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Stond in een vorig collegeprogramma, 
toen Leefbaar Utrecht nog een do-
minante rol in het gemeentebestuur 
speelde, dat totale opheffing van de 
verplichte winkelsluiting op zondag 
afhing van een referendum (de uitslag 
acht jaar geleden was ‘nee’), nu was 
daarover niets afgesproken. En zo 
konden, zonder dat de bewoners van 
Utrecht iets gevraagd was, onder het 
motto ‘vrijheid, blijheid’ de teugels 
worden gevierd. Tot genoegen van de 
grote winkelketens en de uitgaanssec-
tor. Maar veel kleine middenstanders, 
een flink deel van het winkelpersoneel 
en een groot aantal bewoners van de 
Binnenstad zijn er niet blij mee. 

Dalende omzetten
Utrecht loopt met de invoering vooruit 
op de behandeling van een wijziging 
van de winkelsluitingswet in de Eerste 
Kamer. Gemeenten die in afwachting 
daarvan hun beleid al willen verande-
ren, mogen dat alleen na zorgvuldige 
afweging (o.a. horen van omwonen-
den en personeel). Het college van 
beroep voor het Bedrijfsleven draaide 
op grond van slordige besluitvorming 
uitbreiding van de koopzondag in 
Tilburg terug.
De winkelbedrijven die voorstander 

zijn van de verruiming hopen dat zij 
dankzij de zevende dag de voortdu-
rende trend van omzetdaling kunnen 
ombuigen. Van de winkeliers die 
tegen de maatregel waren, opent 
een deel toch op zondag de deuren, 
vrezend anders nog meer omzet te 
kwijt te raken. 
Een belangrijk argument van ‘Harrie’ 
is dat de stad niet kan achterblijven bij 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 
waar al enkele jaren geen zondagslui-
ting meer is. Utrecht verliest daardoor 
aan concurrentiekracht. 

Expertmeeting
Hoe groot dat verlies is wordt uit 
cijfers van de gemeente niet duidelijk. 
De omzetten in de binnensteden 
van alle vier grote steden zijn de 
laatste jaren mede als gevolg van de 
opkomst van het internetwinkelen 
achteruitgegaan, in Utrecht niet meer 
dan elders. Minder zelfs, zo werd 
duidelijk uit cijfers die Brigitte Hulscher 
van Economische Zaken 5 februari 
presenteerde op de Expertmeting 
Leegstand Detailhandel. De Utrechtse 
Binnenstad (inclusief Hoog-Catharijne) 
komt qua omzet aan niet-dagelijkse 
goederen op de eerste plaats, zowel 
per vierkante meter vloeroppervlak als 
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Colofon

Sanne Kloosterboer, zesdejaars studente medicijnen, hoeft niet 
te verhuizen naar Amsterdam. Op de raadsinformatie-avond 
over het ‘Burgerinitiatief Utrecht elke zondag open’ kondigde 
ze aan te vertrekken als de gemeenteraad ‘nee’ zou zeggen 
tegen Harrie, het mannetje dat altijd wil winkelen. Door de 
week heeft ze nooit tijd om inkopen te doen, en op zondag 
kon het niet. 
Op 3 maart was het zover: Sanne en Harrie konden vanaf die 
dag elke zondag boodschappen doen. En meteen was het op 
sommige plaatsen al een beetje druk in de stad, vooral als je de 
bezoekers van de bibliotheek meerekende. Van één tot vijf was 
het daar uitverkoop van afgeschreven CD’s en boeken, en van 
de enorme collectie LP’s. Een euro per stuk kostten ze. 
Vooral op die LP’s kwamen honderden mensen af: verzame-
laars en handelaren, die zowat door hun hoeven zakten van de 
vrachten die ze meenamen. 
Buiten, op de Stadhuisbrug, vierden het Uitbureau en de orga-
nisatoren van de Culturele Zondag de moderniteit, in de biblio-
theek namen we definitief afscheid van de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Wat speelden de LP’s met hun fantastische 
hoezen een enorme rol in ons leven. Er was op artistiek gebied 
voor ons niets dat meer betekende. 
Voor een tientje gekocht, en daarmee naar huis, over het 
Oudkerkhof, waar veel winkels open waren. Bij ons thuis was 
kleinzoon Timo (16) langsgekomen. Ik vroeg hem wat hij van 
de zondags-opening vond. ‘Wel makkelijk’, zei hij, ‘maar om 
morele redenen ben ik er tegen. Je kunt de kleine winkeliers dit 
niet aandoen. Ze hebben nooit meer vrij.’
Niks moderniteit, maar armoede, derde wereld. De schamele, 
volgepropte winkeltjes zijn daar open tot laat in de avond, in de 
hoop op toch nog een klant. Een treurig bestaan. 
Maar één dag in de week blijven ze wèl gewoon dicht. •
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Giften:
Financiële steun van bewoners, 
bedrijven en instellingen en 
is van harte welkom op ING 
bankrekening 245122 ten 
name van Binnenstadskrant, 
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‘gift’.
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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
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absoluut. De geschatte omzet in 2011 
in Utrecht was 470 miljoen (tegen 
717 miljoen in 2004) in Den Haag 447 
miljoen, in Rotterdam 435 miljoen en 
in Amsterdam 356 miljoen. 
Behalve in de Binnenstad liepen ook 
de omzetten in Cityplaza in Nieuwe-
gein, in Zeist-Centrum en in Groot-
winkelcentrum Kanaleneiland fors 
terug. Grote winnaar is - dankzij Ikea 
– de woonboulevard, met een groei 
van 46 procent tot 182 miljoen.

De indieners van het burgerinitiatief ‘Harrie’ hebben hun zin. 
Dankzij een meerderheidsbesluit van de gemeenteraad (D66 en VVD 
voor, PvdA en GroenLinks verdeeld, SP, CDA en ChristenUnie tegen) 
mogen de winkels voortaan altijd zeven dagen per week open. 
De wijkraad voor de Binnenstad is in deze kwestie niet om advies 
gevraagd. Ook heeft de wijkraad de zaak niet op eigen initiatief op 
de agenda gezet. Op de raadsinformatie-avond zei voorzitter Hans 
Dortmond dat naar zijn idee de meeste leden tegen de verruiming 
zijn. Er zijn echter ook enkele voorstanders, onder wie Jacques Blom-
mendaal, namens Centrummanagement één van de initiatiefnemers 
van ‘Harrie’.

Alle dagen shoppen

De leegstand in heel Utrecht is laag, 
behalve op de Amsterdamsestraat-
weg (10 procent) en in The Wall (17 
procent). 

Niet meer gratis parkeren
Op alle zondagen geldt nu ‘s middags 
betaald parkeren. Een motie van de 
SP om daarvan af te zien, haalde het 
niet. Parkeren op zondag is voor de 
bewoners fors moeilijker geworden. 
Afgezien van de maandelijkse koop-
zondag was het overdag makkelijk 
een plekje te vinden, nu is het vaak 
lang rondjes rijden. Voorbij is ook de 
tijd dat middagbezoek, dat per auto 
kwam, geen parkeerkosten had. 
De musea, voorstanders van de ver-
ruiming, gaan misschien merken dat 
de klandizie op zondag eerder af- dan 
toeneemt, zeker als ze in hun publici-
teit melden dat in Utrecht het parke-
ren op zondag nu altijd geld kost.
De gemeente berekende nog niet wat 
de invoering van verruiming betekent 
voor de luchtkwaliteit, maar dat ze 
een negatieve invloed heeft is zon-
neklaar. Het effect van de maatregelen 
die verkeerswethouder Lintmeijer in 
petto heeft wordt er voor een deel 
door tenietgedaan. •

Dick Franssen

De detailhandel in de Binnenstad heeft 
goud in handen. Dat vindt hoogle-
raar economische geografie Oedzge 
Atzema. Utrecht is een snelgroeiende, 
jonge stad. Het aantal potentiële 
klanten is groot, wat betekent dat er 
volop kansen liggen. Er zijn echter ook 
bedreigingen: te weinig onderschei-
dende uitstraling, remmende werking 
van de parkeertarieven en te weinig 
ondernemerschap, dat wil zeggen niet 
voldoende inspelen op nieuwe ontwik-
kelingen. Let op de variatie van het 

‘Goud in handen’

Goed gedaan, jongen
Dick Franssen

Mijn overbuurman heeft drie auto’s en een motorfiets. Ze staan 
in de garage, een vroeger koetshuis. Als de deuren open zijn kan 
ik ze zien vanuit mijn raam: een alledaagse auto en twee prach-
tige Engelse oldtimers, een Jaguar E-Type en een Aston Martin. 
De deuren gaan trouwens zelden open, want de buurman, een 
zakenman, vindt de trein meestal veel handiger. 
Het huis van de buurman er naast heeft eveneens een koetshuis, 
met daarin een handige Citroën Berlingo en een gedistingeerde 
zwarte Audi, die al aardig oud is, maar er uitziet alsof hij net uit 
de fabriek komt. Ook deze buurman heeft een bedrijf, maar is 
dat aan ’t afbouwen. De auto’s gebruikt hij nog weinig. Hij fietst 
en loopt. De buurman onder mij is de trotse eigenaar van een 
verrukkelijke Jaguar van omstreeks het jaar 2000. Hij staat soms 
veertien dagen op dezelfde parkeerplaats. Dat betekent dat er 
zolang niet in gereden is. 
Mijn vrouw en ik tenslotte bezitten een Volvo 740 Sedan, het 
model dat ook in het Museum of modern art in New York 
staat. Hij is 24 jaar oud. Ik kocht hem een jaar of tien terug voor 
tweeduizend gulden. Er zat toen nog geen krasje op, maar 
intussen heeft een lolbroek ’s nachts over de motorkap gelopen 
(dat soort dingen krijg je als je in het uitgaansgebied woont) en 
is er geprobeerd de achterdeuren open te breken. Toch is hij nog 
goed toonbaar. Hij rijdt fantastisch, en veel onkosten hebben 
we er niet aan. We nemen hem mee met vakantie en gebruiken 
hem voor ritjes naar plaatsen die niet met het openbaar vervoer 
bereikbaar zijn. Als hij ons daar veilig heeft afgeleverd, geef ik 
hem dankbaar een paar klopjes, en zeg: ‘Goed gedaan, jongen’.
Van auto’s in deze opsomming wordt per 2015 waarschijnlijk 
alleen de onze verbannen naar de buitenwijken, of - als je 
verkeerswethouder Frits Lintmeijer (GroenLinks) een plezier doet 
- gesloopt. Want volgens hem vervuilt hij te veel.
In werkelijkheid valt dat voor wat betreft de Binnenstad natuurlijk 
erg mee, want wij gebruiken onze auto nooit voor boodschapjes 
in de buurt. Dat doet niemand. Als we hem nemen dan rijden 
we er via de Nobelstraat direct de stad mee uit.
Voor het ongemak van de verbanning krijgen we in 2015 van de 
gemeente maximaal 1750 euro. Het liefst heeft de wethouder 
dat we geen auto meer nemen, of voor een elektrische auto 
sparen. 
Wat mij betreft: ik heb maar een gewoon (gebroken) pensioentje 
en een behoorlijk hoge huur. De elektrische fiets was al een rib 
uit m’n lijf •

winkelbestand, adviseert Atzema. Het 
aanbod moet gevarieerd en uitgebreid 
genoeg zijn om ‘vergelijkend winkelen’ 
mogelijk te maken. Goede autobereik-
baarheid blijf volgens hem cruciaal. Hij 
vindt de renovatie van Hoog Catha-
rijne een stap in de goede richting, 
‘maar er kan nog wel een tandje bij’. 
Atzema sprak op een wijkbijeenkomst 
van de gemeenteraad. Thema was: 
Hoe blijft de Binnenstad het bruisend 
winkelhart van Nederland? •

Tweede zondag in maart ‘s middags één uur © Gerard Arninkhof
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zijn van de verruiming hopen dat zij 
dankzij de zevende dag de voortdu-
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tegen de maatregel waren, opent 
een deel toch op zondag de deuren, 
vrezend anders nog meer omzet te 
kwijt te raken. 
Een belangrijk argument van ‘Harrie’ 
is dat de stad niet kan achterblijven bij 
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ting meer is. Utrecht verliest daardoor 
aan concurrentiekracht. 
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van alle vier grote steden zijn de 
laatste jaren mede als gevolg van de 
opkomst van het internetwinkelen 
achteruitgegaan, in Utrecht niet meer 
dan elders. Minder zelfs, zo werd 
duidelijk uit cijfers die Brigitte Hulscher 
van Economische Zaken 5 februari 
presenteerde op de Expertmeting 
Leegstand Detailhandel. De Utrechtse 
Binnenstad (inclusief Hoog-Catharijne) 
komt qua omzet aan niet-dagelijkse 
goederen op de eerste plaats, zowel 
per vierkante meter vloeroppervlak als 
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de agenda gezet. Op de raadsinformatie-avond zei voorzitter Hans 
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‘Goud in handen’
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De nieuwe tijd begint aarzelend. Op deze ijs- 
en ijskoude tweede zondag in maart gooien 
de winkelketens enthousiast hun deuren 
open, maar veel zelfstandige winkels die de 
Binnenstad zo uniek maken blijven dicht.
Alleen op de Steenweg en in de Mariastraat 
en Lange Elisabethstraat slenteren mensen, 
maar om nu te zeggen dat je over de hoofden 
kunt lopen... 
Weinigen dragen bovendien de stevige, 
trendy zakken waaraan je de echte shopper 
herkent. 

In de winkels die luidruchtig open zijn – met een 
groot bord in de etalage of op deur om kenbaar 
te maken dat zij meedoen  – zie je weinig klanten. 
Rond prime time 15 uur turf je er gemiddeld twee 
tot vier.
In de aanloopstraten is het leeg en stil. Op de Lijn-
markt is tweederde van de zaken dicht, net als in 
de Zadelstraat. Op het Oudkerkhof is het half om 
half. Fietsers hebben daar het rijk vrijwel voor zich 
alleen.
,,Je kunt er een kanon afschieten,’’ zegt marketing-
medewerker Bob van Vliet van Kathmandu (Oude-
gracht en Lijnmarkt). Hij is even poolshoogte ko-
men nemen in het centrum. ,,Rond V&D en Hema 
is het druk, verder niet. Het is denk ik leuk voor de 
horeca. Maar niet voor ons. Hoewel we misschien 
in de piekmaanden, voor de zomer, wel een keer 
op zondag opengaan.’’
Kathmandu was ‘net gewend’ aan de maandelijkse 
koopzondag, waar de zaak sinds november aan 
meedeed. ,,Alle zondagen open, dat krijgen we 
qua personeel niet rond.’’

Moeilijke tijden
De medewerkers van winkels die wèl open zijn, 
hebben volop verklaringen voor de magere op-
komst. Ze hebben alle tijd voor bespiegelingen. 

‘Het is te koud; het publiek is nog niet gewend 
aan de wekelijkse zondagsopening; wie wel of niet 
meedoet is onduidelijk; omdat niet iedereen aan-
haakt zit de loop niet in de straat’. 
Paul Verhaar van kookwinkel Paul van Dillen wacht 
de aanloopperiode af. ,,Ik ben de eerste om open 
te gaan als ik succes verwacht, want het zijn moei-
lijke tijden voor de detailhandel. Vanwege de crisis, 
vanwege internet. En in mijn specifieke geval om-
dat het Vredenburg zo overhoop ligt.’’
Hij ziet vooralsnog echter slechts plukjes mensen en 
lege kassa’s in de winkels. ,,Ik ben op zondag even 
bij buurman Van Haren, van de schoenen, wezen 
kijken. Geen klant te zien. En daar moet je dan je 
vrije dag voor opofferen...’’

Familievisite
Voor Ans Meens van kinderboekhandel Kakelbont 
(Oudegracht) is de zondag ‘heilig.’ ,,Voor mij is dat 
de dag om uit te slapen, administratie te doen, een 
museum te bezoeken, bij te lezen of op familievi-
site te gaan. Mijn broers werken allemaal door de 
week en zijn het weekend vrij.’’
“Personeel voor de zondag inhuren is voor haar te 
duur. ,,Daar verkoop ik op zo’n dag niet genoeg 
voor. Dus moet ik er zelf gaan staan. Omdat het 
voor mij dan te veel wordt, moet ik dan een andere 
dag in de week dicht. Dat wil ik niet.’’
De argumentatie vóór van de politici onderschrijft 
ze niet. ,,Ze kunnen wel zeggen dat de maatschap-
pij is veranderd. Maar het merendeel van de men-
sen is dat niet. Ik hoor in mijn winkel veel klanten 
zeggen dat ze tégen zijn.’’

Verschuiving
Volgens eigenares Annika Brandenburg van mu-
ziekwinkel Xango (Zadelstraat) is de nieuwe situatie 
slecht voor de pluriformiteit van de Binnenstad. 
,,De kleine zaken blijven dicht. Als vrijwel alleen de 
ketens open zijn, heeft Utrecht niets te bieden wat 

Nog geen hallelujah 
Ineke Inklaar
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anders is dan pak ‘m beet Alkmaar.’’
Ze is om bedrijfseconomische redenen dicht op 
zondag. ,,Als je een dag extra open bent, leidt dat 
niet tot vergroting van de omzet maar tot verschui-
ving.’’ Maar ook uit principe: ,,De bevolking heeft 
in 2005 in een referendum nee gezegd. Zelf was 
ik, privé, ook tegen vanwege de rust in de stad. 
Het is onzin dat je op alle dagen iets moet kunnen 
kopen.’’ •

De brug over de singel bij de Mariaplaats is 
onverwachts de eerste brug die in het Stati-
onsgebied gereed komt. Gedacht werd dat 
de bruggen bij het Vredenburg het eerst klaar 
zouden zijn. De oplettende voorbijganger zal 
echter opgemerkt hebben dat de werkzaam-
heden aan de bruggen daar gestopt zijn. Dit 
komt door een (financieel) geschil tussen de 
gemeente en de aannemer dat waarschijnlijk 
voor de rechter uitgevochten wordt. Een 
zeer vervelende situatie voor de fietsers en 
de bewoners van Wijk C. Dit zal ook gaan 
leiden tot tijdelijke voorzieningen om de bus-
sen door te laten rijden zonder de ingang van 
het Muziekpaleis, dat begin 2014 open moet 
gaan, te blokkeren. •

Werk stilgelegd

De winkelhuren in de Binnenstad staan niet meer 
in verhouding tot de omzet. Winkeliers betalen 
vaak dertig procent van de omzet aan huur, terwijl 
tien tot twaalf procent normaal is. Er is nog niet 
zoveel leegstand, maar de bijna-leegstand is groter 
dan ooit. Heel wat winkeliers hangen met hun vin-
gerkootjes aan de dakgoot. Als er niets verandert, 
vallen ze er binnenkort af. 
Deze geluiden waren op 5 februari te horen op de 
Expertmeeting Leegstand Vastgoed Detailhandel, 
georganiseerd door de gemeenteraad. 
De huren in de aanloopstraten zullen sterk moeten 
dalen om de winkeliers te laten overleven. Al-
leen op A1-lokaties ( HC, Steenweg. Lange Elisa-
bethstraat, deel Oudegracht) dreigt voorlopig nog 
geen leegstand. 
Utrecht boft dat in de oostvleugel van de Randstad 
de bevolking de meeste koopkracht heeft. Dat wil 
nog niet zeggen dat de detailhandel hier grotere 
overlevingskansen heeft dan in andere grote ste-
den. De kwaliteit en verscheidenheid van het aan-
bod in de Binnenstad is gedaald, de bereikbaarheid 
is matig en de openbare ruimte is versleten. 
Winkelen moet tegenwoordig ‘een beleving’ zijn, 
maar daarvoor is nog niet voldaan aan alle voor-
waarden. •

Veel bijna-leegstand

Corio en de NS hebben een gemeenschappelijk 
belang: ze willen dat reizigers flink shoppen. 
Daarom komen er geen trappen vanaf de 
Rabo-fiets- en loopbrug naar de perrons en 
wordt de nieuwe, enorme stationshal vol ge-
zet met winkels. 

De start van de bouw van de Rabobrug over de 
sporen tussen de Binnenstad en Dichterswijk wordt 
almaar uitgesteld, steeds om verschillende redenen. 
De startdatum is onduidelijk. Hoewel, bij de sporen 
is een aantal bovenleidingen al lager gehangen. 
Dit is nodig om de brug minder hoog te kunnen 
maken. 
De besluitvorming over de brug is echter nog niet 
rond en aan beide uiteinden zijn er allerlei werk-
zaamheden nodig. De vrees bestaat dat de brug 
pas in 2016 klaar is.

