele openstelling is. 
Maar ondanks herhaaldelijk verzoek 
wil de krant het onderzoek niet aan 
de gemeente beschikbaar stellen. 
De CNV Dienstenbond en FNV 
Bondgenoten zijn tegen uitbreiding 
van het aantal koopzondagen. Ze 
vrezen dat ondernemers – hoewel 
dat juridisch niet mag – druk op hun 
personeel zullen uitoefenen om op 
zondag te werken. Op 29 januari 
komt de inventarisatie van het col-
lege in de gemeenteraad. • 

Uitbreiding 
koopzondag in 
gemeenteraad

‘In de loop van de jaren heb ik een 
voorkeur opgebouwd voor stille 
kunst die niet zo schreeuwt’, zegt 
Jaap Röell. ‘Kunst die over ruimte, 
architectuur of structuur gaat. 
En natuurlijk, ondanks die stilte 
binnen het werk moet het wel 
zeggingskracht hebben’. In de 
Pieterstraat 3, bij KUUB, vind je 
dus voornamelijk ‘stille’ beel-
dende kunst. Eigenaar Röell toont 
er met zijn zoon Louk schilderijen, 
tekeningen, beelden en instal-
laties. Ook programmeren zij 
lezingen en concerten.

White cube 
KUUB, het pand waar eerder 
De Groot Antiquiteiten huisde [spie-
gels van De Groot zijn nog te koop 
bij Marinus op de Lange Nieuwstraat 
73], is ingrijpend verbouwd. Verschil-
lende ruimten, met ieder een eigen 
sfeer, zijn aan elkaar geschakeld. 
Samen vormen zij nu 540 kubieke 
meter expositiezaal met heldere zicht-
lijnen. Je waant je in een ‘white cube’, 
maar het is gek genoeg tegelijkertijd 
ook intiem. Deze prachtige expostie-
plek voor kunst en cultuur ligt op één 
van de rustigste locaties van de Bin-

nenstad, naast het Pieterskerkhof. Het 
Utrechtse wapen is in het logo van 
KUUB te herkennen. De getoonde 
kunstenaars komen overal vandaan. 
Tot 4 maart is er de tentoonstelling 
Stilte/Silence. Gastcurator Koos van 
Duinen zocht de werken bij elkaar; 
schilderijen die gaan over invallend 
licht, over structuren in verf en over 
regelmatigheid en horizontale lijnen. 
Soms zijn er geheel andere presen-
taties. Eind april zal er in KUUB een 
overzichts- en verkooptentoonstelling 
plaatsvinden van de belangrijkste 
erfenis uit het Dirkje Kuik Museum. 

Soberheid
 ‘Ja, ik wist dat het tricky was om in 
deze tijd een galerie te beginnen. 
Maar toen ik begin 2012 deze ruimte 
aantrof kon ik het niet weerstaan om 
dit enorme volume te vullen. Zakelijk 
moet je gewoon geduld hebben’.  
Jaap Röell, recensent hedendaagse 
kunst voor onder andere het Finan-
cieele Dagblad en Kunstbeeld, is zijn 
hele leven al collectioneur. Als telg 
van een adellijke familie groeide hij op 
tussen 18de eeuwse antiquiteiten uit 
de VOC-tijd. In zijn later opgebouwde 
eigen verzameling zijn werken te 

Expositieruimte KUUB

vinden van onder andere Johan Claas-
sen, Wim Claessen, Vincent Hamel, 
Bart Kelholt, Xander Spronken en Piet 
Warffemius. De gemeenschappelijk-
heid zit in de soberheid van het mate-
riaal en de relatieve eenvoud waarin 
zij zich beeldend uitdrukken. 

Breder publiek
In het voorjaar 2012, toen Röell 
afscheid nam als voorzitter van Ge-
nootschap Kunstliefde, liet hij enkele 

werken zien in een soort atelierop-
stelling, zowel op de Nobelstraat 
bij Kunstliefde als in de Pieterstraat. 
‘Maar voor de programmering van 
KUUB put ik niet uit mijn eigen col-
lectie, dat vind ik te persoonlijk. Ik wil 
een breder publiek bereiken. Er is bo-
vendien zoveel goede hedendaagse 
kunst die ik niet koop’. •

www.kunstruimtekuub.nl 

Jaap Roëll in zijn galerie © Gerard Arninkhof

Elaine Vis
Kunsthart 2

Marijke Brunt

De lichtman 

Na een tijdelijke onderbreking in november zet 
Sjaak Ramakers zijn portrettenserie over onmisbare 
middenstanders voort. Dit keer Marinus van Uden 
[61]. Hij heeft al 33 jaar een zaak voor antieke, klas-
sieke en industriële verlichting in de Lange Nieuw-
straat, eerst alleen op nummer 75 en later ook op 
nummer 73. Marinus heeft grote klanten, zoals 
kasteel De Haar en Nijenrode, maar verwaarloost 
ook de kleine koper niet. Is er een onderdeel van 
een oud lampje stuk, dan zoekt hij net zo lang in zijn 
wat onoverzichtelijk ogende voorraden tot hij iets 
passends vindt. Van Uden kwam uit Limburg naar 
Utrecht om geografie te studeren, maar wist al heel 
snel dat daar zijn toekomst niet lag. Als zakenman 
bleek hij zeer succesvol. Behalve de winkels en een 
groot pakhuis bezit hij verscheidene pandjes in de 
omliggende stegen, die hij aan kamerbewoners 
verhuurt. ‘Ik heb’, zegt hij, ‘een klein imperium 
opgebouwd. Ik ben een huisjesmelker, maar wèl van 
de goede soort’. In tegenstelling tot sommigen van 
zijn collega’s, die zuchten onder hoge huren, gaat 
het met Marinus’ bedrijf elk jaar beter. Hij hoopt dat 
zijn kleinzoon – nu negen maanden – hem over een 
jaar of achttien opvolgt. •

Andere onmisbaren 5
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www.wijkraadbinnenstad.nl

De Rabobrug en de macht van Corio

Lepelenmeertje

Het Lepelenburg staat na heftige 
regenval blank, omdat de grond 
ingeklonken is. Dat weet parkcoördi-
nator Wim Horst zeker. ‘Maandag 14 
januari hebben we met camera’s alle 
slangen van de drainage bekeken. Die 
zijn goed; het beetje slib dat erin zat 
hebben we doorgespoeld.’
Het camera-onderzoek toonde ook 
aan dat zijn eerste vermoedens, na-
melijk dat de 5.70 meter hoge stalen 
platen van de gloednieuwe singelbe-
schoeiïng de drains klemzetten, niet 
juist waren.
Horst erkent dat het park af en toe 
‘net een badkuip’ is. ‘Met Kerst was 
het bijvoorbeeld echt verschrikkelijk, 
overal plassen.’ De toplaag van het 

De Rabobrug wordt de verbinding voor 
voetgangers en fietsers die de Dichterswijk 
met de Binnenstad gaat verbinden over de 
sporen van het station, ongeveer vanaf het 
nieuwe Rabokantoor naar het Moreelsepark. 

