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Bin nenstads

Buren
Belangrijke mensen

• Haverstraat in beeld
• Niet verder dan de stoep
• Yuppenwijk kinderrijk
• Verborgen schouwburg
• Tobben op Oudegracht
• Tram door Nobelstraat? 
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Colofon

Adressen

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

Bewonersgroepen

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

Bewonersgroep 
Vrouw Jutten
Tel. 8785729

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

Buurthuis In de 3 Krone
Oudegracht 227, 3511 NJ 
www.inde3krone.nl

Doenja dienstverlening, 
Europalaan 55, 3526 KP, 
info@doenjadienstverlening.nl

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

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.binnenstadskrant.nl 
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

Buren in de Haverstraat © Sjaak Ramakers

Buren
Jacqueline van Eimeren

Je hebt ze, net als je familie, niet voor het uitkiezen, en net 
als je familie zou je ze wel eens achter het behang willen 
plakken. Alleen, daar zitten ze al. Achter het behang. Borend, 
zagend, kloppend, piepend, schurend, dreunend, zingend, te 
hard ruziemakend, met deuren slaand.
Er zijn natuurlijk genoeg verhalen te vertellen over buren. 
Ook over mijn buren: hoe gek, hoe vervelend, hoe aanstoot-
gevend, hoe schaamteloos etc. Maar dat ga ik natuurlijk niet 
met mijn naam eronder in de krant vertellen. Omdat mijn 
huidige buren natuurlijk alleen maar heel erg aardig en fijn 
zijn (wat ook zo is). Maar ook omdat het een beetje laf zou 
zijn. Want ik ben zelf natuurlijk ook een buurvrouw. Alleen 
willen we dat van onszelf liever niet weten.
Dat wij zélf misschien ook eens laat in de avond een schilderijtje 
ophangen of een luidruchtig feestje geven, of een ochtend-
humeur hadden en zonder te groeten voorbij liepen. Maar 
toch: de andere buren maken het altijd nog bonter dan wij 
natuurlijk. Een vaak aangeschoten buurvrouw die eens riep 
dat ze ons op het balkon loslopende konijn in de pan zou 
braden als ze hem te pakken kreeg. Een overbezorgde buur-
man die de politie op mijn dak stuurde omdat mijn nachtelijke 
ruzie met mijn toenmalige vriendje hem zorgen baarde. Stond 
ik midden in de ‘huiselijke’ vete ineens oog in oog met twee 
agenten aan mijn voordeur. ‘Alles goed mevrouw?’ ‘Ja….eh…
jazeker….’ Naderhand een leuk verhaal natuurlijk. 
In de stad, zo wordt gezegd, leven mensen langs elkaar heen, 
en kent men zijn eigen buren niet eens. Maar niets is minder 
waar. Want ook al leef je langs elkaar heen (of probeer je 
dat), je kunt niet om elkaar heen. En soms weet je ongewild 
meer van je buren dan hun beste vrienden. De per ongeluk 

geopende brief die toch voor mijn buren en niet voor mij 
bestemd bleek, maar wel een zeer intiem detail onthulde. En 
omgekeerd: die keer dat de Blije Doos die ik had aangevraagd 
toen ik net zwanger bleek, bij mijn buurjongen werd bezorgd 
en waarmee hij een dag later wat verlegen bij mij op de stoep 
stond.
In de stad woon je zo dicht op elkaar dat je elkaar al gauw 
overlast bezorgt. Zo stond ik een keer (tijdens diezelfde zwanger-
schap) nietsvermoedend midden in de nacht pannenkoeken 
te bakken toen een buurvrouw kwam aanbellen om te vragen 
wat hier in godsnaam aan de hand was. Niks. Ik had zin in 
pannenkoeken.
Mijn moeder riep ons vroeger altijd toe: ‘Wat zullen de buren 
wel niet denken’. Iets waar ik toen een heel eigen invulling 
aan gaf. Pas toen ik zelf een kind (met gezonde longetjes) 
had, begreep ik wat ze had bedoeld. Wat denken de buren 
eigenlijk? •

Directie en bestuur van de openbare bibliotheek doen 
nog steeds pogingen andere huisvesting voor de bieb 
te vinden, het liefst in het postkantoor op de Neude, 
maar wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) schiet elk plan 
af wegens te hoge kosten of financiële onzekerheden.

De laatste ontwikkeling is een initiatief van projectontwikkelaar 
Ping Properties. Ping denkt dat het leegkomende gebouw van 
de Kamer van Koophandel in de Kroonstaat (tegenover het 
politiebureau) een geschikte plaats voor de bibliotheek is. 
Veel Utrechters vinden dat de bieb heel goed zit in het oude 
V&D-pand op de Stadhuisbrug. De bibliotheek zou met 
benedenbuur boekhandel Broese om de tafel kunnen gaan 
zitten om te kijken of ze na 1 januari, als de andere beneden-
buur Mobach verdwenen is, het pand opnieuw kunnen 
verdelen, of het misschien gezamenlijk kunnen gebruiken. 
De bieb heeft in elk geval een betere, meer in het oog sprin-
gende ingang nodig. •                  

Bibliotheek geeft het niet op

De Binnenstadskrant is een onaf-
hankelijke uitgave op initiatief van 
bewonersgroepen, verschijnt vijf keer 
per jaar en wordt gratis verspreid in 
de Binnenstad. 
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Op de voorlaatste redactievergadering zaten we nog met ons vijven. We 
vroegen ons af hoe het verder moest. Het clubje was echt te klein gewor-
den. Eerdere smeekbeden om versterking, bescheiden achter in de krant 
geplaatst, hadden weinig reacties opgeleverd. Wilde dan niemand met 
ons meedoen? We besloten tot een luidruchtige laatste poging: een pa-
ginagrote oproep, op bladzijde 3, in de stijl van Uncle Sam, die een eeuw 
geleden met priemende wijsvinger vrijwilligers onder morele druk zette 
om dienst te nemen in het Amerikaanse leger. 
Het effect was fantastisch: veertig reacties, zeker dertig meer dan wij hoop-
ten. De eerste 28 die zich meldden, nodigden we uit voor de redactiever-
gadering waarop we de inhoud van het nummer bespraken dat nu voor u 
ligt. De laatste twaalf verzochten we plaats te nemen in de wachtkamer. 
Wat een avontuur! We zijn plotseling met een enorme ploeg, maar we 
hebben niet meer redactionele ruimte. We blijven per jaar vijf bladen uit-
geven van 24 pagina’s elk. Geld om er meer te maken is er niet. We zien 
wel hoe het loopt. Nu al blijkt dat niet iedereen per se voor elk nummer 
een artikel wil schrijven. Er zullen afhakers zijn. Maar we blijven voorlopig 
zeker met velen. De nieuwkomers vullen al het grootste deel van deze 
krant. Nieuwe namen, andere benaderingen… maar we willen nog steeds 
hetzelfde: met eenvoudige middelen een mooie, betrouwbare, informa-
tieve, leesbare krant maken. •

Bouwkraan als ongewenste buurman
‘Ik ben sinds drieënhalf jaar voor 360 graden omringd door vuil en lawaai van het 
Stationsgebied’, zegt Ideke Koppenaal, die op de vijftiende verdieping woont van de 
Radboudveste, het flatgebouw in Hoog Catharijne dat aan alle kanten uittorent bo-
ven een zinderende bouwput. Tijdens het gesprek scheert een geel gevaarte van een 
kolossale bouwkraan tot op twee meter afstand rakelings langs het balkon van haar 
woonkamer. Onder dat balkon maken drilboren driftig plaats voor nieuw te bouwen 
winkelruimte. Terwijl aan de rechterkant dag en nacht aan de nieuwe overkapping 
van het treinstation gewerkt wordt, verrijst aan de linkerkant een parkeergarage van 
vijf verdiepingen en wordt daarnaast binnenkort begonnen met de bouw van een elf 
verdiepingen tellende woontoren. 

Vanuit de slaapkamer aan de achterkant van het appartement wordt, links van de 
ingang van TivoliVredenburg, de damwand voor de Singeldoorgang ingetrild. Ideke 
vertelt hoe ze tot in de vroege uurtjes in haar nachtrust gestoord wordt door uitzinni-
ge concertgangers die aan haar kant Tivoli uitstromen. Muziekcentrum, BAM, Corio, 
Prorail en de gemeente, geen van alle kunnen ze een einde aan de overlast maken. 
Wel krijgt Ideke regelmatig te horen dat deze partijen bezig zijn het gebied mooier te 
maken, ook voor haar. Pas sinds kort oogst deze bewoonster wel enig begrip voor de 
indrukwekkende overlast. Een paar dagen terug zijn er matjes in de containers onder 
haar balkon gelegd om de herrie van het storten van puin te dimmen. •

Onno Reichwein

Dieselverbod later van kracht

De Binnenstad wordt niet op 1 
januari, maar enkele maanden later 
taboe voor personen- en bestelauto’s 
met een dieselmotor van vóór 2001. 
Dan pas heeft het verkeersbord 
dat de diesels de toegang verbiedt 
wetskracht. Een wijziging van het 
reglement verkeersregels en -tekens 
neemt nu eenmaal enige tijd in 
beslag, staat in de brief die verkeers-
wethouder Lot van Hooijdonk kreeg 
van het ministerie. 
Aanvankelijk was het de bedoeling 

dat ook oudere benzine-auto’s niet 
meer in het centrum mochten komen, 
maar dat onderdeel is geschrapt. 

De gemeente is intussen op de 
Europalaan begonnen met het waar-
schuwen van automobilisten. Dankzij 
een ‘real time kentekencheck’ ziet 
de bestuurder meteen of zijn auto 
Utrechtproof is. De verkeerswethou-
der nam het apparaat eind oktober in 
gebruik bij het begin van de publieks-
campagne ‘Utrecht geeft voorrang 
aan gezonde lucht’. Het vertoonde bij 
die gelegenheid nog kuren: sommige 
jonge auto’s kregen rood, enkele zeer 
oude diesels groen. Deskundigen 
betwijfelen trouwens of de Utrechtse 
lucht van de maatregel veel gezonder 
wordt. 
Kentekencheck op
www.utrecht.nl/milieuzone •

Bezwaren tegen megabioscoop 
De bouw van de megabioscoop op 
het Jaarbeursterrein (veertien zalen 
met 3300 stoelen) kan nog niet 
beginnen omdat er nog bezwaarpro-
cedures bij de Raad van State lopen. 
Het comité Van Zijstweg en enkele 
particulieren uit de Dichterswijk vre-
zen dat de drukte op de Van Zijstweg 
zal toenemen en dat veel bioscoop-
bezoekers hun auto in de wijk zullen 
neerzetten omdat daar het parkeren 
nog gratis is. De exploitant van de 

toekomstige bioscoop in Leidsche Rijn 
vreest te veel concurrentie, de Stich-
ting Stop Luchtverontreiniging (Kees 
van Oosten) vecht de onderbouwing 
van de berekeningen van de lucht-
kwaliteit en de verkeersprognoses 
aan en Corio ten slotte acht de 495 
voorziene parkeerplaatsen voor deze 
bioscoop niet voldoende. •

www.binnenstadskrant.nl

Vernieuwde redactie

© Rop van der Lingen
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Anne Pols 

Ze genieten van het wonen in de Binnenstad, 
al ‘is het gevaarlijk omdat we nog wel eens de 
kroeg ingaan’, vindt Linde. Zij en Yara zien zich 
wel in Utrecht blijven wonen: fijne stad met 
centrale ligging ‘en toch dorps’, aldus Yara. Linde 
ziet goede voorzieningen voor kinderen. Drome-
rig zegt ze: ‘Ooit, als ik geld heb, wil ik op het 
Lepelenburg wonen.’ 
Het is toeval dat ze allebei uit Huizen komen. Ze 
kenden elkaar vaag, maar bleken gehospiteerd 
te hebben voor hetzelfde studentenhuis in de 
Binnenstad. Linde had via dezelfde makelaar al 
een tijdje in een huis in de Croeselaan gewoond. 
‘Maar dat was met zeven man te druk om te 
studeren. Daarom zat ik weer thuis, toen ik van 
de makelaar een alert kreeg.’ 

Housewarmingparty
Yara kwam direct uit Huizen in de Korte 
Smeestraat wonen en ook zij stelt de rust op prijs. 
Woonkamer, keuken en douche delen ze met de 
derde bewoonster Emma (22, geneeskunde). 
‘Wij zijn kalme studenten. Meestal is het uit 
college boodschappen doen, koken, studeren, 
slapen. Wel zitten we regelmatig met een stel 
mensen in onze huiskamer. En we gaven een 
housewarmingparty; bij de buren deden we een 
briefje in de bus.’ 

Ze kunnen zich de ergernis van ‘oudere buurt-
bewoners’ voorstellen als studenten dag in, dag 
uit herrie maken. Zeker als dat tot laat in de nacht 
gebeurt. ‘Van ons huis is praktisch dat er aan 
allebei de kanten een gang zit. Dan is er niet zo 
snel overlast.’ 

Roderick
Yara en Linde zijn verbaasd als ik zeg dat de straat 
veranderd is. In verscheidene huizen waarin eerst 
gezinnen woonden, zitten nu studenten. 
Er zijn minder mensen met wie je op straat een 
praatje maakt. Linde: ‘Er is hier nooit een buurt-
barbecue, dat zou ik leuk vinden.’ Yara heeft wel 
eens een praatje gemaakt met kapsters die in hun 
pauzes vaak buiten zitten. Linde: ‘Hier zijn geen 
voortuintjes. Dan zou je sneller contact maken.’ 

Hun huis heeft onverwachte hoeken en trappen. 
Daarom zijn beide studentes benieuwd hoe an-
dere huizen in de straat er vanbinnen uitzien. Het 
ene is diep, het andere niet. Sommige huizen zijn 
aan de achterkant dichtgebouwd door panden 
in zijstraten. Bij andere huizen zien ze soms buiten 
wasgoed wapperen. Ze vragen zich af wie er wo-
nen ‘We hebben regelmatig aanloop van een rode 
kat. Die ruikt het als we aan het koken zijn. We 
noemen hem Roderick.’ 

Supergezellig
Emma, de derde bewoonster, komt later binnen: 
Ze woont nu ruim vier jaar in Utrecht. ‘Ik heb 
het hier erg naar mijn zin. Mijn huisgenoten zijn 
supergezellig. En doordat we hier zo centraal wo-
nen, zijn veel dingen gewoon lekker in de buurt. 
Als student vind ik Utrecht een fijne stad omdat 
hier veel andere studenten wonen, Nederlandse 
en buitenlandse. Ik leer in Utrecht regelmatig stu-
denten uit andere hoeken van de wereld kennen, 
wat ik leuk en interessant vind.’ • 

Linde, Emma en Yara © Saskia Flesseman
‘We kennen mensen van onze studie, maar geen buren’, zeggen Yara en Linde, allebei 
studenten van 21, die ruim een jaar in de Korte Smeestraat wonen, tegenover mij. 
‘Bij mijn ouders ken ik een oudere buurvrouw’, zegt Yara, ‘maar niet hier.’ Yara (psychologie) 
en Linde (diergeneeskunde) hebben nauwelijks tijd voor buren, druk als ze zijn 
met studie en werk. Maar Linde zegt beslist: ‘Met een gezin zou ik het anders doen. 
Dan kun je elkaar nog eens iets lenen. Of over en weer je kind droppen.’ 