Of die brug trappen naar de perrons zal krijgen 
is nog steeds onzeker. HC-eigenaar Corio wil die 
trappen niet zodat er een grotere stroom voet-
gangers door Hoog Catharijne blijft lopen. De 
hele gemeenteraad wil die trappen wèl en ook de 
wijkraden Binnenstad, Zuidwest en West hebben 
er op aangedrongen. Het college wijst de wens van 
de gemeenteraad en de wijkraden af met het ar-
gument dat Corio juridisch sterk zou staan en met 
een grote financiële eis zal komen als er toch trap-
pen naar de perrons worden gemaakt. 
In feite gaat het waarschijnlijk alleen om een uit-
stel. In het regionale bereikbaarheidsprogramma 
VERDER zijn afspraken gemaakt over trappen bij 
de Rabobrug die er voor 2020 moeten zijn, anders 
loopt Utrecht subsidies mis. Corio gokt er waar-
schijnlijk op dat, als de voetgangerstromen eerst via 
Hoog Catharijne lopen, er een gewoontepatroon 
ontstaat, dat na het uiteindelijke realiseren van de 
trappen zal voortduren.

Brug bij Mariaplaats
De gemeente vindt een aantrekkelijke route vanuit 
de Binnenstad richting Rabobrug van belang. Na-
dat de wijkraad had aangedrongen op het zo snel 
mogelijk vervangen van het Willemsviaduct (tussen 
Mariaplaats en Moreelsepark) door de geplande 
brug over de singel en het gelijktijdig verbeteren 
van het kruispunt (met name voor fietsers) is ook 
het college tot dit inzicht gekomen. En dan kan het 
opeens heel snel gaan. De start van de werkzaam-
heden staat al in april gepland. Het brugdek zal ter 
plekke in de niet gebruikte tunnelbak worden ge-
bouwd. Daarna volgt zo snel mogelijk de sloop van 
het viaduct. Eind dit jaar moet de brug klaar zijn. 
Het water zal er echter pas na 2020 onderdoor 
gaan stromen. Het is namelijk het laatste stuk van 
de singel dat aan de beurt komt. 
Het is de bedoeling om de Mariaplaats als entree 
van de Binnenstad een stuk aantrekkelijker te 
maken. De eerste bijeenkomst met belanghebben-
den is al geweest. Vooral de vele parkeerplaatsen 
maken het gedeelte direct na de singel onaantrek-
kelijk. 

Buitensporig
Voetgangers vanuit de zuidelijke helft van de Bin-
nenstad kunnen in de toekomst, net als nu, buiten 
HC om naar het station lopen. Volgens een en-
quête van de wijkraad geven veel bewoners daar 
zelfs de voorkeur aan. Ze lopen dan via het grote 
nieuwe stationsplein naar de nog grotere nieuwe 
stationshal, die eigenlijk buitensporig (90 bij 280 
meter) is. Een groot deel van het vloeroppervlak 
gaat bezet worden met winkels. We krijgen hier in 
feite te maken met een nieuw winkelcentrum dat 
zeven dagen per week van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat open is. In het pas geopende stukje 
nieuwe hal is dit al te zien. Een goed voorbeeld hoe 
het gaat worden is te zien in Rotterdan Centraal. Je 
vindt er allerlei soorten winkels, niet alleen gericht 

Uitsluitend via de winkels naar de trein
Ben Nijssen

op een snelle hap of een kop koffie. Dan wordt 
ook duidelijk dat er nog een belanghebbende is bij 
een voetgangersstroom die niet via de Rabobrug 
loopt. De NS investeert niet voor niets in zo’n 
grote hal. Waarschijnlijk komt de NS ook nog tot 
de conclusie dat je die hal dan niet met OV-chip-
kaartpoortjes moet afsluiten. •

Tweede zondag in maart ‘s middags drie uur © Gerard Arninkhof Winkelen in de nieuwe stationshal © Rop van der Lingen
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De nieuwe tijd begint aarzelend. Op deze ijs- 
en ijskoude tweede zondag in maart gooien 
de winkelketens enthousiast hun deuren 
open, maar veel zelfstandige winkels die de 
Binnenstad zo uniek maken blijven dicht.
Alleen op de Steenweg en in de Mariastraat 
en Lange Elisabethstraat slenteren mensen, 
maar om nu te zeggen dat je over de hoofden 
kunt lopen... 
Weinigen dragen bovendien de stevige, 
trendy zakken waaraan je de echte shopper 

In de winkels die luidruchtig open zijn – met een 
groot bord in de etalage of op deur om kenbaar 
te maken dat zij meedoen  – zie je weinig klanten. 
Rond prime time 15 uur turf je er gemiddeld twee 

In de aanloopstraten is het leeg en stil. Op de Lijn-
markt is tweederde van de zaken dicht, net als in 
de Zadelstraat. Op het Oudkerkhof is het half om 
half. Fietsers hebben daar het rijk vrijwel voor zich 

,,Je kunt er een kanon afschieten,’’ zegt marketing-
medewerker Bob van Vliet van Kathmandu (Oude-
gracht en Lijnmarkt). Hij is even poolshoogte ko-
men nemen in het centrum. ,,Rond V&D en Hema 
is het druk, verder niet. Het is denk ik leuk voor de 
horeca. Maar niet voor ons. Hoewel we misschien 
in de piekmaanden, voor de zomer, wel een keer 
op zondag opengaan.’’
Kathmandu was ‘net gewend’ aan de maandelijkse 
koopzondag, waar de zaak sinds november aan 
meedeed. ,,Alle zondagen open, dat krijgen we 
qua personeel niet rond.’’

Moeilijke tijden
De medewerkers van winkels die wèl open zijn, 
hebben volop verklaringen voor de magere op-
komst. Ze hebben alle tijd voor bespiegelingen. 

‘Het is te koud; het publiek is nog niet gewend 
aan de wekelijkse zondagsopening; wie wel of niet 
meedoet is onduidelijk; omdat niet iedereen aan-
haakt zit de loop niet in de straat’. 
Paul Verhaar van kookwinkel Paul van Dillen wacht 
de aanloopperiode af. ,,Ik ben de eerste om open 
te gaan als ik succes verwacht, want het zijn moei-
lijke tijden voor de detailhandel. Vanwege de crisis, 
vanwege internet. En in mijn specifieke geval om-
dat het Vredenburg zo overhoop ligt.’’
Hij ziet vooralsnog echter slechts plukjes mensen en 
lege kassa’s in de winkels. ,,Ik ben op zondag even 
bij buurman Van Haren, van de schoenen, wezen 
kijken. Geen klant te zien. En daar moet je dan je 
vrije dag voor opofferen...’’

Familievisite
Voor Ans Meens van kinderboekhandel Kakelbont 
(Oudegracht) is de zondag ‘heilig.’ ,,Voor mij is dat 
de dag om uit te slapen, administratie te doen, een 
museum te bezoeken, bij te lezen of op familievi-
site te gaan. Mijn broers werken allemaal door de 
week en zijn het weekend vrij.’’
“Personeel voor de zondag inhuren is voor haar te 
duur. ,,Daar verkoop ik op zo’n dag niet genoeg 
voor. Dus moet ik er zelf gaan staan. Omdat het 
voor mij dan te veel wordt, moet ik dan een andere 
dag in de week dicht. Dat wil ik niet.’’
De argumentatie vóór van de politici onderschrijft 
ze niet. ,,Ze kunnen wel zeggen dat de maatschap-
pij is veranderd. Maar het merendeel van de men-
sen is dat niet. Ik hoor in mijn winkel veel klanten 
zeggen dat ze tégen zijn.’’

Verschuiving
Volgens eigenares Annika Brandenburg van mu-
ziekwinkel Xango (Zadelstraat) is de nieuwe situatie 
slecht voor de pluriformiteit van de Binnenstad. 
,,De kleine zaken blijven dicht. Als vrijwel alleen de 
ketens open zijn, heeft Utrecht niets te bieden wat 

Binnenstadskrant pagina 4

Tweede zondag in maart ‘s middags drie uur © Gerard Arninkhof

De brug over de singel bij de Mariaplaats is 
onverwachts de eerste brug die in het Stati-
onsgebied gereed komt. Gedacht werd dat 
de bruggen bij het Vredenburg het eerst klaar 
zouden zijn. De oplettende voorbijganger zal 
echter opgemerkt hebben dat de werkzaam-
heden aan de bruggen daar gestopt zijn. Dit 
komt door een (financieel) geschil tussen de 
gemeente en de aannemer dat waarschijnlijk 
voor de rechter uitgevochten wordt. Een 
zeer vervelende situatie voor de fietsers en 
de bewoners van Wijk C. Dit zal ook gaan 
leiden tot tijdelijke voorzieningen om de bus-
sen door te laten rijden zonder de ingang van 
het Muziekpaleis, dat begin 2014 open moet 
gaan, te blokkeren. •

Werk stilgelegd

Corio en de NS hebben een gemeenschappelijk 
belang: ze willen dat reizigers flink shoppen. 
Daarom komen er geen trappen vanaf de 
Rabo-fiets- en loopbrug naar de perrons en 
wordt de nieuwe, enorme stationshal vol ge-
zet met winkels. 

De start van de bouw van de Rabobrug over de 
sporen tussen de Binnenstad en Dichterswijk wordt 
almaar uitgesteld, steeds om verschillende redenen. 
De startdatum is onduidelijk. Hoewel, bij de sporen 
is een aantal bovenleidingen al lager gehangen. 
Dit is nodig om de brug minder hoog te kunnen 
maken. 
De besluitvorming over de brug is echter nog niet 
rond en aan beide uiteinden zijn er allerlei werk-
zaamheden nodig. De vrees bestaat dat de brug 
pas in 2016 klaar is.

Of die brug trappen naar de perrons zal krijgen 
is nog steeds onzeker. HC-eigenaar Corio wil die 
trappen niet zodat er een grotere stroom voet-
gangers door Hoog Catharijne blijft lopen. De 
hele gemeenteraad wil die trappen wèl en ook de 
wijkraden Binnenstad, Zuidwest en West hebben 
er op aangedrongen. Het college wijst de wens van 
de gemeenteraad en de wijkraden af met het ar-
gument dat Corio juridisch sterk zou staan en met 
een grote financiële eis zal komen als er toch trap-
pen naar de perrons worden gemaakt. 
In feite gaat het waarschijnlijk alleen om een uit-
stel. In het regionale bereikbaarheidsprogramma 
VERDER zijn afspraken gemaakt over trappen bij 
de Rabobrug die er voor 2020 moeten zijn, anders 
loopt Utrecht subsidies mis. Corio gokt er waar-
schijnlijk op dat, als de voetgangerstromen eerst via 
Hoog Catharijne lopen, er een gewoontepatroon 
ontstaat, dat na het uiteindelijke realiseren van de 
trappen zal voortduren.

Brug bij Mariaplaats
De gemeente vindt een aantrekkelijke route vanuit 
de Binnenstad richting Rabobrug van belang. Na-
dat de wijkraad had aangedrongen op het zo snel 
mogelijk vervangen van het Willemsviaduct (tussen 
Mariaplaats en Moreelsepark) door de geplande 
brug over de singel en het gelijktijdig verbeteren 
van het kruispunt (met name voor fietsers) is ook 
het college tot dit inzicht gekomen. En dan kan het 
opeens heel snel gaan. De start van de werkzaam-
heden staat al in april gepland. Het brugdek zal ter 
plekke in de niet gebruikte tunnelbak worden ge-
bouwd. Daarna volgt zo snel mogelijk de sloop van 
het viaduct. Eind dit jaar moet de brug klaar zijn. 
Het water zal er echter pas na 2020 onderdoor 
gaan stromen. Het is namelijk het laatste stuk van 
de singel dat aan de beurt komt. 
Het is de bedoeling om de Mariaplaats als entree 
van de Binnenstad een stuk aantrekkelijker te 
maken. De eerste bijeenkomst met belanghebben-
den is al geweest. Vooral de vele parkeerplaatsen 
maken het gedeelte direct na de singel onaantrek-
kelijk. 

Buitensporig
Voetgangers vanuit de zuidelijke helft van de Bin-
nenstad kunnen in de toekomst, net als nu, buiten 
HC om naar het station lopen. Volgens een en-
quête van de wijkraad geven veel bewoners daar 
zelfs de voorkeur aan. Ze lopen dan via het grote 
nieuwe stationsplein naar de nog grotere nieuwe 
stationshal, die eigenlijk buitensporig (90 bij 280 
meter) is. Een groot deel van het vloeroppervlak 
gaat bezet worden met winkels. We krijgen hier in 
feite te maken met een nieuw winkelcentrum dat 
zeven dagen per week van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat open is. In het pas geopende stukje 
nieuwe hal is dit al te zien. Een goed voorbeeld hoe 
het gaat worden is te zien in Rotterdan Centraal. Je 
vindt er allerlei soorten winkels, niet alleen gericht 

op een snelle hap of een kop koffie. Dan wordt 
ook duidelijk dat er nog een belanghebbende is bij 
een voetgangersstroom die niet via de Rabobrug 
loopt. De NS investeert niet voor niets in zo’n 
grote hal. Waarschijnlijk komt de NS ook nog tot 
de conclusie dat je die hal dan niet met OV-chip-
kaartpoortjes moet afsluiten.

Winkelen in de nieuwe stationshal © Rop van der Lingen
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Marijke Brunt

Wonen boven winkels komt langzaam terug

Boven nog heel wat winkels in 
het centrum staan de verdiepin-
gen leeg. Er is al jaren een beleid 
om de bewoning weer terug te 
krijgen. Dat heeft al goede resul-
taten opgeleverd, maar er is nog 
genoeg te doen voor de Stichting 
Wonen boven winkels, een sa-
menwerking van Stadsherstel en 
de gemeente.

Als je door de winkelstraten in de Bin-
nenstad loopt en niet op de etalages 
let, maar naar boven kijkt, zie je dat de 
gevels boven de winkels eruitzien als 
woonhuizen. Dat klopt: vroeger woon-
den de winkeliers boven hun zaak. 
Een aparte voordeur ontbreekt nogal 
eens. Die was niet nodig. De trap naar 
de woonverdieping zat achterin de 
winkel.

Rafelige gordijnen
Winkeliers wonen allang niet meer 
op de bovenverdiepingen. Veel eigen 
winkels hebben het veld geruimd 

voor winkelketens. Winkelpanden die 
vroeger particulier eigendom waren, 
kwamen in handen van investeerders 
in vastgoed die ze verhuren. De verdie-
pingen en de zolders boven de winkels 
kwamen leeg te staan, of werden 
alleen nog gebruikt voor opslag van de 
winkel, en raakten verwaarloosd. 
Net als andere gemeenten begon 
Utrecht in de jaren ‘90 serieus na 
te denken over het weer gebruiken 
voor wonen van de lege etages. Daar 
was alle reden voor. Winkelgebieden 
waar niemand woont zijn ‘s avonds 
uitgestorven en een bepaald een on-
aangename en onveilige omgeving als 
je daar loopt of fietst. Het grote aantal 
rafelige gordijnen gaf ook geen goede 
uitstraling. Verder worden panden 
beter onderhouden als ze worden 
bewoond. Daarbij kwam nog de groei-
ende belangstelling voor wonen in de 
Binnenstad. 
Vrije opgang
De gemeente werkt nu een jaar of 
twintig gestaag aan het bevorderen 

van wonen boven winkels. Het is 
maatwerk Eigenaren moeten er brood 
in zien, en de nodige aanpassingen 
van het pand laten uitvoeren. Als er 
geen vrije opgang is, moet die worden 
gemaakt. In 1996 kwamen in twee 
panden op de Lijnmarkt de eerste 
zeven appartementen gereed. Het jaar 
daarop kwamen er 31 appartementen 
bij en tot en met 2005 werden 230 
wooneenheden gerealiseerd. Dat 
waren de winkelpanden met een vrij 
eenvoudig te maken vrije opgang, 
‘laaghangend fruit’. 
Om de resterende ingewikkelde en 
tijdrovende situaties - vaak combinaties 
van winkelpanden - beter te kun-
nen aanpakken, zocht de gemeente 
partners. In 2007 werd de zelfstandige 
NV Wonen boven winkels opgericht 
door de gemeente, de Utrechtse 
Maatschappij tot Stadsherstel en de 
Utrechtse woningcorporatie Bo-ex. 
Sindsdien zijn er zo’n tachtig apparte-
menten bijgekomen, soms tien in één 
project. Aanvankelijk werd gedacht 
dat de NV zelf ook panden zou gaan 
kopen, maar daar is vanaf gestapt. 
Zeer onlangs heeft Bo-ex, niet meer 
geïnteresseerd in woningbouw in 
de Binnenstad, de NV verlaten. De 
gemeente en Stadsherstel besloten de 
NV op te heffen en - goedkoper en 
eenvoudiger - samen door te gaan als 
de Stichting Wonen boven winkels.

Stichting geeft eigenaren zetje
Johan Blom is directeur van Stadsher-
stel en besteedt een bescheiden deel 
van zijn tijd aan de nieuwe Stichting. 
Hij werkt al 32 jaar in Utrecht, eerst als 
ambtenaar, later als makelaar, is bevlo-
gen, en kent héél veel panden. Hij ziet 
de beperkingen en de mogelijkheden 
van de Stichting. ‘Wat wij kunnen 
doen, is geïnteresseerde eigenaren van 
winkelpanden een zetje geven. We 
adviseren, hebben korte lijnen naar de 
gemeente, en er is ook wat subsidie 
mogelijk. Het gaat erom het een-
voudig te houden, om eigenaren te 
laten zien hoe het kan - de eigenaren 
hoeven het dan alleen nog maar in te 
koppen.’
‘Mijn werk is zo leuk omdat elk pand 
weer anders is. Het zijn echte puzzels. 
Een aparte vrije opgang maken vanaf 
de straat kost etalageruimte en de 
frontbreedte van een winkel is bepa-
lend voor de hoogte van de winkel-
huur. Als er appartementen komen, 
dan brengen die natuurlijk ook huur 

‘Dit is mijn haven, hier leg ik aan’, staat er in 
grote letters op de voordeur van Karel van 
Gijtenbeek. Hij woont in het nieuwe winkel- 
en appartementencomplex De Vredenburg 
naast het Muziekpaleis. Na bijna 36 jaar bij 
de marine, een roerig leven vol omzwervin-
gen, is hij hier in september neergestreken 
met de bedoeling te blijven op wat hij de 
mooiste plek van Utrecht noemt.

“Na achttien verhuizingen heb ik nu een vaste 
plek voor mezelf,” vertelt Van Gijtenbeek in zijn 
appartement op de vierde verdieping. “En dit is de 
perfecte plek. Ik ben heel Utrecht af geweest. Ik 
dacht: ik koop alleen maar iets als ik voor honderd 
procent weet dat het aan drie eisen voldoet, en 
dat zijn allure, allure, en allure. Dit is pure allure. Je 
zit midden in de stad, alles is op loopafstand, het 
is levendig en gezellig, en toch rustig. Je hoort niks 
van de buren, en als de schuifpui naar het balkon 
dicht is, ook niks van de stad. 
Voordat ik het kocht ging ik in het informatiecen-
trum Stationsgebied in het oude Staffhorstgebouw 
kijken hoe de plannen voor de toekomst eruitzien. 
Nog zo’n vijftien jaar te gaan, maar als je ziet hoe 
het in z’n totaliteit straks wordt, dan ben je hier 
in het meest attractieve gedeelte van Utrecht. Dat 
is ook één van de redenen dat ik hier ingetrokken 
ben, vanwege het totaalplaatje.”