Er is lang over het project, dat deels door de 
Rabobank wordt gefinancierd, gediscussieerd. 
De uitvoering van de brug wijzigde steeds. In 
principe zouden er van alle perrons naar de brug 
trappen komen. Er werd zelfs gesproken over lif-
ten. Dan weer waren de trappen verdwenen. 
Een volgende variant was de brug bouwen en 
pas later de trappen. Op dat moment was er nog 
geen duidelijkheid over de precieze locatie van de 
perrons. Langs de trappen kunnen de bewoners 
van de aanliggende wijken en medewerkers van 
de Rabobank, met veel tijdwinst, hun doel berei-
ken. Bovendien vergemakkelijken zij het overstap-
pen voor de NS reizigers en dragen zij bij aan de 
veiligheid van de perrons als een extra vluchtweg 
in geval van een calamiteit. Voetgangers, die van 
het station komen, hebben de keuze om door, 
of buitenom Hoog Catharijne naar de Binnenstad 
te lopen. 

’Van de zotte’ 
De gemeenteraad heeft zich voor de zomer-
vakantie van 2012 met algemene stemmen, in 
een motie, uitgesproken voor het gelijktijdig 
realiseren van brug en trappen. Eigenaar Corio 
van Hoog Catharijne is tegen het bouwen van de 
trappen. Volgens Corio ligt contractueel vast dat 
alle reizigers, die zich van het station naar de Bin-
nenstad begeven en omgekeerd, de route door 
Hoog Catharijne moeten nemen. 
Door de Rabobrug van trappen te voorzien, 
meent Corio potentiële bezoekers van Hoog 
Catharijne mis te lopen. Burgemeester en wet-
houders hebben laten onderzoeken of Corio zich 
terecht beroept op het contract. 
De resultaten van dat onderzoek zijn geheim en 
worden vertrouwelijk met de gemeenteraad 
besproken. Duidelijk is wel dat Corio zich met 
hand en tand tegen de bouw van de trappen zal 
verzetten. Een gemeenteraadslid zei, nadat 
burgemeester en wethouder hadden vastgesteld 
dat de motie van de gemeenteraad niet uitvoer-
baar is: ‘Het is toch van de zotte dat Corio de 
stad regeert ‘. Er zijn al mensen die van plan zijn 
om een petitie te organiseren tegen een besluit 

om de trappen van de Rabobrug niet te bouwen. 
Het zou een goede zaak zijn als de bewoners en 
andere belanghebbenden zich massaal uitspreken 
tegen de eis van Corio. 

Breedstraatbuurt 
Ruim een jaar geleden hebben de Klankbord-
groep Breedstraatbuurt en de wijkraad geprotes-
teerd tegen het verdwijnen van de straatmanager. 
Toen met succes, maar helaas is de straat-
manager nu toch verdwenen. Het grote voordeel 
van de straatmanager was dat hij het aanspreek-
punt was voor de bewoners en ondernemers van 
de Breedstraatbuurt en dat hij direct aanspreek-
baar was. Nu dreigt er een situatie dat men weer 
moet gaan zoeken naar de verantwoordelijke 
ambtenaren. Daarbij is het gevaar dat men door-
verwezen wordt van de een naar de ander en dat 
er uiteindelijk niets gebeurt. 
Klankbordgroep en wijkraad gaan weer het 
gemeentebestuur benaderen om tot een aan-
vaardbare oplossing te komen. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Lepelenburg 1 januari 2013 © Jan Verheugen

park is ingeklonken door intensief 
gebruik. De remedie: rolmatten met 
30 centimeter diep prikkende buisjes 
over het gazon halen voor betere af-
voer van vocht en toevoer van lucht. 
Horst gaat vaker prikken. ‘De eerste 
beurt stond gepland voor april, maar 
die gaan we doen zodra de vorst uit 
de grond is. We verhogen het aantal 
beurten van twee à drie keer naar vier 
à vijf keer per jaar.’

Evenementen
De stichting Behoud Lepelenburg 
die in december een brandbrief naar 
de gemeenteraad stuurde, krijgt zo 
gelijk. In acht jaar hadden de buurt-
bewoners niet meegemaakt dat het 

park zó blank stond.
De briefschrijvers noemden twee 
mogelijke oorzaken voor de water-
overlast: óf de grond is ingeklonken. 
Óf het drainagesysteem onder de 
grasmat, dat acht jaar geleden is ver-
nieuwd, is behoorlijk beschadigd.
Ze verwezen naar de vele evene-
menten die in dit gedeelte van het 
Zocherpark plaatsvonden, afgelopen 
jaar. Volgens hen worden deze steeds 
grootschaliger en neemt daarmee de 
aanslag op het park toe.
‘Waren de evenementen twintig jaar 
geleden bescheiden, nu is het bon 
ton om er geluidstorens, masten, 
grote tenten, koelinstallaties, podia, 
vlonders, generatoren, zeecontainers 

en al maar grotere vrachtauto’s op het 
park los te laten.’ Dat zorgt voor druk 
op gazon en bomen. 

Druk van betekenis
Enigszins zuur constateert stichtings-
secretaris Jan Verheugen dat eve-
nementen een soort vrijplaats lijken 
waar alles mag: zware installaties op 
boomwortels zetten, naast rijplaten 
rijden.
Hierin is park Lepelenburg overigens 
niet uniek: eerder deden zich soort-
gelijke problemen voor bij het groen 
rond de Piekenkermis, in het Wilhel-
minapark en bij de Parade op het 
Moreelsepark.
De stichting vraagt de gemeente om 
alleen evenementen toe te laten die 
geen druk van betekenis op het park 
uitoefenen: noch tijdens de opbouw, 
noch tijdens het afbreken, noch tij-
dens het festival zelf.
Op de evenementenkalender is te 
vinden wat het park Lepelenburg 
vorig jaar voor de kiezen kreeg: de 
kindervrijmarkt, Uitgekookt [in mei], 
benefietconcert Veritas en de Utregse 
meidenloop [beide in juni], het cul-
tuurfestival In Vervoering [twee dagen 
in augustus] en de Utrechtse Introduc-
tiedagen [vier dagen in augustus], de 
Culturele Zondag in september en de 
Singelloop [september]. •

Wijkbureau Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad in 2013 
Sietske van Dijk, Karlijn de Wit, Ilona Postma, Dymph 
de Beer, Titia Krug, Marlies Delsing en Sultan Yilmaz 
gaan elders binnen de gemeente werken. Goverien 
de Zwart, die eerst op wijkbureau Oost werkte, en Iris 
van Aken komen beiden naar de Binnenstad. 
Carolien Moerdijk, gebiedsmanager Veiligheid blijft 
‘op de binnenstad’, maar nu vanuit de afdeling 
Openbare Orde en Veiligheid. De balie van het ge-
meentelijk Informatiecentrum en het wijkbureau in 
de Neudeflat is gesloten per 1 januari. U kunt ons 
bereiken per telefoon 030 – 286 00 00, per mail 
binnenstad@utrecht.nl of meld u bij de portier van de 
Neudeflat aan de Vinkenburgstraat 26.