‘Een buurtbarbecue zou leuk zijn’

Liefst zelfstandig

Studenten wonen graag zelfstandig: 61 procent 
zou graag verhuizen naar woonruimte met 
eigen voorzieningen, zo blijkt uit onderzoek van 
de ING Bank. Op het ogenblik heeft 66 procent 
van de studentenhuizen gedeelde voorzienin-
gen. Op den duur zullen studenten die woon-
ruimte gaan mijden, voorspelt de bank. De ver-
wachting is dat vanwege het sociale leenstelsel 
studenten langer thuis blijven wonen. Het eerst 
zal op onaantrekkelijke plekken leegstand ont-
staan. Want Nederlandse studenten wonen het 
liefst in het stadscentrum. Is dat niet mogelijk, 
dan zoeken ze woonruimte met goed open-
baar vervoer naar de universiteit. Buitenlandse 
studenten wonen liever op het terrein van de 
universiteit. Het geheel overziend denkt de 
bank dat bij studentenhuisvesting op den duur 
hetzelfde gebeurt als bij kantoren: leegstand van 
verouderde gebouwen op verkeerde locaties. •

Een echte Utrechtse in de Wijde Doelen
Marijke Brunt

Dochter Gerda woont om de hoek in de Schut-
terstraat. Als de plantjes dreigen uit te bloeien, 
kopen de dochters nieuwe op de bloemenmarkt, 
andere soorten, andere kleuren. Zij zorgen ook 
voor de boodschappen en komen dagelijks bij 
hun moeder kijken. Haar zoon, die in Houten 
woont, komt elke week langs. En haar achter-
kleinkinderen ziet ze ook vaak. Zelf komt me-
vrouw Enkelaar niet vaak meer de deur uit, maar 
ze geniet van haar familie: ‘Ik had een goede 
man en heb lieve kinderen. We hebben het goed 
met elkaar. Dat is altijd zo geweest.’
Van alle bewoners in onze kleine straat woont 
zij er het langst. In de gang hangt een zwart-
wit mozaïek aan de muur met een paard en de 
datum 10 oktober 1969. ‘Dat heeft mijn man ge-
maakt toen we hier kwamen wonen’, vertelt ze.
Mevrouw Enkelaar woonde bijna haar hele leven 
vlak in de buurt en voelt zich een echte Utrecht-
se. ‘Ik ben geboren in Jutphaas, maar toen ik nog 
klein was, verhuisden mijn ouders naar de Ster-
renwijk. Ik ging jong het huis uit, trouwde. Eerst 
gingen we inwonen bij mijn zus op de Helling, 
maar we konden al snel verhuizen naar een huis 
in een zijstraatje van de Bleekstraat. Die huizen 
daar bestaan niet meer. Ze waren heel klein. 
We kregen er vijf kinderen. Mijn man werkte als 
lader en losser hier bij het kanaal, en bij Trip, het 
bouwbedrijf.’
   
Elke dag feest
Wat was ze blij toen ze een huis konden krijgen 
in de Wijde Doelen. Een ruim huis, kamers bo-
ven! De nieuwe straat beviel ook goed. Mevrouw 
Enkelaar: ‘Aardige mensen, hoor. En de oude 

De buurvrouw in het witte huis

In onze straat, de Wijde Doelen, staat één 
huis waar van het vroege voorjaar tot laat in 
de herfst allerlei bloeiende plantjes in bloem-
bakken staan. Hier woont mevrouw Enkelaar 
– Van Ewijk, en ook haar dochter Wanda. 

mensen hielp ik. Ik zeemde altijd hun ramen.’ 
Dochter Gerda van om de hoek deed trouwens 
hetzelfde in haar straatje, en zeemt nu de ramen 
bij haar moeder, want die heeft zij verboden om 
nog op een trapleer te klimmen. Maar haar stoep 
vegen, dat doet mevrouw Enkelaar zelf.
De straat is veranderd, vindt ze. Het grote schil-
derijenbedrijf Atelier Rembrandt werd verbouwd. 
Daar wonen nu tientallen studentes, elke dag 
is er wel een feest. En ze heeft in alle huizen 
nieuwe bewoners zien komen, jonge gezinnen, 

die vaak ook weer verhuisden. De bewoners van 
nu zijn op hun vriendelijke en belangstellende 
buurvrouw gesteld. Toen haar overburen nog 
kleine kinderen hadden, kregen ze van haar altijd 
een grote zak snoep mee met vakantie.
We vinden het jammer dat zij niet op de jaarlijkse 
buurtbarbecue in de poort naar Atelier Manen-
burg komt. ‘Ach nee,’ zegt ze, ‘ik drink niet, ik 
rook niet en ik eet geen vlees, en ik maak tóch 
wel een praatje met de buren.’ •

Mevrouw Enkelaar © Sjaak Ramakers

Het witte huis op nummer 23 is 
een van de mooiste huizen van de 
Jacobsgasthuissteeg. Het is zo’n huis 
waarvoor de toeristen die ’s zomers 
via de Zwaansteeg een doorsteekje 
maken naar de Springweg, even 
bewonderend blijven staan. Ons huis 
op nummer 21 is maar een gewoon 
modern rijtjeshuis, en valt naast 
deze prachtige witte verschijning in 
het niet. De bewoonster van het wit-
te huis, Nanne van Noort, woont er 
al sinds 1986. Ze zegt: ‘Alleen al in 
het eerste jaar dat ik dit huis huurde 
zijn er elf inbraakpogingen geweest, 
en ik denk dat ik wel dertig keer de 
politie heb gebeld.’ Ze vertelt me 

over een stel problematische buren 
die haar het leven zuur maakten 
door hun prullenbak in haar tuin 
leeg te kieperen. Ze hadden 
bovendien drie honden met darm-
problemen. ‘Het hele hofje bouwde 
zich langzaamaan vol met stront, 
en niemand die er wat aan durfde 
te doen.’ Na een vriendelijk, maar 
tevergeefs verzoek om de rotzooi op 
te ruimen, heeft de buurvrouw op 
een dag een schep gepakt en eigen-
handig alle hondendrollen op een 
berg voor het huis van de eigenaars 
gedeponeerd. Niet lang daarna zijn 
die buren gelukkig vertrokken. ‘Ik 
was zo blij toen jullie daar kwamen 

wonen’, vertrouwt ze me toe, ‘ik 
weet niet hoe lang ik het nog had 
volgehouden.’ 

Jacobsschelp
De buurvrouw weet heel wat over 
de geschiedenis van haar huis. Het 
staat er al sinds 1340 en was on-
derdeel van het Jacobsgasthuis, een 

opvanghuis voor pelgrims die naar 
Santiago de Compostella liepen. 
In 1980 werd het gerestaureerd en 
zijn er ‘moderne nieuwe onderde-
len in aangebracht’, zegt Nanne, 
wijzend op het stalen skelet van de 
wenteltrap. Ook de schuiframen 
aan de achterzijde van het huis zijn 
niet authentiek: vroeger was tegen 
deze kant kant een rij lage huisjes 
met kap gebouwd. In die tijd kon je 
nog via een smalle doorgang dwars 
door het huis doorsteken van de 
Oudegracht naar de Springweg. De 
poortjes zitten er nog, maar ze zijn 
afgesloten. Het enige dat er nog 
aan herinnert is de uit steen gehakte 
Jacobsschelp boven het poortje aan 
de Oudegracht. 

Eva Bernet Kempers

© Gerard Arninkhof
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Ton van den BergHoreca en bewoners als buren 

Zulfiqar startte toen Indiaas restau-
rant Taj Mahal in de Zadelstraat en 
voor hem is Dammerman nog altijd 
de buurvrouw die hij graag ziet. 
‘Mevrouw Dammerman staat posi-
tief in het leven. Daar geniet ik van.’ 
Aan tafel zit ook Richard den Har-
tog, eigenaar van café ’t College in 
de Mariastraat. De drie praten over 
horeca en bewoners als buren van 
elkaar. Op en rond de Mariaplaats 
en de Zadelstraat is daar veel erva-
ring mee opgedaan. 
Rond de eeuwwisseling was er een 
zogeheten Kwaliteitskring Maria-
plaats waarin winkeliers, horeca-
ondernemers en bewoners elkaar 
regelmatig spraken om problemen 
in de buurt aan te pakken. Den 
Hartog: ‘We zaten in die kring als 
buren, de één was bewoner en de 
ander eigenaar van een café of een 
winkel. Waar het om ging was dat je 
met elkaar er een mooie buurt van 
wilde maken.’ 

Vuilcontainers
In die periode werd een begin 
gemaakt met het terugdringen 
van nachtelijke overlast op straat. 
Hekken werden geplaatst en portiers 
verschenen aan de deur van grote 
horecazaken. Het overleg uit die tijd 
heeft de buren, ondernemers en 
bewoners bij elkaar gebracht en dat 
werkt nog steeds door. Den Hartog: 
‘Onlangs trokken bewoners aan de 
bel omdat er nogal wat vuilcontai-
ners waren. Of dat niet minder kon? 
We hebben toen een particulier vuil-
ophaalbedrijf ingeschakeld dat vaker 
het vuil komt ophalen, waardoor we 
nu minder containers nodig hebben. 
Dat kost ons meer geld, maar het is 
goed voor de buurt en dat is toch 
het belangrijkste.’
An Dammerman: ‘Ik vind de horeca 
in onze buurt een hele goede 
buur. Het betekent levendigheid 
en daardoor veiligheid op straat. 
Er is veel sociale controle. Ik durf 
hier ’s avonds best op straat. In de 
woonwijken zou ik dat veel minder 

snel doen.’ Ze merkt op het Vissers-
plein nooit iets van overlast door de 
horeca. 
Den Hartog: ‘Wij mikken niet op die 
herrieschoppers die je elders in de 
Binnenstad nog wel eens aantreft. 
De wijkagent voor de horeca zegt 
dat hij in onze buurt nooit meer 
hoeft te zijn. Dat zegt toch genoeg.’

Meer affiniteit
Nazrul Zulfiqar kent zowat al zijn 
buren. ‘Ik heb veel contact met hen. 
Ik let ook op ze, dat ze veilig zijn. Als 

Meteen zijn er welkomstkussen. 
‘Hallo Nazrul, hoe gaat het?’, zegt 
An Dammerman met een grote 
glimlach. ‘Prima hoor’, reageert 
Nazrul Zulfiqar. Ze kennen elkaar al 
meer dan 25 jaar, waren zelfs directe 
buren op het Vissersplein toen Zul-
fiqar daar een tijdje woonde. 

Alles op afspraak in het Stadskantoor

De tweede huiskamer van de Zeven Steegjes 

Iedere donderdagavond komen de hechte 
bewoners van de Zeven Steegjes bij elkaar in 
hun buurthuis De Sjuut. Van half zeven tot 
half acht, stipt. De kinderen spelen spelletjes 
voor twee kwartjes en kopen een snoepje 
voor een stuiver. De volwassenen ‘doen een 
bakkie’ aan de bar.

De buurthuizen worden zeldzaam in Utrecht, 
maar De Sjuut houdt stand. Al bijna dertig jaar is 
het pand aan de Moutstraat een ontmoetingsplek 
voor jong en oud. Ook wordt de ruimte verhuurd 
aan verenigingen, zoals de kaartclub en het 
zangkoor. Van deze inkomsten en de subsidie van 
de gemeente kan het buurthuis blijven bestaan. 
‘En verder halen we wat binnen met de verkoop 
van snoepgoed en limonade’, zegt Taco Abels 
(36), een van de vrijwilligers. ‘Als we eind van 
de maand twintig euro over hebben, mogen we 
blij zijn.’
Als de 75-jarige Nel van Rijswijk binnenloopt, 
wordt ze enthousiast onthaald. ‘Iedere donder-
dag is dit vaste prik.’ Nel wordt ook wel Moeder 
Overste genoemd, en dat is niet voor niets. Ze 
woont al 48 jaar in de Zeven Steegjes. ‘Ik heb 
maar een kleine huiskamer. En ik ben al tien jaar 
alleen. Het is hier best gezellig.’

Klein Volendam 
De buurt heeft een sterke onderlinge band, 
maar volgens de bewoners wordt het wel min-
der. Taco: ‘Het is niet meer zoals vroeger. We lo-
pen niet meer zo gemakkelijk bij de buren naar 
binnen. Vooral de oudere bewoners vinden dat 
erg.’ In de Zeven Steegjes komen steeds meer 
studenten en jonge gezinnen wonen. ‘Import’ 
noemt Taco het. ‘We zijn een hechte gemeen-
schap. Vroeger noemden we dit klein Volendam, 
een dorp midden in de stad.’
De bewoners beheren De Sjuut zelf, allemaal op 
vrijwillige basis. De 21-jarige Steven van Luijn 
is een van de bestuursleden. Naast zijn fulltime 
baan is hij er druk mee in de weer. ‘Ik haal hier 
voldoening uit.’ 
Saamhorigheid is nog steeds het beste woord 
voor de sfeer in het buurthuis. Op dinsdagoch-
tend en donderdagavond staat de deur open 
voor een ‘bakkie’. Tijdens voetbalwedstrijden, 
Halloween en carnaval zijn er speciale activitei-
ten. En zelfs de verjaardagen worden hier ge-
vierd. ‘We moeten elkaar een beetje meeslepen 
hè,’ zegt Taco. ‘Iedereen helpt elkaar.’ En dat is 
goed te merken. Zo neemt iedere donderdag 
iemand de koekjes mee voor bij de koffie, en 
als een buurtbewoner overlijdt, wordt er geld 
ingezameld voor een bloemstuk. 
De koffie is op, de kinderen zijn uitgespeeld 
en het laatste nieuws is weer besproken in het 
hart van de Zeven Steegjes. En er is vooral veel 
gelachen. Het is half acht, stipt. ‘Aju!’, roepen 
de buurtbewoners naar elkaar. ‘Tot volgende 
week!’ •

Vrijwilligers Taco Abels (links) en Steven van Luijn © Saar Rypkema

Staand: Richard den Hartog en An Dammerman, zittend: Nazrul Zulfiqar 
en zijn vrouw Gul: ‘Niks aan de hand op de Mariaplaats’ © Sjaak Ramakers

Sofie Smets

De Binnenstadsbewoner heeft met het 
nieuwe Stadskantoor nu alles ‘om de hoek’, 
zou je zeggen. Paspoort of rijbewijs, par-
keervergunning, bijstandsuitkering, inzien 
bouwaanvraag, voor alles kun je nu terecht 
in dat opvallende, torenhoge gebouw aan 
de westkant van het Centraal Station. Vol-
gens de gemeente is dat ook de Binnenstad, 
maar het is de vraag of iedereen die mening 
deelt.

Of het daarmee eenvoudiger is geworden voor 
de consument? Op de Ravellaan kon je in ieder 
geval nog met de auto komen, bij het Stads-
kantoor is dat veel minder gemakkelijk. Het is 
aan te bevelen om met de fiets te gaan en die te 
stallen in fietsgarage Jaarbeursplein, of lopend 
via Hoog Catharijne, precies zoals winkelhartei-
genaar Corio het graag ziet. Ga er trouwens niet 
zo maar heen. Iets met de gemeente regelen 
kan alleen nog maar op afspraak. Dat moet via 
internet, maar wie dat lastig vindt, mag ook nog 
bellen met het algemene nummer. En sta je toch 
in die grote hal, dan kun je bij een zuiltje een 
afspraak maken voor later. 

En nog een praktisch puntje. Een foto voor rijbe-
wijs of paspoort kun je niet laten maken bij het 
Stadskantoor, zoals dat nog wel kon in de Arthur 
van Schendelstraat.