Vredenburg-baby
Ook bewoners Maaike Assendorp en haar part-
ner Hendrik Bijker prijzen zich gelukkig, met vol-
gens hem het mooiste appartement van het hele 
gebouw. Een hoek-appartement op de tweede 
verdieping aan de kant van het Vredenburg-
plein, met als straatnaam de Hollandse Toren. 
De muren zijn nog kaal, maar het kamerbrede 
uitzicht op het Vredenburgplein met de Domto-
ren die boven de daken uittorent, compenseert 
dat volkomen.
Dit is dan ook een zogeheten panorama-ap-
partement (van 150 vierkante meter) met een 
‘weids uitzicht’. De grote ruimte zijn ze echter 
wel gewend.
Hendrik: “We hebben hiervoor altijd anti-kraak 
gewoond in diverse kantoorpanden door de hele 
stad. Ruimtes van tweehonderd vierkant meter, 
waarin je kon rolschaatsen. We betaalden 150 
euro in de maand, hier zijn we dat alleen al aan 
parkeerkosten kwijt!”
Sinds eind augustus 2012 wonen ze er, en zijn 
in die tijd ook ouders geworden van de eerste 
Vredenburg-baby. Rokus is hier 51⁄2 maanden 
geleden geboren, toen de aannemers nog aan 
het werk waren.
“Mensen vroegen aan ons: was dat nou de 
bedoeling, een appartement in de Binnenstad 
en een kind? Ja, dat was de bedoeling. Hij leert 

Jacqueline van Eimeren

Pure allure op het Vredenburg 
straks fietsen op het Vredenburg. Hoe leuk is 
dat?!”
Hendrik: “De Binnenstad is kindvriendelijker 
dan we dachten. Een kind past zich ook mak-
kelijk aan. Elke zaterdag loop ik met hem in de 
draagzak door de stad, superdruk is het dan, en 
dat vindt hij fantastisch.” Maaike: “Er is juist heel 
veel te doen voor kinderen, zoals op de Culturele 
Zondagen, en speeltuin De Kleine Dom.”

Vuurwerk
“Wij hadden ons van boven naar beneden inge-
schreven voor dit appartement,” vertelt Hendrik, 
“maar het werd uiteindelijk de tweede verdie-
ping.” Nu zijn ze daar juist heel blij mee want ze 
wonen nu aan de binnentuin en dat is natuurlijk 
leuk voor Rokus. 
Er wonen mensen van allerlei leeftijden. Der-
tigers, veertigers, vijftigers, zo’n beetje per 
verdieping oplopend. “Er is ook een leuk contact 
tussen de bewoners,” vertelt Maaike. “Zoals met 
Oud en Nieuw. Toen hebben we met z’n allen 
op het terras van de zesde verdieping naar het 
vuurwerk gekeken.”

Gezellig vinden ze de markt. Als Maaike Rokus ‘s 
nachts moest voeden, zag ze de eerste markt-
kooplui al op het plein. Of taxichauffeurs en men-
sen die uit zijn geweest. Er is altijd wat te zien, en 
dat vinden ze juist leuk. Maar stemden ze in hun 
studententijd nog voor de koopzondagen, nu 
zou ze toch tegen stemmen, zegt Maaike. “Als 
alle winkels dicht zijn zie je pas echt hoe mooi de 
stad is.”

Twee fietsen
Ongeveer de helft van de 76 appartementen is nu 
verkocht. De grootste appartementen, waaron-
der vier luxe penthouses op de zesde verdieping, 
gingen als eerste weg. Daarna de woningen aan 
de zuid- en oostkant van het gebouw. Veel van 
de kleinste flats, vooral die aan de kant van het 
nieuwe muziekcentrum, met uitzicht op ‘de pof-
fertjespan’, staan nog leeg.
Naast alle jubelpunten zijn er ook een paar 
minpunten: Alle appartementen worden geleverd 
inclusief parkeerplaats, maar die moet je er wel 
verplicht bij kopen voor 35 duizend euro. Die par-
keergarage moet nog gebouwd worden en is pas 
over twee of drie jaar klaar. Ook heeft niemand 
een eigen berging, maar is er alleen een geza-
menlijke fietsenstalling waar je per appartement 
twee fietsen in mag zetten. •

Johan Blom wijst in de Zakkendragersteeg aan waar het wonen is teruggekomen 
© Saar Rypkema

Maaike, Hendrik en baby Rokus in de binnentuin van de Vredenburg © Sjaak Ramakers

© Gerard Arninkhof

© Gerard Arninkhof

nen aanpakken, zocht de gemeente 
partners. In 2007 werd de zelfstandige 
NV Wonen boven winkels opgericht 
door de gemeente, de Utrechtse 
Maatschappij tot Stadsherstel en de 
Utrechtse woningcorporatie Bo-ex. 
Sindsdien zijn er zo’n tachtig apparte-
menten bijgekomen, soms tien in één 
project. Aanvankelijk werd gedacht 
dat de NV zelf ook panden zou gaan 
kopen, maar daar is vanaf gestapt. 
Zeer onlangs heeft Bo-ex, niet meer 
geïnteresseerd in woningbouw in 
de Binnenstad, de NV verlaten. De 
gemeente en Stadsherstel besloten de 
NV op te heffen en - goedkoper en 
eenvoudiger - samen door te gaan als 
de Stichting Wonen boven winkels.

Stichting geeft eigenaren zetje
Johan Blom is directeur van Stadsher-
stel en besteedt een bescheiden deel 
van zijn tijd aan de nieuwe Stichting. 
Hij werkt al 32 jaar in Utrecht, eerst als 
ambtenaar, later als makelaar, is bevlo-
gen, en kent héél veel panden. Hij ziet 
de beperkingen en de mogelijkheden 
van de Stichting. ‘Wat wij kunnen 
doen, is geïnteresseerde eigenaren van 
winkelpanden een zetje geven. We 
adviseren, hebben korte lijnen naar de 
gemeente, en er is ook wat subsidie 
mogelijk. Het gaat erom het een-
voudig te houden, om eigenaren te 
laten zien hoe het kan - de eigenaren 
hoeven het dan alleen nog maar in te 
koppen.’
‘Mijn werk is zo leuk omdat elk pand 
weer anders is. Het zijn echte puzzels. 
Een aparte vrije opgang maken vanaf 
de straat kost etalageruimte en de 
frontbreedte van een winkel is bepa-
lend voor de hoogte van de winkel-
huur. Als er appartementen komen, 

op, maar die is ongeveer 150 euro per 
vierkante meter, tegen duizend tot 
tweeduizend euro per vierkante meter 
voor een winkel. Nog een puzzeltje: 
er is voor een appartement - logisch 
- steeds ook een brandtrap of andere 
vluchtweg vereist. Soms is het mogelijk 
om langs de achterkant of in een steeg 
een opgang te maken.’ Momenteel 
onderzoekt de Stichting de mogelijk-
heden voor de gezamenlijke ontslui-
ting via de achterkant van een aantal 
panden in de Mariastraat /Achter 
Clarenburg.
Blom benadrukt dat winkeleigenaren 
het probleem van leegstand boven 
hun winkel wegschuiven, maar toch 
enthousiast worden als duidelijk wordt 
dat bewoning de veiligheid vergroot. 
Belangstelling van potentiële huurders 
is er overigens genoeg. Maar spontane 
aanmeldingen van winkeleigenaren 
blijven uit. Blom is van plan daarom 
ook meer bekendheid te gaan geven 
aan de mogelijkheden die de Stichting 
biedt. 

Spieden naar verlichte ramen
Een avondwandeling over Twijnstraat, 
Oudegracht, Lijnmarkt, Steenweg en 
Lange Elizabeth geeft een aardige 
indruk van de stand van het wonen 
boven winkels. Naar boven kijken 
en zien waar licht brandt. Allereerst 
verrast de variatie van de gevels. Elk 
heeft weer net andere ramen, een 
ander dak, andere versieringen, andere 
afmetingen, een andere indeling, een 
andere kleur. En dan spieden naar 
verlichte ramen waarachter bewoning 
zich verraadt door bijvoorbeeld sche-
merlampjes, boekenkasten, de hoek 
van een keukenkastje, de contour van 
een stoel of speelgoed op een venster-
bank. Wat blijkt? Boven de winkels in 
de Twijnstraat en op de Oudegracht 
wordt behoorlijk veel gewoond, op de 
Lijnmarkt is het minder, en dat geldt 
ook voor de Steenweg. Daarentegen is 
in de Lange Elizabethstraat bijna geen 
verlicht raam te zien. •

‘Dit is mijn haven, hier leg ik aan’, staat er in 
grote letters op de voordeur van Karel van 
Gijtenbeek. Hij woont in het nieuwe winkel- 
en appartementencomplex De Vredenburg 
naast het Muziekpaleis. Na bijna 36 jaar bij 
de marine, een roerig leven vol omzwervin-
gen, is hij hier in september neergestreken 
met de bedoeling te blijven op wat hij de 
mooiste plek van Utrecht noemt.

“Na achttien verhuizingen heb ik nu een vaste 
plek voor mezelf,” vertelt Van Gijtenbeek in zijn 
appartement op de vierde verdieping. “En dit is de 
perfecte plek. Ik ben heel Utrecht af geweest. Ik 
dacht: ik koop alleen maar iets als ik voor honderd 
procent weet dat het aan drie eisen voldoet, en 
dat zijn allure, allure, en allure. Dit is pure allure. Je 
zit midden in de stad, alles is op loopafstand, het 
is levendig en gezellig, en toch rustig. Je hoort niks 
van de buren, en als de schuifpui naar het balkon 
dicht is, ook niks van de stad. 
Voordat ik het kocht ging ik in het informatiecen-
trum Stationsgebied in het oude Staffhorstgebouw 
kijken hoe de plannen voor de toekomst eruitzien. 
Nog zo’n vijftien jaar te gaan, maar als je ziet hoe 
het in z’n totaliteit straks wordt, dan ben je hier 
in het meest attractieve gedeelte van Utrecht. Dat 
is ook één van de redenen dat ik hier ingetrokken 
ben, vanwege het totaalplaatje.”

Vredenburg-baby
Ook bewoners Maaike Assendorp en haar part-
ner Hendrik Bijker prijzen zich gelukkig, met vol-
gens hem het mooiste appartement van het hele 
gebouw. Een hoek-appartement op de tweede 
verdieping aan de kant van het Vredenburg-
plein, met als straatnaam de Hollandse Toren. 
De muren zijn nog kaal, maar het kamerbrede 
uitzicht op het Vredenburgplein met de Domto-
ren die boven de daken uittorent, compenseert 
dat volkomen.
Dit is dan ook een zogeheten panorama-ap-
partement (van 150 vierkante meter) met een 
‘weids uitzicht’. De grote ruimte zijn ze echter 
wel gewend.
Hendrik: “We hebben hiervoor altijd anti-kraak 
gewoond in diverse kantoorpanden door de hele 
stad. Ruimtes van tweehonderd vierkant meter, 
waarin je kon rolschaatsen. We betaalden 150 
euro in de maand, hier zijn we dat alleen al aan 
parkeerkosten kwijt!”
Sinds eind augustus 2012 wonen ze er, en zijn 
in die tijd ook ouders geworden van de eerste 
Vredenburg-baby. Rokus is hier 51⁄2 maanden 
geleden geboren, toen de aannemers nog aan 
het werk waren.
“Mensen vroegen aan ons: was dat nou de 
bedoeling, een appartement in de Binnenstad 
en een kind? Ja, dat was de bedoeling. Hij leert 

stad is.”

Twee fietsen
Ongeveer de helft van de 76 appartementen is nu 
verkocht. De grootste appartementen, waaron-
der vier luxe penthouses op de zesde verdieping, 
gingen als eerste weg. Daarna de woningen aan 
de zuid- en oostkant van het gebouw. Veel van 
de kleinste flats, vooral die aan de kant van het 
nieuwe muziekcentrum, met uitzicht op ‘de pof-
fertjespan’, staan nog leeg.
Naast alle jubelpunten zijn er ook een paar 
minpunten: Alle appartementen worden geleverd 
inclusief parkeerplaats, maar die moet je er wel 
verplicht bij kopen voor 35 duizend euro. Die par-
keergarage moet nog gebouwd worden en is pas 
over twee of drie jaar klaar. Ook heeft niemand 
een eigen berging, maar is er alleen een geza-
menlijke fietsenstalling waar je per appartement 
twee fietsen in mag zetten.
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In de Stadsbuitengracht bij Hooghiemstra en de 
Wittevrouwenbrug komen per locatie zes nieuwe 
aanlegplaatsen voor elektrische rondvaartboten. 
Ook zijn 37 nieuwe ligplaatsen aangewezen waar 
recreatievaartuigen afgemeerd mogen worden, 
ook voor de nacht. Ze zijn  verdeeld over locaties 
langs de Vaartsche Rijn bij het Salamanderpad/
Jutfaseweg en bij de Wittevrouwensingel. •

Elaine Vis‘Brom’ drijft bewoners huis uitDiesel van vòòr 2005 in gevarenzone
Dick Franssen

Het college van b en w blijft bij het plan 
ook voor personenauto’s een milieuzone 
in te stellen voor de Binnenstad, inclusief 
het Jaarbeursgebied. De zone geldt al voor 
vrachtauto’s. Er is wèl een wijziging ten 
opzichte van de eerste versie van het plan: 
niet de leeftijd wordt het criterium, maar de 
mate van luchtvervuiling. Het verbod treft 
daardoor vooral de diesel-personenauto’s 
met Euro3-motor. Dat zijn bijna alle diesels 
van vòòr 2005 Voor benzinemotoren is Euro0 
de norm. Het betekent dat auto’s tot onge-
veer twintig jaar oud de Binnenstad nog in 
mogen. 
Echte oldtimers gaan onder een uitzonde-
ringsregeling vallen. De gemeente studeert 
nog op de vraag hoe ze de zone wil handha-
ven. 

Als het plan doorgaan zal Utrecht de eerste stad 
zijn met dergelijke zone. Ze wordt ingevoerd om 
de rijksnorm voor schone lucht te kunnen halen. 
Blijft Utrecht in gebreke dan bestaat de kans dat 
de Raad van State allerlei bouwplannen stopzet. 
De Stichting Stop Luchtverontreiniging acht het 
effect van de milieuzone voor personenauto’s 
minimaal. ‘Heel veel auto’s die dagelijks de stad 
in- en uitrijden (ruim 300.000) hebben hun 
herkomst/bestemming niet in het centrum. Als 
zij straks om de Binnenstad heen moeten rijden, 
wordt de luchtverontreiniging verplaatst naar de 
wegen er omheen.’

Import oude auto’s
De Stichting vindt de gemeente ‘kampioen in het 
bedenken van maatregelen die erg veel kosten en 
weinig opleveren, of maatregelen die het alleen 
qua propaganda goed doen (oplaadpunten voor 
elektrische auto’s, elektrische scootertjes voor piz-

zakoeriers, peperdure park & ride-voorzieningen 
die nauwelijks worden gebruikt).’
Volgens b en w. hebben de inwoners van Utrecht 
in bovengemiddeld vervuilende auto’s. 5.7 procent 
van alle Utrechtse auto’s is verantwoordelijk voor 
een kwart van de uitstoot aan CO2. De situatie 
wordt nog erger als gevolg van de import van 
twintig tot dertig jaar oude diesels, die veel Duitse 
steden de laatste tijd weren. Er zouden nu al aar-
dig wat van zulke auto’s in de Binnenstad rijden, 
maar de gemeente heeft hierover geen cijfers. 
Duidelijk zichtbaar in het straatbeeld zijn ze niet. 

Premies
De invoering van de milieuzone zal, mede dankzij 
een premie van gemiddeld 1250 euro voor 
benadeelde autogebruikers, ook bewoners van 
buitenwijken er toe kunnen brengen hun auto te 
vervangen. Immers, met die auto kunnen ze zelfs 
de parkeergarages van Hoog Catharijne niet meer 
in. Bewoners van de Binnenstad krijgen bovenop 
de 1250 euro nog een premie van maximaal 500 
euro. De gemeente schat dat het in de Binnen-
stad om 970 auto’s gaat.
Auto’s die in 2015 niet aan de criteria voldoen, 
komen – als de raad het plan aanneemt -nu al 
niet meer in aanmerking voor een nieuwe par-
keervergunning. 

Twijfels in politiek
Politiek ligt de zaak gevoelig. De VVD was van 
het begin af aan tegen, maar langzamerhand 
krijgen ook andere partijen twijfels. Een gelopen 
race is het zeker niet. 
De kosten van de invoering zijn geschat op vijf 
miljoen euro, los van de uitgaven die particulieren 
moeten doen om hun auto te vervangen. 
De inspraakprocedure loopt tot 27 april.

Motor schoon genoeg? Doe de kentekentest 
op www.autoverbod.nl of www.vwe.nl • 

Tussen de Plompetorengracht en 
het Wolvenplein ligt een beslo-
ten wijkje met koop- en huur-
woningen. Het is een rustige 
enclave in de Binnenstad. Maar 
sinds de zomer van 2011 is deze 
rust voor sommige bewoners 
volledig verstoord door een 
aanhoudend laag zwaar geluid, 
‘de brom’.

De acht mensen die onmiskenbaar 
last hebben van ‘de brom’ wonen 
verspreid in de wijk; in de Wolven-
straat, in het appartementencom-
plex vlakbij de ingang aan de Mo-
lenstraat en aan het doodlopende 
stukje straat op het Wolvenplein. 
Dat het geluid tussen de oren zit, 
werd snel getackeld toen terloops 
tijdens een buurtbarbecue bleek 
dat er in deze wijk meer mensen 
waren die last ondervonden’, vertelt 
Toon der Kinderen. Hij is samen met 
Ronald Kampman buurtwoordvoer-
der. Ronald hoort overigens niets. 
Daarentegen wordt het leven van 
Toon getekend door de nog steeds 
niet te herleiden bromtoon. ‘Vroeger 
was ik hier heel gelukkig, maar sinds 
zomer 2011 wil ik vaak niet meer 
naar huis’. 

Aanzwellen
De gemeente erkent dat het geluid 
gezondheidsklachten kan veroor-
zaken en het woongenot verstoort 
en liet een geluidmeetrapport 
samenstellen door de afdeling 
Milieu Expertise. In verscheidene 
woningen, de ondergrondse garage 

en trapportalen werd meetappara-
tuur geplaatst en zo ontstond er 
een beeld van de geluidsoverlast. 
Het geluid bleek vanaf zes uur in de 
ochtend aan te zwellen. Waar het 
vandaan komt is tot vandaag de 
dag een raadsel. Medewerkers van 
de GG&GD signaleerden het geluid 
op verschillende plaatsen en in hun 
rapportage staat ‘gezien de aard van 
het probleem mag gesproken wor-
den van zeer ernstige geluidshinder’.
Eneco heeft haar installaties laten 
checken en het gemeentelijk 
rioolbedrijf nam de pompen van 
de riolering onder de loep. ‘Je hebt 
geen idee hoeveel apparatuur hier 
achter bij de ondergrondse par-
keergarage in werking is’ zegt De 
Kinderen. ‘Ventilatoren, een hydro-
foor, transformatoren, generatoren, 

rioolpompen, alles is afzonderlijk 
uit- en aangezet op allerlei plaatsen 
in de wijk’. 

Landelijke experts
‘Laag frequent geluid (LFG) is voor de 
meeste mensen niet hoorbaar. Slechts 
een beperkt deel van de bevolking is 
hier gevoelig voor. LFG heeft als ei-
genschap dat wanneer het ook maar 
net wordt gehoord, het direct leidt 
tot ernstige hinder’, is te lezen in het 
geluidmeetrapport. De bevindingen 
van de meting werden voorgelegd 
aan landelijke experts op het gebied 
van LFG. Het blijft onduidelijk waar 
de bron is. Er wordt rekening mee 
gehouden dat het een resonantie kan 
zijn van verkeersdrukte verder weg. 
Toch vreemd, want dat verkeer was 
er altijd al. 

‘Ik denk dat ze bezig zijn met ont-
snappingsfase 2: het maken van de 
tunnel naar de gevangenis!!! Dus 
ik hoop voor de mensen die daar 
wonen dat ze snel gepakt worden of 
dat ze verder gaan graven met een 
theelepeltje’. 
 ‘Ik denk dat er een hele grote ag-
gregaat in die buurt ondergronds 
staat te loeien om die kwekerij van 
stroom te voorzien!!!! Ach ja....’ •

Reacties op internet 

Hoera, de elektrische auto die vaak bij 
het oplaadpunt in de Keistraat staat, 
heeft een broertje gekregen dat spre-
kend op hem lijkt. Zelfde merk, zelfde 
type, zelfde kleur. De auto’s komen 
meestal ’s morgens en gaan tegen de 
avond weer weg. De eigenaren hebben 
diep in de buidel getast; hun oogappels 
kosten ruim honderdduizend euro per 
stuk, een bedrag waarvoor je een stuk 
of twaalf kleine Peugeots of Citroëns 
koopt. 
Om het financiële leed wat te verzach-
ten mogen de auto’s gratis parkeren, en 
levert de gemeente de stroom ook voor 
niets. De twee Fiskers kunnen, mocht de 
accu leeg raken, overschakelen op een 
turbo-benzinemotor. Dat is andere koek 
dan de nieuwe elektrische auto van het 
college van b en w. Die houdt het na 
zo’n 150 kilometer voor gezien. •

‘De gemeente, de gevangenis, de 
Milieudienst, Mitros, ze werken al-
lemaal mee. Iedereen is in principe 
bereid om dit probleem op te lossen’ 
vertellen Kampman en Der Kinderen. 
‘Maar het levert tot nu toe nog niks 
op’. Bert van der Roest, gemeen-
teraadslid PvdA, wilde daarom dat 
de gemeente een second opinion 
liet doen. Daarop zijn de bestaande 
rapporten uitgebreid besproken met 
in geluid gespecialiseerd onder-
zoeksbureau Cauberg Huygen. 
Conclusie is dat het geen zin heeft 
het onderzoek nogmaals te houden. 
Het is onverantwoord; zij zullen met 
hetzelfde rapport komen en hebben 
niet wezenlijk betere apparatuur 
of andere onderzoeksmethoden. 
Het college van b en w is bereid, 
maar wat nu? Er zijn onopgeloste 
gevallen van geluidoverlast bekend 
in Nederland, waarbij bewoners een 
training kregen om met de overlast 
te leren leven. 