Het team van wijkbureau Binnenstad bestaat 
per 1 januari uit: Els Leicher, wijkregisseur, Luc 
Eerden, wijkadviseur, Bibian Pouw, officemanager, 
Nelleke Nagtegaal, Iris van Aken en Goverien de 
Zwart, medewerkers wijkbureau. 

Wij hopen natuurlijk dat onze service aan u, 
bewoners en ondernemers van de Binnenstad, 
hetzelfde blijft. Laat het ons anders weten. Wij wensen 
u een prachtig 2013 toe en we hopen op een goede 
samenwerking in onze mooie Binnenstad! •

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op dinsdag 26 februari en 26 
maart 2013. 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

Iets verloren of gevonden? 

tot 19:00 uur, op donderdag van 
9:00 uur tot 21:00 uur. 
 
Registratie
Voor de registratie van verloren en 
gevonden voorwerpen kunt u te-
recht op www.utrecht.nl/verlorenof-
gevonden. Ook kunt u via deze site 
een bewijsbrief van verlies of vermis-
sing opvragen voor uw verzekering. 
Wilt u na verlies van een paspoort, 

rijbewijs of id-kaart een nieuw 
document aanvragen bij Burger-
zaken, doe dan eerst aangifte bij 
de politie. Bij diefstal gaat u ook 
naar de politie. Voor vragen over 
gevonden en verloren voorwerpen 
belt u met het Depot Gevonden 
Voorwerpen op 030 - 41 00 414. 
Het depot is telefonisch bereikbaar 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag tussen 9.00 en 13.00 uur. •

Utrechtse oplaadpunten populairst van Nederland

Van alle oplaadpunten voor 
elektrische auto’s in Nederland is 
die op de Utrechtse Mariaplaats in 
2012 het vaakst gebruikt. In totaal 
is hier tussen mei en november 
2012 stroom opgeladen voor zo’n 
16.000 autokilometers. 

Wie een elektrische auto heeft, kan 
daarmee in Utrecht terecht bij 32 
openbare oplaadlocaties en 56 bij-
behorende parkeerplaatsen. Daarvan 
staan er 12 in de Binnenstad. ‘Het 
aantal oplaadpunten groeit mee 
met de markt’, vertelt Herman van 
Vuren. Hij is projectmanager Utrecht 
Elektrisch, een programma dat elek-
trisch rijden in de stad stimuleert. 

‘Bezitters van een elektrische auto 
kunnen bij de gemeente een op-
laadpunt aanvragen. Wij proberen 
dat vervolgens binnen 250 meter 
van de woning te realiseren.’ Naar 
verwachting zal de stad begin 2013 
al meer dan 50 oplaadlocaties tellen. 
En de gemeente schat in dat zij tot 
eind 2014 op basis van aanvragen 
maximaal 300 openbare laadlocaties 
zal aanleggen.

Veel energie
Behalve de Mariaplaats staan nog 
twee andere Utrechtse oplaad-
locaties in de landelijke top 10 van 
meest gebruikte laadpalen: Malie-
baan [op 2] en Oudenoord [op 8]. 

Waarom zijn de Utrechtse oplaad-
punten zo populair? ‘De Mariaplaats 
is natuurlijk een perfecte plek voor 
mensen die per auto de Binnenstad 
van Utrecht bezoeken. Je loopt 
vanaf daar zo het centrum in’, zegt 
Herman van Vuren. ‘We steken bo-
vendien veel energie in persoonlijk 
contact. Daardoor kunnen we goed 
inspelen op de behoeftes van inwo-
ners. Met als gevolg dat oplaadpun-
ten vaker worden gebruikt.’
Herman van Vuren is blij met de 
groei van het aantal elektrische 
auto’s in Utrecht. ‘Ze hebben geen 
lokale uitstoot en zijn dus schoon 
wanneer ze bijvoorbeeld in de 
Binnenstad rondrijden. Met behulp 

Door de sluiting van de balie 
van wijkbureau Binnenstad 
kunt u voor verloren en ge-
vonden voorwerpen niet meer 
terecht in de Vinkenburgstraat. 
Gevonden voorwerpen kunt u 
vanaf 2 januari afgeven bij de 
receptie van het stadhuis, Korte 
Minbroederstraat 2. 
Het stadhuis is geopend van 
maandag t/m vrijdag van 9:00 uur 

Per 1 januari 2013 verandert er veel bij wijkbureau Binnenstad. Er moet fors bezuinigd 
worden en de hele gemeente moet wijkgerichter werken. Consequentie hiervan is onder 
andere dat de samenstelling van wijkbureau Binnenstad verandert. 

van een actieplan willen we de 
luchtkwaliteit in Utrecht de komen-
de jaren verbeteren. De groei van 
het aantal elektrische auto’s speelt 
daarin een belangrijke rol.’ •

De medewerkers van wijkbureau Binnenstad per 1 januari 2013 © Willem Mes
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Zware voertuigen strenger gecontroleerd

Wie in de Binnenstad rijdt, kan hier 
en daar verkeersborden tegenko-
men waarop staat wat de maxi-
maal toegestane aslast is. Op veel 
plekken is dat 4000 kilo en voor de 
grachten 2000 kilo per as. ‘Deze 
bepalingen zijn er om de werven en 
oude huizen te beschermen tegen 
beschadiging’, legt Margriet Kragten 
uit. Zij is teamchef Toezicht en Hand-

having voor Binnenstad en Oost. ‘De 
bekende grachtkelders in Utrecht 
zijn er niet op gebouwd om zoveel 
gewicht te kunnen dragen. Het zou 
daarom voor kunnen komen dat de 
muren van deze werfkelders gaan 
scheuren en dat huizen verzakken. 
Ook worden de betonnen paaltjes 
die aan de zijkant van de weg en in 
bochten staan regelmatig omverge-

De fietsroute van Utrecht CS richting De Uithof is zwaar belast. Vooral 
op en rond de Lange Viestraat. ‘Het is er net een jungle’, zegt Edgar 
de Bruijn, projectmanager bij de gemeente Utrecht. ‘Dagelijks zigzag-
gen tienduizenden fietsers langs bussen en winkelend publiek. Om de 
druk te verminderen komen er twee alternatieve fietsroutes.’ 

Sluiproutes voor fietsers naar De Uithof

Velen die vanaf het Centraal Station 
richting De Uithof fietsen, komen 
over de Lange Viestraat. ‘Tot aan de 
Neude is het voornamelijk filerijden’, 
zegt De Bruijn. ‘Daarna splitst de 
fietsstroom: een deel fietst via de 
Voorstraat naar de Biltstraat. En een 
deel gaat via de Nachtegaalstraat 
naar het Wilhelminapark. Om de 
drukte rondom de Lange Viestraat 
te verminderen en de veiligheid te 
verbeteren, gaan we alternatieve 
routes voorstellen.’