Wijkbureau
Voor het Wijkbureau Binnenstad, dat ook in het 
Stadskantoor zit, hoef je geen afspraak te maken. 
Proef op de som: binnen vijf minuten komt 
iemand van de achtste etage (niet open voor het 
publiek) naar beneden om je te spreken. De me-
dewerker neemt je mee naar een zitje in de hal 
of een van de andere voor publiek toegankelijke 
etages. In het Wijkbureau zelf kom je dus niet. 
Wat vinden de ambtenaren daarvan? Niemand 
van de medewerkers, van de baliereceptie noch 
die van het Wijkbureau, was er enthousiast over. 
Maar goed, zo gaat het dus nu. 
Het is duidelijk dat het Wijkbureau op de ver-
keerde plaats zit. Het hoort daar waar de mensen 
wonen, werken en leven. Het stadhuis zou een 
mooie locatie zijn. Plaats genoeg, en zeker als de 
Tour de France voorbij is. Dan komen de kamers 
vrij van de organisatie van Le Grand Départ. •

ik iets zie dat niet klopt, houd ik dat 
in de gaten.’ 
‘De horeca heeft er ook niets aan 
als het in een buurt slecht gaat’, 
zegt Den Hartog. ‘Toen er nog een 
poolcentrum op de Mariaplaats was, 
waren daar veel hangjongeren. We 
hebben de eigenaar er toen ook op 
aangesproken, maar hij deed niets. 
Die man interesseerde zich niet zo 
voor de buurt. Dat merken we wel 

vaker, dat kleine zelfstandigen meer 
affiniteit met de buurt hebben.’
De Kwaliteitskring is allang opgehe-
ven. Zulfiqar: ‘Het was ook niet meer 
nodig. Als er iets is, weten we elkaar 
te vinden.’ ‘Dat klopt’, zegt Dam-
merman. ‘Van de Haverstraat tot en 
met de Mariaplaats kent iedereen 
elkaar wel zo’n beetje. Als er iets is, 
praten we daarover. Dat doen buren, 
toch?’ •

Ton van den Berg



LE GRAND DÉPART 
(1)

Richard den Hartog
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Comeback
‘Ik vond het plein bij de Jacobikerk een prachtige 
plek’, zegt Van de Vathorst. ‘Maar toen kwam 
de hele marktwereld die op zaterdag daar staat 
in opstand. Zij vonden het niks; zo’n beeld zou 
maar in de weg staan. Daar werd door de ge-
meente naar geluisterd.’
En dus schoof Anton opnieuw opzij, nu naar de 
ingang van de Bijenkorfparkeergarage.
‘Ik kan me voorstellen dat er een betere plek 
kan worden gevonden. Maar hij moet in Wijk 
C staan’, reageert Albert van Wersch. Stien de 
Bruin weet wel een locatie. ‘Midden in Wijk C, 
tegenover het politiebureau. Daar is meer reu-
ring.’ Op de stoep van de Kamer van Koophandel 
heeft Anton dan uitzicht op de Kroonstraat, waar 
hij werd geboren en waar nu een parkeergarage 
staat. De comeback van de veelvoudig judokam-
pioen past ook mooi in dit herdenkingsjaar. Vijftig 
jaar geleden werd Geesink een wereldsensatie, 
toen hij tijdens de Olympische Spelen in Tokio, 
in het hol van de leeuw, de Japanse favoriet 
Kaminaga versloeg en daarmee goud won. In het 
Utrechts Archief is momenteel een tentoonstel-
ling over de carrière van Geesink.   
Gemeentewoordvoerder Ingrid van der Aa 
laat weten dat verplaatsing van het beeld van 
Geesink niet valt onder de herinrichting van de 
St. Jacobsstraat, die in januari 2015 begint en tot 
juni 2015 duurt. ‘We kunnen kijken of het in die 
plannen kan meeliften, maar het wordt een apart 
project. En het is dan zaak dat bewoners een 
verzoek indienen.’ •

Bert Determeijer

Anton verdient beter

De held van Wijk C heeft geen florissant 
plekje. De buste van Anton Geesink bij de 
St. Jacobikerk staat nogal achteraf, langs 
de inrit van een parkeergarage. Nu de 
St. Jacobistraat op de schop gaat, kan dat 
foutje misschien ook worden hersteld? 

‘Ik noem het een pishoekie’, zegt Stien de Bruin, 
gastvrouw van bistro Chez Jacqueline in de Korte 
Koestraat. ‘Het is een zielig plekje, uit het zicht.’ 
Nico Veerman, kastelein van café Van Wegen in 
de Lange Koestraat, formuleert het anders. Ëen 
zeikhoek. Dit slaat toch nergens op?’ 
Het is nog erger, meent Ingrid Wierkx, bewoon-
ster van de Jan Meijenstraat. ‘Dat is geen Wijk C, 
waar hij nu staat. Dat-ie in zo’n verdomhoekje 
staat, geeft geen pas voor een man die zich zo 
heeft uitgesloofd voor ons land.’ 
Het was een hele zoektocht vijftien jaar geleden. 
Tot 2000 stond het beeld van judokampioen 
Geesink (1934-2010), een creatie van de Utrecht-
se kunstenaar Theo van de Vathorst, prominent 
bij de Monicabrug, de ingang van zijn Wijk C. 
Maar daar moest het wijken voor (het begin van) 
het herstel van de singel. 

Theo van de Vathorst maakte een rondje door de 
wijk samen met Albert van Wersch, directeur van 
het naburige Volksbuurtmuseum. Zij stuitten op 
allerlei bezwaren, zoals kabels, particulier terrein, 
brandweer en handelaars. 

Anton, gefotoshopt voor het politiebureau © Patrick van der Sande

Vrijwilligers, ondernemers, vervoerders, 
bewoners, handhavers, bestuurders, 
iedereen is nodig om van het vertrek 
van de Tour de France vanuit Utrecht één 
groot en goed geolied feest te maken.

Vanaf het moment dat de bezoekers uit het 
openbaar vervoer stappen tot aan hun vertrek 
moeten er vrijwilligers zijn die bezoekers 
opvangen en helpen met al hun vragen. 
Automobilisten moet bij wegafzettingen niet 
uitsluitend verteld worden dat ze niet verder 
kunnen, maar ook hoe ze dan wél op hun 
bestemming kunnen komen.
Om de toerstart te laten slagen, zijn meer 
voorlichtingsavonden voor bewoners en on-
dernemers nodig. De belangstelling voor de 
eerste zogenaamde wielercafés viel tegen. Dit 
kan komen doordat juli 2015 bij velen nog 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is.
De Utrechtse horeca is intussen bezig met de 
voorbereiding van allerlei evenementen en 
festiviteiten, nodig voor de sfeer in de stad 
tijdens dit grote evenement in de eerste vijf 
dagen van juli. 
Afgesproken is dat de horeca een financiële 
bijdrage zal gaan leveren aan de kosten die 
de stad maakt om de toerstart te organise-
ren. Voor iedere Grand Départ-gerelateerde 
vergunningaanvraag wordt een financiële 
bijdrage gevraagd om de kosten eerlijk te 
verdelen.
De hotelsector heeft reeds zijn financiële 
bijdrage geleverd. Dit omdat deze sector nu 
al op de hoogte is van het aantal reserveringen 
in juli. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op: 
www.tourmakers.nl •

Mobach gaat dicht

Mobach, speciaalzaak op het gebied van 
moderne vormgeving, sluit 31 december. 

De zaak, gevestigd in het oude V&D-pand, naast 
boekhandel Broese, stopt na 44 jaar. ‘Natuurlijk 
vinden wij het jammer dat een zo bijzondere 
winkel in Utrecht verdwijnt, maar aan alles komt 
nu eenmaal een eind’, zegt eigenaresse Toos van 
Zaal filosofisch. 
Vorig jaar was er nog sprake van dat de muur 
tussen toen nog Selexyz en Mobach zou worden 
doorgebroken om de twee winkels te integreren. 
Het hele V&D-pand (bibliotheek, Mobach en 
Broese) is eigendom van de gemeente. •

Lies Straub

Hooch Boulandt: yuppenwijk wordt kinderrijk
’Elk jaar staan er méér kinderen op het 
springkussen bij het straatfeest’, consta-
teert buurtbewoner Robert Maas. Ook zijn 
kinderen – geboren en getogen in Hooch 
Boulandt – springen een partijtje mee. Hooch 
Boulandt: het strookje stad tussen Catharij-
nesingel en het spoor. De laatste zeven jaar 
is het aantal jonge kinderen met bijna vijftig 
procent gegroeid.

Hooch Boulandt werd een woonwijk nadat het 
Academisch Ziekenhuis in 1989 naar de Uithof 
verhuisde. Verscheidene ziekenhuisgebouwen wer-
den verbouwd tot woningen, andere werden af-
gebroken en ervoor in de plaats kwamen koopap-
partementen. Typisch een wijk voor hardwerkende 
yuppen die veel buitenshuis zijn. Maar intussen is 

de wereld veranderd: mensen die kinderen krijgen, 
stromen niet meer door naar buitenwijken of 
randgemeenten. Hooch Boulandt is geëvolueerd 
van slaapwijk tot woonwijk. 
In 2001 woonden er 1977 personen in Hooch 
Boulandt, van wie 76 kinderen tussen de 0 en de 
11 jaar. In 2007 zijn dit er 83 en eind 2013 zijn het 
er 125 bij een bewonersaantal van 2066. Aandeel 
kinderen van 0 - 11 jaar in de buurt: 3,8 procent in 
2001 en nu 6 procent. (utrecht.buurtmonitor.nl)

Rustig als een buitenwijk
‘Toen onze oudste zoon in 2008 werd gebo-
ren, dacht ik: er zijn hier helemaal geen andere 
kinderen’ Aan het woord is Marjolein Heijstraten, 
bewoonster van de Justus van Effenstraat en 
begin oktober voor de derde keer moeder gewor-

den. De wens naar een grotere tuin maakte dat 
zij en haar man Roel Klaassen in 2011 hun huis te 
koop zetten. Resultaat: tachtig kijkers en één bod 
dat je onmogelijk serieus kon nemen. Klaassen: 
‘Sinds Wout naar school gaat, blijken hier massa’s 
kinderen te wonen. Nu kan ik je de huizen zo 
aanwijzen waar dit jaar een baby is geboren.’
Rob Wolfs, die sinds 2004 in de wijk woont, heeft 
nooit de aanvechting gehad om te vertrekken. 
Ook niet na de geboorte van zijn beide dochters. 
‘Deze buurt trekt jonge mensen’, verklaart hij. ‘De 
stad is dichtbij, de snelweg makkelijk te bereiken 
en het is toch rustig als in een buitenwijk.’ 
Toch spelen er weinig kinderen op straat. 
Bewoonster Yvonne Hof van een van de nieuw-
bouwappartementen: ‘Als mijn oudste dochter 
een kinderstem hoort, rent ze meteen naar bui-
ten. Helaas blijkt dat meestal een voorbijganger 
en niet iemand met wie ze kan spelen’. 

Duikelrek
Een speelplek voor jonge kinderen is er niet. Die 
moet er snel komen, vinden Hof en – intussen 
vriendin – Bieneke van der Hoek. ‘Gewoon: een 
duikelrek, een klimhuisje en een schommel.’ 
Begin 2013 informeerden zij bij de gemeente hoe 
je dat voor elkaar krijgt. ‘Zoiets valt onder burge-
rinitiatief en daarvoor is draagvlak vereist,
zei de gemeente. Maar wat is ‘draagvlak’? Is dat 
handtekeningen verzamelen? Hof en Van der 
Hoek hadden er binnen korte tijd ruim honderd. 
De tegenstanders van een speelplek echter ook. 
Na een bewonersavond, waarbij de kloof tussen 
voor- en tegenstanders van een speelplek in 
de buurt zichtbaar werd, verklaart Hof: ‘Ik wil 
positief blijven ondanks de critici, maar ik blijf wel 
volhouden tot die speelplek er is.’ •

Nora, Philippine, Boris, Ivo, Noemi, Karijn, Phileine, Eliza, Jasja, Morgane, Querine, Dickie, Benjamin, Norah, Mika, 
Lev, Joshua, Iris, Silke met Juliette, Mats, Siem, Wout, Raoul, Rik, Guus, Sjakie, Julius, Ted © Sjaak Ramakers

Als norm voor een speelvriendelijke wijk 
hanteert de gemeente de Jantje Betonnorm: 
in een stad moet drie procent van het voor 
wonen uitgegeven oppervlak voor spelen be-
stemd zijn. Utrecht heeft deze norm verfijnd, 
onder meer door het aangeven van maximale 
afstanden van speelplekken in verhouding tot 
de leeftijd van een kind. Wat Hooch Boulandt 
betreft, kunnen de kinderen in het Moreelse 
park of op het schoolplein van basisschool 
Puntenburg spelen. Maar bij de school staat 
een afgesloten hek rond de kleuterspeeltoe-
stellen. Het plein is trouwens te ver van huis 
voor de meeste HoochBoulandtse kinderen. 
‘Toen mijn zoon een jaar of drie was, wilde 
ik ook wel dat hij buiten kon spelen,’ zegt 
Annick Scholten die in 2005 in de Nicolaas 
Beetsstraat kwam wonen. ‘Maar ik vind dit 
een fijne buurt; ik hoef niet weg.’ •

Jantje Betonnorm
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De grote vraag is of de koper een boodschap 
heeft aan de vele ideeën die de prijsvraag van de 
Vereniging Oud Utrecht over de toekomst van het 
gebouwencomplex opleverde. Er waren 46 inzen-
dingen, vaak zeer ver uitgewerkt in prachtige pre-
sentaties. Veel plannen maakten de in de loop der 
tijd volgebouwde binnenhof weer open gemaakt, 
al of niet overdekt met een glasdak, en gaven die 
ruimte weer een meer semi-openbare functie. 
De grote zaal, vroeger een kerk, is in vrijwel alle 
plannen als grote ruimte gehandhaafd en vormt 
veelal het kloppend hart van het complex. Een 
enkel plan brengt zelfs weer de toren van de vroe-
gere kerk terug, maar dan in een eigentijdse vorm. 
Diverse inzenders kozen voor een geleidelijke en 
flexibele transformatie; niet in één keer een duur 
totaalplan maken, maar met eenvoudige midde-
len beginnen. Bij succes kan het plan dan verder 
groeien. Een dergelijke gefaseerde aanpak sprak 
ook de jury aan. Een enkele inzender kwam ook 
met serieus geïnteresseerden, die de voorstellen 
wel wilden realiseren, wat ook zeer werd gewaar-
deerd.

Prijswinnaars
De eerste prijs, het plan ‘Ons Tivoli’ van NOHNIK, 
maakt gebruik van de veelzijdigheid van het 
Tivolicomplex. Er wordt niet één functie opgelegd, 
maar er is per karakteristiek gebouwdeel gekeken 
welke functies passend zijn. Het overkoepelende 
concept is hierbij: Lifestyle anno 2014, met func-
ties op de begane grond zoals badhuis (wellness), 
koffiebranderij, foodlab met kookstudio, hair- en 
beauty stylist etc. Op de verdieping zouden zeven-
tien appartementen kunnen komen. 
De tweede prijs ging naar het plan ‘Low budget 
Hostel Tivoli’ met verschillende soorten overnach-
tingsmogelijkheden, horeca en werkplekken. In 

Tivoli Oudegracht te koop,
met plannen en al 

Ton Verweij

het ontwerp is de gevel aan de Oudegracht voor 
een deel opengebroken, waardoor er een open 
overgangszone wordt gecreëerd naar het binnen-
gebied (zoiets als bij De winkel van Sinkel). 

De buren
Een plan dat minder de aandacht heeft getrok-
ken, maar heel reëel is en ook nadere uitwerking 
verdient, is het plan ‘Samen staan we sterk’ van 
de Stichting In de 3 Krone, de beheerder van het 
Buurthuis Oude Gracht 227 en daarmee ook buur 
van Tivoli. Het is een mix van wonen voor en door 
ouderen en starters, met een openbare functie 
voor de grote zaal, overdag voor flexwerkers en op 
andere momenten lezingen, manifestaties, repe-
tities en verhuren door en voor de buurt. Ook de 
oorspronkelijk binnenhof wordt in ere hersteld. 
Andere buren zijn de bewoners van De Witte Leeu 
(Oudegracht 249). Zij hebben al heel wat meege-
maakt met Tivoli. Hoewel het management al het 
mogelijke deed om overlast te voorkomen, liep 
het toch wel eens uit de hand. De meeste over-
last werd veroorzaakt door het binnenkomende of 
vertrekkende luidruchtige publiek; slapen aan de 
voorkant zat er dan voor hen niet in. Ook het dak 
werd op een mooie zomeravond wel eens door 
de musici als uitlaatklep gebruikt. Als buren waren 
er ook voordelen: altijd gratis naar binnen een 
concert meepikken. Ze zijn ook gelukkig met de 
plannen om de binnenhof weer open te maken. 
En nu maar hopen dat de gemeente de toezeg-
ging om er geen grote publiekstrekker in onder te 
brengen, zal waarmaken. Binnenkort komt er in 
elk geval een zogenaamd stadsgesprek. •

Tram door Binnenstad… is dat de oplossing?
De tijd is aangebroken om na te 
denken over de toekomst van de 
buslijn via de Binnenstad naar de 
Uithof, vindt verkeerswethouder 
Lot van Hooijdonk (GroenLinks). 
Wat haar betreft is het trouwens 
al duidelijk: het moet een tramlijn 
worden. Want nu al is volgens 
haar te voorzien dat de tram 
om de Zuid naar de Uithof, die 
in 2018/2019 gaat rijden, na een 
paar jaar onvoldoende capaciteit 
heeft om de reizigersstroom op 
te vangen. De tram om de Zuid 
volgt het spoor vanaf het Cen-
traal Station tot aan het nieuwe 
treinstation Vaartsche Rijn en de 
begraafplaatsen Soestbergen 
en Kovelswade , en buigt dan af 
richting De Uithof.