Aquariumpomp
Een probleem met geluidsoverlast 
is vaak complex. Niet voor ieder-
een, maar wel voor diegene wiens 
gehoorbotjes het laag sonore geluid 
kunnen opvangen. Wij leven in een 
wereld waarin erg veel geluid is en 
wij duwen niet relevante geluiden 
de hele dag weg. Maar als je een-
maal een vervelend geluid bewust 
gehoord hebt, kan je het niet meer 
wegdenken. Vooral niet als het een 
irriterend geluid is.   
Ermee leven is moeilijk. Zo slaapt 
Carla uit de Wolvenstraat naast 
haar aquarium. Het geluid van de 
aquariumpomp overstemt de sonore 
brom en is minder irritant, dan valt 
er beter te slapen. En Toon, die een 
eindje verderop woont, ‘vlucht’ om 
te werken naar de universiteitsbiblio-
theek. •

Het plan voor de vervanging van de Blauwe Zaal 
van de Stadsschouwburg door een ondergrondse 
zaal is van de baan. Burgemeester en wethouders 
hebben het voorstel ingetrokken op grond van de 
vele bezwaren tegen aantasting van het Zocher-
plantsoen. Al eerder sneuvelde het idee voor een 
ondergrondse fietsenstalling bij de Schouwburg. 
Deze zomer nemen b en w een definitief besluit 
over een tweede schouwburg in Leidsche Rijn: 
een multifunctioneel ‘cultuurforum’ met een grote 
zaal met 1200 tot 1500 stoelen.  •

Geen ondergrondse zaal

Nieuwe aanlegplaatsen

Veertig pizzabezorgers zijn overgestapt van hun 
lawaaiige brommers op vrijwel geruisloze elektri-
sche scooters. Ze deden dat dankzij subsidie van 
de gemeente. De bedoeling is dat hun aantal snel 
zal groeien tot zeventig.
Bewoners van straten waar veel bezorgers door 
komen zijn van een hoop herrie verlost, evenals 
natuurlijk de koeriers zelf. Maar omdat de pizza’s 
warm bij de klant moeten aankomen, wordt er 
nog steeds hard en soms roekeloos gereden. 
Om mede-weggebruikers voor de stille scooters 
te waarschuwen is nu afgesproken om veel te 
claxonneren. •

Pizza komt stiller 

Toon der Kinderen met koptelefoon om brom niet te horen © Gerard Arninkhof

Carla slaapt naast haar aquarium © Gerard Arninkhof

Broertje gekregen
Dick Franssen

 © Dick Franssen
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Eindelijk is het zover dat het 
noordelijke deel van het Vreden-
burg weer een beter aanzien 
kan krijgen. Nu het gebouw De 
Vredenburg af is en de buiten-
kant van TivoliVredenburg (het 
Muziekpaleis) vrijwel is voltooid, 
ligt de weg vrij voor de aanpak 
van openbare ruimte. Alleen, 
hoe deze er gaat uitzien, is nog 
steeds niet bekend. De discussie 
begon toen vanuit Wijk C protes-
ten kwamen tegen opheffing van 
de bushalte in de St. Jacobsstraat 
voor de Bijenkorf. Deze tijdelijke 
halte zou moeten verdwijnen 
voor de uitbreiding van de Bijen-
korf, maar of ze weer terug zou 
komen naar de oorspronkelijke 
plek op het Vredenburg was on-
duidelijk. Reden voor de gemeen-
teraad om opheldering te vragen.

In 2007 verdwenen de bushaltes op 
het Vredenburg in verband met de 
bouwwerkzaamheden. Het zou een 
tijdelijke verplaatsing zijn. De bussen 
richting het noorden kregen een ex-
tra halte in de St.Jacobsstraat en de 
overige bussen hielden hun eerstvol-
gende halte in de Potterstraat. 
In 2011 kwamen de eerste geluiden 
over een Vredenburg zonder bushal-
tes. Het ROCOV (Regionaal Overleg 

Consumentenorganisaties Openbaar 
Vervoer) adviseerde toen echter om 
alle haltes op het Vredenburg terug 
te laten komen. B en w en BRU (Be-
stuur Regio Utrecht, verantwoordelijk 
voor het openbaar vervoer) schoven 
een definitieve beslissing steeds door. 
Argumenten tegen het terugbrengen 
van de haltes waren een aantrekkelij-
ker openbare ruimte, de inrichtings-
kosten, een betere doorstroming van 
de bussen (geschat voordeel: meer 
dan een miljoen euro exploitatiekos-
ten per jaar) en de “noodzaak” voor 
een halte voor touringcars als uit-
stapplaats voor slecht ter been zijnde 
bezoekers van het Muziekpaleis. 

BRU-logica
Daar staat tegenover dat het Vre-
denburg in het verleden één van de 
meest gebruikte uitstap- en overstap-
haltes was. Volgens het BRU rijden er 
per dag 60.000 reizigers per bus over 
het Vredenburg, van wie er vijfdui-
zend uitstappen en vijfduizend over-
stappen. De BRU concludeert hier 
vreemd genoeg uit dat de meeste 
reizigers dus baat hebben om de hal-
te zo snel mogelijk voorbij te rijden 
(waarschijnlijk is dat bij elke halte zo). 
De winkeliers op het Vredenburg zijn 
duidelijk zeer gebaat bij terugkomst 
van de haltes. Het college had in het 

Omstreeks 1870 fotografeerde W.C. van Dijk 
het uitzicht vanaf de eerste trans van de 
Domtoren, 38,6 meter boven de straat. Hij 
moest dertien opnamen maken voordat hij 
360 graden rond was. Elf van die foto’s zijn 
bewaard gebleven in het Utrechts Archief. 
Met die elf, en voor het ontbrekende stukje 
van de stad met zeer gedetailleerde aqua-
rellen en een andere foto uit dezelfde tijd, 
maakte het Utrechts Documentatie Systeem 
(UDS) een spectaculair project op website 
www.documentatie.org  
 
Wie ‘Panorama Domtoren’ intikt, krijgt een plat-
tegrond. Via aanklikbare ‘taartpunten’ kom je 
bij ieder stukje van de stad in 1870. Je ziet dan 
niet alleen hoe de Binnenstad er ruim 140 jaar 
geleden bij stond, maar kan - en dat is vooral het 
bijzondere - door aan te klikken over negenhon-
derd gebouwen van alles aan de weet komen, tot 
tekeningen van verbouwingen of het jaar van de 
sloop toe. 

Vlaggetje
Een foto uit 1878 van G.J. Mulder van de bocht 
van de Oudegracht, genomen vanaf de bovenste 
trans van de Domtoren, stond aan de wieg van het 
project. Jean Penders, één van de vrijwilligers van 
het UDS: ’Ik ben altijd dol op die foto geweest. Als 
je hem bekijkt vraag je je automatisch af wat dat 
nou allemaal voor panden zijn. We hebben dat 
toen voor onszelf en voor het publiek aanklikbaar 
gemaakt. ‘Je gaat met de curser op een huis staan 

en het huis licht blauw op, met in een ‘vlaggetje’ 
het adres. Door te klikken ga je dieper, en krijg 
je al het materiaal over het huis dat het UDS do-
cumenteerde, en dat is in sommige gevallen zeer 
veel en zeer gedetailleerd’.
De bocht van de Oudegracht op deze manier aan-
pakken was een hels karwei; het identificeren van 
een net-zichtbaar stukje dak was soms wel een 
week werk. Maar nog veel gekker werd het toen 
het besluit was genomen om verder te gaan: niet 
alleen de Oudegracht-bocht nemen, maar de hele 
Binnenstad, met gebruikmaking van de fotoserie 
van Mulder uit l870.

Inzoomen
Onder aanvoering van Jean Penders werkten de 
vrijwilligers een jaar aan het project. Een onvoor-
stelbare hoeveelheid kennis over de stad is op een 
gemakkelijke manier voor iedereen beschikbaar 
gemaakt. Wie van elk aanklikbaar huis alles leest 
en bekijkt is tijden bezig. Penders: ‘Wij maken 
geen onderscheid tussen leken en vakmensen. Wij 
bieden alles aan wat er is. Wat je er van neemt 
moet je zelf weten. Wat wij vooral proberen is 
mensen warm te maken voor de stad.’
Bij iedere foto van ‘Panorama Domtoren’ zit een 
link naar die foto op de site van Het Utrechts 
Archief: daarin kun je geweldig goed inzoomen, 
want het archief heeft de originele foto’s. Terug 
bij het UDS klik je en klik je ... het is een soort 
verslaving. Soms word je er ook een beetje droevig 
van, als je ziet hoeveel er is verdwenen, bijvoor-
beeld waar het postkantoor gebouwd is (een 

‘Panorama Utrecht’: historisch spektakel
Dick Franssen

De plaatsing van zo’n vijftig pa-
nelen in het Zocherplansoen met 
informatie over de Vrede van 
Utrecht gaat niet door. De ver-
gunningaanvraag is zonder opga-
ve van redenen teruggetrokken. 

Liefhebbers van het Zocherplantsoen 
lazen in februari in Gemeenteberich-
ten dat er een plan was om voor de 
periode van drie maanden borden 
te plaatsen aan weerszijden van het 
pad dat tussen het Lepelenburg en 
de Sterrenwacht loopt. De Stichting 
Behoud Lepelenburg en de Stichting 
Singelgebied Utrecht (SSU) protes-
teerden direct.
Kern van hun bezwaar was dat een 
(rijks)monumentaal park niet ontsierd 
mag worden door panelen voor welk 
doel dan ook. De stichtingen wer-
den in hun visie gesteund door een 
uitspraak van het college van b en w 

in 2004. De SSU had deze uitspraak 
uitgelokt door zelf een verzoek in te 
dienen voor plaatsing van een pa-
neel, bedoeld als promotie van het 
Zocherplantsoen. Dit verzoek werd 
afgewezen op advies van de Com-
missie Welstand en Monumenten. 
Eind 2010 kwam deze uitspraak van 
pas toen er plotseling vijf reclamepa-
nelen midden op het grasveld van het 
Lepelenburg stonden. Na een protest 
werd toegegeven dat de plaatsing 
onrechtmatig was. 

Aantasting
Nu verscheen er vreemd genoeg dus 
een vergunningsverzoek van Vrede 
van Utrecht voor de vijftig panelen. 
Na een vraag om nadere informatie 
werd het verzoek eerst ingetrokken, 
maar later opnieuw ingediend. Vol-
gens SSU en Stichting Lepelenburg 
zouden de borden niet alleen een 

Ben Nijssen heel klooster moest daarvoor verdwijnen), op de 
Ganzenmarkt, op de Stadhuisbrug en in de Korte 
Nieuwstraat. 

Weg naar de geschiedenis
De uitvoering van het project was voor de makers 
een bijzondere ervaring. Penders, één van de au-
teurs van het standaardwerk ’Utrecht, de huizen 
binnen de singels’: Ik dacht dat ik de stad kende, 
maar ik merkte dat ik een heleboel nog niet wist. 
Wat heeft Frans Kipp (gepensioneerd, en nu als 
vrijwilliger werkend bouwhistoricus van de ge-
meente) ongelofelijk veel uitgezocht. 
Wat wij met z’n allen gedaan hebben is uniek. Er 
is geen stad die dit heeft. Ik hoop dat veel mensen 
door onze site de weg zullen vinden naar de rijke 
geschiedenis van Utrecht. Want daar gaat het al-
lemaal om.’ •

verleden zelf ook verkondigd dat de 
verwachte massale toestroom van 
bezoekers naar het nieuwe muziek-
gebouw de terugkomst van de haltes 
noodzakelijk maakte.

Eén halte voor één lijn?
Een aantal maanden geleden kwam 
de gemeente plotseling met twee 
ontwerpen voor de openbare ruimte 
op het Vredenburg. Eén met plaats 
voor haltes voor alle bussen en één 
zonder haltes. In het ontwerp zon-
der haltes was er meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers. Aan de 
kant van het Muziekpaleis was een 
tweerichting-fietspad ingetekend om 
de fietsenstalling in het gebouw De 
Vredenburg vanuit beide richtingen 
bereikbaar te maken. In beide ont-
werpen zijn bomen aan weerszijden 
ingetekend. Verzekerd werd dat deze 
ook echt in de grond geplant zouden 
kunnen worden. Die bomen zijn ook 
bedoeld ter compensatie van het 
verlies aan bomen langs de Catharij-
nesingel. 
Het ontwerp zonder haltes deed een 
golf aan protest ontstaan. Winkeliers 
en bewoners van Wijk C startten een 
petitie en ook vanuit reizigersorga-
nisaties en marktkooplui kwamen 
protesten. Het college zag de ernst 
van het protest in en kwam met 

een mededeling dat het Vredenburg 
zonder haltes geen optie meer was. 
Naast de optie met haltes voor alle 
bussen werd nu een optie met één 
halte voor één buslijn gepresenteerd. 
Over deze ontwerpen werden zoveel 
mogelijk belanghebbenden geraad-
pleegd. Ongetwijfeld zal de meerder-
heid van de belanghebbenden voor 
terugkeer van alle haltes zijn. 

Snel beginnen svp
De conclusie van het college en de 
mening van de gemeenteraad zijn 
nog niet bekend. Vermeldenswaard 
is nog dat het ROCOV moeite had 
met de bomen die op de bushalten 
moeten komen. Een Vredenburg 
zonder bomen zou echter net zo’n 
troosteloze aanblik gaan opleveren 
als de Lange Viestraat en de Pot-
terstraat. Hopelijk wordt er snel 
een besluit genomen zodat met de 
inrichting kan worden gestart. Aan 
de kant van het Smakkelaarsveld 
kan echter nog niet worden begon-
nen omdat daar de bruggen en de 
ondergrondse toegang tot de expe-
ditiekelder van het Muziekpaleis nog 
moeten worden gebouwd en dat 
kan nog wel even gaan duren.

(Zie kader op bladzijde 5.) • 

visule aantasting betekenen, maar 
tevens een gevaar vormen voor aan-
tasting van boomwortels. De borden 
van 2.50 meter hoog en 1.30 meter 
breed moesten stevig in de grond 
verankerd worden met twee palen 
waarvoor gaten geboord zouden 

www.binnenstadskrant.nl

Geen panelen in Zocherplantsoen Ben Nijssen

worden. Als er daarbij op een wortel 
werd geraakt, zou men iets verderop 
gaan boren. Het kwaad zou dan ech-
ter al geschied zijn.
Het is nu de bedoeling de borden op 
de Maliebaan te zetten.  •

Met meer dan 
honderd werken 
laat de tentoonstel-
ling De Straat bij 
het Genootschap 
Kunstliefde in de 
Nobelstraat tot 15 
april de straat zien 
door het oog van 
kunstenaars. Op 
de foto: ‘Straat-
honden’ van Thea 
Peters. •

Straathonden

Het gesloopte logement Place Royal, rond 1870 gezien vanaf de Domtoren. Mozart logeerde hier in 1766. 
Nu staat er de Willibrordeskerk.

Zangria, de trots van de Binnenstad, zingt op 19 
april in de Geertekerk  onder de titel ‘O happy 
eyes’ liederen van Edward Elgar, afgewisseld met 
korte theaterscènes door professionele acteurs. 
De scènes geven een inkijkje in het leven van de 
componist, zijn vrouw Alice en zijn muze , die hij 
Windflower (bosanemoontje) noemde. 
Half negen, kaarten 15 euro, in de voorverkoop 
via Elgar@zangria.nl 12,50. •

Zangria zingt Elgar

Als er iets goed is voor ouderen dat is het wel 
yoga, vindt Concettina Cordaro (49). In het Bar-
tolomeusgasthuis geef ze yoga-les aan vijftigplus-
sers, nu nog twee maal per week, en bij voldoen-
de belangstelling straks vier keer. 
‘Bij yoga verplaatst de aandacht zich van het 
denken naar het lichaam, zodat je adem en je 
hoofd tot rust komen’, zegt ze. ‘Dat doe je door 
houding. Vanuit die rust bloei je als vanzelf open.. 
Het is mooi om te zien wat er dan gebeurt’. 
Niet iedere oudere vindt het makkelijk te accep-
teren dat het lijf niet meer zo buigzaam is. Maar 
Concettina past de houdingen aan, en dat leidt 
bij de deelnemers tot een vorm van acceptatie. 
‘Je gaat er met mildheid, met een innerlijke glim-
lach naar kijken dat je niet meer zo soepel bent 
als vroeger. Je laat de spanning los. Er ontstaat 
ontspanning.’
Via een stage kwam Concettina terecht in het 
Bartholomeus. Vanaf het eerste moment vond ze 
het lesgeven aan ouderen geweldig. ‘Het is voor 
mij ook een cadeautje’. 
De lessen zijn op maandagavond en dinsdagoch-
tend, en straks misschien ook op de dinsdagmid-
dag en donderdagochtend. Ze duren een uur. Prijs 
per vijf lessen: 37,50 euro en met Upas 30
Aanmelden 0623711727. •

‘Yoga goed voor ouderen’

Gevecht om bushaltes op Vredenburg
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Gelukkig, ze bestaan nog in de 
Binnenstad. Net zoals Asterix en zijn 
mede-Galliërs standhouden tegen 
de oprukkende Romeinen, blijven 
familiebedrijven overeind te midden 
van de steeds meer meters veroverende 
winkelketens. De namen van de huidige 
eigenaren zijn weliswaar niet altijd 
meer dezelfde als die van de oprichters, 
maar wat blijft is de vakkennis die van 
vader op zoon of van vader op dochter 
wordt doorgegeven. • 

Standhoudende familiebedrijven Tekst: Ineke Inklaar    Foto’s © Saar Rypkema

 Foto 1:
Kapsalon De Bruijn, Springweg

Sinds: 1799

Familieleden: Vader Peter de Bruijn (58) werkt hier sinds 
1969, zoon Michael de Bruijn (30) sinds 1999. 