Alternatief
De gemeente bedacht er twee. Al-
lebei door het noordelijke deel van 
de Binnenstad [zie kaartje]. Beide 

reden door vrachtwagens. Boven-
dien verzakken de straten, zodat er 
meer gevaar ontstaat voor fietsers 
en ander verkeer.’

Prioriteit
Bepalingen voor de maximale aslast 
zijn er al langer, maar die werden 
niet altijd streng gehandhaafd. 
Dat had te maken met een tekort 
aan capaciteit bij de politie, vertelt 
Margriet Kragten. ‘De handhaving 
ervan is overigens een taak van de 
gemeente, en die gaan we nu dan 
ook goed oppakken. Door klachten 
van burgers en de bevindingen van 

ons eigen personeel én van keten-
partners hebben we besloten dit 
veel voorkomende probleem meer 
prioriteit te geven.’ De handhavers 
van Toezicht en Handhaving Open-
bare Ruimte zullen in het vervolg dus 
streng gaan letten op de naleving 
van de aslastbepalingen. Ook de 
politie zal erop blijven controleren. 
Met mobiele weegapparatuur kan 
men ter plekke het gewicht van een 
voertuig controleren. De hoogte 
van de bekeuring voor een te hoge 
aslast hangt af van hoeveel te zwaar 
het voertuig precies is. Het bedrag 
kan variëren van € 130 tot € 900. •

Trillende keldermuren en omvergereden paaltjes in de bochten. Veel 
straten in de Binnenstad, en vooral de grachten, zijn niet gemaakt 
voor grote en zware vrachtwagens. Daarom mogen voertuigen bo-
ven een bepaald gewicht er niet komen. Gemeente en politie zullen 
daar streng op gaan controleren. 

haken aan op de bestaande routes 
naar De Uithof via de Voorstraat en 
de Biltstraat. ‘Het alternatief naar de 
Voorstraat gaat via het westen van 
de Binnenstad. Vanaf het Westplein, 
via Paardenveld, de Waterstraat, het 
Jacobikerkhof en de Breedstraat. De 
alternatieve route naar de Biltstraat 
loopt via het noorden van de Bin-
nenstad. Vanaf het Westplein en het 
Paardenveld, via de Van Asch van 
Wijckskade naar de Wittenvrouwen-
kade die vervolgens weer aansluit op 
de Biltstraat.’

Veilig
Hoe zijn deze routes tot stand geko-
men? ‘De alternatieven moesten vei-

Sinds december 2012 is park Lepelenburg een mooie 
acaciaboom rijker. De VVE Lepelenburg schonk de 
boom aan het park. Ook de plantgatverbetering en 
het water geven voor een jaar neemt de VVE voor 
haar rekening. Op woensdag 12 december plantten 
de bewoners samen met mensen van de gemeente de 
boom. Parkcoördinator Wim Horst droeg het gedicht 
Parkfilosofie van Oeke Kruythof voor. •

liger, sneller en comfortabeler zijn’, 
zegt De Bruijn. ‘Daarom bekeken 
we welke routes het minste aantal 
kruisingen en verkeerslichten bevat-
ten. Door die te vermijden, wordt 
de route veiliger én sneller.’ De 
gemeente werkt aan het verbeteren 
van vijf kruispunten voor fietsers. 

‘We vernieuwen een deel van de 
bestrating, vergroten bochten en 
verbeteren de lijnen op de weg. Kies 
je voor de alternatieve routes, dan 
vermijd je de drukke Lange Viestraat 
én fiets je door prachtige historische 
straten.’ •

Nieuwe boom voor Lepelenburg

© Merijn van der Vliet

Wijkbureau Binnenstad Wijkbureau Binnenstad
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In december werd de nieuwe speeltuin in de Korte Rozendaal 
feestelijk geopend ©Merijn van der Vliet

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

Wijkbureau Binnenstad: [030] 286 00 00, binnenstad@utrecht.nl, 
www.utrecht.nl/binnenstad, Twitter: @wbbinnenstad
U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken. 
Bel dan voor een afspraak of meld u bij de portier van de Neudeflat, 
Vinkenburgstraat 26. •

Grauw, grijs en ongezellig. Zo om-
schreven de omwonenden de speel-
plek. De kinderen misten schommels 
en andere leuke speeltoestellen. Hoe 
kon het weer een leuke plek worden 
voor jonge inwoners van de Zeven 
Streegjes? Om antwoord te krijgen op 
die vraag organiseerde de gemeente 
een bijeenkomst in buurthuis De 
Sjuut. Daarbij waren omwonenden 
en kinderen aanwezig. ‘We maakten 
met de wijkbewoners ter plekke een 
opknapplan voor deze locatie’, vertelt 
Titia Krug van wijkbureau Binnenstad.

Bontgekleurd
‘Groen’ is een belangrijk punt in het 
opknapplan. ‘Omwonenden vinden 
dat planten niet mogen ontbreken bij 
een speeltuin’, vertelt Titia. ‘Tegen de 
aangrenzende muren kwamen daar-
om klimplanten. Die groeien snel en 
bedekken de saaie muren in no-time. 
Ook kwamen er pergola’s waartegen 

de paars-roze clematis groeit. Wég 
met die grauwe uitstraling.’ 
De kinderen kozen zelf de speeltoe-
stellen. ‘Ze vonden dat er in ieder 
geval schommels, een glijbaan en een 
wipkip moesten komen,’ zegt Titia. 
‘In mooie kleuren.’ Op het pleintje 
aan de Korte Rozendaal staan daarom 
nu een nieuwe bontgekleurde wipkip, 
een felgroene glijbaan, een groot 
blauw klim-en-klautertoestel en twee 
schommels. De kinderen moesten 
dik een jaar wachten op hun nieuwe 
speelplek. Vanwege de verbouwing 
en renovatie van aangrenzende ap-
partementen heeft het werk een tijd 
stilgelegen. ‘Die vertraging was erg 
vervelend. Daarom zorgden we voor 
een feestelijke opening in december, 
met limonade, snoep en twee Zwarte 
Pieten. Het kleine pleintje aan de 
Korte Rozendaal kun je nu met recht 
een speeltuin noemen. Eén die past 
bij het mooie buurtje.’ •

Van grauw naar groen

Storing melden aan openbare 
verlichting? Bel de gemeente!

Wilt u een storing of defect melden aan de openbare verlichting? 
Dat kunt u vanaf 1 januari 2013 24 uur per dag doen via het algemeen 
telefoonnummer van de gemeente Utrecht: 030 – 286 00 00. Vergeet 
voordat u belt niet de straatnaam en het lichtmastnummer te noteren. 
Dat heeft de gemeente nodig voor een snelle afhandeling van het 
probleem. U kunt ook een melding doen via www.utrecht.nl. •

Een echte speeltuin in de Korte Rozendaal

Goed idee? Doe er iets mee!