Bij de aanleg van de busbaan door 
de Binnenstad is er destijds rekening 
mee gehouden dat er in de toekomst 
een tram over zou kunnen rijden. Het 
is een zeer solide constructie van dik 
beton. Steeds vaker klinken de laatste 
tijd geluiden dat die tram er ook 
moet komen. Maar van de aanleg 
kan pas sprake van zijn als de tram 
om de Zuid (de Uithoflijn) eenmaal 
rijdt. Lijn 12 (de bus via het Ledig Erf 
naar De Uithof) kan namelijk abso-
luut niet tijdelijk de passagiers van de 
bus door de Binnenstad naar De Uit-
hof (28, vroeger 11) erbij nemen in 
de tijd dat de busbaan tot trambaan 
wordt getransformeerd. 
De gedachte bestaat dat de ombouw 
een fluitje van een cent is. Maar zo 
snel heb je geen tramrails in het be-
ton gefreesd. En wat te denken van 
de aanleg van de bovenleidingen?

Elektrische bussen
Maar is de tram door de Binnenstad 
wel zo’n geweldig idee? Zouden 
er, zeker anno 2020, geen betere 
alternatieven zijn? Natuurlijk, een 
tram heeft veel voordelen. Maar na-
delen zijn er ook. Een tram is duur in 
aanleg en in gebruik, bovenleidingen 
door de Binnenstad zijn niet fraai en 
de vele kruisingen leveren aanzien-
lijke risico’s op verkeersongelukken 
op. Raakt een tram bij zo’n ongeluk 
betrokken dan kan er geen andere 
tram meer langs. De hele vervoers-
stroom ligt dan plat, misschien zelfs 
in beide richtingen. 
Zouden er in 2020 geen elektrische 
bussen zijn met vergelijkbare vervoer-

Wie biedt? Tivoli Oudegracht staat te koop. De vraagprijs is 4,6 miljoen. Binnenkort schrijft de 
gemeente een zogenaamde tender (inschrijving) uit. Ze wil af van het rijksmonument, waarin 
Kyteman (Kytopia) nu voor twee jaar zijn intrek heeft genomen om het te gebruiken als stu-
dio, broedplaats en repetitieruimte. 

capaciteit en comfort als trams? 
Bussen die onderweg opgeladen 
kunnen worden. Ongetwijfeld is het 
een veel sneller te realiseren mogelijk-
heid. Een bus is bovendien flexibeler, 
kan wat makkelijker uitwijken. In 
ieder geval zal elektrificeren van het 
openbaar vervoer de luchtkwaliteit 
in de stad aanzienlijk verbeteren. Als 
enige van de vier grote steden kent 
Utrecht slechts één tramlijn.

Allemaal achter elkaar
Als we dan toch serieus nadenken 
over het openbaar vervoer (OV) door 
de stad, dan is het verstandig naar 
het geheel te kijken, en niet alleen 
naar het bedachte stelsel van zoge-
naamde HOV-lijnen. HOV betekent 
hoogwaardig openbaar vervoer. 
De twee lijnen naar De Uithof zijn 
HOV-lijnen. In de toekomst komen er 
ook HOV-lijnen naar andere wijken, 
zo is de bedoeling. 
De vraag is of al die bussen en 
trams het Centraal Station moeten 
aandoen. Kunnen we niet beter 
OV-knooppunten onderling en met 
treinstations verbinden? Opzetjes 
hiervoor zijn reeds gemaakt. Moeten 
alle bussen uit de richting De Bilt 
achter elkaar naar het Centraal 
Station blijven gaan? Kan er geen 
overstappunt komen tot waar die 
bussen rijden? 
Een beter netwerk is wellicht goed-
koper in exploitatie. Voorop dient te 
staan dat het aan de wensen van de 
(potentiële) reizigers voldoet. Op het 
huidige netwerk wordt steeds meer 
bezuinigd en met name de minder 
valide reizigers lijken hiervan de 
dupe te worden. En wat de treinen 

betreft: het wordt nu echt tijd dat de 
frequenties van het regionale trein-
verkeer in de spits flink opgevoerd 
worden. 

Fietsnetwerk
De gemeente moet zich trouwens 
ook niet uitsluitend concentreren op 
het OV-netwerk. Een beter fietsnet-
werk om het gebruik van de fiets te 
stimuleren en het OV te ontlasten is 
zeker zo belangrijk. Vooral het fiets-
netwerk door de Binnenstad voldoet 

4,6 miljoen euro, dat is toch een koopje voor zo’n groot complex? 

Ben Nijssen

niet aan de minimale eisen. De fiets-
paden zijn op veel plaatsen te smal 
en niet ontworpen op vlot doorrijden. 
Dit wordt steeds gevaarlijker door de 
grote aantallen fietsers en doordat de 
onderlinge snelheidsverschillen op de 
fietspaden groter worden. 
De overeenkomst tussen het OV en 
het fietsnetwerk is dat het belangrijk-
ste knooppunt het Centraal Station 
is. Voor beide geldt eveneens dat de 
Binnenstad zowel het einddoel als 
een doorgangsgebied is. De fiets en 
het OV zitten elkaar dan ook in de 
weg, vooral op de Oost-West-route. 
Op kruispunten houden ze elkaar 
op; beide vervoersstromen vragen 
om een voorkeursbehandeling bij 
verkeerslichten. Voor de fietsers 
zou eenrichting-busverkeer in de 
Nobelstraat ruimte opleveren. Maar 
dat zou betekenen dat het HOV-bus-
verkeer de andere kant op weer door 
de Voorstraat zou moeten. 
Fietsers met de Binnenstad als eind-
doel hebben veel meer stallingmo-
gelijkheden nodig. De doorgaande 
fietser heeft een ander probleem: de 
bewegwijzering schiet tekort.

De Binnenstadskrant is benieuwd 
naar uw mening. 
redactie@Binnenstadskrant.nl •

Hopelijk wordt het in elk geval een tram die beter in de Binnenstad past dan deze.  
© Patrick van der Sande

www.binnenstadskrant.nl

Wifi in hele Binnenstad

Het bedrijf Citywireless BV gaat ervoor zorgen dat 
er eind dit jaar een gratis publiek wifi-netwerk is in 
de hele Binnenstad. De laatste tijd was er al gratis 
wifi op het Stadhuisplein, de Neude, het Domplein 
en het Vredenburg.
Met het aanbod van gratis wifi wil de gemeente 
‘haar gastvrijheid voor nationale en internationale 
bezoekers ook digitaal vergroten’.
Oorspronkelijk zou het netwerk al eind 2013 klaar 
zijn. • 

Winnaar ‘Maria van Pallaes’

De Utrechtse beeldhouwster Cissy van der Wel 
is winnaar van de ontwerpprijsvraag Maria van 
Pallaes. Volgens de jury verbeeldt Van Der Wels 
voorstelling van twee handen die appels geven 
verbluffend kernachtig het historische personage 
en de levensovertuiging van Maria van Pallaes (zie 
Binnenstadskrant 2014-4). Het in klei uitgewerkte 
schetsontwerp wordt in Belgisch hardsteen gere-
aliseerd en zal dit voorjaar een lantaarnconsole 
sieren bij de Cameren van Maria van Pallaes in de 
Agnietenstraat. • 

Daar staat hij dan

Na 3,5 jaar wachten is hij er: de felbevochten 
boom in Achter de Dom. Op 18 mei 2011 kapte 
de gemeente twee bomen aan het begin van de 
straat, tot grote woede van de omwonenden. 
De kap gebeurde na een klacht van de toenma-
lige eigenaar van nummer 6. Hij vond dat een 
van de bomen te veel licht wegnam en met zijn 
takken de gevel beschadigde. De andere boom is 
toen meteen ook maar omgezaagd. In zijn plant-
gat staat sinds 5 november een plataan die negen 
tot twaalf meter hoog kan worden en zuilvormig 
groeit. • © Job de Jong
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De Haverstraat, dat is toch dat charmante straatje tussen de Springweg en 
de Oudegracht? Klopt. Alleen was het straatje niet altijd zo charmant. Het is 
zelfs niet altijd een straat geweest. In de middeleeuwen nederig begonnen 
als Gortsyeeg, wordt de straat in 1644 verbreed ‘tot cieraet deser Stadt’. 
Sindsdien heet hij Haverstraat. 
Maar van een sieraad is ruim drie eeuwen later geen sprake meer. Rond 
1970 slaat de verpaupering toe. De huizen zijn verwaarloosd; sommige zijn 
niet eens op de riolering aangesloten. Veel bewoners trekken weg naar de 
nieuwe wijken Overvecht en Kanaleneiland. Levendig blijft de straat wel. 
Zo zijn er twee winkels met tweedehands spullen, een melkboer, een meu-
belmakerij, een radiozaak en zelfs een benzinepomp. Het leven speelt zich 
voor een belangrijk deel op straat af en de saamhorigheid is groot.

Niet alleen verwaarlozing bedreigt de straat in die jaren. De gemeente heeft 
plannen voor een forse doorbraak zodat het autoverkeer meer ruimte krijgt.
De bewoners komen in verzet. Ze willen geen sloop, maar verbetering. Het 
verzet heeft uiteindelijk resultaat: rond 1980 start de renovatie. De huizen 
worden opgeknapt, maar de prijzen gaan omhoog. Daardoor verandert de 
straat van karakter. Nu, na 370 jaar, is de straat weer een sieraad van de 
stad. Ook is het nog steeds een straat waar mensen verknocht aan raken. 
Maar die levendige straat waar bewoners ‘Joop de Lor’ en ‘Marie de Bult’ 
heten, nee, die is er niet meer. Dat stemt sommige Haverstraters nog steeds 
weemoedig. •

 

Haverstraat op z’n best

Beppie woont al sinds 1960 in de Haverstraat •

In deze oude groentezaak verkoopt Kettingkunst handgemaakte sieraden van 
edelstenen en zilver •

Jonas is een van de weinige tieners in de straat •

Vroeger was dit een filiaal van 
De Gruyter, nu komen hier mensen 
die niet van massamode houden. •

Wieberen Koopmans wil op dit terrein 
achter de huizen graag een tuin voor de 
bewoners •

Pierre uit Nieuw-Zeeland 
werd verliefd op Utrecht 

en heeft hier nu een 
goedlopende kapsalon •

Je overburen zijn dichtbij •

Margot met haar zoontje Joep, die zijn eerste stapjes zet in de Haverstraat •

Fotografie Gerard Arninkhof, tekst Marieke van Osch



Touwtrekken om lusthof
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Op een vergeelde foto zien we 
Klaarhamer aan het einde van zijn 
leven zitten met gebogen schou-
ders. Hij is Utrecht ontvlucht en 
heeft al zijn relaties in de stad 
verbroken, teleurgesteld dat zijn 
werk steeds minder gewaardeerd 
wordt, en dat zijn leerling – de dan 
al beroemde architect en ontwerper 
Gerrit Rietveld – hem in naam en 
faam ver voorbij is gestreefd.
De architect en ontwerper Piet 
Klaarhamer geboren in 1874 in het 
Gelderse Zwiepen, woont en werkt 
het grootste deel van zijn leven in 
Utrecht. In 1903 vestigt hij zich hier 
als zelfstandig architect en ont-
werper. Hij opent een bureau voor 
kunst- en industrieel tekenwerk op 

de Oudegracht 145bis; een paar 
jaar later verhuist het atelier naar 
de Herenstraat 19. Hij woont boven 
de theehandel van zijn schoonou-
ders op Oudkerkhof 48bis.

Eenvoud van vorm
In de avonduren geeft Klaarhamer 
cursussen architectuur en teken-
vaardigheid en deelt hij met zijn 
leerlingen zijn ideeën over moderne 
architectuur. In 1908 is de dan 
twintigjarige Gerrit Rietveld een 
van zijn leerlingen. In afwijking 
van de heersende opvattingen ziet 
Klaarhamer een bouwwerk als een 
organische eenheid van in zichzelf 
volledige delen. Architectuur ziet hij 
als een visuele expressie van ruimte 

Klaarhamer maakte Rietveld groot 
Nico van Laar Marijke Brunt

De lusthof ligt er momenteel wat onderkomen bij. 
Het museum heeft hem al een tijd aan de paar 
vrijwilligers overgelaten en de bezoekers worden 
er allang niet meer langs geleid of op de aanwe-
zigheid ervan geattendeerd – uit het oog, uit het 
hart. En nu lijkt het gordijn dus te vallen. 

Historisch groen
De lusthof is een van de vijf voor publiek toegan-
kelijke historische tuinen die de Binnenstad sieren 
en die allemaal een uniek karakter hebben. De 
Pandhof van de Domkerk is een idyllische siertuin 
en kloostertuin met sierplanten en kruiden. Flora’s 
Hof aan de voet van de Domtoren herinnert aan 
de kwekerij die hier in de negentiende eeuw was 
gevestigd. De Regiustuin in de Oude Hortus achter 
het Universiteitsmuseum is ingericht als een ze-
ventiende-eeuwse apothekerstuin waar medische 
studenten onderricht kregen in geneeskrachtige 
planten. De Pandhof Sinte Marie achter het Ge-
bouw van K & W is een kloostertuin die hoorde bij 
de gesloopte Mariakerk en die beplant is met voor-
al aan Maria gewijde planten. De tuinen worden 
allemaal met toewijding verzorgd door deskundige 
vrijwilligers en worden door Utrechtenaren en 
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De Utrechtse architect en ontwerper Piet Klaarhamer 

toeristen zeer gewaardeerd als fraaie groene oases 
en historische bijdragen aan de Binnenstad.
En dan is er dus de historische tuin van het mu-
seum, die in 1922 werd aangelegd, waarschijnlijk 
geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen die toen 
in het museum hingen. De tuin heeft kenmerken 
van een ‘lusthof’ van een middeleeuws kasteel. 
In symmetrische plantenbedden groeien voorge-
schreven plantensoorten zoals viooltjes, salvia, 
basilicum, akeleien, lelies en irissen. Verder staan 
er oude rozensoorten, enkele in vorm gesnoeide 
bomen en – bijzonder – een ‘zodenbank’, een 
verhoogd stuk gras waar je op kunt zitten. De 
lusthof ligt verscholen tussen twee vleugels van 
het museum, achter de huidige ingang, die wordt 
verbouwd tot museumcafé.

Weggedrukt
Bij de grote verbouwing van het museum in 1999 
werd de lusthof weggedrukt achter hoge gras-
sen waarmee de rest van de museumtuin werd 
beplant en het hek, dat om een lusthof hoort, 
verhuisde naar de opslag. In 2008 dreigde de lust-
hof te verdwijnen, maar toen daarover aan de bel 
werd getrokken, reageerde de toenmalige interim- 
museumdirecteur positief. Hij beloofde dat herstel 
van de lusthof onderdeel zou worden van het 
nieuwe verbeterplan voor het museum. Er werd 
het een en ander opgeknapt en de tuinvrijwilligers 
kregen ondersteuning. 