Moeder Luus heeft een pedicuresalon achter in de zaak

Geschiedenis: opgericht door de betbetbetovergroot-
vader van Michael; hij is de zevende generatie

Foto 2:
Designwinkel Mobach, 
Choorstraat
Sinds: 1970

Familieleden: Moeder Toos van 
Zaal (64) werkt hier sinds 1970, 
dochter Nienke Bouwman (36) 
vanaf 2010

Geschiedenis: eerste eigenaar

Foto 3:
IJzerwarenhandel Pijper, 

Oudegracht
Sinds: 1921

Familieleden: 
Vader Erik Pijper (72) 

werkt hier sinds 1960, 
dochter Rietje Pijper (44) 

vanaf 2008

Geschiedenis: 
zaak is gesticht 

door overgrootvader 
van Rietje

Foto 4:
Leeuwin’s Serviezenhuis, Oudkerkhof

Sinds: 1926

Familieleden: Vader Gideon van Praagh (62) en moeder 
Ellen van Praagh-Van Aspert (59) zijn eigenaar sinds 

1980, zoon Amos werkt hier vanaf 1995.
Geschiedenis: zaak is gesticht door een tante (Leeuwin) 

van Amos’ overgrootvader

Foto 5:
Hoedenzaak Jos van Dijck, Bakkerstraat
Sinds: 1923

Familieleden: Vader Franco Baldi (74) en moeder 
Johanna van Dijck (74) werden eigenaar in 1964, 
vanaf 2001 is de winkel eigendom van zoon 
Francesco Baldi (46)

Geschiedenis: bedrijf heette eerst naar eigenaresse 
Abelmann, Francesco’s oma. Zaak is na WO II 
(vanwege Duits klinkende naam ?) omgenoemd, 
naar opa Van Dijck

Foto 6:
Kookwinkel Paul van Dillen, 
Vredenburg
Sinds: 1889

Familieleden: Vader Paul Verhaar (49) 
werkt hier sinds 1995, 
dochter Janine (12) wil het bedrijf later 
overnemen

Geschiedenis: Van Dillen was 
de oprichter, bedrijf is in 1925 
gekocht door Janines overgrootvader 
Leo Verhaar
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kotsen, drinken en blowen op straat, vechten. 
Er is sprake van kapot gegooid glas, bloed op de 
gevel, gebruikte condooms. De sfeer is grimmig 
en intimiderend. Ook worden, aldus de buren, 
geregeld vrouwen lastiggevallen in de steeg.
(broodtekst)De politie is op de hoogte van de mo-
lestatie van de bewoner, maar adviseerde slechts 
een melding te doen, geen aangifte.,,Volgens de 
politie gaat het om gevaarlijke lui die dan wellicht 
de rest van het gezin komen lastigvallen.’’
De gemeente is bezig met een grote bezuini-
gingsoperatie en onderzoekt welke panden zij 
kan afstoten. Daarbij is nu aan de orde of het 
kantoor van het Catharijnehuis (nu: Herenstraat 
35) en hulpverlener Release (Voorstraat 6-bis) 
naar Catharijnesteeg 6 kunnen verhuizen. 
De tangoschool La Zapada heeft te horen gekre-
gen dat zij na tien jaar de studio op nummer 6 
hoogstwaarschijnlijk per 1 november moet ver-
laten. In dat pand zitten verder nog een andere 
dansstudio en vier ondernemers in de muziek-
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Waar het college wil beginnen met opheffen blijft 
onduidelijk. Kennelijk wordt de keuze door het 
moment bepaald. 
De wijkraad voor de Binnenstad daarentegen 
geeft het duidelijker aan: begin op de grachten 
en later op de pleinen. Op de grachten is het 
nodig om de werfkelders te beschermen. Zonder 
geparkeerde auto’s zien ze er bovendien veel aan-
trekkelijker uit. 
De wijkraad wil vooral voor bezoekers de mo-
gelijkheden beperken om op straat te parkeren. 
Een deel van de huidige parkeerplaatsen kan dan 
omgezet worden in plekken voor vergunning-
houders. Het beste is het om te beginnen met de 
Oudegracht omdat die het dichtst bij parkeerga-
rages ligt, waarin bezoekers trouwens nog altijd 
goedkoper uit zijn. Het proces moet geleidelijk 
verlopen, om ondertussen te zoeken naar alter-
natieven voor de vergunninghouders. Eén van die 
mogelijkheden zou de nieuwe garage onder het 
verslaafdenziekenhuis in de ABC straat kunnen 
zijn. De gemeente vraagt daar nu echter zulke 
hoge huren voor dat weinigen hun straatparkeer-
vergunning daarvoor willen opgeven. 

Kleinere verschillen
Ook uit de toekomstige parkeertarieven blijkt dat 
het college het bezoekersparkeren niet echt wil 
ontmoedigen. De tarieven blijven tot 2016 gelijk, 
terwijl die voor vergunninghouders met zestien 
procent stijgen. Doordat de parkeergarages ook 

steeds wat duurder worden, neemt het verschil 
tussen straatparkeren en in garages parkeren 
steeds meer af. Zo is het tarief voor kortparkeren 
op straat 4,34 Euro per uur en in de garage van 
HC 4 euro. Nieuw in het parkeerbeleid is dat de 
parkeernormen bij nieuwbouwlocaties worden 
verlaagd. Dat betekent dat er bij nieuwbouw 
minder parkeervoorzieningen hoeven te komen. 
Voor het Stationsgebied heeft dit beleid geen 
consequenties meer, want daar zijn alle nieuw te 
maken, uitgebreide parkeervoorzieningen al vast-
gelegd. Zij zullen een grote verkeersaantrekkende 
werking hebben.

Wrakken en weesfietsen
Het stallen van fietsen wordt voor het college een 
groter probleem dan het parkeren van auto’s. Het 
tekort aan stallingsmogelijkheden wordt waar-
schijnlijk nog steeds sterk onderschat. Dit blijkt 
het sterkst in het Stationsgebied. Elke nieuwe 
stalling blijkt daar meteen te klein. Tot nu toe 
wordt getracht het tekort te beperken door vaker 
wrakken en weesfietsen weg te halen. In het 
Stationsgebied en in het winkelgebied wil men 
weesfietsen al na veertien dagen weghalen, maar 
dat geeft slechts voor korte tijd wat verlichting. 
Het college werkte aan plannen voor onder-
grondse fietsenstallingen bij het Lucasbolwerk en 
de Neude. Inmiddels blijkt dat het Lucasbolwerk 
definitief niet door gaat en de verwachting is dat 
de stalling onder de Neude ook niet haalbaar zal 

zijn. Er is één lichtpuntje: de openbare stalling 
onder gebouw De Vredenburg is (eindelijk) op 21 
maart geopend. Overigens is dit geen uitbreiding, 
maar een vervanging (ook niet groter) van de 
vroegere openluchtstalling achter de poffertjes-
kraam, die moest verdwijnen in verband met de 
nieuwbouw. Het is trouwens een mooie stalling 
waarin de funderingen van het kasteel Vreden-
burg te zien zijn. 
Het college denkt dat met deze opening het 
stallingsprobleem rond het Vredenburg verleden 
tijd is en overweegt zelfs de stalling in de Lange 
Koestraat weer te sluiten of alleen voor de buurt 
open te houden. De ambitie is er om het stallen 
van fietsen op straat er te verbieden; in ieder 
geval op het Vredenburgplein en bij C&A. 

Geen eisen
Ook de Bijenkorf heeft al geclaimd dat op de 
stoepen rond het warenhuis geen fietsen meer 
mogen staan,. De Bijenkorf gaat fors uitbreiden, 
maar niets wijst er op dat het college getracht 
heeft af te dwingen dat er dan ook fietsenstal-
voorzieningen bij moeten komen, bijvoorbeeld in 
de garage La Vie. Hetzelfde geldt voor de uitbrei-
ding van Hoog Catharijne, op het Vredenburg en 
bij het Muziekpaleis. 
Leefbaar Utrecht heeft geopperd van het 
Staffhorstgebouw, eigendom van de gemeente, 
na het vertrek van de Projectorganisatie Stations-
gebied een stalling te maken. 
De vraag die nog weinig wordt gesteld is of deze 
stallingen ook gratis moeten zijn. In ieder geval 
moet er (veel) geld bij. Dure oplossingen zijn ook 
een stalling in de Neudeflat of onder het voorma-
lige hoofdpostkantoor. 
Nieuw aangekondigd beleid is dat er in de 
toekomst bij nieuwbouw of verbouw ook voor-
zieningen voor het stallen voor fietsen moeten 
komen. •

Auto bron van inkomsten, fiets uitgavenpost

Hoever idealen en realiteit uit elkaar kunnen liggen, blijkt weer eens uit de nota Stallen en 
Parkeren. In de Binnenstad zou het college van b en w het liefst veel parkeerplaatsen op 
straat willen opheffen om daarmee de openbare ruimte te verbeteren. Maar juist die par-
keerplaatsen leveren het meeste op. En zo verdwijnen er tot 2016 maximaal vijftig parkeer-
plaatsen, exclusief de al opgeheven plekken op Janskerkhof en Lucasbolwerk. 
Mogelijke nieuwe locaties voor de opheffing van parkeerplaatsen: de Oudegracht, 
Mariaplaats, het winkelgebied tussen stadhuis en Domstraat, smalle centrumstraten zoals 
Twijnstraat en Lange Smeestraat en de pleinen. Daar parkeren ook vergunninghouders, 
maar zij worden in de nota niet apart genoemd. 

Ben Nijssen Ineke Inklaar

Dat was ‘t dan: het doek voor de Van Sij-
pesteijnkade is definitief gevallen. Alleen het 
rijksmonument op nummer 25 blijft staan. 
Behoud van de overige bebouwing kost de 
gemeente vijftien miljoen euro. Ze wil dat 
niet betalen.

In het tweede kwartaal van 2014 verdwijnen de 
eerste panden (1 en 3) voor de aanleg van de 
nieuwe route van de trambaan. Als namelijk het 
café The Guardian en het buurpand blijven staan, 
moet de sneltram een te haakse bocht maken. 
Dat zorgt dat voor technische problemen en dus 
vertraging. Het maakt dit project ook duurder. 
Pepijn Zwanenburg, het GroenLinks-raadslid dat 
zich al járen inzet voor behoud van de kade, 
noemt het besluit ‘een historische fout.’ ,,Dit is 
het enige stukje oude bebouwing in het Stations-
gebied. Hier had de Binnenstad kunnen begin-
nen.’’
Hij vreest een ‘horrorscenario.’ ,,In het meest 
ongunstige geval wordt alles neergehaald, met 
uitzondering van het pand op nummer 25. Ver-
volgens besluit de NS vanwege de vastzittende 
vastgoedmarkt af te zien van ontwikkeling en zit 
Utrecht opgescheept met een braakliggend ter-

rein. Dan verpaupert dit gebied nog verder.’’
Zwanenberg heeft wel een plan voor de tussen-
periode: ,,Nu de huizen toch weg moeten, laten 
we ze dan zo lang mogelijk overeind houden en 
er tijdelijks iets mee doen: restaurants, flexwerk-
plekken, creatieve centra.’’

Twee projecten
Wethouder Stationsgebied Everhardt (D66) laat 
onderzoeken of het mogelijk is de sloop in delen 
te voltrekken. Ontwikkelaar NS heeft meteen 
gemeld dat eventuele meerkosten dan voor de 
stad zijn.
Utrecht heeft in 2009 – onder Stationsgebiedwet-
houder Janssen - NS al een sloopvergunning 
verleend. Die ontwikkelaar, eigenaar van de 
panden op de kade, laat deze nog staan tot hij 
echt begint met bouwen. Dat zal op z’n vroegst 
in 2017 zijn. 
Het gaat om twee bouwprojecten aan de Mineurs-
laan, vlak bij het toekomstige Stadskantoor. Om 
te beginnen wil de NS een kantoortoren (25.000 
vierkante meter) realiseren met een parkeergara-
ge daaronder. De plannen hiervoor zijn overigens 
nog niet concreet. 
Bouwen is pas toegestaan als het merendeel van 

het gebouw (op voorhand) is verhuurd. Een eer-
der soortgelijk plan – namelijk met een duurzame 
kantoortoren (Aurora) voor het bedrijf Ecofyss 
– ketste daarop af.
De nieuwbouw komt naast en achter het neo-
classicistische rijksmonunument op nummer 25. 
Tegenstanders vrezen dat dit herenhuis uit 1912 
van twaalf meter hoog in het niet valt bij de 25 
tot 45 meter hoge panden die verrijzen aan de 
kade.
Het daarop volgende project omvat 250 wonin-
gen. Oorspronkelijk stonden er meer op de rol, 
maar NS heeft het aantal verlaagd. Dat kon de 
ontwikkelaar doen, omdat er alleen een maxi-
mum aantal vierkante meters was vastgelegd. En 
geen minimum.
Begin januari gloorde er nog een sprankje hoop 
voor het laatste stukje van de oude Stationswijk. 
Immers, een rapport van onderzoeksbureau 
Posad gaf aan dat het technisch mogelijk is 
de nieuwbouw om de oudere huizen heen te 
ontwikkelen. Zij het dat daarvoor wel de nodige 
veranderingen van de plannen nodig waren.
Sinds 2005 verzetten politici en belangengroepen 
zich tegen de sloop van de Van Sijpesteijnkade. 
Sinds 2009 is dat een raadsbrede wens. •

Ineke Inklaar

Omwonenden en tangoschool La Zapada 
maken zich zorgen over een eventuele uit-
breiding van de dagopvang voor daklozen in 
de Catharijnesteeg. De tangoschool wil niet 
verhuizen en de omwonenden vrezen voor 
nog meer problemen met bezoekers van het 
Catharijnehuis op nummer 7.

Een bewoner is op zijn hoofd geslagen en 
bedreigd, een ander door een groep ingeslo-
ten. De omgeving klaagt over wildplassen, over 

branche. Allemaal gezonde bedrijfjes, volgens 
eigen zeggen. Het Catharijnehuis heeft interesse 
in de kelder, waar nu dansschool Al Hambra zit.
Op de begane grond – nu La Zapada – zou een 
kantoor komen waar daklozen geholpen worden 
met begeleid wonen. 

Bomvol
PvdA-raadslid en Binnenstadsbewoner Sytse 
Koopmans heeft het college vragen gesteld over 
de overlast in de steeg. Hij probeert tegelijkertijd 
de buurt gerust te stellen: ,,Bij Release gaat het om 
kantoorruimte en individuele hulpverlening.’’
La Zapada signaleert dat de dagopvang bomvol 
zit. ,,We weten ook dat daar regelmatig mensen 
liggen te slapen. Ze liggen in de kantoren boven 
en in de gangen. Dat gebeurt in ieder geval over-
dag, maar er is tegenwoordig vaak nog licht aan 
als wij ’s avonds naar huis gaan.’’
Buurtbewoners melden dat de overlast toeneemt. 
Zo mailt een bewoner van de Lange Nieuwstraat: 
,,Mijn kinderen, inmiddels bijna volwassen, durven 
nog steeds niet door de steeg.’’ De bewoner werd 
onlangs in de steeg geconfronteerd met ‘een man 
die met een blik bier in de hand en de penis los uit 
de broek op straat stond te plassen.’ 
De tangoschool vermoedt dat de dagopvang de 
problemen niet meer aan kan omdat er te veel 
mensen gebruik van maken en er onvoldoende 
personeel is. ,,Iedereen kent de sores van de steeg, 
maar het kan dus goed nog erger worden.’’ •

De Weense trams die het Bestuur Regio Utrecht 
in 2008 voor ruim acht ton op de rommelmarkt 
kocht en voor 3,2 miljoen euro liet opknappen, 
omdat er tijdens de spits behoefte zou zijn aan 
extra capaciteit (wat niet zo was), worden van de 
hand gedaan, maar de liefhebbers staan niet in de 
rij. Over een aantal tramstellen wordt onderhan-
deld met Krakau. •

Weense tram exit

Buurhuis De Sjuut in de Moutstraat in de Zeven 
Steegjes heeft nieuwe geluidsboxen kunnen kopen 
dankzij een gift van het Oranje Fonds. Na 21 jaar 
waren de boxen compleet op. •

Oranje Fonds steunt Sjuut

Cupcakes [eigentijdse taartjes] met fietsjes erop bij de opening van de vijfsterren fietsenstalling  © Dick Franssen

Catharijnesteeg  © Saar Rypkema

Buren bang voor uitbreiding Catharijnehuis

Van Sijpesteijnkade gaat toch echt plat
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Het college van b en w wil de scholen 
verantwoordelijk maken voor de 
cultuureducatie. Om dat mogelijk 
te maken wordt twee miljoen euro 
subsidie weggehaald bij het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten, terwijl 
het UCK tot nu toe één miljoen aan 
educatie op scholen besteedt. 
Het UCK werkt met een begroting 
van ruim zes miljoen euro, waarvan 
3,3 miljoen uit eigen inkomsten. Het 
raakt dus ongeveer een derde van 
zijn geld kwijt.
Tweeduizend mensen tekenden een 
petitie om het college tot andere 
gedachten te brengen. Tijdens een 
bespreking in de gemeenteraad op 
19 maart kwam van verscheidene 
kanten kritiek op het plan, maar 
wethouder Kreijkamp (D66) bleek 
nog niet bereid van standpunt te 
veranderen.
UCK-directeur Peter Grooten was 
na afloop duidelijk aangeslagen. 
‘Hoe krijg je het voor elkaar om een 
goedlopend cultuurbedrijf zo in de 
problemen te brengen. We hebben 
nu zes vestigingen. We waren al van 
plan terug te gaan tot drie, maar op 
deze manier houden we alleen het 
gebouw op het Domplein over.’
Het plan komt nog in de raadscom-
missie, en vervolgens opnieuw in de 
raad. •

Als je iets nieuws in de kunst wilt 
ontdekken moet je bij expositie-
ruimte Moira zijn. Het is één van 
de bekendste plekken in Neder-
land waar jonge kunstenaars 
de ruimte gebruiken om er een 
experimentele tentoonstelling te 
maken of experimenteel werk te 
laten zien. Maar het stichtings-
bestuur van Moira heeft per 1 
mei de huur opgezegd. Waar de 
ruimte zich daarna gaat vestigen 
is onbekend.

Je kunt in Moira verrast worden door 
een ruimte vol glinsterende objecten 
en decors van pailletten, bedacht 
door Bos&Lanting, die zich laten 
inspireren door clichébeelden uit de 
Amerikaanse cultuur. Maar er is ook 
een sobere vormgegeven visuele tijd-
lijn te vinden van Maarten Bel, waarin 
hij iconografische afbeeldingen van 
de Ark van Noach in chronologische 
volgorde zet. Bel werkt altijd vanuit 
het thema tijdgeest en heersende 
wereldbeelden. Je ziet dat in de loop 
der eeuwen steeds meer beesten in 
de voorstellingen van de ark terecht 
komen. 
Op tachtig vierkante meter exposi-
tievloer bouwen kunstenaars een 
ruimtevullende installatie of experi-
menteren er met de presentatie van 
schilderijen, tekeningen, beelden en 
fotografie. Er zijn regelmatig video-in-
stallaties te zien. De meeste presenta-
ties zijn solotentoonstellingen.

Geen galerie
‘Dit is uitdrukkelijk een expositie-
ruimte en geen galerie’ zegt Sascia 
Vos, de artisitiek en zakelijk leider van 

Moira. ‘Ons driekoppige team selec-
teert werk dat inhoudelijk sterk is, 
fris en vernieuwend. Maar het gaat 
er absoluut niet om of deze kunst te 
verkopen is. Wij zijn niet commer-
cieel. Het experiment mag hier ook 
best mislukken. Een jonge kunste-
naar, en dat kan ook iemand van in 
de veertig zijn, heeft ruimte buiten 
het atelier nodig om werk te tonen, 
maar ook om er met het werk te ex-
perimenteren en om te onderzoeken 
hoe het zich tot de ruimte verhoudt’. 
De bezoekers van expositieruimte 
Moira komen uit het hele land, het 
zijn voornamelijk liefhebbers van 
hedendaagse kunst. Omdat je na 
een half uur het werk wel gezien 
hebt, heeft Sascia Vos bij de uitgang 
een actuele lijst liggen met meer 
Utrechtse kunsttips. ‘Ik ben een soort 
VVV voor in kunst geïnteresseerden’, 
zegt ze. ‘Vaak komen bezoekers van 
ver, dan is het leuk om nog meer te 
kunnen zien in Utrecht’.

Bekend in kunstwereld
Expositieruimte Moira is begin jaren 
80 ontstaan in een kraakpand, het 
voormalige pand van verzekerings-
maatschappij Moira op de kop van 
de Plompetorengracht. De ruimte 
groeide al snel uit tot een, in de 
Nederlandse kunstwereld, bekende 
plek. Tal van curatoren en artistiek 
leiders hebben er in commissies 
gezeten, zoals Jelle Bouwhuis, die 
nu hoofd Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam is en Ineke van Tuinen, 
voormalig directeur van het Grafisch 
Atelier Utrecht. 
De expositieruimte vormt samen met 
de aangrenzende zaal en oefen-

Frisse experimenten in Moira

ruimten het gezicht van woon- en 
kunstverzamelgebouw Moira. 
In deze tijd waar kunst en commer-
cie bij elkaar lijken te horen is het 
moeilijk overleven voor een dergelijke 
expositieruimte. De gemeente stopte 
onlangs de jaarlijkse financiële bijdra-
ge voor openingen en uitnodigingen. 
Sascia: ‘Ik ben hard op zoek naar 
geld. Maar voor nu betekent het dat 
wij per mail uitnodigingen versturen 
en dat kunstenaars voornamelijk zelf 
suppoosten. Zij krijgen overigens ook 
geen vergoeding voor reis- en mate-
riaalkosten. Dat zit er niet in. Maar 
voor kunstenaars is het belangrijk een 
goede expositieplek te hebben; zij 
komen graag naar ons. Wij hebben 
nog zoveel goede kunst om te laten 
zien; wij scouten op de Rijksacademie 
en bij eindexamententoonstellingen 
in het hele land’.