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

Voorbeelden toegekende aanvragen [oktober t/m december 2012]:

•  Nieuwe beplanting voor plantenbakken Tuinstraat
• Extra verlichting plein Vredenburg
• Hekjes tegen fietsers in Zocherplantsoen
• Informatiebord Catharina tuinen 

Het leefbaarheidsbudget voor initiatieven in de buurt

Gemeenteberichten gaan digitaal

Begin 2013 wordt het mogelijk u voor de Gemeenteberichten te abonne-
ren via een e-mailservice. U ontvangt dan een e-mail op het moment dat 
er iets wordt gepubliceerd waarvoor u belangstelling hebt. Bijvoorbeeld 
als er een bouwvergunning in uw straat is aangevraagd. Bij de digitale 
melding is plaats voor een plattegrondje, zodat u meteen kunt zien waar 
iets gebeurt en of u daar belang bij hebt. Zodra er meer duidelijk is over 
dit onderwerp, informeren wij u hierover op www.utrecht.nl. •

Ook hanging baskets in uw straat?

Heeft u afgelopen jaar genoten van 
de geraniums in de Binnenstad en 
wilt u deze zomer ook hanging bas-
kets in uw straat? Doe dan een aan-
vraag uit het leefbaarheidsbudget. 

Ook als uw straat afgelopen jaren 
hanging baskets heeft gehad, 
moet u ze dit jaar opnieuw aan-
vragen. 

Op www.utrecht.nl/leefbaarheids-
budget vindt u het aanvraagfor-
mulier. Bij dit formulier moet u tien 
handtekeningen van medeaanvragers 
uit uw straat meesturen. Het onder-
nemersfonds zorgt voor hanging 
baskets in de straten in het kernwin-
kelgebied.

Voorwaarden
Niet iedere straat is geschikt voor 
hanging baskets. Baskets kunnen 
bijvoorbeeld alleen hangen aan 
staande lantaarns; straten met veel 
bomen komen vanwege de schaduw 
niet in aanmerking en ook veel ver-
keersborden of een sterk verminder-
de lichtopbrengst van de lantaarns 
zijn redenen om geen hanging 
baskets op te hangen. De gemeente 
bekijkt elke aanvraag apart. Stuur 
uw aanvraag, met handtekeningen, 
op voor 1 maart 2013. Voor de 
hanging baskets is een vast budget 
gereserveerd. De gemeente behan-
delt de aanvragen op volgorde van 
binnenkomst en op = op. Zorg dus 
dat u er op tijd bij bent! •.

Wijkbureau Binnenstad

Het was niet meer dan een betonnen plaat met daarop een wipwap 
en een kapotte wipkip. De speeltuin in de Korte Rozendaal paste to-
taal niet in het straatbeeld van het pittoreske buurtje de Zeven Steeg-
jes. Daarom werd de speelplaats op verzoek van bewoners flink onder 
handen genomen, met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. 
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Politiek

Bruisende festijnen 
Het is een goede gewoonte elkaar 
aan het begin van het jaar geluk 
toe te wensen. Ook in gemeen-
teverband. 2013 begon met een 
druk bezocht Nieuwjaarsfeest. De 
voornaamste boodschap van de bur-
gemeester was dat we niet zonder 
elkaar kunnen, dat we elkaar nodig 
hebben, zeker nu het minder goed 
gaat. Alleen samen houd je een stad 
draaiende. Hij zei: ‘Elkaar persoonlijk 
ontmoeten is namelijk van een nog 
groter belang dan u misschien al 
denkt. Anderen zijn een voorwaarde 
voor je bestaan. ‘ Wij van de PvdA 
fractie zeggen dat de burgemeester 
van harte na en hopen dat u in de 
buurt bestaande contacten kunt 
verstevigen en nieuwe mensen wilt 
verwelkomen.  

Roze Zaterdag 
Dit wordt een jaar wordt vol activi-
teiten. Utrecht is weliswaar afgeval-
len als kandidaat voor de Europese 
Hoofdstad, maar de basis waarop 
die kandidatuur rustte is niet smaller 
geworden. Integendeel. 
2013 is het jaar waarin de nationale 
viering van de Bevrijding in Utrecht 
van start zal gaan. Het bevrijdings-
vuur wordt hier in Utrecht ontsto-
ken.2013 wordt ook het jaar van 
de Nationale Roze Zaterdag op 29 
juni, een feestelijke dag rondom de 
emancipatie van de homoseksuele 
en lesbische stad- en landgenoten. 
In 2013 ontvangt Utrecht het Euro-
pees Jeugd Olympisch Festival met 
ruim drieduizend jonge toptalenten 
van 13 tot 19 jaar, die hun krachten 
meten in negen sporten. 

Spetterend en bruisend 
Maar voor alles is 2013 het jaar 
van de Vrede van Utrecht. Uit de 
toerspraak van de burgemeester: 
‘Driehonderd jaar geleden overspoel-
den diplomaten en hun personeel 
uit vrijwel alle Europese landen onze 
stad voor een grote vredesconfe-
rentie. Meer dan een jaar lang was 
Utrecht een smeltkroes van Euro-
peanen en konden ook de burgers, 
behalve van files van koetsen in de 
Choorstraat, genieten van muziek, 
theater, vuurwerk, fakkeloptochten. 
Want de diplomaten moesten wor-
den geamuseerd. Niet alleen werd 

de Europese vrede getekend, ook 
voor de stad was het een ongeëve-
naard jaar dat het verdient opnieuw 
opgeroepen te worden. ‘Er zijn rond 
de Vrede van Utrecht al talloze activi-
teiten gepland door de loop van het 
jaar heen, dat kunt u op de website 
lezen, maar het weekend van 21 
tot 23 juni is speciaal bedoeld om 
bijeenkomsten rond dit thema in 
de buurt te organiseren. Dus laat u 
uitdagen en ga aan de slag. Laat de 
midzomerdagen van 2013 hoogte-
punten zijn van feestelijke ontmoe-
tingen, spetterende bijeenkomsten 
en bruisende festijnen in de Binnen-
stad. •

Mooie tijd voor 
bewoners 
In voorgaande jaren zijn er beloftes 
gedaan, die dit jaar worden ingelost. 
Ik denk maar aan de festiviteiten rond 
de Vrede van Utrecht, de oplevering 
van TivoliVredenburg en de defini-
tieve plannen voor het nieuwe sta-
tionsplein Oost/stadszijde. En reken 
erop dat de politieke partijen nog 
een hoop beloftes willen waarmaken 
in dit laatste jaar voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Een mooie tijd 
voor bewoners, belanghebbenden 
en hun vertegenwoordigers om op 
de valreep van deze [of de drempel 
van de volgende] collegeperiode nog 
zaken te doen. 
Beloftes worden ook wel eens niet in-
gelost en zelfs gebroken. Dit gebeurt 
ook door de Jaarbeurs, waarvan we 
meer verantwoordelijkheid hadden 
verwacht. In mei 2011 was het einde-
lijk zover dat de afspraken uit 2006..., 
jawel, uiterlijk eind 2013 zouden 
leiden tot een gezamenlijke structuur-
visie voor het Jaarbeursgebied. Een 
gebied dat samen met het Westplein 
e.o. straks hoort tot het vergrote en 
vernieuwde stadshart van Utrecht. 
Al 1,5 jaar wachten we nu op een 
keuze van de Jaarbeurs of ze zich 
noord-zuid of oost-west wil ontwik-
kelen, waarna we kunnen beginnen 
met het plannen maken. GroenLinks 
overweegt liever een nieuwe belofte 
aan de stad: we gaan als gemeente 
gewoon zelf beginnen met de be-
trokken bewoners en ondernemers 
die graag nu aan de slag gaan. En we 
laten mogelijk de Jaarbeurs tot einde 
erfpachtcontractdatum 2019 maar 
even liggen. 
 