Nieuwe tuin vele functies
Maar inmiddels is de aandacht van het muse-
um weer verdwenen en de belofte van herstel 
vergeten. Een nieuwe verbouwing is in volle gang 
en daarbij is in de museumtuin geen plaats meer 
voor de lusthof, zo heeft zakelijk directeur Marco 
Grob in september gemeld. ‘De herinrichting van 
de tuin staat niet op zichzelf, maar maakt deel 

uit van de totale herinrichting van het Centraal 
Museum’, laat hij desgevraagd weten. Hij noemt 
de nieuwe Tuinzaal in de stallen die bedoeld is 
voor evenementen, en het nieuwe museumcafé 
dat in de huidige entree zal worden gevestigd. 
‘De tuin is daarbij het centrale midden en zal 
vele functies bevatten die ook een directe relatie 
aangaan met wat binnen de muren gebeurt en 
daarnaast met de historische plek.’ Het is nog niet 
duidelijk hoe de nieuwe tuin eruit gaat zien en wat 
die vele functies zijn. Marco Grob: ‘De plannen zijn 
op voorlopig ontwerpniveau uitgewerkt (…). Het 
definitieve ontwerp moet op korte termijn gereed 
zijn, omdat we de tuin in het voorjaar van 2015 
willen openen.’
De Werkgroep Pandhof Sinte Marie wil haar 
plannen graag bespreken met de museumdirectie 
en biedt tevens haar kennis en ervaring aan, en 
bovendien vrijwilligers voor daadwerkelijke hulp bij 
herstel en onderhoud. •

Bij de verbouwing van het Centraal Museum 
wordt ook de tuin opnieuw ingericht.
Onlangs heeft de directie laten weten dat 
daarin geen plaats meer is voor de historische 
‘lusthof’, die bijna honderd jaar geleden werd 
aangelegd. De Werkgroep Pandhof Sinte 
Marie, al tientallen jaren beheerder van de 
kloostertuin bij de Mariaplaats, heeft geschrok-
ken gereageerd en pleit voor het behoud van 
deze bijzondere tuin. De aanwezigheid in de 
Binnenstad van diverse historische tuinen is 
aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers van de 
stad en speciaal geïnteresseerden. 

en massa waarbij materiaalkeuze en 
kleur zeer belangrijk zijn. Hij wordt 
onder andere geïnspireerd door de 
architect en stedenbouwkundige 
H.P. Berlage; moderne architectuur 
is voor Klaarhamer eenvoud van 
vorm, het openlijk tonen van de 
constructie, en het niet meer kopië-
ren van historische bouwstijlen. Hij 
heeft een afkeer van valse schijn en 
onecht vertoon van pracht.

Uitneembare kasten
Klaarhamer ontwerpt ook meubelen 
die aansluiten bij de ideeën van de 
avant-gardebeweging ‘De Stijl’. Hij 
ontwerpt vazen voor de firma Mo-
bach en stoelen voor V&D. Hij heeft 
een voorkeur voor het niet opval-
lende en goed bruikbare meubel. 
Bedden en kasten zijn uitneembaar, 
een noviteit. Zonder Klaarhamer 
geen Ikea! 
Zijn werk wordt echter niet geëx-
poseerd. Het is later Rietveld die 
– voortbordurend op de ideeën en 
het werk van Klaarhamer – be-
roemd wordt.
Gerrit Rietveld beschouwde Piet 
Klaarhamer dan ook als zijn leer-
meester en voorbeeld. Rietveld zei 
in een memoriam over hem: ‘Het is 
aan de architect Klaarhamer dat ik 
de basis van mijn professionele ken-
nis te danken heb, want ik werd als 
een van enkele mensen toegelaten 
tot zijn avondcursussen. Hoewel hij 
geen hoge verwachtingen van me 
had, werkte hij vaak tot diep in de 
nacht met mij.’

Het Centraal Museum Utrecht heeft vanaf 20 december 2014 een 
tentoonstelling over de Utrechtse architect en ontwerper Piet Klaar-
hamer en belicht zijn relatie met Gerrit Rietveld. Behalve circa zestig 
meubelen, wordt een grote selectie foto’s, ontwerpen, tekeningen 
en schilderijen getoond. 

Huizen voor huisvrouwen
De stad Utrecht kent in de jaren 
‘20 een grote bouwactiviteit. De 
nadruk ligt op de bouw van ar-
beiderswoningen en scholen. Ook 
Piet Klaarhamer deelt mee in deze 
bouwactiviteit. 
In 1925 komt er een uitbreidings-
plan met onder meer bebouwing 
van het voormalige landgoed 
Oog in Al, met woningen voor de 
middenstand. Klaarhamer maakt 
verschillende ontwerpen voor een 
deel van de huizen. 
Klaarhamer: ‘Dit is een plan voor 
burgerwooningen en zoo ingericht 
dat het huis zoo weinig mogelijk 
arbeid aan de huisvrouw geeft, en 
zij het desnoods zonder dienst-
bode zou kunnen onderhouden.’ 
Uiteindelijk ontwerpt hij voor Oog 
in Al grote en kleine woningen 
van één type. Ze zijn gelegen in 
de Bachstraat, de Wagnerlaan, de 
Schumannstraat en de Mozartlaan. 
Na kritiek op zijn ontwerpen geeft 
Klaarhamer zijn praktijk op, vertrekt 
uit de stad naar Ede, en verbreekt 
alle banden met zijn netwerk, als-
ook met het verenigingsleven waar-
in hij zeer actief was. 

Tragiek
De tentoonstelling in het Centraal 
Museum is een poging het werk van 
Klaarhamer uit de vergetelheid te 
halen en zijn plaats in de geschie-
denis recht te doen. De curator 
van de tentoonstelling is Alied 
Ottevanger. Zij en haar staf hebben 
voortgebouwd op de studie van 
wijlen Marijke Kuiper, en diepgaand 
onderzoek gedaan naar het leven 
en werk van Klaarhamer. 
De conclusie uit dit onderzoek lijkt 
gerechtvaardigd dat het besef bij 
zowel Rietveld als Klaarhamer is ge-
groeid dat Rietveld de positie heeft 
ingenomen die Klaarhamer – zeker 
ten dele – toekomt.
De tentoonstelling belicht de 
dynamiek in de relatie tussen de 
twee kunstenaars. Ook komt de 
wederzijdse invloed aan bod tussen 
Klaarhamer en enkele kunstenaars 
die, evenals Rietveld, lid waren van 
De Stijl. • 

Stoel van Klaarhamer
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Zuster Ketelaar 1914 - 2014
Katy Dirksen

Marietje Ketelaar was bekend als 
Zuster Ketelaar, en zo ook in mijn 
familie. Zij was een markante, sterke 
vrouw, volop in het leven staande.
In 1944 is zij in Hilversum ingetreden 
in de kloosterorde van de Zusters 
Augustinessen van Sint Monica. 
Rond 1960 kwam ze in het bestuur 
van de Congregatie en sindsdien 
speelde haar leven zich grotendeels 
af in Utrecht, waar de zusters wonen 
in het klooster aan de Waterstraat 
in Wijk C.

Hun voornaamste activiteit was 
Meisjesstad, de opvang van dakloze 
vrouwen, meisjes en kinderen. Zus-
ter Ketelaar deed ook veel parochie-

werk. Ze kende bijna alle mensen 
persoonlijk en had tijd voor ieder-
een. Wanneer zij wist van ziektes, 
schreef zij kaarten met lieve teksten 
en als duidelijk was dat mensen niet 
meer beter zouden worden, belde 
zij iedere avond even op.
In de loop van dit jaar werd ze ern-
stig ziek. De laatste weken werd ze 
verzorgd in verpleeghuis Rozendael.
In 2007 schreef ze: ‘Ik heb de eeu-
wigheid nodig om God te bedanken 
voor het prachtige leven dat Hij mij 
hier op aarde gegeven heeft met 
zoveel lieve mensen om mij heen!’
Op 8 september, kort voordat zijn 
honderd jaar zou worden, is Zuster 
Ketelaar overleden. •

Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan zingt eind november de Scho-
la Cantorum van de Oud-katholieke 
kerk in de Ste. Gertrudiskathedraal 
in het Willemsplantsoen een uitge-
breid programma van gregoriaanse, 
in het Nederlands vertaalde liederen. 

De viering begint zaterdag 29 
november om 18.30 met de eerste 
vespers, gevolgd door de completen 
om 20.30. 
Voor zondag 30 november luidt het 
programma: 09.00 lauden, 10.00 
pontificale hoogmis, 12.15 middag-
gebed en 16.00 vespers met lof. 

Iedereen welkom, toegang gratis. •

Gregoriaans in het 
Nederlands

‘Ik geef om jou! Naastenliefde 
door de eeuwen heen’ is de titel 
van de wintertentoonstelling in 
het Catharijneconvent. 

‘Heb je naaste lief als jezelf’ is een 
populaire uitspraak. Afkomstig 
uit de Bijbel, maar eigenlijk een 
universele leefregel. Hoe doen we 
dat eigenlijk: onze naasten liefheb-
ben? Ik geef om jou! biedt inzicht in 
het veelomvattende begrip Caritas, 
Latijn voor naastenliefde of liefda-
digheid. 

Als een rode draad loopt de verbeel-
ding van de figuur van Caritas door 
de thema’s heen. •

Naastenliefde in 
Catharijneconvent

Volop herfst in de Binnenstad: paddenstoelen die 
uit de grond schieten tussen de fietsklemmen bij de 

Jacobikerk © Gerard Arninkhof

Herfst



de wal verbonden. Nadat het grachtwater tussen 
dam en muur is verlaagd, wordt de oude walmuur 
en fundering weggehaald. Een stalen damwand 
vervangt de oude houten fundering. Over het staal 
komt een betonnen balk, die weer bekleed wordt 
met nieuw metselwerk. 

Rommelig
Omdat het gevaar van verzakkingen tijdens de 
werkzaamheden niet ondenkbeeldig is, houdt 
de aannemer via een monitoringsysteem de zaak 
goed in de gaten. Op allerlei gevels (met name 
van de werfkelders) zit apparatuur die afwijkin-
gen signaleert. Ook tijdens het inbrengen van 
de damwanden moeten sensoren calamiteiten 
voorkomen. Door de onvoorziene problemen en 
de gewijzigde aanpak zullen de werkzaamheden 
aanmerkelijk langer gaan duren en de kosten aan-
zienlijk stijgen. De aanpak van de aannemer komt 
voor buitenstaanders niet erg gestructureerd over. 
Men is op allerlei plaatsen tegelijk aan het slopen, 
de bestrating ligt eruit, kuilen worden gegraven en 
weer dichtgegooid, damwanden worden wegge-
haald, de gracht ligt vol met allerlei pontons en 
vaartuigen, hekken worden neergezet en weer 
veranderd en soms waren er veel activiteiten en op 
andere momenten waren er maar een paar man. 
In die periode werd er kennelijk vooral denkwerk 
verricht hoe de problemen aan te pakken. 
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Neem in Hoog Catharijne, 
ingang Achter Clarenburg, de 
roltrap naast Xenos en loop 
voor Leonidas langs naar links, 
vervolgens rechts de hoek om 
en neem dan de trap of de lift 
naar verdieping K/L. Daar lijkt 
het of de tijd heeft stilgestaan. 
De bruine buitenwand met zijn 
ronde vormen, roestvrijstalen 
omlijsting en het lichtgevende 
logo in die typische jaren-zeven-
tigletters vormen samen met 
de prachtige lichtbak de entree 
van het best verstopte schouw-
burgje van Utrecht, het Mirliton 
Theater. 

Carel Alberts, oprichter en bassist 
van het legendarische Cocktail 
Trio, was na de opening van Hoog 
Catharijne in september 1973 een 
van de aanjagers van het Mirliton. 
Het werd gebruikt voor volkstoneel 
en variété. De zaal is klein en met 
zijn lage podium en de bar, die in de 
zaal staat, is het een plek met een 
laagdrempelige sfeer voor zowel het 
publiek als de artiesten. 

De Utrechtse cabaretier Herman 
Berkien, met toen nog aangeefster 
Tineke Schouten, was hier regelma-
tig te zien en nam hier meerdere 
van zijn platen op. Ook Ramses 
Shaffy, Liesbeth List en Rita Reys 
deden het zaaltje aan in die jaren. 
Maar toen Tineke Schouten beken-
der werd en voor zichzelf begon 
en Herman Berkien vaker uitweek 
naar het Jacobi Theater, kwam het 
einde snel in zicht. Corio verhuurde 
de ruimte aan Journaalverslaggever 
Bob de Ronde, die er mediatrai-
ningen gaf. Ministers, captains of 
industry en burgemeesters leerden 
in Mirliton hoe ze zich op tv te weer 
moesten stellen tegen de pers. 
Het verhaal gaat dat hier de Brink-
man-shuffle is bedacht: de ‘losse’ 
presentatievorm waarmee Eelco 
Brinkman, destijds fractievoorzit-
ter van het CDA, al heen en weer 
lopend als een cabaratier, uit het 
hoofd zijn speeches gaf.

Bescheiden cultstatus 
Maar nu – na lange jaren van leeg-
stand – is het theater weer open, 
er worden opnieuw voorstellingen 
gegeven en je kunt er weer aan die 
prachtige ronde bar zitten, kijkend 

en luisterend terwijl je van een 
drankje geniet. In 2011 trad violiste 
Janine Jansen hier op tijdens haar 
Internationale Kamermuziek Festival 
Utrecht. In de zaal zaten directiele-
den van Corio. Ze waren enthou-
siast over de herontdekte ruimte. 
Kort daarop werd dan ook opdracht 
gegeven het Mirliton in zijn oude 
staat terug te brengen. Het zaaltje 
werd grondig opgeknapt en het 
podium en de bar werden weer in 
hun oorspronkelijke staat terug-
gebracht. De ronde vormen kwa-
men weer tevoorschijn, evenals het 
prachtige plafond boven de bar met 
zijn ‘een lach en een traan’-motief. 
Er werd vanaf 2012 voorzichtig 
toegewerkt naar een bescheiden 
cultstatus. U Jazz organiseert er 
concerten en er waren optredens 
van Spinvis, Tim Knol en Eefje de 
Visser. De zaal is een van de podia 
tijdens het alternatieve muziek- 
festival Le Guess Who, en het Festi-
val Oude Muziek kreeg de zaal vol 
in september.

Het uitgangspunt is eenvoudig.Het 
Mirliton heeft geen programmeur. 
Het initiatief ligt bij de artiesten zelf. 
Toch gaat aan al dit moois een eind 
komen. Het deel van Hoog Catharij-

Op 7 december om 14 uur stroomt TivoliVredenburg vol met 
musicerende kinderen uit heel Utrecht. 
Het Domstad Jeugd Orkest bestaat twintig jaar en viert zijn jubileum 
met een feestelijk concert in de Grote Zaal. De belangstelling voor 
dit klassieke symfonieorkest is sinds de oprichting hard gegroeid. Het 
motto ‘plezier en oefening’ slaat aan. Zo’n 140 jonge muzikanten 
tussen de acht en de achttien jaar zijn nu volgens leeftijd verdeeld in 
drie orkesten. Elk orkest repeteert wekelijks, geeft allerlei concerten, 
doet speciale projecten, en het ‘oudste’ orkest maakt ook reizen naar 
het buitenland. 
Alle drie de orkesten spelen op het jubileumconcert. Uitgevoerd 
worden de opdrachtcompositie ‘Lustrumsuite’ van Diego Soifer, 
Russische en Midden-Aziatische aria’s (met de Oezbeekse zangeres 
Ekaterina Levatal), en de Aladdin Suite van Carl Nielsen. 
Inlichtingen: www.domstadjeugdorkest.nl. •

Jubileumconcert 
Domstad Jeugd Orkest

ne waarin het Mirliton zich bevindt, 
gaat over ongeveer een jaar tegen 
de vlakte. Volgens Ronald Besemer, 
hoofd pr en communicatie van 
Corio Nederland, moet er dan op 
een mooie manier afscheid geno-
men worden van het theatertje. 
Wanneer en hoe dit gebeurt, is nog 
niet duidelijk. Maar het Mirliton 
Theater krijgt hoe dan ook het 
afscheid dat het verdient.