Iets speciaals
Het is te hopen dat deze experimente-
le expositie-mogelijkheid nog lang het 
hoofd boven water houdt en dat er 
spoedig een nieuwe locatie gevonden 
wordt.  Kunst moet ruimte hebben 
waarin het zonder dwingende com-
merciële belangen zich kan ontwik-
kelen, tot iets speciaals, tot iets wat 
niet mainstream hoeft te zijn en bij de 
smaak van een groter publiek past. 
Zo ontwikkelt kunst zich.
Esper Postma laat tot 7 april in Moira 
zijn 40 minuten durende video-
installatie zien met werkelijke en 
hervonden herinneringen. In de film 
worden teksten uit het reisverslag 
van Indonesië van Postma’s grootva-
der geprojecteerd op hedendaagse 
beelden van dezelfde locaties. • 

           

Elaine Vis 

Het welzijnswerk gaat in de hele 
stad op de schop. De grote lijnen 
voor de Binnenstad zijn duidelijk: 
Cumulus gaat niet langer over de 
locaties en de activiteiten, noch 
over de sociaal-maatschappelijke 
hulp. 
De taken worden verdeeld over 
de gemeente (beheer van de 
gebouwen), de peuterspeelzaal 
(nieuwe stichting), vrijwilligers 
(‘zelfbeheer’ buurthuis Oude-
gracht), dienstverlener Doenja 
(speeltuin en Huis in de Wijk) en 
hulpverlener Stade met aanhang 
(hulp bij materiële en sociale 
problemen). Met welke personen 
bewoners te maken krijgen, is 
voorlopig nog niet bekend.

De gemeente is verantwoordelijk voor 
de stoelendans. Die heeft een andere 
werkwijze (‘Vernieuwend welzijn’ met 
meer nadruk op zelfredzaamheid van 
cliënten) opgelegd en de inhoudelijke 
klussen aanbesteed. 
De nieuwe organisaties gaan werken 
zoals de gemeente dat graag ziet: 
de sociaal werkers kijken eerst wat 
iemand zelf kan oplossen, eventueel 
met hulp van de omgeving. Vrijwil-
ligers krijgen hierbij een grote rol.
December vorig jaar werd bekend 
welke organisatie welke werkterrei-
nen kreeg. Op 1 augustus moeten de 
veranderingen zijn doorgevoerd. Dan 
ligt de situatie voor drie jaar vast. Tot 
die datum is veel onzeker, zoals bij 
alle reorganisaties. 
Dien van Strien, die voor Cumulus de 
dagrecreatie voor ouderen organiseert 
in het buurthuis aan de Oudegracht, 
weet al wel waar ze aan toe is. 
...”Mijn werk houdt op; Doenja gaat 
deze activiteit niet voortzetten met 
een beroepskracht.’’

Ontmoeting
Wekelijks komen nu nog op de don-
derdagochtend twaalf ouderen onder 
de begeleiding van deze Cumulus-
medewerkster samen om koffie te 
drinken en iets te doen. Van Strien: 
,,De ontmoeting is hoofdzaak, want 
het sociale netwerk van deze mensen 
is soms klein. De activiteit – een potje 
kaarten, sjoelen, handenarbeid, een 
spel – is bijzaak.’’
‘Haar’ ouderen verschillen sterk in 
leeftijd (van voor in de 60 tot in de 
80) en qua achtergrond (van chique 
flat op oude AZU-terrein tot de 

Springweg). ,,Een beroepskracht 
kan ervoor zorgen dat iedereen tot 
zijn recht komt. Alleen een verdomd 
goede vrijwilliger lukt zoiets. Boven-
dien is een vast gezicht belangrijk.’’
Met ‘pijn in het hart’ moet ze afscheid 
nemen van haar groep. Voorzichtig 
zijn er de eerste gesprekken of de 
activiteit elders is onder te brengen, 
bijvoorbeeld bij het Bartholomeus 
Gasthuis. Van Strien grapt cynisch: 
,,Ik word waarschijnlijk werkloos, mis-
schien dat ik straks als vrijwilliger deze 
groep dan weer kan draaien.’’

Kwartiermaker
Nu is Cumulus nog als enige wel-
zijnsclub actief binnen de singels. 
Medewerkers van die club verzorgen 
het maatschappelijk werk, fungeren 
als sociaal raadslieden, adviseren ou-
deren, begeleiden bij schuldhulpver-
lening, bemiddelen bij woonoverlast, 
ondersteunen mantelzorgers. Runnen 
speeltuin De Kleine Dom en peuter-
speelzaal ‘t Egeltje.
Doenja dienstverlening – tot nu toe 
bekend van Kanaleneiland en Leid-
sche Rijn – neemt het Huis in de Wijk 
(activiteiten of diensten voor ouderen, 
een samenwerking met het Bartholo-
meus Gasthuis) over, plus speeltuin 
De Kleine Dom. 
Volgens ‘kwartiermaker Binnenstad’ 
Jan Buijze duurt het nog even voor 
bekend wordt wie welke taken gaat 
uitvoeren. ,,Het is een complexe ope-
ratie die het welzijnswerk in de hele 
stad aangaat.’’ 

Stoelendans bij welzijnswerk; ouderenochtend geschrapt Ineke Inklaar

Kunsthart 3

Veel ouderen
Op z’n vroegst half april weten de 
welzijnswerkers, en dus hun cliënten, 
waar ze aan toe zijn. De intentie 
is, zo verzekert Buijze, dat zittend 
personeel bij gebleken geschiktheid 
overgaat naar de nieuwe werkgever. 
,,Maar dat is ook weer afhankelijk 
van ieders contract.’’
Qua welzijn is de Binnenstad een 
geval apart. Er wonen zo’n 16.000 
mensen, maar op een gemiddelde 
uitgaansavond komen daar nog eens 
25.000 bij. Dat intensieve gebruik 
van de openbare ruimte zorgt voor 
overlast en bedreigt de leefbaarheid 
en veiligheid. Daarnaast springen de 
dak- en thuislozen in het oog.
Verhoudingsgewijs telt het centrum 
veel ouderen. Achttien procent van 
de Binnenstadsbewoners is 55-plus. 
[3.100 ouderen]. Jongeren zijn er 
relatief weinig: slechts 1.250 
(7 procent).

Keukentafelgesprekken
Het seniorenwerk is, kortom, be-
langrijk in dit gebied. Karen Blersch 
is ouderenadviseur bij Cumulus. Zij is 
één van de mensen die in spanning 
afwacht. ,,Ik adviseer nu ouderen in 
de Binnenstad en in Oost en Noord-
oost. Daar gaat het om tientallen 
mensen per jaar. We moeten volgens 
de subsidievoorwaarden elk dertig 
cliënten per jaar bedienen, maar zit-
ten daar ver boven.’’ 
De 55-plussers helpt Blersch bij 
vragen over wonen, zorg, welzijn en 
financiën. ,,En ik doe de keukentafel-

gesprekken over de hulp aan ouderen 
of zieken zodat ze langer zelfstan-
dig kunnen wonen. Zo assisteer ik 
bijvoorbeeld bij de aanvraag van de 
scootmobiel.’’

Praatje maken
Eenzaamheid is het probleem dat 
ze het vaakst tegenkomt. ,,Mensen 
klagen dat ze niet genoeg contac-
ten hebben om een praatje mee te 
maken. Of ze krijgen wel bezoek van 
hun kinderen, maar de gesprekken 
gaan nergens over.’’
De hulp aan mensen met materiële, 
psychische dan wel sociale problemen 
gaat naar U-centraal. Deze stedelijke 
organisatie bestaat uit Stade, dat 
samenwerkt met Al Amal (biedt hulp 
aan allochtone gezinnen met veel 
problemen), Handjehelpen (biedt 
praktische hulp aan mensen met een 
handicap of chronische ziekte), Pre-
sent Utrecht (koppelt vrijwilligers aan 
mensen die praktische of sociale hulp 
nodig hebben), de Tussenvoorziening 
(organiseert hulp aan daklozen) en 
RegiePraktijk (centrum voor mensen 
met een beperking, in oprichting). •

Wie behoefte heeft om te zingen 
kan op 12 april terecht in de Lutherse 
kerk, Hamburgerstraat 9.  Voor de 
achtste keer is daar de Meezingnacht 
Er wordt ‘een zingende wereldreis 
gemaakt langs onder meer de  aardse 
energie van Afrika, de melancholie 
van de Balkan en de diepe bezinning 
van India.’ Zowel beginnende als ge-
vorderde zangers kunnen meedoen.  
Acht uur, €15 / U-pas €10 / kinderen 
€5 www.meezingnacht.nl •

Allemaal zingen

Volgens bioscoopondernemer Wolff 
gaan eind volgend jaar de bioscopen 
Catharijne en Camera dicht, omdat 
dan de megabioscoop (de grootste 
van Nederland, met zestien zalen 
en 3500 stoelen) klaar is. City in de 
Voorstraat blijft open. De eerste paal 
voor de nieuwbouw moet overigens 
nog worden geslagen.
Taxon Groep 2 BV, exploitant van 
de Cinemec-bioscoop in Ede, zegt 
in maart 2014 te beginnen met 
de bouw van De Sterrenkijker, een 
bioscoopcomplex met zeven zalen en 
2000 stoelen naast de A2-tunnel in 
Leidsche Rijn. Het uitgiftecontract is 
getekend. 
Zoals bekend komen er in de plannen 
van de gemeente in de Bibliotheek++ 
op het Smakkelaarsveld acht bios-
coopzalen met in totaal 800 stoelen 
ter vervanging van de drie zalen met 
212 stoelen in ’t Hoogt. •

Utrecht 
bioscopenstad

UCK in zwaar weer

Het Nederlands Volksbuurtmuseum 
(voorheen Volksbuurtmuseum Wijk C) 
geeft ter gelegenheid van het twin-
tigjarig bestaan in mei alle wijkbewo-
ners een pasje waarmee ze met vier 
personen het hele jaar gratis toegang 
hebben. Ook de bewoners van de 
Zeven Steegjes, als laatste volksbuur-
tje in de Binnenstad, worden er mee 
blij gemaakt. De overgebleven pasjes 
zijn voor vijf euro te koop bij het 
museum •

Volksbuurtmuseum 
trakteert

Maarten Bel in zijn installatie  © Gerard Arninkhof

Hoe lang nog? De ouderenmiddag in het buurthuis  © Humphrey Daniëls
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Leefbare Binnenstad

Over de leefbare Binnenstad schreef ik vorig 
jaar ook. Het lijkt mij goed om het nu nog 
eens te doen, en te kijken te kijken wat er 
sindsdien is veranderd.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een strijd is 
gestreden over de koopzondag. Aan de ene 
kant was er het burgerinitiatief, een actie van de 
grootwinkelbedrijven, waarbij 2.500 handteke-
ningen zijn opgehaald tegenover de ruim 4.000 
handtekeningen van de tegenstanders en 150 
handtekeningen van zelfstandige winkeliers te-
gen de koopzondag.
De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten 
dat alle winkels zeven dagen per week open mo-
gen zijn. Voor veel mensen een prima zaak dat 
ze ook op zondag hun boodschappen kunnen 
doen. Voor veel Binnenstadsbewoners een teleur-
stelling. Nooit meer een betrekkelijk rustige dag 
waarop je kunt genieten van de historische stad, 
de musea, de terrassen en culturele activiteiten. 
Dat was ook aantrekkelijk voor toeristen die naar 
Utrecht komen voor de historische Binnenstad. 
Omdat de kleinere zelfstandige winkelier onmo-
gelijk zeven dagen in de week open kan zijn, 
moet gevreesd worden dat de kleine winkel op 
den duur uit de stad zal verdwijnen. Vooral die 
kleine winkels maken een Binnenstad aantrek-
kelijk.

Horeca
Een jaar geleden boden b en w de nieuwe hore-
canota aan de gemeenteraad aan. De wijkraad 
had nogal wat commentaar op het concept. De 
aanbevelingen van de wijkraad zijn gedeeltelijk 

overgenomen. Op de werven van de Oudegracht 
tussen de Lijnmarkt en de Tolsteegbrug mogen 
er geen terrassen meer bijkomen, in verband met 
de leefbaarheid in dat deel van de Binnenstad. In 
wijk C is het aantal nieuwe vestigingen beperkt.
Restaurants, cafés en andere horecavestigingen 
horen bij een Binnenstad. Helaas ontbreekt in de 
horecanota een visie over de verhouding tussen 
woongebieden en uitgaansgebieden. De terras-
sen zijn uit de horecanota verdwenen. Nu wordt 
alleen nog getoetst aan het terrassenreglement. 
Kort geleden is zelfs besloten om een onderzoek 
te verrichten naar het afschaffen van de terrasver-
gunning. 

Wegbezuinigd
In de Breedstraatbuurt is het nog steeds onveilig 
en dat komt vooral door de drugscriminaliteit. 
De gemeente heeft een externe straatmanager 
aangesteld. Deze man deed goed werk; hij had 
zijn kantoortje in de buurt en was de vraagbaak 
voor de buurt en de klankbordgroep. De straat-
manager zou per 1 januari 2012 wegbezuinigd 
worden. De wijkraad heeft, in overleg met de 
klankbordgroep, ruim een jaar geleden weten te 
voorkomen dat dat gebeurde. Helaas is de straat-
manager nu met ingang van 2013 bedankt voor 
zijn diensten. Een ambtenaar zou de taak van de 
straatmanager overnemen. Door de bezuinigin-
gen is een groot aantal ambtenaren verdwenen 
en een aantal is verplaatst. De aangewezen amb-
tenaar heeft daardoor nauwelijks tijd om aan die 
opdracht te voldoen. Bovendien werkt zij vanaf 
het bureau en niet vanuit het kantoortje in de 
Breedstraatbuurt. De wijkraad heeft in overleg 

met de klankbordgroep het probleem aan burge-
meester en wethouders voorgelegd.

Veiligheidsproblemen
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe politiewet 2012 
van kracht. Vooral op lokaal niveau zal er meer 
ruimte zijn voor gemeente, openbaar ministerie 
en politie om gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
te nemen voor de veiligheid. Dat wordt gedaan 
door onder meer een gezamenlijk integraal vei-
ligheidsplan op te stellen. In een overleg met de 
voorzitters van de wijkraden heeft de burgemees-
ter geïnventariseerd wat de diverse veiligheidspro-
blemen zijn in de wijken. Voor de Binnenstad heb 
ik onder andere aangedragen de problematiek van 
de Breedstraatbuurt en de veiligheidssituatie in 
het Museumkwartier, waar inmiddels het Centrum 
Maliebaan, nu Victas geheten, operationeel is en 
er al problemen zijn met patiënten van Altrecht. 
Ook de bezoekers van de daklozenopvang in de 
Catharijnesteeg zorgen voor overlast. Er is ook al 
bedreiging van passanten geconstateerd. 

Evenementen
In februari zijn de diverse vertegenwoordigers van 
organisaties, gemeentelijke diensten, gebouwen 
(Schouwburg, Jaarbeurs, en andere), die te ma-
ken hebben met het organiseren van evenemen-
ten samen met de wijkraden uitgenodigd voor 
een evaluatie van het evenementenbeleid. De 
resultaten zullen te zijner tijd gebruikt worden bij 
het formuleren van een nieuw gemeentelijk eve-
nementenbeleid. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad

Laatste Koninginnedag

Wijkwethouder Binnenstad, 
Mirjam de Rijk, houdt spreekuur 
op dinsdag 14 mei 2013. U kunt 
tot uiterlijk één week van tevoren 
een afspraak maken via Wijk-
bureau Binnenstad, telefoon-
nummer 030 – 286 00 00 of 
e-mail binnenstad@utrecht.nl. 
Tijdens het spreekuur kunt u 
zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht van 
het gemeentebestuur voor nodig 
is. Volg Mirjam de Rijk ook op 
twitter via @Mirjam_de_Rijk. •

Spreekuur 
wijkwethouder

Test fi etsbewegwijzering Herenroute

In april start de gemeente op de 
Herenroute een test met nieuwe 
fietsbewegwijzering. Fietsers die 
vanaf het station naar de oost-
kant van de stad willen, kiezen 
vaak automatisch voor de route 
langs Vredenburg. 

Vanaf april worden gespecialiseerde 
acteurs ingezet om fietsers te verlei-
den de Herenroute te nemen waar-
op een nieuw soort bewegwijzering 

wordt getest. Deze route gaat door 
een prachtig stuk van de binnenstad 
met nauwelijks stoplichten. Dank-
zij diverse verbeteringen is fietsen 
over de Herenroute comfortabeler 
gemaakt. De gehele testroute loopt 
van het Smakkelaarsveld langs het 
Stationsplein, de Mariaplaats, de 
Springweg, de Hamburgerstraat, 
de Herenstraat, het Lepelenburg 
en de Maliebaan en komt uit op de 
Burgemeester Reigerstraat. 

Aan het begin en het eind van de 
route plaatst de gemeente infor-
matieborden over deze alternatieve 
fietsroute. Op de route zelf worden 
markeringen aangebracht op het 
wegdek en om lantaarnpalen. Tot 
en met september 2013 blijft de 
nieuwe bewegwijzering van kracht 
en daarna wordt de test geëvalu-
eerd. Meer informatie over fiets-
routes staat op www.utrecht.nl/fiets. 
Wilt u meer informatie over de test, 
dan kunt u contact opnemen met 
de projectleider Sabine Hol op 
telefoonnummer 030-286 0000. •

Dit jaar is Koninginnedag éxtra feestelijk! Het zal de geschiedenis 
in gaan als laatste Koninginnedag; de dag waarop de Prins van 
Oranje Koning Willem-Alexander wordt. Het belooft een historische 
dag te worden. En natuurlijk zijn er in Utrecht weer feestelijkheden 
op deze dag. De vrijmarkt start zoals gewoonlijk op 29 april om 18.00 
uur en duurt tot en met 30 april 18.00 uur.

Bezoekers van de vrijmarkt tijdens Koninginnedag © Gemeente Utrecht 

Er zit muziek in en om het Vredenburg 

Het Muziekpaleis krijgt langzaam 
maar zeker z’n definitieve gezicht. 
Zo is onder andere de gevel van 
de Jazz-zaal bekleedt met muziek-
noten. 
Binnen in het gebouw staat het vol 
steigers en wordt hard gewerkt aan 
de afwerking. Eind van dit jaar wordt 
het gebouw opgeleverd aan de ge-
bruikers Vredenburg en Tivoli om te 
beginnen met de inrichting en het 
proefdraaien.
Het woonwinkelgebouw ‘De Vreden-
burg’ is inmiddels in gebruik. 
Op 21 maart is de nieuwe bewaakte 
‘Fietsenstalling Vredenburg’ geopend. 
Hier kunnen bezoekers hun fiets 

één dag gratis en veilig neerzetten. 
De stalling heeft oplaadpunten voor 
elektrische fietsen en er zijn OV-fietsen 
te huren. Meer informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/fietsparkeren

Aan de ene kant van het plein wor-
den de eerste vruchten van het nieu-
we stationsgebied geplukt, aan de 
andere kant van het plein moet nog 
begonnen worden. Zo start binnen-
kort de sloop van het voormalig Peek 
& Cloppenburg-deel. Dit gebouw 
maakt ruimte voor een uitbreiding 
van de parkeergarage en voor het 
nieuwe entreegebouw voor Hoog 
Catharijne. 

Utrecht Centraal 
Het eerste deel van de nieuwe 
Stationshal is inmiddels in gebruik. 
De bouw is een ingewikkelde puzzel 
en tijdens de verschillende bouw-
stappen wordt regelmatig geschoven 
met ruimte en bouwplaatsen. 
Zo zijn afgelopen maand de lijnbussen 
verhuisd van het Jaarbeursplein naar 
het tijdelijke Busstation West. In april 
volgt de verhuizing van de eindhalte 
van de tram naar het Jaarbeursplein. 
Door deze twee verhuizingen komt 
er ruimte om nieuwe stationsplei-
nen te bouwen aan weerszijden van 
Utrecht Centraal. Voor het laatste 
nieuws over bouw en verbouw van 
alle projecten in het stationsgebied, 
kijk op cu2030.nl en volg cu2030 
op twitter. •

Persoonlijke informatie voor 
binnenstadbewoners 
Bewoners van de binnenstad en 
(parkeer- & water-) vergunning-
houders worden persoonlijk geïnfor-
meerd over de maatregelen tijdens 
de vrijmarkt en Koninginnedag. 
Op www.utrecht.nl/vrijmarkt vindt 
u informatie over de programmering 
van de podia, de spelregels van de 
vrijmarkt, de plattegrond van het 
vrijmarktgebied en actuele informatie 
over de afsluiting van het vrijmarkt-
gebied.