Houd ons scherp 
Ook de belofte ‘Utrecht aantrekkelijk 
en bereikbaar ‘ van GroenLinks en dit 
college vraagt nog een stevige inzet 
met concrete maatregelen. Natuurlijk 
willen we allemaal graag ook nu re-
sultaten zien, maar ingrijpend beleid 
stuur je op een langere termijn dan 
één collegeperiode. Dus de positieve 
effecten van de onlangs besloten 
sneltram om de zuid naar de Uithof... 
die belofte is ‘under construction‘! 
Houd ons scherp en spreek ons aan 
om van 2013 een succesvol jaar te 
maken met hopelijk veel ingeloste 
beloftes. •

Chiel Rottier 

Nieuwjaarsvoornemens 
Nieuwjaar is een moment voor goede 
voornemens, beloften aan jezelf. Ook 
in de politiek hebben we er daar veel 
van: niet alleen aan het begin van 
de raadsperiode, maar ook rond het 
nieuwe jaar blikken we als fractie 
graag vooruit. Wat willen we in 2013 
bereiken? Wat is er blijven liggen of 
waar horen we veel over van bewo-
ners?

Voor de Binnenstad zijn er zo een 
aantal onderwerpen te noemen.We 
willen in 2013 graag dat u het verschil 
gaat zien tussen de bouwput die het 
Stationsgebied nu nog is en hoe dat 
moet worden. Het Vredenburg [met 
bushalte voor het nieuwe Muziek-
paleis!] wordt weer een prettige win-
kelstraat. Met extra fietsenstallingen is 
er weer meer ruimte op straat.

De bereikbaarheid per fiets en auto 
kan ook nog een stuk beter. Het geld 
voor de hoofdfietsroutes ligt alweer 
een paar jaar op de plank. Het college 
moet dat nu echt gaan besteden. Dat 
geldt ook voor het budget voor de 
openbare ruimte. Een motie van het 
CDA daarover werd breed gesteund, 
maar de uitvoering laat nog op zich 
wachten. Zonde!

Daarnaast wil het CDA in 2013 
opnieuw bezinnen op de rust in de 
Binnenstad. We krijgen veel reacties 
binnen over evenementen en de over-
last die daarmee gepaard gaat. Drukte 
en festivals maken Utrecht wat het is, 

maar er moet wel een goede balans 
zijn. We zullen daar in ons vergun-
ningenbeleid opnieuw naar moeten 
kijken.

En een voornemen dat voor 2013 
blijft staan, is het behoud van de rust 
op zondag. Het CDA zal de koopzon-
dagen niet uitbreiden, die belofte kan 
ik u in ieder geval doen!

Heeft u vragen of wilt u reageren, 
neem dan contact met me op. • 

Sander van Waveren 
s.van.waveren@utrecht.nl 

06-14367390 of cda@utrecht.nl 
2861123

Gemiste kans 
Belofte maakt schuld. Als het aan de 
VVD ligt, geldt dat ook in de richting 
van de parkeerder in de Binnenstad. 
Of het nu een bezoeker is of een be-
woner, allen betalen een vorstelijk ta-
rief . En wie ergens goed voor betaalt, 
die mag verwachten dat daar ook 
een goed product tegenover staat. 
Een mooie en goed onderhouden 
parkeerplaats. Die belofte wordt door 
het stadsbestuur niet waargemaakt. 
Parkeerders moeten hun auto’s voor-
zichtig inparkeren in krappe hoekjes 
langs grachten en straten, waar deze 
het zicht ontnemen op de schoon-
heid van de Binnenstad. De opbrengst 
uit de vele parkeereuro’s wordt niet 
gebruikt voor parkeervoorzieningen, 
maar om allerhande andere gemeen-
telijke uitgaven mee te dekken. Daar-
door wordt investeren in gebouwde 
parkeervoorzieningen onmogelijk. Een 
gemiste kans voor de kwaliteit van 
de stad. Het kan nog erger. Met de 
nieuwe parkeernota belooft het stads-
bestuur om parkeerplaatsen op te 
heffen zonder deze te vervangen door 
gebouwde parkeervoorzieningen. Het 
betekent meer vruchteloze rondjes 
rijden door straten en stegen op zoek 
naar een plekje. Een belofte voor 
ergernis dus. Een belofte voor zich 
bekocht voelen, omdat ondanks hoge 
parkeertarieven, minder waar voor het 
geld wordt geboden. Een belofte voor 
een ongastvrije Binnenstad. De VVD 
hoopt dat het een loze belofte blijft. • 
       
         Willem Buunk
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Vr 25 Theater Kikker
20.00 Nationale Reisopera: 
Opera in zakformaat; 
Puccini, La Bohème; € 20/17 
ook op 26/1

Vr 25 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Risto Joost mmv 
Concerto Palatino: Music for 
Kings; werken van o.a. Tallis 
en Purcell; € 23,50/10

Vr 25 Jacobikerk
20.15 Groot Omroepkoor 
olv Stefan Parkman; werken 
van o.a. Purcell, Escher, 
Brahms en Bruckner; 
€ 30/24

Za 26 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Nelleke den Broeder 
[sopraan] en Jan Hage 
[orgel]; werken van Dupré 
en Vierne; collecte

Za 26 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest 
olv Haiko Boonstra mmv 
Rosanne Philippens [viool]; 
Glinka, Spaanse Ouverture 
Nr.2; Borodin, 2e Symfonie; 
Tsjaikovski, Vioolconcert

Za 26 Theater Kikker
20.00 Nationale Reisopera: 
Opera in zakformaat; 
Puccini, La Bohème; € 20/17

Zo 27 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
[orgel]: Russische Vesper; 
collecte; info www.scholada-
vidica.nl

FEBRUARI
Vr 1 Pieterskerk
20.15 Kamerkoor VENUS olv 
Gijs Leenaars mmv Ensemble 
Ludwig; Rihm, Vigilia; 
€ 17,50/12,50

Vr 1 Geertekerk
20.15 Narratio kwartet en 
Ronald Brautigam [piano]; 
Beethoven, strijkkwartet op. 
74; Brahms, pianokwintet 
op. 34; € 27,50