Binnenkort:
Vrijdag 21 november, 20.30 uur: 
U Jazz ‘In de club’ Kenturah’s 
Kitchen. €10 (U Jazzleden € 7)
Zondag 23 november, 14.00 uur: 
Improvisatiegroep Kaal. Benefiet-
voorstelling voor Stichting ALS. €15 
Zaterdag 29 november, 20.00 
uur: theatersportwedstrijd 
‘The Work Out’. Aangenaam Verrast 
speelt tegen Pro Deo. €7 •

Restauratie walmuren: de geplaagde 
aannemer gelooft er weer in 

Ton Verweij

Dit voorjaar startte de aannemer met de rakken 
(delen van de Oudegracht) twaalf tot en met 
vijftien tot aan de Weesbrug. Het drukken van de 
damwanden ging bijzonder vlot, maar direct daar-
na begon de ellende. De bouwput langs de kade 
viel niet droog te krijgen. Van onderen bleef er 
water binnenstromen. De hele zomer is er doorge-
modderd om dit te verhelpen. Duikers moesten er- 
aan te pas komen om de oorzaak te achterhalen. 
Het zwakke punt bleek de zogenoemde rioolkoffer 
te zijn, de in beton ‘ingepakte’ riolering, die op 
de bodem van de gracht tegen de walmuur aan 
ligt. Het water liep via een ruimte onder dit beton 
de bouwkuip binnen, waardoor de pompen voor 
niets stonden te draaien. Vervolgens hebben aller-
lei deskundigen zich gebogen over het probleem.

Nieuwe aanpak
Het hele traject is nu in stukken geknipt, waar-
bij plaatselijk de walmuren plus de betonnen 
rioolkoffer zijn verwijderd. Er is een noodriool 
aangelegd als tijdelijke voorziening. De losgeknipte 
stukken damwand zijn aan hun uiteinden met 

Aannemer Beens Groep gelooft dat de 
grootste problemen bij het herstel van de 
kademuren van de Oudegracht nu achter de 
rug zijn. Na maanden van stagnatie zou hij 
er weer volop tegenaan kunnen. 

© Fotograaf?

Gezellige sfeer © Saar Rypkema

Als een trein
Als het goed is, moet de uitvoering nu als een 
trein gaan lopen. De werkzaamheden tussen Lan-
ge Rozendaal en Geertestraat moeten eind 2014/
begin 2015 gereed zijn. De aannemer heeft tot 
oktober 2015 de tijd om de restauratie tot aan de 
Weesbrug af te ronden. Pas daarna zal het stuk ter 
hoogte van de Twijnstraat worden aangepakt. Het 
kan de omwonenden en gebruikers van de werf 
echter niet snel genoeg gaan. Op dit moment is 
het één grote bende; niet bepaald prettig om op 
uit te zien, nog afgezien van de bouwherrie af en 
toe. Op termijn zal eerst de restauratie van de hele 
westkade, richting Binnenstad, worden aange-
pakt. De oostzijde volgt later, zodat de doorvaart 
altijd is gewaarborgd.

Ook de Nieuwegracht
Inmiddels zijn ook de werkzaamheden aan de 
walmuren van de Nieuwegracht gestart. Ook hier 
moeten de walmuren worden gestabiliseerd en 
dat gebeurt door onder water damwanden aan 
te brengen die extra steun geven. Hierdoor wordt 
ook de stabiliteit van de werfkelders vergroot. Op 
diverse plaatsen worden tevens walmuren gerepa-
reerd. Ook hier is meetapparatuur aangebracht die 
moet waarschuwen voor verzakkingen. 
Tijdens de werkzaamheden zal de doorvaart van 
de Nieuwegracht niet mogelijk zijn. •
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Mirliton Theater… ga nu het nog kan 
Eddy Stolk
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Wijkbureau Binnenstad

U kunt altijd langskomen, 
ook zonder afspraak!

Het college heeft in september 
de wijkactieprogramma’s voor 
2015 aangeboden aan de ge-
meenteraad. Elke wijk heeft een 
wijkactieprogramma opgesteld.
 
In dit programma staat wat de 
gemeente en partners het komende 
jaar gaan oppakken in uw wijk. Het 
gaat om de belangrijkste projecten 
en aanpakken, die bijdragen aan de 

Wij werken voor de binnenstad! 

De gemeente werkt met veel mensen in de wijk Binnenstad. Afgelopen donderdag 30 oktober was er een bijeenkomst voor deze medewerkers. Medewerkers van 
Stadswerken, Veiligheid, Toezicht & Handhaving, het Wijkbureau, maar ook met samenwerkende partijen als politie, Victas en Doenja deelden hun kennis en ervaring 
van hun werk in deze mooie wijk van Utrecht. Op deze foto staat een groot deel van de mensen die dagelijks in de binnenstad werken. •

www.wijkraadbinnenstad.nl

Discussie-avond Wijkraadpleging
Onderwerp: vrijwilligerswerk
Woensdag 26 november
Lutherse kerk Hamburgerstraat 9
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

De wijkraadpleging over zorg, hulpverlening 
en zelfredzaamheid is afgerond. Veel mensen 
vulden de enquête in. De resultaten willen wij 
graag aan u voorleggen en met u bespreken. 
Op woensdag 26 november 2014 bent u van 
harte welkom in de Lutherse kerk in de Ham-
burgerstraat. De zaal is open om 19.30 uur en 
we beginnen om 20.00 uur. 

Na een korte inleiding presenteert het onder-
zoeksbureau I&O Research de resultaten. 
Daarna volgt op basis van een aantal onder-
werpen uit de enquête een open discussie met 
de zaal.De wijkraad zal, dezelfde avond, naar 
aanleiding van de discussies een voorlopige 
conclusie trekken. De avond wordt afgesloten 
met een drankje en individuele gesprekken 
met bezoekers en wijkraadleden.

Het verslag van de discussieavond komt op de 
site van de wijkraad, www.wijkraadBinnenstad.nl.
Naar aanleiding van de enquête en de resultaten 
van de discussieavond brengt de wijkraad een 
advies uit aan burgemeester en wethouders. 
Voor alle bezoekers is er een presentje. •

Hans Dortmond, voorzitter wijkraad Binnenstad

Dat was schrikken. Opeens lag onderaan de Tol-
steegbrug een enorm ponton aangemeerd met 
een hele berg brokken baksteen erop gesmeten 
en daartussen ook een groot stuk hardsteen met 
een ijzeren aanmeerring. De kleine kade langs het 
water was verdwenen, gesloopt. De kade is onder-
deel van het rijksmonument Tolsteegbrug, die in 
1927 samen met het politiebureau (nu het Louis 
Hartlooper Complex) werd gebouwd in de stijl van 

Bewonerspanel
Om dat beeld nog beter te krijgen, willen wij graag een bewonerspanel oprichten. Wij willen vragen 
voorleggen aan het panel en anderzijds kunnen de panelleden vragen voorleggen aan de wijkraad, 
of suggesties en voorstellen doen. In de wijkraadpleging heeft u al aan kunnen geven of u daaraan 
wilt meedoen. Heeft u interesse, stuur dan s.v.p een e-mail aan wijkraadlid Janneke Klein Lankhorst 
(janneke.kl@gmail.com). • 

Een hele berg brokken baksteen
Dit jaar zijn er nog twee spreekuren 
gepland van wijkwethouder Kees 
Geldof: op dinsdag 18 november en 
op dinsdag 16 december. 
U kunt hier terecht met ideeën, plannen 
en onderwerpen over de Binnenstad. 
Het spreekuur begint om 15.00 uur 
en wordt gehouden op wijkbureau 
Binnenstad, op het Stadskantoor, 
Stadsplateau 1. Aanmelden voor het 
wijkspreekuur kan tot uiterlijk één week 
van tevoren via 030 – 286 00 00 
of e-mail binnenstad@utrecht.nl •

Spreekuur wijkwethouder

Wijkbureau binnenstad in 
het Stadskantoor

Maandag 6 oktober is wijkbureau Binnenstad van de Neudeflat naar het nieuwe Stadskantoor 
verhuisd. Het nieuwe bezoekadres is Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.

Wilt u een afspraak met een van de medewerkers van het wijkbureau? Afspraken maken kan 
nog steeds via email binnenstad@utrecht.nl of telefonisch via 030 - 286 00 00 van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur. U hoort dan direct waar u op het wijkbureau wordt ontvangen. 
Maar u kunt ook langskomen zonder afspraak.

Het wijkbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. •

Wijkactieprogramma 
Binnenstad 2015

wijkambities voor de wijk Binnenstad. 
Bekijk het wijkactieprogramma voor 
de Binnenstad op www.utrecht.nl/
wijkambities 

Naast het wijkactieprogramma 
gebeurt er nog veel meer in de wijk 
Binnenstad. Kijk daarom regelmatig 
op www.utrecht.nl/binnenstad of 
volg het wijkbureau op Twitter 
@wbbinnenstad •

Wilt u ervaringen uitwisselen, ideeën 
opdoen en Utrechts initiatief verder 
brengen? Kom dan op maandag 
1 december 2014 naar het festival. 
Inschrijven kan tot 21 november.
 
Maandag 1 december 2014, 17.00 - 
22.00 uur. Stadskantoor, Stadsplateau 1, 
‘Restaurant plaza’

Kijk voor het volledige programma en 
inschrijfmogelijkheid op www.utrecht.nl/
festivalutrechtmakenwesamen •

Uitnodiging: Festival 
‘Utrecht maken we samen’. 
Kom ook!

Fotografie: Eddy Steenvoorden

Te veel horeca, vindt ook de horeca
Ben Nijssen

Omdat de wijkraad leden heeft uit alle 
delen van de Binnenstad, weten wij vrij 
goed wat er in de Binnenstad leeft.

Veel Binnenstadsbewoners zijn de schier 
eindeloze toename van horeca allang zat. 
Maar nu begint ook de horeca zelf te stei-
geren. Waren het eerst alleen individuele 
ondernemers die mopperden, nu komt ook 
de Koninklijke Horeca Nederland Afdeling 
Utrecht in actie. Directe aanleiding is de 
aanvraag van een vergunning voor een 
restaurant op de begane grond en de eerste 
verdieping van de Neudeflat.

Aanvrager is Vapiano. Nog nooit van gehoord? 
Vapiano is een horecaketen met een geweldige 
expansiedrift. In 2002 werd het eerste restaurant 
in Hamburg geopend. Nu zijn er wereldwijd al 
meer dan 130 Vapiano’s in 28 landen op vijf 
continenten. In Nederland nog slechts twee in 
Amsterdam en één in Den Haag. Het concept is 

vooral groot: op de Neude gaat het om een op-
pervlak van twaalfhonderd vierkante meter. Het 
zijn zelfbedieningsrestaurants met als belangrijkste 
trekker op het menu verse salades. Verder is het 
allemaal Italiaans met pizza’s en pasta’s. Gegeten 
wordt er aan lange eikenhouten tafels. Het goed-
kopere segment dus. 

Zware vrachtwagens
Vapiano zegt op zijn website dan het steeds op 
zoek is naar nieuwe locaties. Een eis is de moge-
lijkheid voor een terras op de begane grond. Op 
de Neude lijkt daar niet veel ruimte voor te zijn. 
Een andere eis is dat er geen bewoning boven 
het restaurant is. Maar dertien etages met bewo-
ners uit je doelgroep (zoals straks in de Neudeflat) 
is blijkbaar geen probleem. Het bedrijf wil de be-
voorrading uitvoeren met 40-tons vrachtwagens. 

Daar willen we in de Binnenstad juist van af.
De ondernemers op de Neude zijn bang voor 
deze megaconcurrent in hun directe omgeving.  
Het bestuur van Horeca Nederland Afdeling 
Utrecht wijst vooral op de toename van al min-
stens 2500 horecastoelen in de afgelopen twee 
jaar. Daarbij komt in het nieuwe Hoog Catharijne 
ook nog eens zo’n zesduizend vierkante meter 
horeca. De concurrentie wordt moordend. 

De wijkraad Binnenstad grijpt de gelegenheid aan 
om nogmaals te adviseren te stoppen met de uit-
breiding van de horeca in de Binnenstad en zich 
op zijn minst te houden aan de horecanota 2012, 
waarin de Neudeflat niet voorkomt als mogelijke 
vestigingsplaats voor een restaurant. De gemeen-
te roept bij het verlenen van toestemming aan 
Vapiano de schijn op van belangenverstrengeling. 
Immers, de gemeente blijft tot 2017 vastzitten 
aan een huurcontract voor de Neudeflat, tenzij 
de verhuurder een overeenkomst sluit met andere 
huurders of kopers. •

de Amsterdamse School. Het ‘ensemble’ van brug 
en politiebureau is een bijzonder gaaf en belangrijk 
voorbeeld van deze bouwstijl, die wordt geken-
merkt door de toepassing van veel baksteen, ook in 
allerlei versieringen, en hardstenen ornamenten. 
De kade was een tijd geleden in gebruik bij een ka-
noverhuurder. Later werd de trap naar de kade af-
gesloten – met een lelijk hek – en tussen de stenen 
van de kade schoten allerlei planten op. Het zag er 

verwaarloosd uit en dat was ook zo. Maar om nu 
die hele kade maar te slopen? 
Gelukkig kan de Afdeling Erfgoed van de gemeen-
te, die over onze monumenten gaat, ons gerust-
stellen. De kade was verzakt en wordt vernieuwd in 
dezelfde vorm, maar met een steviger fundament. 
De oude Amsterdamse School-bakstenen kon-
den niet worden behouden, maar het grote stuk 
hardsteen met de ring wordt precies zo weer 
teruggeplaatst. Hopelijk wordt ook het lelijke hek 
weggehaald en is de kleine kade straks weer ge-
woon toegankelijk via de trap. •

Marijke Brunt
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Meld u aan voor burgernet
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Wijkbureau BinnenstadGeluidsoverlast verminderen 
van horecagelegenheden

Een geluidsbegrenzer is een apparaat 
dat op een muziekinstallatie wordt 
geplaatst. Deze wordt zo ingesteld, 
dat het geluidsniveau onder een 
bepaald niveau blijft. Zo kan er geen 
muziekoverlast meer ontstaan. 

Advies aan horecaondernemers
Dit najaar geeft de gemeente horeca-
ondernemers informatie en advies 
over het juiste gebruik van geluids-
begrenzers, over de geluidsregels 
in de stad en wanneer voor een 
activiteit een ontheffing moet worden 
aangevraagd bij de gemeente. De 
ondernemers kunnen hun geluids-
begrenzer tot eind van dit jaar gratis 
door de gemeente laten controleren 
en afstellen. Daarna gaat de ge-
meente vanaf februari 2015 strenger 

Verbeterde routeaanduiding voor 
fietsers 

controleren op het gebruik en de 
afstelling van geluidsbegrenzers.

Overlast melden
Met dit project wil de gemeente 
samen met de ondernemers er voor 
zorgen dat geluidsoverlast van mu-
ziek voor omwonenden zoveel mo-
gelijk wordt voorkomen. Ervaart u als 
omwonende toch overlast? Overleg 
dan met de horecaondernemer of er 
een oplossing voor is te vinden. Lukt 
dit niet, meld dan de overlast bij de 
gemeente. Meer informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/meldingen. Als u een 
melding maakt, dan is het goed om 
uw contactgegevens te vermelden. 
De gemeente kan dan contact met u 
opnemen voor een geluidsmeting. •

Wijkbureau Binnenstad

De gemeente krijgt regelmatig meldingen over geluidsoverlast 
van muziek bij horecagelegenheden. Sommige horecabedrijven 
zijn verplicht een geluidsbegrenzer te gebruiken, maar in de prak-
tijk blijken deze niet altijd, of verkeerd te worden gebruikt. De 
gemeente geeft daarom informatie en advies aan horecaonderne-
mers. Begin volgend jaar gaat de gemeente intensiever controle-
ren op het gebruik van de begrenzers.

Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners 
en ondernemers in de wijk Binnenstad. Heeft u een vraag over zaken 
die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het juiste 
adres. U kunt ook altijd langskomen als u iemand van het wijkbureau 
wilt spreken.

Wijkbureau Binnenstad Telefoon: 030 - 286 00 00. 
Email: binnenstad@utrecht.nl Website: www.utrecht.nl/binnenstad 
Twitter: @wbbinnenstad •

Wijkbureau Binnenstad

Al vele jaren wordt op medische 
indicatie aan een groep patiënten, 
onder streng toezicht, heroïne 
verstrekt. 
Deze locatie was 14 jaar in de 
Kaatstraat gevestigd, in het pand 
waar ook de gemeentelijke dienst 
Maatschappelike ontwikkeling en 
GG&GD gevestigd waren. Met de 
verhuizing van deze diensten is ook 
de heroïne-unit verhuisd naar het 
Stadskantoor.
Om te zorgen dat er met de komst 

van de unit geen overlast ontstaat 
voor de omgeving is het bestaande 
beheerplan voor het stationsgebied 
aangepast. 