Veiligheid centraal
In de aanloop naar 30 april wordt 
achter de schermen door hulp-
verleningsinstanties, gemeente, 
bewoners en evenementenorganisa-
toren hard gewerkt om het feest in 
goede banen te leiden. 
Om zwerfvuil tegen te gaan plaatst 
de gemeente op verschillende plaat-
sen in het vrijmarktgebied grote 

containers en extra afvalbakken. 
De veiligheid van bezoekers staat 
altijd centraal, zo worden op drukke 
plekken camera’s opgehangen om 
de doorstroming in de gaten te 
houden. Ook in de grachten wordt 
het steeds drukker. Daarom geldt 
voor schippers op de Oudegracht 
eenrichtingsverkeer.  •

’Het gaat om kleine dingen’
Lieke Sjerps 

Eleanor Paynter (31) is een dichteres, verta-
ler en lerares die samen met haar Italiaanse 
partner sinds kort in de Binnenstad woont. 
Onlangs verscheen in New York, haar vorige 
woonplaats, haar eerste bundel. 

Ze zegt:”Het is altijd verleidelijk wanneer je in
een nieuwe stad komt en je voor te nemen om 
bijvoorbeeld over de Dom of over de grachten te 
schrijven. Deze gedichten zijn waardeloos, omdat 
ze te expliciet zijn. Ik denk dat je moet wachten 
tot je geinspireerd raakt door de atmosfeer van 
een plaats. Je moet niet proberen een gedicht er 
uit te persen over iets dat mensen hier kunnen 
herkennen.
Toen ik verhuisde van Rome naar New York dacht 
ik dat ik eindelijk over Rome zou kunnen schrij-
ven, maar het kwam er nooit van. Tegelijkertijd 
denk ik dat er veel van Rome in de gedichten zit, 
maar het is niet als zodanig gelabeld. Ik heb het 
gevoel dat dit hier weer gebeurt. 

Ik heb niet één uitgesproken plek in Utrecht die ik 
inspirerend vind, maar ik ben gefascineerd door 
de geschiedenis van de stad. Het gaat dan om 
kleine dingen. Straatnamen intrigeren me, zoals 
namen die refereren aan ambachten die vroeger 
werden uitgeoefend of winkels die hebben be-
staan. Dat voegt een laag toe aan mijn begrip van 
de stad. Dat helpt me om me hier meer thuis te 
voelen. 

Opnieuw beginnen
Wanneer je naar een nieuwe stad verhuist begin 
je weer helemaal opnieuw. Utrecht is relatief 
klein, dus je weet de weg snel genoeg en dat 
geeft je het gevoel dat je de stad kent. Maar na 
een paar maanden leer je de stad kennen op 
een ander niveau, je verbindt je meer. Het leren 
kennen van de geschiedenis maakt daar voor mij 
onderdeel van uit. 
De laatste tijd heb ik geschreven over de relatie 
tussen land en water. Iemand vertelde me dat 
als de Nederlanders het land niet hadden droog-
gelegd, dat Utrecht aan de kust zou liggen. Dat 
vind ik zo fascinerend. Ik loop dan door de stad 
en denk ‘Oh mijn God! Ik zou nu op het strand 
kunnen zijn! 
Ik schrijf vaak in de trein, omdat ik drie à vier da-
gen in de week in Leiden moet zijn. Koffiebar The 
Village in de Voorstraat is ook een goede plek, als 
is het soms lastig om een tafeltje te bemachtigen. 
Er is hele goede white noise: door de muziek en 
de gesprekken die andere mensen voeren kan ik 
me juist goed concentreren. Ook ga ik veel naar 
de centrale bibliotheek. Dat is sowieso een be-
langrijke inspiratiebron voor me.’ 

 Dichteres aan de gracht © Lieke Sjerps
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Onthulling 11 april laatste lichtkunstwerk Trajectum Lumen op het Domplein

Aan de unieke lichtkunstwerken 
wordt in april nog een onderdeel 
toegevoegd: Keith Bradshaw en 
Mark Major van Lichtbureau Speirs 
and Major uit Londen hebben het 
laatste lichtkunstwerk van Trajectum 
Lumen vormgegeven. Zij hebben 
een subtiel en generiek lichtspel ont-
worpen voor Domtoren, Domkerk 
en Domplein dat het unieke karakter 

van de plek versterkt en die samen 
de apotheose van Trajectum Lumen 
zullen vormen.

Aannemer Heijmans is vanaf februari 
van dit jaar bezig geweest met de 
installatie van alle lichtarmaturen 
die nodig zijn voor het lichtkunst-
werk. De onthulling van dit laatste 
lichtkunstwerk van Trajectum Lumen 

De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers aan een 
plan om de Korte Jansstraat en de Domstraat anders in te richten. 
Utrecht kiest in het centrum van de stad voor een aantrekkelijke 
openbare ruimte die het domein is van voetgangers en fietsers, 
waar autoverkeer te gast is en waar het prettig wonen, werken en 
verblijven is. De huidige inrichting van de Korte Jansstraat is dat nu 
niet. De beide straten zijn nu vooral ingericht op autoverkeer en 
ruimte voor voetgangers. 

Herinrichting Korte Jansstraat en Domstraat 

De rijweg van de Korte Jansstraat 
en de Domstraat is aan vervanging 
toe en daarom grijpt de gemeente 
deze gelegenheid aan om de straat 
anders in te richten. De volgende 
maatregelen worden uitgevoerd: 
asfalt vervangen voor klinkers, ver-
smallen van de rijweg en verbreden 
van de stoepen, verplaatsen van 
fietsenrekken. Ook onderzoekt 
de gemeente of het autoparkeren 
anders kan worden georganiseerd. 

vindt plaats op 11 april 2013, op de 
openingsavond van de viering van 
300 jaar ‘Vrede van Utrecht’. 
Utrechters en inwoners van de 
Binnenstad in het bijzonder, zijn van 
harte welkom om deze spectaculaire 
gebeurtenis bij te wonen! 
Een voorproefje op het licht-
kunstwerk vindt u via de website 
van www.trajectumlumen.nl •

In april 2010 is de lichtkunstroute 
Trajectum Lumen van start ge-
gaan. Met deze lichtkunstwerken 
worden bijzondere plekken van 
Utrecht beter zichtbaar gemaakt. 
Iedere avond vanaf zons-
ondergang tot 00.00 uur kunnen 
bezoekers een avondwandeling 
door de historische stad maken.

De Domstraat en de Korte Jans-
straat zal meer het karakter van 
een binnenstadsstraat krijgen. De 
straten verbinden de Domkerk en de 
Janskerk, maar vormen samen met 
de Zadelstraat, Servetstraat en het 
Domplein een uitbreiding van het 
zogenaamde winkelrondje door de 
binnenstad. Het verbeteren van de 
kwaliteit van deze straten draagt bij 
aan het versterken van de economi-
sche vitaliteit van de binnenstad.

Per 1 augustus 2013 verandert de 
organisatie van het welzijnswerk 
in Utrecht. Dit zal onder de naam 
‘Vernieuwend Welzijn’ plaatsvin-
den. De manier van werken van 
de welzijnsinstellingen verandert 
en de gemeente, de Utrechtse 
Vastgoed Organisatie (UVO), 
neemt het technisch beheer, de 

Op 19 maart hebben gemeente, 
bewoners en ondernemers de uit-
gangspunten besproken en is onder 
leiding van het Centrum Manage-
ment Utrecht (CMU) gediscussieerd 
over thema’s als bevoorrading, par-
keren en uitstraling van de straat.
Na een presentatie zijn de ruim 30
deelnemers in groepjes met elkaar in 
gesprek gegaan over bevoorrading,
parkeren, beleving van de straat en 
wat bewoners en ondernemers zelf
kunnen doen om de straat aantrek-
kelijk te houden. Discussie was er 
onder andere over de straatverlich-
ting (straatlantaarns of wandarma-
turen?). 
Vóór de zomer wil de gemeente een 
ontwerp gereed hebben om dan zo 
snel mogelijk na de zomer te starten 
met de werkzaamheden. •

Veranderingen welzijnswerk Binnenstad

Wijkbureau Binnenstad Wijkbureau Binnenstad
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Hans Dortmond bij het buurthuis op de Oudegracht © Willem Mes

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. •

Sollicitatietrainingen, tekencursussen, 
dans-, kook- en yogalessen: in het 
buurthuis aan de Oudegracht is van 
alles te doen. “Maar de gemeente 
vond dat al die activiteiten elders 
ondergebracht konden worden”, 
vertelt Hans Dortmond voorzitter van 
de Wijkraad Binnenstad. “Dat leidde 
tot veel protest onder de gebruikers 
van het pand”. De voorzitter richtte 
met andere buurtbewoners een werk-
groep op die ging onderzoeken of het 
buurthuis in eigen beheer overeind 
kan blijven.
 
Stichting ‘In de 3 Krone’
De huur van het pand was het eerste 
agendapunt. De eigenaar bleek 
niet aan stichtingen te verhuren. 
Toch gaat het nu met hulp van de 
gemeente lukken om de huurover-

eenkomst in stand te houden door 
een beheergroep samen te stellen uit 
buurtbewoners. Zij houdt toezicht 
op de activiteiten, beheert de bar en 
verzorgt de administratie en commu-
nicatie. Binnenkort wordt een officiële 
stichting opgericht met statuten, een 
bestuur én een naam: ‘In de 3 Krone’. 

Feesten 
“Het buurthuis blijft dus open. En dat 
niet alleen: we gaan ook de moge-
lijkheden ervan uitbreiden”, verklaart 
Dortmond. “Bijvoorbeeld door de 
ruimte te verhuren voor feesten en 
partijen. Er zal een website komen 
waarop te zien is welke activiteiten 
er zijn. Het buurthuis moet weer een 
ontmoetingsplek worden met activi-
teiten voor jong én oud”. •

Buurthuis Oudegracht blijft open: 
Ontmoetingsplek voor jong en oud

Na het vertrek van Mirjam Bikker 
als raadslid van de Christen Unie, is 
Jan Wijmenga haar opgevolgd als 
contactpersoon van de gemeen-
teraad voor de binnenstad. Op 30 
januari was hij meteen in functie bij 
het bezoek van de gemeenteraad 
aan de binnenstad. Jan Wijmenga is 
te bereiken via j.wijmenga@utrecht.nl 
en via twitter.com/jwijmenga  •

Wijkambitie Binnenstad

De gemeente Utrecht wil het 
wijkgerichte werken versterken 
en verbeteren en heeft in 2011 
besloten om wijkambities op te 
stellen. 

Wijkambities worden samen met de 
bewoners, ondernemers, woningcor-
poraties en politie gemaakt en gelden 
voor de duur van een collegeperiode. 
In 2011 zijn de wijkambities 2012-
2014 opgesteld. Binnenkort gaat de 
gemeente samen met de wijk weer 
beginnen met het opstellen van de 
wijkambities 2014-2018. De planning 
is om de nieuwe wijkambities klaar 
te hebben vóór de raadsverkiezingen 
in maart 2014. Wellicht kunnen zo 

de wijkambities nog een rol spelen 
bij het collegeprogramma van het 
nieuwe college van burgemeester en 
wethouders.

Bezuinigen
Dit jaar wordt de gemeente Utrecht 
geconfronteerd met meer taken die 
van de rijksoverheid naar de ge-
meente gaan. Tegelijkertijd heeft de 
gemeente minder inkomsten. Dat 
betekent dat er een goede balans 
moet komen tussen de toenemende 
taken en wat er minder kan, of welke 
zaken anders georganiseerd kunnen 
worden. De wijkambitie 2012-2014 
voor de Binnenstad is te vinden op 
www.utrecht.nl/binnenstad. •

Wijkbureau Binnenstad

Eind vorig jaar hing er een donkere wolk boven het buurthuis aan de 
Oudegracht 227. Vanwege een subsidiestop zou het de deuren moe-
ten sluiten. Maar inmiddels is de lucht opgeklaard: de huurders nemen 
het buurthuis vanaf augustus in eigen beheer zodat buurtbewoners 
kunnen blijven langskomen voor een drankje en een praatje. 

exploitatie en het verhuur van alle 
welzijnspanden op zich. Vijf nieuwe 
welzijnsinstellingen worden per 
augustus verantwoordelijk voor het 
sociale beheer. In de Binnenstad 
neemt DOENJA Dienstverlening het 
welzijnswerk over van Cumulus 
Welzijn. In de volgende editie van de 
Binnenstadskrant leest u meer over 

waar DOENJA voor staat en wat de 
plannen en ideeën zijn. 

Heeft u al vragen aan DOENJA over 
het welzijnswerk in de Binnenstad, 
dan kunt u contact opnemen met 
Jan Buijze, kwartiermaker sociaal 
makelaarschap Binnenstad via e-mail 
j.buijze@doenjadienstverlening.nl •

Herinrichting
Mariaplaats 

Rondom station Utrecht Centraal 
vinden ingrijpende veranderingen 
plaats. Deze hebben ook invloed 
op andere delen van de Binnen-
stad zoals de Mariaplaats.

Op dinsdagavond 29 januari organi-
seerde de gemeente in samenwer-
king met Centrum Management 
Utrecht (CMU) een bijeenkomst 
voor bewoners, ondernemers en 
betrokkenen om te praten over de 
herinrichting van de Mariaplaats. 
Ruim 45 mensen bezochten de 
avond in het Conservatorium, 
waaronder De Fietsersbond, Solgu 
(Stedelijk Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Utrecht) en vertegen-
woordigers van de Wijkraad 
Binnenstad. 

Ideeën uitwerken
De avond was bedoeld om ideeën 
op te halen van mensen uit de 
omgeving van de Mariaplaats, en 
om antwoord te vinden op de vraag 
‘Hoe functioneert de Mariaplaats in 
de toekomst en hoe ziet het gebied 
er dan uit?’. 
Alle ideeën die zijn opgehaald dienen 
als input voor het uitwerken van 
nieuwe plannen, waarin gemeente, 
ondernemers en bewoners samen 
werken aan het verbeteren van de 
Mariaplaats. 
Op dinsdag 16 april organiseert de 
gemeente Utrecht opnieuw een 
avond om met de betrokkenen om 
ideeën en plannen verder uit te 
werken. • 

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? De gemeente Utrecht ondersteunt 
initiatieven van bewoners en ondernemers om hun straat, 
buurt of wijk beter, leuker, leefbaarder en veiliger te maken. 

Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget: een budget per 
wijk speciaal voor bewonersinitiatieven. Het beschikbare budget geldt 
steeds voor één jaar, en op is op. Voor de Binnenstad is er voor 2013 
€ 500.000,- beschikbaar. Dat is twee ton minder dan voorgaande 
jaren. Heeft u ideeën die een grote bijdrage vragen uit het leefbaar-
heidsbudget? Vraag het dan snel aan! Kijk op www.utrecht.nl/leef-
baarheidsbudget voor meer informatie en om een aanvraag te doen. •

Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Voorbeelden toegekende aanvragen (januari t/m 
februari 2013):

• Borrel buurtbewoners Buurthuis Oudegracht
• Vrijwilligers voor onderhoud Pandhof Sinte Marie
• Opknappen Eligenhof
• Jaarlijkse bijdrage voor Wijk C Comité

Nieuwe contact-
persoon van de 
gemeenteraad voor 
de binnenstad

Jan Wijmenga

Impressie herinrichting Korte Jansstraat

www.binnenstadskrant.nlwww.binnenstadskrant.nl
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Vr 29 Geertekerk
09.30 Meezing-Mattheus 
olv Madeleine Ingen 
Housz; € 49 info www.
meezingconcerten.nl

Vr 29 Janskerk
13.30 Bach Choir & 
Orchestra of The Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Bach, 
Mattheus-Passion; € 70

Vr 29 Willibrordkerk
20.00 Vocaal ensemble 
Kwarts olv Gerrit Maas mmv 
Consort de Kleine Johannes, 
Albert van Ommen (tenor), 
Hrafinhildur Árnadóttir 
(sopraan)  Franziska 
Brandenberger (alt) en 
Marijn Zwitserlood (bas); 
Bach/Maas, Markus Passion; 
€ 20/10

Za 30 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Cantores Martini; 
Gesualdo, Responsoria et 
alia ad Officium Hebdo-
madae Sanctae spectantia; 
collecte

Za 30 Willibrordkerk
16.00 Kamerkoor Bekooring 
olv Claartje Cocken; Vivaldi, 
Gloria; Palmeri, Gloria uit 
Misa Tango; collecte

Zo 31 Willibrordkerk
14.00 Zarjanka olv Irina 
Raspopova; Paasmuziek uit 
Rusland; collecte

Zo 31 Nicolaïkerk
17.00 Cantatevesper mmv 
Cappella di San Nicolai en 
Berry van Berkum (orgel); 
Bach, Erfreuet euch, ihr 
Herzen! BWV 66

APRIL
Ma 1 Bartholomeusgasthuis
14.30 St Petersburgkwartet; 
Russische muziek; € 5/3

Ma 1 Janskerk
19.30 The Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Händel, Messiah; € 70

Wo 3 Geertekerk
20.15 Skip Sempé en Pierre 
Hantaï (klavecimbel); werken 
van Rameau; € 23/19/7

Vr 5 Pieterskerk
20.15 Vocaal Tout Venant: 
Van Eeuwigheid en Vergan-
kelijkheid; Van Halderen, 
Five Miniatures for mixed 
choir; Monteverdi, Sestina; 
Britten, Flowersongs; Laurid-
sen, Chansons des Roses; 
€ 12,50/7,50

Za 6 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Trio da Fusignano: 
Eerbetoon aan Arcangelo 
Corelli; collecte

Za 6 UCK
19.30 Korenfestival: BonTon 
en Hartkoor olv Jurriaan 
Grootes mmv Studium 
Vocale (Valencia); collecte

Za 6 Willibrordkerk
20.15 Collegium Vocale 
Zeist olv Michel de Kort mmv 
Wouter van Belle (orgel) 
en Florieke Beelen (mez-
zosopraan): Spiritualiteit 
in oorlogstijd; werken van 
Britten, Howells, Andriessen 
en Duruflé; € 15/12,50

Zo 7 Willibrordkerk
14.00 Bones Quartet: 
Koperblaasmuziek uit 
Rusland; collecte

Zo 7 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 31 
Der Himmel lacht. Die Erde 
jubilieret; collecte

Do 11 Geertekerk
20.15 Symfonieorkest Bel-
litoni olv Jurjen Hempel mmv 
Heleen Koele (sopraan); 
Ravel, Valses Nobles et Sen-
timentales en Shéhérazade; 
Moessorgsky, Schilderijen 
van een tentoonstelling

Vr 12 Geertekerk
20.15 NESKO, VU-koor en 
vocale solisten olv Harmen 
Cnossen; werken van Pärt; 
Beethoven, 9e symfonie;
 € 17,50/12,50

Za 13 RASA/Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Utrecht danst; info www.
culturelezondagen.nl

Za 13 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Domcantorij olv Remco 
de Graas; Britten, Festival 
Te Deum en Te Deum in C; 
Manneke, Tweede Utrechter 
Te Deum; collecte

Za 13 Janskerk
19.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
olv Pieter Jan Leusink; Bach, 
Hohe Messe; € 70

Za 13 Nicolaïkerk
20.00 Utrechts Kamerkoor 
olv Wolfgang Lange mmv 
Tamar Niamut (sopraan), 
Luise Kimm (alt), Jeroen de 
Vaal (tenor), Philip Bark-
hudarov (bas)  het Helios 
Ensemble en David Schlaffke 
(orgel); Duruflé, Requiem; 
Vivaldi, Magnificat; Bach, 
Mis in F; € 20/15

Za 13 Geertekerk
20.15 Orkest van Utrecht 
olv Michiel van Vliet mmv 
Svenja Staats (viool); werken 
van Mozart, Beethoven en 
De Sarasate; € 12

Za 13 Willibrordkerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa: Stars 
and Stripes; werken van 
Copland, Bernstein, Barber, 
Tippet en Sandler; € 15/10

Zo 14 Binnenstad
10.00 Culturele Zondag: 
Utrecht danst; info www.
culturelezondagen.nl

Zo 14 Willibrordkerk
14.00 David Schlaffke (orgel); 
voor het orgel geschreven 
dansmuziek; collecte

Zo 14 Vredenburg 
Leidsche Rijn
14.30 Utrechts Operakoor 
en Utrechtsch Studenten 
Concert olv Bas Pollard mmv 
Arjan Wildschut (stripteke-
naar); Verdi, I Lombardi alla 
prima Crociata; € 30