Za 2 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Cantores Martini:  
Muziek bij het feest van 
Maria Lichtmis; Motetten 
van Lasso en Manneke; 
collecte

Zo 3 Willibrordkerk
14.00 Vocaal ensemble 
Kamerijk olv Kaspar Ditters; 
Dufay, Missa Se la Face ay 
pale; collecte

Zo 3 Pieterskerk
15.00 Het Nederlands 

Filmorkest olv Pieter van Nes 
mmv projectkoor: Oorlog 
en Vrede; muziek uit o.a. 
Platoon, Munich, Avatar en 
King’s Speech, met filmbeel-
den; € 12,50

Zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 126 
Erhalt uns, Herr, bei deinem 
Wort; collecte

Do 7 RASA
20.00 Gaudeamus Jonge 
Componistenbal; € 15/12 
ook op 8/2

Vr 8 RASA
20.00 Gaudeamus Jonge 
Componistenbal; € 15/12

Vr 8 Geertekerk
20.00 Koorprojekt Opus 
olv Anne Sollie mmv Onno 
Spreij [regie]; Kleiberg, David 
and Bathseba; € 25/7,50

Vr 8 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor, Cappella Amsterdam 
e.a. olv Kaspars Putnins: 
Meesters en gezellen; Bach, 
Komm, Jesu, komm; Saar-
iaho, Tag des Jahrs; Martin, 
Messe pour double Choeur 
[delen]; Brahms, Drei 
Gesänge; Murray Schafer, 
Gamelan; Tormis, Hand Mill 
Game; € 23,50/10

Za 9 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Domcantorij olv Remco 
de Graas; Barbe, Nunc 
dimittis; Pepping, Die Weih-
nachtsgeschichte; collecte

Za 9 Wilhelminakerk
15.30 Verenigd Utrechts 
Symfonieorkest olv Reinier 
Bavinck mmv Wilfred Folmer 
[orgel]; € 8

Za 9 Jacobikerk
20.00 Coqu olv Erik 
Van Nevel mmv Concerto 
Currende en Francine van 
der Heijden en Nicola  
Wemyss [sopraan], Peter de 
Groot [altus], Kevin Skelton 
[tenor] en Marc Pantus 
[bas]; Bach, Hohe Messe; 
€ 30/25 ook op 10/2

Za 9 Singelkerk
20.15 Kamerorkest Trajec-
tum olv Manuel Visser mmv 
Maarten Jansen [cello]; 
werken van Dvorak en 
Tsjaikovsky; € 15

Zo 10 Geertekerk
15.30 Coqu olv Erik Van 
Nevel mmv Concerto Cur-
rende en Francine van der 
Heijden en Nicola  Wemyss 
[sopraan], Peter de Groot 
[altus], Kevin Skelton [tenor] 

en Marc Pantus [bas]; Bach, 
Hohe Messe; € 30/25

Do 14 Merkaz
20.00 Orion Ensemble: 
Het Rozeneiland; €15

Za 16 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage [orgel]; 
Reger, Choral-Phantasie 
‘Straf mich nicht in deinem 
Zorne’ op. 40:2; collecte

Za 16 Willibrordkerk
20.15 Musica Vocale 
olv Rob Vermeulen; 
Rachmaninov, Vespers; € 13

Zo 17 Willibrordkerk
14.00 Hesther Oor 
[sopraan], Jeanette van den 
Berg [mezzosopraan] en 
Jacqueline Hoekstra [alt] 
mmv Bas Groenewoud 
[orgel] en Strijkkwintet 
Hava: Pure Italiaanse passie; 
Tartini, Stabat Mater; Abos, 
Stabat Mater; werken van 
Boccherini en Frescobaldi; 
collecte

Zo 17 Geertekerk
16.00 Shunské Sato [viool] 
en Richard Egarr [klavecim-
bel]: Bach en Corelli; 
€ 28/10

Zo 17 Janskerk
19.30 Bach Choir & 
Orchestra of The Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Mozart, Requiem en 
Krönungsmesse; € 70

Di 19 Buurkerk / Museum 
Speelklok
14.30 Holland Opera: De 
Toverpiano [kindervoorstel-
ling]; € 14,50/10,50/5 t/m 
23/2

Di 19 Geertekerk
20.00 Céline Scheen 
[sopraan], Philippe Pierlot 
[viola da gamba] en Eduardo 
Egüez [luit en theorbe] mmv 
Sophie Gent en François 
Fernandez [viool] en 
François Guerrier [klavecim-
bel]: Smachtende airs de 
cour; werken van Lambert, 
Richard, Valett, Huygens en 
Desart; € 23/7

Vr 22 Pieterskerk
20.15 Cappella Amster-
dam olv Geoffroy Jourdain: 
Cristaux de temps; werken 
van hedendaagse Franse 
componisten; € 23,50/10

Za 23 Jacobikerk
10.00 Meezing-Mattheus 
olv Gilles Michels mmv 
USKO-orkest; € 40 info 
www.meezingconcerten.nl

Za 23 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-

ziek: Strijkersensemble van 
de Domcantorij en Lester 
Lardenoye [alt]; Vivaldi, 
Stabat Mater; collecte

Za 23 Janskerk
19.30 Bach Choir & Orches-
tra of The Netherlands olv 
Pieter Jan Leusink; Mozart, 
Requiem en Krönungsmes-
se; € 70

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

Do 28 Fentener van Vlis-
singenzaal
12.30 Utrecht String Quar-
tet mmv Mikhail Zemtsov 
[altviool]; Beethoven, Strijk-
kwintet op 29

MAART
Vr 1 Pieterskerk
20.15 Nederlands Studen-
ten Kamerkoor olv Kurt 
Bikkembergs mmv  Annelies 
Vrieswijk [saxofoon]: Angels 
& Demons; werken van o.a. 
Britten, Weir, Bikkembergs 
en Tormis; € 17,50/12,50

Za 2 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Domcantorij olv Remco 
de Graas; Poulenc, Quatre 
motets pour un temps de 
pénitance en Sept répons 
des ténèbres; collecte

Za 2 Willibrordkerk
20.15 Multiple Voice olv 
Paul de Kok: Koorwerken 
voor de Passietijd

Zo 3 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Kijken kijken kopen; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 3 Doopsgezinde Kerk
15.00 Kamerkoor Sforzato 
olv Vincent Doek: Miserere; 
werken van Bach, Byrd, 
Miskiewicz en Lasso

Zo 3 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 
Gerrit Maas; BWV 102 Herr, 
deine Augen sehen nach 
dem Glauben; collecte

Za 9 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage [orgel]; 
Dupré: Le chemin de la 
croix; collecte

Za 9 Schillertheater
20.30 Charlotte Stoppelen-
burg [alt-mezzo] en Peter 
Lunow [piano]; Lunow, 
Liederencyclus; € 16/14

Zo 10 Geertekerk
16.00 UMA-Kamerorkest 

olv Marco Bons mmv Jeanny 
Beerkens [cello]; Brahms, 2e 
symfonie; Rota, 1e cellocon-
cert; € 12/10