Het nieuwe beheerplan is onder-
tekend door Politie, Victas (die 
de medische verstrekking regelt), 
gemeente Utrecht, omwonenden en 
diverse (non) profit organisaties die 
in het gebied actief zijn. 
Het beheerplan kunt u vinden op 
www.utrecht.nl/binnenstad •

De landelijke campagne ‘Meld je 
aan voor Burgernet’ zoekt nieuwe 
deelnemers. Ook Utrecht doet 
mee. 
De gemeente en politie werken dagelijks 
aan de veiligheid op straat. In uw 
eigen buurt kunt u zelf ook veel doen 
om de leefomgeving prettig te houden. 
Samen kunnen we het nog veiliger 
maken, daarom is er Burgernet. 
Door uw ogen en oren te gebruiken, 

kunt u direct behulpzaam zijn bij de 
opsporing van bijvoorbeeld dader(s), 
een voertuig of een vermist kind. 
Gewoon vanuit de eigen woning, op 
straat of vanaf de werkplek. 
Speel ook een actieve rol bij de veilig-
heid van uw woon- en leefomgeving 
door deel te nemen aan Burgernet. 

U kunt zich aanmelden via 
www.burgernet.nl •

Wethouder Everhardt, buurtbewoners en vertegenwoordigers van diverse (non) profit organisaties ondertekenen het beheerplan Stationsgebied.

Vanaf 1 januari geldt in de 
binnenstad een milieuzone 
voor diesels van vóór 2001. 

Inwoners van Utrecht kunnen 
in aanmerking komen voor 
subsidie als ze hun oude diesel-
auto laten slopen dan wel een 
schonere auto aanschaffen. 

Doe nu alvast de kentekencheck 
om te kijken of uw auto de 
milieuzone in mag en of u in 
aanmerking komt voor subsidie. 

Mag uw auto na 1 januari 2015 
nog het centrum in? 

Goed idee? Doe er iets mee!
Het leefbaarheidsbudget voor 
initiatieven in de buurt

Gemeente Utrecht ondersteunt initiatieven van bewoners en 
ondernemers om hun buurt beter, leefbaarder en veiliger te maken.
 
Dit doet de gemeente met het leefbaarheidsbudget. 
Een paar recente voorbeelden van initiatieven in de binnenstad zijn:
• Buurtdiners in buurthuis ‘In de 3 Krone’ waar binnenstadsbewoners
 elkaar ontmoeten
• Rommelmarkt in de Keukenstraat

Heeft u ideeën die een bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget? 
Ga dan naar www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget voor het 
aanvraagformulier. •

Nieuw gebouw naast Utrecht Centraal

Binnenkort zoeken wij de beste marktpartij voor het ontwikkelen en 
bouwen van het Zuidgebouw in het Stationsgebied. Dit is het gebouw 
dat boven het toekomstige bus-/ tramstation komt, naast de stations-
hal van Utrecht Centraal aan de binnenstadkant.

Het is de gewoonte van de gemeente 
om in het Stationsgebied de omgeving 
bij vastgoedprojecten te informeren. 
Hoewel veel randvoorwaarden al 
vastliggen, willen we dit keer de 
omgeving eerder en intensiever be-
trekken. Want de mensen die wonen 
en werken in deze omgeving hebben 
vast wensen en ideeën over hoe het 
gebouw eruit moet komen te zien 
en welke functionaliteiten nodig zijn. 
Ook de gemeente, de toekomstige 
ontwikkelaar en de uiteindelijke ge-
bruiker hebben hun wensen en eisen. 
Deze willen we allemaal meegeven 
aan de geïnteresseerde marktpartijen 
zodat zij met een goed passend plan 
kunnen komen.
 
Anders doen
Het is de eerste keer dat we in het 
Stationsgebied op deze manier de 

omgeving bij vastgoedprojecten 
betrekken. Een experiment dus. Dat 
vraagt een andere houding en rol van 
de gemeente, de marktpartijen én 
van de omgeving; die van in gesprek 
gaan in plaats van informeren, ont-
vangen en reageren.

De eerste bijeenkomst in november 
van dit jaar zal vooral gaan over deze 
andere rol, hoe het proces met de 
marktpartijen in zijn werk gaat en 
hoe de wensen van de omgeving 
hierin verwerkt worden. De twee ver-
volgbijeenkomsten begin 2015 staan 
in het teken van het verzamelen van 
de wensen van de omgeving en deze 
op een heldere manier verwoorden 
voor de marktpartijen.
 
Lees meer over het Zuidgebouw op 
cu2030.nl/zuidgebouw •

In de vorige editie is aangekon-
digd dat de gemeente enkele 
alternatieve fietsroutes gaat 
ontwikkelen. Eind van dit jaar 
start op de Herenroute een proef 
met een nieuwe routeaanduiding 
op het wegdek voor fietsers. De 
Herenroute loopt van het Smak-
kelaarsveld, via de Mariaplaats, 
Herenstraat en Maliebaan naar De 
Uithof.

De gemeente Utrecht wil inspelen op 
de beoogde groei van het fietsverkeer 
en de lange periode van bouwactivi-
teiten in het stationsgebied. Daarom 
wordt ingezet op het verleiden van 
fietsers om meer te variëren in hun 
routekeuze waardoor het fietsverkeer 

zich gaat spreiden door en om de 
Binnenstad heen. Eind 2014 start een 
proef om de routeaanduiding voor 
fietsers te verbeteren. De geverfde 
rode-witte stippen worden vervangen 
voor ronde RVS plaatjes van 15cm 
doorsnede en zijn voorzien van rood-
gekleurd zeer stroef kunststof. 
De RVS plaatjes worden om de 
100 meter aangebracht en op keuze-
punten om de 6 meter. 

Wilt u meer informatie over de 
Herenroute ga dan naar 
www.utrecht.nl/fiets en klik op 
‘Fietsroutes Binnenstad’. Binnenkort 
kunt u via deze site ook deelnemen 
aan een gebruikersonderzoek over 
fietsroutes en routeaanduiding. •

De cirkel geeft de locatie van het toekomstig Zuidgebouw aan.
Kijk voor de kentekencheck en meer informatie op 
www.utrecht.nl/milieuzone •

    Beheerplan heroïne-unit 
Stationsgebied
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Goede buren zijn 
overal

Een goede buur is belangrijker dan een verre vriend. 
Met de maatschappelijke trend en politieke ontwik-
keling richting de participatiesamenleving wordt dat 
alleen maar belangrijker. Goede buren vormen in 
de visie van de gemeente het basismateriaal voor 
de participatiesamenleving. Maar zijn er wel goede 
buren in Utrecht? Durven Utrechters hun buren wel 
hulp aan te bieden of, ingewikkelder nog, om hulp 
te vragen? 
Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau rekent driekwart van de Nederlanders erop 
dat als hij of zij ziek is en hulp nodig heeft, dat deze 
informele hulp in zijn buurt te vinden is. In de praktijk 
blijkt minder dan de helft van de mensen die het 
nodig hebben daadwerkelijk de informele hulp uit de 
buurt te krijgen. Dat zou zomaar ook voor Utrecht 
kunnen gelden.
Bij het googelen naar het antwoord op de vraag of 
er goede buren zijn in Utrecht komen er hits over ge-
meentelijke bouwen-en-verbouwen-sites, over zoiets 
als burenrecht en tips over buurtbemiddeling. 
Over goede buren in andere gemeentes is van alles 
te lezen. Het Volkskrant-magazine schreef afgelopen 
zomer over een buurt in Wessem waar een van de 
buurtbewoners burenhulp vroeg toen zijn vrouw ern-
stig ziek werd en over hoe er vervolgens een geoliede 
machine van burenhulp op gang kwam. Niet alleen 
handig, maar ook gewoon fijn om in de buurt wat 
voor elkaar te kunnen betekenen. Om jaloers op te 
worden? 

Na het straatfeest
Ook zijn er talloze sociale media en andere ver-
nieuwende initiatieven voor en over burenhulp. 
Peerby.com om een keertje een klopboormachine 
of een partytent te lenen. Of verbeterdebuurt.nl 
en wehelpen.nl om vrije tijd te geven aan zorg en 
ondersteuning. In verschillende gemeentes ontstaan 
thuisrestaurantjes of andere samen-eten-initiatieven. 
Ook in Utrecht. 
Misschien moet ik de vraag kleiner maken: zijn er 
goede buren in mijn wijk, Tuinwijk? Durf ik mijn 
buren hulp aan te bieden? En ingewikkelder, durf ik 
om hulp te vragen? Driewerf ja. 
Een paar jaar geleden ontstond het initiatief voor 
een straatfeest en sindsdien groeten de buren elkaar 
niet alleen, maar is onze buurt stevig basismateriaal 
geworden. Met een gezamenlijk buurmannenboot-
je, regelmatige ‘vergaderborrels’, voorleesuurtjes 
voor oudere alleenstaanden en voor het dagelijks 
contact de whatsapp-groep (een buurmannen- en 
een buurvrouwenversie). Daarin wordt gezamenlijk 
uitgekeken naar het weggelopen buurjongetje, 
worden spaarpunten geruild, oppasuren gevraagd 
en aangeboden en worden observaties over onveilige 
situaties gedeeld en doorgespeeld naar de wijkagent. 
Met zulke buren is de participatiesamenleving heel 
dichtbij. Want goede buren zijn er overal in Utrecht. 

Judith Tielen, raadslid •
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Vr 14 Pieterskerk
20.15 Haags Vocaal 
Ensemble olv Béni Csillag mmv 
instrumentaal ensemble van 
het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag en Jong KC en 
spreker: ... and life everlasting; 
Engelse koormuziek; € 15/10

Za 15 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Tanja Obalski 
(sopraan), Sascha Mommertz 
(traverso), Constance Allanic 
(gamba) en Jan Hage (orgel); 
Campra, Motetten; collecte

Za 15 Jacobikerk
20.00 Cantiago olv Herman 
Mussche mmv Gerrit Chr. 
de Gier (orgel); werken van 
o.a. Franck, Tallis en Händel; 
€ 7,50/5

Za 15 MerkAz
20.00 Mor Levin (klarinet) 
en Eran Har Even (gitaar): 
cross-overprogramma; € 15

Za 15 Josephkerk
20.15 Monteverdi 
Kamerkoor Utrecht olv Wilko 
Brouwers mmv Purcell 
Kamerorkest, Valeria Mignaco 
en Lotte van Roosmalen 
(sopraan), Lester Lardenoye 
(alt), Laurent Nadal (tenor) en 
Lukas Zeman (bariton); 
Buxtehude, Magnificat; 
A. Scarlatti, Sint Cecilia Mis; 
€ 15/12,50

Zo 16 Pauluskerk
14.00 Kamerorkest Trajec-
tum olv Manuel Visser mmv 
Daniel van der Hoeven (piano); 
Beethoven: 3e pianoconcert; 
Mendelssohn, Ouverture 
Hebriden; Mozart, Parijse 
symfonie nr 31; kinderkoor 
Geert Groteschool 
Amsterdam olv Ineke van 
Gelder, oa werken van Orff

Zo 16 Nicolaïkerk
15.00 Nootabene olv 
Gerard Legeland mmv Orkest 
Utrechtse Bachcantatedien-
sten, Esther Putter (sopraan), 
Eva Kroon (alt) en Gerard 
Legeland (bas-bariton); Fauré, 
Requiem; Vivaldi, Gloria

Zo 16 Janskerk
15.00 Vocal Group CALL 
en The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink: Classical Proms; € 70

Zo 16 Silokerk
16.00 Kamerkoor Sforzato 
olv Vincent Doek mmv Teun 
Braken (klavecimbel); Hurd, 
Genesis; werken van Clarke, 
Ropartz, Lauridsen en Weir; 
€ 10

Wo 19 Lutherse Kerk
20.15 Contrasto Armonico 
olv Marco Vitale (klavecimbel) 
mmv Marcel Beekman (tenor); 
Monteverdi, o.a. Il Combatti-

mento di Tancredi e Clorinda; 
werken van Frescobaldi, Cima, 
Gabrieli en Uccellini; € 17,50

Vr 21 Pieterskerk
20.15 Nederlands Kamer-
koor olv Paul Van Nevel: In 
Vlaamse Kringen; 
€ 24,50/12,50

Vr 21 Gertrudis-
kathedraal
20.15 Peter van Dinther 
(trompet) en Piet van der 
Steen (orgel); Van Rossem, 
Psalmtonen (première); 
werken van o.a. Messiaen, 
Ligeti en Straesser

Vr 21 Nicolaïkerk
20.15 Hollands Vocaal 
Ensemble olv Fokko Olden-
huis mmv Ko Zwanenburg 
en Dorien Schouten (orgel); 
werken van Hansson en Pärt; 
€ 17,50/15

Vr 21 Geertekerk
20.15 Het Orkest olv Jacob 
Slagter; Strauss, Suite voor 
blazers in bes groot; Wagner, 
Wesendonck Lieder; 
Strawinsky, Vuurvogel

Vr 21 Lutherse Kerk
20.15 VU-Kamerkoor olv 
Boudewijn Jansen: Polyfonie: 
zonder wrijving geen glans; 
werken van Palestrina, 
Monteverdi, Tallis en Bach; 
€ 15/12/7,50

Za 22 Doopsgezinde Kerk
11.00 Korenfestival Utrecht 
zingt voor Léon; € 4 
info www.utrecht-leon.nl

Za 22 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Koor, solisten en 
barokorkest van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas: 
Grands Motets van Rameau, 
Charpentier en Gilles; collecte

Za 22 Pieterskerk
20.00 Kamerkoor Decibelle 
olv Jelle Leistra mmv barok-
ensemble Maris’Vivaldi, Gloria; 
Purcell, Dido and Aeneas; 
€ 17,50

Za 22 Josephkerk
20.00 Ensemble Illustre olv 
Anthony Scheffer: In Adventu 
Domini; werken van Bach, 
Graupner, Zelenka, Kuhnau en 
Stölzel; € 12/8

Za 22 Silokerk
20.15 Collegium Utrecht olv 
Lodewijk van der Ree: Sempre 
l’amor ¨C minimal music met 
passie; € 12

Za 22 Nicolaïkerk
20.15 MUSA olv Peter 
Dijkstra: Terugkeer naar de 
oneindigheid; werken van 
Martin, Smolka, Esenvalds en 
Matsushita

Za 22 Geertekerk
20.15 Kamerorkest 

Pulcinella olv Quentin Clare; 
Schubert, Symfonie nr. 8; 
Tsjaikovski, Symfonie nr. 5; 
€ 15/10

Za 22 Tuindorpkerk
20.15 Orkest van Utrecht 
olv Michiel van vliet; Dvorak, 
Ouverture ‘In nature’s realm’, 
Celloconcert opus 104 en 
Symfonie no. 8; € 12

Zo 23 Schillertheater
15.00 Hristo Petrov (piano); 
werken van Chopin; € 16/14

Zo 23 Willibrordkerk
15.30 Toonkunstkoor 
Utrecht olv Jos Vermunt; 
Franck, Mis in A, Panis 
Angelicus, Fantaisie in A, 
Psalm 150; € 17,50/12,50

Zo 23 Janskerk
17.00 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Choral Evensong; col-
lecte; info www.scholadavidica.nl

Wo 26 Geertekerk
20.15 Symfonieorkest Bel-
litoni olv Jurjen Hempel mmv 
Paolo Giacometti (piano); 
Wagner, Vorspiel und Isolde’s 
Liebestod; Rachmaninov, Vier-
de Pianoconcert; Stravinsky, 
Petroesjka; € 17,50/15

Vr 28 Geertekerk
20.15 Crea Orkest Amster-
dam olv Bas Pollard; Mahler, 
symfonie nr. 5; € 14/10