Zo 14 Janskerk
15.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Bach, Hohe Messe; € 70

Ma 15 Fentener van 
Vlissingenzaal
20.30 Utrecht String Quartet 
mmv Karim Said (piano); 
werken van Bosmans, 
Ullman en Schumann

Do 18 Nicolaïkerk
20.15 Opening Festival 
Nieuwe Muziek in de Klaas: 
Vrede van Utrecht; HKU en 
Utrechtse Studenten Canto-
rij: Open Performance Site; 
€ 10/9/5

Vr 19 Pieterskerk
20.15 Divina Close 
Harmony olv Pepijn Lager-
weij: LICHT; € 12,50/10

Vr 19 Nicolaïkerk
20.15 Festival Nieuwe 
Muziek in de Klaas: 
Projectkoor 20e eeuw 
olv Rob Vermeulen mmv 
Caroline Erkelens (sopraan); 
Shostakovich. 14e symphonie; 
€ 15/12,50/7,50

Vr 19 Geertekerk
20.30 Binnenstadskoor 
Zangria olv Paul Krijnen 
mmv o.a. Wolter Willemse 
(piano), Arjen de Graaf 
(viool), Jan van Rossum, 
Moos Schalekamp en Nora 
Mulder (spel): O Happy Eyes; 
werken van Elgar; € 15

Za 20 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-

ziek: Jan Hage (orgel); 
werken van Reger en 
Welmers; collecte

Za 20 Nicolaïkerk
20.15 Festival Nieuwe Mu-
ziek in de Klaas: Utrechtse 
Studenten Cantorij olv 
Fokko Oldenhuis mmv Ko 
Zwanenburg (orgel): Nl.nl; 
werken van Wammes, 
Beljon, Michans, Nasveld en 
Numan; € 15/12,50/7,50

Zo 21 Willibrordkerk
14.00 Leeuwarder Kamer-
koor olv Adrián Rodríguez 
Van der Spoel: Niemands-
land; collecte

Zo 21 Lutherse Kerk
15.00 Kamerkoor 4bij4 olv 
Gerrit Maas: By the rivers of 
Babylon

Zo 21 Geertekerk
15.00 VUSO en het UCK 
Projectkoor olv Reinier 
Bavinck mmv Lara Diamand 
(sopraan), Jurriaan Grootes 
en Adrian Fernandez 
(tenor); Haydn, Die Schöp-
fung; € 15

Di 23 Theater Kikker
20.00 Nationale Reis-
opera: Opera in zakformaat; 
Wolf-Ferrari, Il Segreto di 
Susanna; € 20/17

Wo 24 Theater Kikker
20.00 Nationale Reis-
opera: Opera in zakformaat; 
Wolf-Ferrari, Il Segreto di 
Susanna; € 20/17

Za 27 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddagmu-
ziek: Domcantorij olv Remco 
de Graas mmv Esther 
Putter en Esther Burgstra 
(sopraan), Andrew Hallock 
(alt), Stefan Berghammer 
(tenor) en Robert Brouwer 
(bas); Charpentier, Te Deum; 
collecte

Zo 28 Willibrordkerk
14.00 Ensemble Orania; 
Muziek uit Italië; collecte

Zo 28 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; 
collecte; info www.scho-
ladavidica.nl

Ma 29 Geertekerk
20.00 Kamerkoor en 
–orkest Canticum Cupula 
Nova olv Daniël Rouwkema: 
Kroningsconcert; Händel, 
Coronation Anthems; € 15

MEI
Do 2 Willibrordkerk
20.15 Nationaal Sympho-
nisch Kamerorkest mmv 

Jules Schelvis (verteller): 
Herdenkingsconcert; 
€ 17,50/7,50

Vr 3 Geertekerk
20.00 Marco Beasly & 
Ensemble Accordone: Storie 
di Napoli; € 27,50

Vr 3 Jacobikerk
20.00 Gerrit Christiaan de 
Gier (orgel) mmv kamerkoor 
Cantiago olv Herman 
Mussche: Albert Schweizer-
concert; werken van Bach 
en Mendelssohn; collecte

Za 4 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Cantores Martini; 
Victoria, Requiem; collecte

Za 4 Willibrordkerk
21.00 Hucblad olv Gerrit 
Maas: Herinneringsconcert; 
Mozart, Requiem; collecte

Zo 5 Willibrordkerk
14.00 Voce Humana En-
semble: Bevrijdingsconcert; 
Liberation-muziek uit Spanje 
en Portugal; collecte

Zo 5 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst olv 
Marco Bons; BWV 87 Bisher 
habt ihr nichts gebeten in 
meinem Namen en BWV 
238 Sanctus; collecte

Vr 10 Pieterskerk
20.15 PA’dam & Accademia 
Amsterdam olv Maria van 
Nieukerken; 
Bach/Trujillo, Goldberg-
variaties; € 23,50/10

Za 11 Domkerk
15.30  Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
Messiaen, L’Ascension; 
collecte

Za 11 Janskerk
19.30 The Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Fauré, Requiem; € 70

Zo 12 Willibrordkerk
14.00 La Notte; muziek uit 
Spanje en Portugal; collecte

Zo 12 Janskerk
15.00 The Bach Choir & 
Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Fauré, Requiem; € 70

Vr 17 Pieterskerk
20.15 Vocaal ensemble 
Canticum Amicorum olv 
Patrick van der Linden mmv 
Gerben Budding (orgel) en 
Anne-Linde Visser (cello): 
Rust in Vrede; Schütz, 
Musikalische Exequien; 
Brahms, Warum ist das Licht 
gegeben en O Heiland, 
reiß die Himmel auf; Bach, 
Fürchte dich nicht; € 15/10
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www.utrecht-muziekstad.net

www.utrecht-muziekstad.net

De kip met de gouden 
eieren 
Utrecht, een prachtige stad met een 
unieke Binnenstad. Gezellige
straatjes, een mooie mix van winkels 
en wonen, unieke winkeltjes en
ondernemende ondernemers! Echt 
iets waar veel consumenten op 
afkomen. En... net bekomen van het 
zoveelste koopzondagendebat. 
Er is een streep gehaald door de 
stadse stilte op zondag en door de 
rust voor de kleine ondernemer en de 
Binnenstadsbewoner. In de aanloop 
naar de stemming in de gemeente-
raad had een aantal kleine onderne-
mers aangegeven dit als een grote 
bedreiging te zien. Hopelijk heeft 
Utrecht met het verkopen van de 
laatste rustige dagen niet de kip met 
de gouden eieren geslacht... 

Wandeling
Utrecht bruist maar door. Toch zou het 
ook fijn zijn om in al het
gebruis af en toe een rustmoment te 
hebben. Voor de ondernemer, de
Binnenstadbewoner, de kerkganger 
en voor degene die geniet van een
wandeling door een rustige stad! In 
2015 komt er een evaluatie van dit
besluit. Tegen die tijd zal de koopzon-
dagendiscussie waarschijnlijk opnieuw 
oplaaien. Niets nieuws onder de zon... 
Ondertussen bruist het stadsleven 
zeven dagen per week door de
Binnenstad. Gelukkig weten de bewo-
ners ook nog de rustige plekjes te
vinden aan de grachten en de binnen-
tuinen. Die zijn er nog steeds en die zul-
len er hopelijk nog heel lang blijven! • 

Verantwoording
Het debat over de koopzondag heeft 
vele uren vergadertijd opgeleverd. De 
knoop is doorgehakt. Als GroenLinks 
hadden we, zeker gezien uitkomsten 
van het referendum van 2005, liever 
een nieuw referendum gehad. Dat 
liep anders. In verband met de impact 
voor de Binnenstad en de lezer van 
de Binnenstadskrant leggen we graag 
verantwoording af door te citeren uit 
onze inbreng tijdens het raadsdebat 
van 7 februari:
“Het gaat bij dit voorstel om een 
afweging tussen ondernemersbelan-
gen, consumentenbelangen, bewo-

nersbelangen en werknemersbelan-
gen. Binnen die groeperingen zijn er 
verschillende voor- en tegenstanders. 
Alle voors en tegens die hier in het 
raadsdebat, maar ook op de raadsin-
formatieavond en in de commissiever-
gaderingen naar voren zijn gebracht, 
passeerden ook in onze fractie de 
revue. Er wordt in de fractie verschil-
lend over gedacht.
 
Kleine ondernemers
De een is vooral tegenstander 
vanwege het belang van de kleine 
ondernemer, terwijl de ander juist een 
afweging maakt vanwege het belang 
van een stille Binnenstad.
De voorstanders binnen de Groen-
Links-fractie zijn nog steeds voorstan-
der van een duurzame economie en 
pleiten niet voor meer en onnodig 
consumeren. Ze kiezen vooral voor de 
vrijheid van de consument om zelf te 
bepalen wanneer hij winkelt. Of voor 
de positieve effecten die dit heeft voor 
het bezoek aan de stad in combinatie 
met ons culturele aanbod.
Gegeven het feit dat er binnen de 
stad, en ook binnen de GroenLinks-
achterban verschillend over wordt 
gedacht hebben we besloten dat de 
fractieleden in deze kwestie een indivi-
duele keuze kunnen maken”.
Er stemden uiteindelijk 3 leden voor 
en 7 leden tegen de koopzondag.
Het volledige verslag vindt u via de 
link: http://www.utrecht.nl/CoRa/Grif-
fie/Notulen/2013 •

Chiel Rottier, raadslid

Vrije kwestie
Het voorstel alle zondagen de winkels 
open te mogen doen, heeft de PvdA 
voorgelegd aan de leden. De uitslag 
was 50-50. Omdat over dit onderwerp 
niets geregeld was in het partijpro-
gramma en in het akkoord tussen 
de coalitiepartijen, werd dit als een 
vrije kwestie behandeld. Dat leidde 
tot vijf voor en vier tegen, waaronder 
ondergetekende.De tijd zal leren hoe 
dit besluit van de gemeenteraad gaat 
uitpakken. Leggen kleinere onderne-
mers het loodje of houdt Utrecht een 
aantrekkelijk winkelaanbod?

Catharijnesteeg. 
Er is veel onrust over ontwikkelingen 
rond Catharijnesteeg 6/7. Er spelen 
twee kwesties: Opzegging van de 
huur van een deel van het pand 

omdat de gemeente de ruimte wil 
gebruiken voor het kantoor van de 
stichting Dagopvang, hun magazijn 
en een plek voor Stichting Release, en 
daarnaast overlast van de dagopvang. 
(Zie hierover het artikel op bladzijde 
15). Mijn collega raadslid Bouchra Dibi 
en ik hebben vragen aan het college 
gesteld. Leefbaar Utrecht heeft zich 
daarbij aangesloten.

Breedstraatbuurt
De uitkomsten van de overlastmeting 
onder bewoners van de Breedstraat-
buurt zijn voorzichtig positief. De 
situatie is verbeterd ten opzichte van 
2011, behalve voor wat betreft de 
drugsoverlast. Deze is weliswaar af-
genomen maar blijft de belangrijkste 
bron van ergernis voor de bewoners 
en ondernemers. Zij geven aan zich 
wel veiliger te voelen.
De PvdA betreurt het dat er nu geen 
geld meer is voor de straatmanager 
die de afgelopen tijd veel bijgedragen 
heeft aan het verbeteren van het 
leefklimaat. •

Sytse Koopmans, raadslid
 

Begrip ‘koopzondag’ 
verleden tijd
Een discussie die onze stad al jaren 
bezighoudt, is beslecht: alle winkels in 
Utrecht mogen vanaf nu op zondag 
tussen 10.00 en 19.00 uur de deuren 
openen.
Tijdens een expertmeeting over detail-
handel in Utrecht werd onlangs nog-
maals bevestigd dat het koopgedrag 
van consumenten de afgelopen jaren 
is veranderd. Steeds meer mensen 
maken gebruik van de mogelijkheid 
om op zondag te winkelen. Steden 
als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Maastricht gingen Utrecht voor. 
De VVD vindt het niet meer van deze 
tijd dat de overheid bepaalt op welke 
dagen winkels open of dicht moeten 
zijn. Consumenten willen ook op 
zondag terecht voor een bezoek aan 
de winkels in de Binnenstad.

Utrecht nog aantrekkelijker
De omzet van de Utrechtse winkeliers 
is als gevolg van de economische crisis 
de laatste jaren aanzienlijk teruggelo-
pen. De overheid kan in dit geval een 
bijdrage leveren door ondernemers 
meer ruimte te geven om te onder-

nemen. Ook de horeca en culturele 
instellingen zullen profiteren van de 
verruiming van de winkeltijden. De 
koopzondag maakt de stad Utrecht 
aantrekkelijker voor bezoekers van 
buiten, door de centrale ligging, 
horeca en culturele instellingen wordt 
een bezoek aan Utrecht op zondag 
nog meer waard.
Ook na het in 2005 gehouden refe-
rendum is de VVD zich hard blijven 
maken voor de koopzondag. Met de 
komst erkent de Utrechtse raad dat 
de situatie ten opzichte van 2005 
ingrijpend is veranderd. Nu er elke 
dag in Utrecht kan worden gewinkeld 
behoort het begrip koopzondag in 
ieder geval tot het verleden. •

Dimitri Gilissen, raadslid 

Zondagsrust verleden tijd
Ondanks de protesten van veel bewo-
ners en winkeliers heeft de Utrechtse 
raad ingestemd met de verruiming 
van de zondagsopenstelling van 
winkels. Dit is wat het CDA betreft 
een behoorlijke stap achteruit voor de 
Binnenstad. De burger en de kleine 
winkelier zijn de dupe.
Het CDA heeft gestreden voor de zon-
dagsrust voor de Binnenstadbewoner 
en winkelier. De zondagsrust die een 
vrije zondag garandeert, een dag voor 
rust, bezinning en tijd voor elkaar. Een 
paar zondagen per jaar genieten van 
de rust in de stad is er niet meer bij. 
Het bezoek voor Binnenstadbewoners 
blijft weg, er moet tenslotte betaald 
geparkeerd worden. De ‘homo 
consumens’ bevolkt de straten, met 
verkeerd gestalde fietsen, met troep 
op de stoep, druk autoverkeer en 
luchtverontreiniging. 
Economisch schiet Utrecht hier niets 
mee op. De consument heeft maar 
een beperkt aantal euro’s uit te geven. 
Dit worden er echt niet meer als de 
retailers in Utrecht alle zondagen open 
mogen zijn. De enige die profiteren 
van de koopzondagen zijn de filiaal- 
en de grootwinkelbedrijven in het 
centrum. Zij krijgen een groter stuk 
van de taart. De kleine winkelier (die 
het toch al niet zo makkelijk heeft) 
mag de kruimels oprapen, of aan 
omzet inboeten, als hij toch besluit op 
zondag dicht te zijn. En rustig door de 
stad lopen? Dat kan voorlopig alleen 
nog om zes uur ’s ochtends. •

Cees Bos, raadslid 
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Ronald McDonald 
Huis 
Muren en een dak
een huis als ieder
ander huis en toch –
deuren gangen ramen
een huis als ieder
ander huis en toch –

ik ging op zoek
naar het verschil
de muren gaven hun
verhalen prijs
in de ramen lichtten
beelden op

ik wist:
dit is een huis als ieder
ander huis
een huis van lief en leed 
alleen hier vele malen
vermenigvuldigd
en gedeeld

en ook dit wist ik:
een wolkenloze hemel
een blije kinderlach
nooit zijn zij hier in
vanzelfsprekendheid gevat
op het leven worden
zij bevochten dag na dag
niet alleen maar met
elkaar in warm houvast

een huis als ieder 
ander huis en toch –

Oeke Kruythof

Een Ronald McDonald Huis 
is een huis in de buurt van een ziekenhuis 
dat een thuis biedt aan ouders met een 
ziek of gehandicapt kind.

Het begint lang te duren tot de gemeente 
in Achter de Dom, dichtbij de hoek van de 
Voetiusstraat, een nieuwe boom plant in 
plaats van de twee bomen die daar tot half 
2011 stonden. In september 2012 verstuurde 
het wijkbureau een ‘wijkbericht’ waarin de 
omwonenden, die zeer boos waren over 
de plotselinge kap het jaar daarvoor, werd 
voorgehouden dat ze konden kiezen uit een 
plataan of een prunus. Nu zijn we bijna weer 
een jaar verder. 
De gemeente zegt thans dat in verband met 
de vele kabels en leidingen alleen op het 
terras van Carla’s Conditorie op nummer 6 
ruimte is voor een boom.  

Ten onrechte is – ook in deze krant – destijds 
geschreven dat de kap gebeurde op verzoek van 
de eigenaar van nummer 6, iemand uit Zeist. 
Hij had de plantsoenendienst alleen gevraagd om 
te overleggen over het snoeien van de boom die 
het dichtst bij zijn pand stond. De takken raakten 
de gevel bijna. De studenten op de bovenverdie-
ping klaagden over weinig licht. 

Kijkje nemen
Gemeentelijk boomtechnisch adviseur Frank van 
den Brink kwam met een collega poolshoogte ne-
men en zei dat snoeien geen optie was, maar dat 
beide bomen weg moesten omdat ze te groot 
waren en te dicht op de gevels stonden. Op de 
kapvergunning die de gemeente indiende, kwa-
men geen reacties, omdat de omwonenden de 
aankondiging in Gemeenteberichten niet zagen. 
Enkele weken voordat kap plaatsvindt moet, zo is 
de regel, de buurt op de hoogte worden gesteld. 
Op het wijkbureau is een brief gemaakt, maar om 
onduidelijke redenen bleef de versturing achter-
wege. 
Inmiddels zit op de begane grond Carla’s Con-
ditorie van Carla Visch.  Zij heeft toestemming 
haar lunchroom – open van ’s morgens acht tot 
’s middags vijf – uit te breiden met een terras. Er 
zitten al pinnen in de grond; het meubilair is in 
bestelling. Wonderlijk is dat haar terras tot in de 
Voetiusstraat loopt en daar de helft van het trot-
toir inneemt. Als er straks tafels en stoelen staan, 
en de fietsklemmen in de Voetiusstraat gehand-
haafd blijven, is de doorgang voor voetgangers 
vrijwel geblokkeerd. Maar volgens Carla Visch 
gaan de fietsklemmen weg. In dat geval is er voor 
voet gangers evenveel ruimte als nu. 

’Heerlijk toch’
Bij het verlenen van de vergunning is niet ter 
sprake gekomen dat er ergens op het terras een 
boom zou komen. In een mail aan Theo Haff-
mans, groot pleitbezorger van de bomen in de 
Binnenstad, schrijft plantsoenenman Dirk Sagius: 
’Ik denk dat het toch bespreekbaar moet zijn om 
een boom te plaatsen in combinatie met een 
terras. Wat is er mooier dan een mooi terras met 
een prachtige solitaire boom?’ 

Carla Visch denkt er net zo over. ‘Heerlijk toch, 
om onder een boom koffie te drinken en een 
krantje te lezen’. Als het zo ligt dan kan de zaak 
snel beklonken zijn.
Overigens zijn omwonenden een procedure be-
gonnen tegen de gemeente. Zij vinden dat er in 
Achter de Dom geen horeca mag zijn. 
De Conditorie moet naar hun mening sluiten. •  

De boom die maar niet komt
Dick Franssen

Het is een ongelukkig moment om te beginnen: 
juist nu de Westerkade voor lange tijd is afgesloten 
in verband met de bouw van station Vaartse Rijn, 
opent Rini de Haan er op nummer 8 een boetiek 
met tweedehands kwaliteitskleding. De formule 
is bijzonder. Shop & Drop heet haar zaak, en dat 
Drop houdt in dat je er kleren van merken zoals 
Calvin Klein, Claudia Sträter en Vanilla kunt bren-
gen. Acht weken hangen ze in de winkel, en als ze 
dan verkocht worden gaat veertig procent van de 
opbrengst naar de brenger. Blijven ze hangen, dan 
kan de eigenaar ze weer komen ophalen. 
De afsluiting van de kade, zonder behoorlijke 
voorafgaande informatie, is voor Rini de Haan een 
flinke tegenvaller. Niettemin denkt ze dat haar 
boetiek wel van de grond komt. 
Bezoekers kunnen bij haar ook terecht voor kleur- 
en stijladviezen. Een ladiesnight en een workshop 
kunnen ook. Rini is overal voor in. Open: laatste 
drie dagen van de week, vanaf 1 uur. •

Shop & Drop op Wester-
kade

Plantaan Prunus

Kappen van de bomen ©  Rob Ligtelijn

www.binnenstadskrant.nl