Vr 15 Pieterskerk
20.15 Monteverdi Kamer-
koor Utrecht en Strijps 
Kamerkoor olv Wilko 
Brouwers mmv Klaas 
Vellinga [harmonium] en 
Manja Smits [harp]: The 
unbearable lightness of 
music; werken van Dvorak, 
Janacek en Eben; € 15/10

Vr 15 Schillertheater
20.30 Gerard Zuyderhoff 
[klarinet en voordracht] en 
Regina Ederveen [harp]: 
Van Gogh; € 16/14

Za 16 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek; Zelenka, 
Lamentationes Jeremiae; 
collecte

Za 16 Lutherse Kerk
16.00 Utrechts Vocaal 
Ensemble olv Jeroen 
Spitteler: Lust for Life

Zo 17 Catharina-
kathedraal
14.30 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard Beem-
ster: Passieconcert

Zo 17 Geertekerk
20.00 Emmy Verhey [viool] 
en Paul Komen [piano]

Do 21 Jacobikerk
19.30 USKO olv Gilles 
Michels; Bach, Mattheus-
Passion; € 17,50/12,50

Vr 22 Jacobikerk
20.00 Kamerkoor Cantiago 
olv Herman Mussche mmv 
Gerrit Christiaan de Gier 
[orgel]; werken van o.a. 
Mendelssohn, Brahms en 
Van Eersel

Za 23 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Domcantorij olv Remco 
de Graas; Bach, Johannes-
Passion; collecte

Za 23 Jacobikerk
14.00 Bach Choir & Orches-
tra of The Netherlands olv 
Pieter Jan Leusink; Bach, 
Mattheus-Passion; € 70 ook 
om 19.00

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

Vr 29 Geertekerk
09.30 Meezing-Mattheus 
olv Madeleine Ingen Housz; 
€ 49 info www.meezing-
concerten.nl
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winterkeerkring
ik heb geen enkel blad meer 
sprak de boom 
ik heb mijzelf ontledigd 
de afgesleten woorden 
heb ik weggedaan 
het verglijdende bestaan 
schier dichtgeslibd 
 
ik trek mij terug 
in de stilte van het wachten 
de winterkeerkring  

waarin ik de hoop hervind 
en de kracht van de belofte 
om hernieuwd 
weer op te staan  

dan zal het lente zijn   

Oeke Kruythof 

Anders dan de mooi gerestaureerde Zeven 
Steegjes bij het Ledig Erf zien de Zeven 
Grachtstegen in het hart van de Binnenstad 
er niet allemaal even aantrekkelijk uit. De 
Zakkendragerssteeg en de Drieharingen-
straat kunnen er redelijk mee door, maar de 
Hamsteeg, het Jodenrijtje, de Lauwersteeg, 
de Hekelsteeg en de Massegast verdienen 
veel beter. 

De Drieharingenstraat is na een moeilijke periode 
een horeca-leven begonnen; de Zakkendragers-
steeg is al poos een prettig verbindingsstraatje tus-
sen Oudegracht en Vredenburg met een aardige 
variëteit aan winkels, horeca en bovenwoningen. 
Mia de Lorenzo, lid van de vereniging Grachtste-
gen: ‘Als je het vergelijkt met twintig jaar geleden 
is in alle stegen veel verbeterd. Het was er toen 
echt verschrikkelijk. We hebben al heel wat bereikt 
dankzij schoonmaakacties, aanpak van drugsover-
last en ledverlichting in de bestrating. Maar we 
willen meer: alle stegen moeten beter, interessan-
ter, veiliger door meer sociale controle.’ 
Om dat te bereiken richtte Grachtstegen de 
Stichting Ontwikkeling Stahte op. Om aan een 
startkapitaal te komen stortten de bestuursleden 
[een bewoner, eigenaren van panden en Gerard 
van Dortmond, die een schoenenzaak [uit 1864] 
in de Lange Elisabethstraat had, en lid is uit liefde 
voor Utrecht] allemaal een fors bedrag in de kas. 
Stathe is de oude naam voor het gebied. Bedrijvig-
heid, handel en wonen kwamen er sinds het einde 
van de Middeleeuwen samen. 
In overleg met de gemeente liet de stichting een 
plan maken om stap voor stap, met maatregelen 
die niet zo veel hoeven te kosten, de aantrekkelijk-

Grachtstegen mooier maken

heid van de stegen te vergroten. Zulke maatrege-
len zijn bijvoorbeeld: meer bloembakken en overal 
hetzelfde soort verlichting [die eerder aangaat 
dan in de rest van de stad omdat het in de stegen 
sneller donker is]. Maar veel belangrijker is nog dat 
er op straatniveau weer wat te zien en te beleven 
valt. Dat is nu helemaal niet zo. Er is een overkill 
aan blinde muren, aan achteruitgangen, aan 
dichtgemaakte gevels. Er zijn nauwelijks etala-
ges, er komt maar op heel weinig plaatsen uit de 
bebouwing licht naar buiten. 
Er loopt ook haast niemand. Zo nu en dan zie je 
wel een fietser, die via de stegen het voetgangers-
gebied doorkruist, zonder veel kans dat een agent 
hem betrapt.
Hylkema Consultants, inrichter van onder meer 
hotel Karel V en Paushuize, maakte in opdracht 
van Stahte het plan van aanpak. Op veel plaatsen 
moeten vitrines of etalages komen in plaats van 
de blinde muren die er nu nog zijn. Ook veel meer 
groen zou schelen. 
Opmerkelijk is Ubo Hylkema’s idee om in het 
Jodenrijtje de muren te beschilderen met een zeer 
vrij interpretatie van hoe het steegje er uitzag voor-
dat in 1976 in verband met de nieuwbouw van 
de Hema de hele oostkant van die steeg, de hele 
westzijde van de Lauwerssteeg en vijf panden aan 
de Steenweg zonder sloopvergunning en zonder 
goedgekeurd bouwplan werden kaalgeslagen. [De 
Hema is een aardige winkel, maar wat daar toen 
gebeurde was een schande, D.F.].
Drie van de Zeven Grachtstegen [Lauwerssteeg, 
Jodenrijtje en Hamsteeg zijn zo smal dat hun rol 
heel beperkt zal blijven. Voor Hekelsteeg en Mas-
segast daarentegen zijn er mooie perspectieven. •
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Gulle gevers
Een oproep in deze krant om 
ons in deze moeilijke tijden te 
steunen, heeft vorig jaar duizend 
euro opgebracht, een bedrag 
waarvan wij niet durfden dromen. 
Alle gulle gevers van harte bedankt. 
We geven de garantie dat wij het 
geld uitsluitend voor noodzakelijke 
uitgaven gebruiken.
Mocht u ons dit jaar weer willen 
bijstaan, dan zeer graag. Wij 
hebben ING-bankrekeningnummer 
245122.

Dick Franssen