Vr 28 Nicolaïkerk
20.15 Openingsconcert 
festival Oude Muziek in de 
Klaas

Za 29 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Cantores Martini 
olv Remco de Graas; Petits 
Motets van Charpentier en 
Lully; collecte

Za 29 Nicolaïkerk
20.15 Barokopera 
Amsterdam olv Frederique 
Chauvet: werken van Purcell, 
met vertelling

Za 29 Willibrordkerk
20.15 Cantatrix olv Hans 
Leenders mmv Orkest van 
de 20ste eeuw, Bart Rodijns 
(harmonium), Charlotte 
Munnik (sopraan) en David 
Greco (bariton): Lux Aeterna 
; Allegri, Miserere; Fauré, 
Requiem: Tavener, Song for 
Athene; Brahms, Warum ist 
das Licht gegeben den 
Mühseligen; € 23

Zo 30 Geertekerk
16.00 Camerata Trajectina 
40 jaar; € 28

DECEMBER

Za 6 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Barokensemble olv 
Jan Hage (orgel); kamer-

muziek van Charpentier en 
Couperin; collecte

Za 6 Jacobikerk
20.15 USKO olv Gilles 
Michels; Brahms, Serenade nr. 
1; Rachmaninov, Liturgie 
van st. Chrysostomos; 
Szymanovski, Stabat Mater; 
€ 15/10

Zo 7 Willibrordkerk
14.00 Het Amsterdams 
Kamerkoor olv Sjef van 
Leunen; werken van Josquin, 
Obrecht, Clemens non Papa 
en Busnois; collecte

Zo 7 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 63 
Christen, ätzet diesen Tag; 
collecte

Do 11 Geertekerk
20.30 ProVoCanto olv Hans 
Tijssen mmv Javier Rodríguez 
(tenor); Ramírez, Missa Criolla; 
Argentijnse adventsmotetten 
en kerstliederen; € 25/15/5

Vr 12 Lutherse Kerk
20.00 Meezingnacht olv 
Andrea Hauser en Martijn 
Nanninga; € 15/10 
info www.meezingnacht.nl

Vr 12 Geertekerk
20.15 Utrechtsch Studen-
ten Concert olv Bas Pollard; 
Rachmaninov, Symfonie no. 1; 
Debussy, Trois Nocturnes; Bax, 
Tintagel; € 13/10

Za 13 Janskerk
14.00 Vocal Group CALL 
en The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink mmv Cor Bakker en 
Louis van Dijk (piano): Kerst-
concert; € 70

Za 13 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Trio da Fusignano; 
Rameau, Pièces de Clavecin 
en Concert; collecte

Za 13 Academiegebouw
20.15 Strijkorkest Zoroaster 
olv Herman Draaisma mmv 
Joris van den Berg (cello); 
Sjostakovitsj, Kamersymfonie 
nr. 1 in c klein (arr. Rudolf 
Barshai); Sallinen, Nocturnal 
Dances of Don Juan Quixote; 
Sibelius, Impromptu voor 
Strijkorkest

Zo 14 Janskerk
15.00 Vocal Group CALL 
en The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Händel, Messiah; 
€ 70

Zo 14 Geertekerk
16.00 Utrechtse Studenten-
cantorij olv Fokko Oldenhuis 
mmv The Northern Consort; 
Bach, Hohe Messe; € 25

Zo 14 Janskerk
19.30 Vocal Group CALL 

en The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink mmv Cor Bakker en 
Louis van Dijk (piano): Kerst-
concert; € 70

Do 18 Geertekerk
20.15 Ensemble Epsilon: 
Kerst in de Renaissance; € 35

Vr 19 Pieterskerk
20.15 Capella Sancta Maria 
olv Enrique López-Cortón 
mmv blazersensemble 
La Caravaggia: Codex Lerma 
- Het gevonden manuscript; 
zestiende-eeuwse muziek van 
o.a. Lassus en Verdelot; 
€ 20/12,50

Za 20 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Koor, solisten en 
barokorkest van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas: 
Charpentier, Messe de Minuit 
en In navitatem Domini 
canticum; collecte

Za 20 Lutherse Kerk
20.00 Monteverdi 
Kamerkoor Utrecht olv Wilko 
Brouwers: Kerstconcert

Zo 21 Catharinakathe-
draal
15.30 Kathedrale Koor 
Utrecht olv Gerard Beemster: 
Kerstconcert

Wo 24 Janskerk
13.30 Vocal Group CALL 
en The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink mmv Cor Bakker 
en Louis van Dijk (piano): 
Kerstconcert; € 70

Wo 24 Janskerk
16.30 Vocal Group CALL 
en The Bach Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Händel, Messiah; 
€ 70

Do 25 Janskerk
15.30 Schola Davidica olv 
Lisette Bernt mmv Jan Hage 
(orgel): Lessons & Carols; 
collecte; 
info www.scholadavidica.nl

Vr 26 Nicolaïkerk
12.00 Sybolt en Eeuwe de 
Jong (harmonium), Lauren 
Armishaw (sopraan), Rienk de 
Jong (countertenor), Gerben 
Bos (tenor) en Elbert de Jong 
(bariton); Christmas carols; 
€ 10

Vr 26 Janskerk
15.00 Vocal Group CALL 
en The Bach Orchestra of 
the Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink; Händel, Messiah; 
€ 70

Za 27 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
Messiaen, La Nativité du 
Seigneur; collecte
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www.utrecht-muziekstad.net

Zie voor januari: utrecht-muziekstad.net

Stadhuisbewoners

Terwijl de ambtenaren moeizaam hun weg 
proberen te vinden in het nieuwe Stads-
kantoor (te weinig computers, files bij de liften 
en de koffie-automaten), stroomt het ‘oude’ 
stadhuis langzaam vol met nieuwe bewoners.
 
De organisatie van de tourstart zit er al en binnen-
kort vestigt zich er ook Tourisme Utrecht. 
Ook is het de bedoeling dat de gemeentelijke afde-
ling Archeologie en Bouwhistorie en het Utrechts 
Documentatie Systeem richting stadhuis gaan. 
Ze zitten nu nog in het Pandhuis in de Zwaansteeg, 
een onderdeel van het te koop staande Tivoli-
complex.   •

Politiek
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In Twente, waar ik vandaan kom, geldt de ver-
plichting om de noabers bij te staan met raad en 
daad indien dat nodig is. In de stad leven mensen 
anoniemer naast elkaar en zijn privacy en onafhan-
kelijkheid voorname waarden. Soms heeft dat nare 
gevolgen en zijn mensen eenzaam. Gelukkig vinden 
veel mensen in de stad hun buren wel belangrijk. 
Zo zorg ik met liefde voor de kat, hond of kippen 
van mijn buurvrouwen. En ik klets graag met mijn 
overbuurvrouw, ook al begrijp ik de helft niet van 
haar warrige verhaal. Je buren kies je niet, maar je 
kunt wel naar elkaar omkijken. Als PvdA willen we 
sterke buurten, waar mensen weer aandacht voor 
elkaar hebben en iedereen een plek heeft. 

Zizo
Zizo is een gezellige lunchroom met giftshop aan 
de Oudegracht. De zaak wordt deels gerund door 
mensen met verstandelijke beperkingen. De zaak 
bestaat inmiddels twintig jaar en is een begrip 
geworden in de stad. Er werken dertig mensen 
die helemaal zijn opgebloeid door deze vorm van 
dagbesteding. Zorgorganisatie Reinaerde maakte 
onlangs bekend dat zij het aflopende huurcontract 
niet gaat verlengen. Navraag van de PvdA bij Rei-
naerde leert dat dat een gevolg is van de verlaging 
van de rijksbijdragen, de tegenvallende inkomsten, 
de huur en noodzakelijk groot onderhoud. Bovenop 
de landelijke bezuiniging van elf procent kort de 
gemeente de dagbesteding tot 35 procent. Het zou 
toch ontzettend jammer zijn als de Binnenstad deze 
buren moet gaan missen en dat de medewerkers 
hun baan gaan verliezen. Want ook dat is noaber-
schap, dat er plek is voor iedereen. Daarom hebben 
we vragen gesteld in de raad, om te bekijken of we 
deze gezellige buren in de buurt kunnen houden.

Marleen Haage – fractievoorzitter •

Naar elkaar 
omkijken

Softdrugs bij de 
buren

In alle eerlijkheid: mijn buren ken ik niet zo goed. 
Wonen in de Binnenstad kan een heel anonieme 
aangelegenheid zijn. Zeker wanneer je boven 
een winkel woont en je appartementje een eigen 
entree heeft, hoef je je buren niet of nauwelijks 
tegen te komen. Toegegeven, heel gezellig is dat 
niet… en ook niet zo handig. Waar ik terecht zou 
moeten voor een kopje suiker? Waarschijnlijk een 
paar straten verderop waar vrienden wonen. 
Voor een jointje echter kan ik – in theorie –da-
gelijks tot laat bij mijn buurman terecht.   Want 
schuin onder mij zit de coffeeshop Andersom. 
Mijn enige buurman die ik wél goed ken omdat 
in Andersom, achterin de keuken achter een 
paneeltje, de hoofdkraan van mijn waterleiding 
zit. Wanneer ik een kraan moet repareren of om 
een andere reden het water moet afsluiten, dan 

duik ik dus diep de coffeeshop in om, lichtelijk 
bedwelmd door de rook, de kraan dicht of weer 
open te draaien. Een goed moment altijd om 
even met de buurman te spreken over hoe de za-
ken gaan. En natuurlijk over de vreemde situatie 
die we in Nederland kennen: softdrugs mogen 
hier wel verkocht worden, maar niet geteeld.   De 
VVD in Amsterdam heeft in haar wijsheid beslo-
ten om wietteelt te willen reguleren. Nu nog de 
Utrechtse VVD! Zodat mijn buurman zijn koop-
waar voortaan niet alleen legaal mag vérkopen, 
maar ook legaal kan inkopen. Voor Utrecht zou 
het de criminaliteitscijfers fors omlaag kunnen 
brengen, en dat is mooi meegenomen voor al 
onze buren.

Maarten Koning, raadslid •

Stoute schoenen

Ik herinner me nog goed dat tijdens de verhuizing 
van mijn ouders onze lieve buurvrouw Annie ons 
uitzwaaide. Zij was de laatste die ons deze groet van 
dank en liefde gaf. Bij de nieuwe woning in de nieu-
we plaats lagen bloemen, van onze nieuwe buren. 
Geen lieve tante Annie, maar een gezin met jonge 
kinderen. Als tiener veel minder interessant dan Tan-
te Annie - want van haar kreeg je gratis snoepjes. 

Onlangs verhuisde ik naar de Croeselaan. Daar 
heb ik nu geen tante Annie als buren, en ook geen 
jong gezin met kinderen, maar dak- en thuislozen. 
Ik woon naast het “Hostel Bolksbeek”, volgens de 
website een voorziening met 24-uurs begeleiding 
voor mannen en vrouwen die recent dak- of thuis-
loos zijn. Ik beraad me er nog op hoe ik in contact 
kan komen met deze buren. Want dat wil ik wel 
graag. Er lagen geen bloemen voor onze deur met 
daarop de tekst: ‘Welkom naast de daklozentoko’, 
terwijl ik dat eigenlijk best leuk had gevonden. Maar 
als ik zelf de stoute schoenen aantrek en een goed 
buur zal zijn, wellicht zwaaien ze me dan wel uit bij 
de volgende verhuizing? 

Maarten van Ooijen, fractievoorzitter •
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De overbuurman

Dagelijks 
ontrolt de ochtend
een eender ritueel
opstaan
wassen
aankleden
tassen
deur op slot
dan –
buiten lopend
kijk ik naar
de overkant
zwaaiende hand
omlijst door
erkerrand
de overbuurman –
met een lach
begroet hij mij
in de nieuwe dag

groet
vast onderdeel
in 
dagelijks
eender
kostbaar
ritueel

Sluiting dreigt voor 
Zizo

Oeke Kruythof

Lunchroom met cadeauwinkel Zizo op de Oude-
gracht, deels gerund door dertig mensen met een 
verstandelijke beperking, dreigt te verdwijnen. 
Zorgorganisatie Reinaerde wil het aflopende huur-
contract niet verlengen. In de twintig jaar van zijn 
bestaan is Zizo een begrip geworden in Utrecht. 
(Zie ook de bijdrage van de PvdA op bladzijde 22. •

© Job de Jong

In het herfstnummer van de Binnenstadskrant 
krijg ik eindelijk uitsluitsel op de vraag wat 
toch in ‘s hemelsnaam al die foeilelijke rode en 
witte ballen op het plaveisel betekenen. Die 
vraag hield me al een tijdje bezig.
Het artikel maakt gewag van het feit dat 
fietsers de route ‘mooi en rustig’ vinden, maar 
ik ben echt heel erg benieuwd welke fietser in 
Utrecht weet dat deze graffiti een fietsroute 
markeert. De promotie van deze route is in 
elk geval aan mijn aandacht ontsnapt. Ik vind 
het pas barbaars (men spreekt in het artikel 
over fietsbarbaren) om in een middeleeuwse 
Binnenstad de straten te bekladden.
Een wat elegantere manier om deze route aan 
te geven was me liever geweest.

Christie Weduwer 

Barbaarse ballen
Ingezonden

Spandoeken tegen de chaos

Eindelijk zijn de gemeente en de universiteit in actie gekomen om de fietsenchaos op de Drift te beteugelen. 
Op spandoeken en borden worden de studenten attent gemaakt op de ondergrondse stalling onder het binnen-
plein. Het helpt nog niet echt. @ Job de Jong •

Dit jaar geen uitje

Het jaarlijkse uitje voor vereenzaamde oude be-
woners van de Binnenstad gaat dit keer niet door. 
Welzijnsorganisatie Doenja en de vrijwilligers die 
altijd meehelpen bij de organisatie konden niet tot 
overeenstemming komen over de verdeling van de 
werkzaamheden. Voorheen was Cumulus bij het 
uitje betrokken. De gemeente stelt geld beschikbaar 
voor de dag, die door de ouderen altijd zeer wordt 
gewaardeerd. •

Tweetact-bladblazers

De tweetact-bladblazers die de gemeente gebruikt, 
lopen op alkylaatbenzine, een brandstof die een 
stuk schoner is dan gewone benzine, schrijft het 
college van B&W in antwoord op vragen van de 
Partij voor de Dieren. De tweetacts worden alleen 
ingezet als de elektrische blazers het niet meer 
aankunnen, dat wil zeggen als er zeer veel (plat-
gereden) bladeren liggen, of er een overvloed aan 
andere rommel is. •

Wijde Doelen-speeltuin 
opgeknapt

De speeltuin bij de Wijde Doelen (in het Zocherpark) 
is opgeknapt. Dit gebeurde op initiatief van twee 
omwonenden met jonge kinderen: Joke van der 
Glas en Sanne van Pinxteren. Zij vroegen en kregen 
geld uit het leefbaarheidsbudget. Omdat de nieuwe 
speeltuin meer dan 50.000 euro kost, moest er toe-
stemming komen van B&W. Het is mede gelukt door 
een handtekeningenactie in de buurt en steun van 
de Agatha Snellenschool en het Centraal Museum. 
De speeltuin was een beetje een vergeten plek bij de 
gemeente en al meer dan 30 jaar niet veranderd. •

Sneller groen voor 
fietsers

De Fietsersbond en de Kracht van Utrecht (een 
onafhankelijke denktank op het gebied van duur-
zaamheid) willen dat alle verkeerslichten voor het 
eind van 2015 veel beter zijn afgesteld voor fietsers. 
Nog steeds staan fietsers op het Ledig Erf en op 
vele andere plaatsen in de stad te wachten tot ze 
een ons wegen, zo vinden beide organisaties. ‘Het 
is geen wonder dat mensen dan door rood gaan 
fietsen: zo’n verkeerslicht is ongeloofwaardig.’ •

Meezingen in opera?

Binnenstadskoor Zangria brengt in 2015 de opera 
Alceste van Gluck. Niet alleen met het oog hierop 
zoekt Zangria nieuwe stemmen. Het koor repeteert 
op vrijdagmiddag van 13 tot 15 uur in het buurthuis 
op de Oudegracht. Zie verder www.zangria.nl. •


