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Bin nenstads

Stille werkers
De onmisbaren

• Dynamische palen
• Bollenplanters
• Schoonspuiten
• Art house-dilemma’s
• De week begint
• Hotspot Wolvenplein
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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 Springweg, 
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]www. Binnenstadskrant.nl 
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Interessante websites

Boodschappenhulp Henk Harteman © Sjaak Ramakers

Onzichtbare krachten
Jacqueline van Eimeren

Soms waan je je in Utrecht nog in de Middeleeuwen. Als 

je bijvoorbeeld ’s avonds door een stinkend donker steegje 

loopt, of wanneer je in het donker aangeklampt wordt door 

een arme bedelaar die je om een aalmoes vraagt.

De arme bedelaar hing ’s morgens in alle vroegte rond bij de 

bushalte. Het was koud, het waaide hard en de regen viel 

striemend op ons neer. 

Ik had op dat moment geen geld bij me, en dat zei ik hem 

ook. Dat wilde hij echter niet van aannemen. (Iets anders had 

hij graag van me aangenomen.) ‘Je hébt het wel, maar wil 

het mij gewoon niet géven!’, riep hij boos, en ergens had hij 

nog gelijk ook, en dat wisten we allebei. Daar stonden we, in 

een patstelling tegenover elkaar, elkaar vorsend aankijkend. 

Ik had natuurlijk mijn jas, maar voelde me niet geroepen die 

met hem te delen, al verkeek ik daarmee mijn kans op een 

heiligverklaring. Maar je kunt niet alles hebben, en dat gold in 

zekere mate ook voor de bedelaar. De arme man ging zo alle 

wachtenden bij de bushalte langs. ‘Heb jij ook niks bij je? Laat 

zien dan.’ Ik twijfelde. Wat moest ik doen? De politie bellen? 

Maar wat moest die doen? Hem een boete geven omdat hij 

geen geld had en agressief liep te bedelen? 

Steeds als er een bus aankwam, stapten mensen opgelucht en 

gehaast in, en niet alleen vanwege de regen. Ongemak was 

duidelijk van hun gezicht en lichaamshouding af te lezen. Mensen 

doken dieper in hun kraag, ze wilden hem liever niet zien.

Het is natuurlijk niet prettig, als je niet gezien wordt. Dus 

begrijpelijk was zijn opdringerige houding wel. Soms moeten 

feiten zich aan je opdringen voordat je ze opmerkt. 

Nog even over die stinkende steegjes: Als het goed is zijn die 

er helemaal niet, want speciale gemeentewerkers spuiten 

die stinkplekken in de stad wekelijks schoon met een lekker 

luchtje zodat geen enkele bewoner zich nog in de Middeleeu-

wen hoeft te wanen. (Zie bladzijde 6) •

‘Stop alsjeblieft, ik moet er van huilen’, zegt de vrouw met 

wie de man door de stad loopt. Hij kent van bijna elk huis de 

bouwgeschiedenis, en vertelt wat er allemaal is verdwenen, 

bijvoorbeeld om plaats te maken voor iets nieuws of om straten 

te verbreden. Als hij zegt dat een heel Middeleeuws bouwblok 

moest wijken voor het postkantoor wil de vrouw het niet meer 

horen. Zoveel moois verdwenen, het is gewoon te erg. 

Het is inderdaad erg, maar we boffen dat het postkantoor zo 

moois uitpakte, ook als staat het er, nu de Da Vinci-tentoonstel-

ling is afgelopen, weer verlaten bij. 

We mogen ook niet klagen over het Gebouw van K en W op 

de Mariaplaats. Maar toch… laatst in het Mauritshuis, bij de 

confrontatie met Pieter Saenredams schilderij van de Mariakerk, 

moest ik ook bijna huilen. Het is waar, toen de kerk in het begin 

van de negentiende eeuw werd afgebroken was hij al heel erg 

in verval. Niettemin, wie sloopt er nu zo’n prachtig romaans 

gebouw?

Zijn de mensen die nu, in de 21ste eeuw, over de bebouwde 

omgeving gaan, voorzichtiger en verstandiger? De laatste jaren 

bouwden ze vooral kantoren, in zulke enorme volumes dat je je 

afvroeg waar ze de mensen vandaan haalden om ze te bevolken 

en wat al die mensen daar dan in hemelsnaam moesten doen. 

Nu zit de klad er in, en zoeken ze voor bestaande kantoorgebou-

wen andere bestemmingen. Bouwplannen worden op het laat-

ste moment gewijzigd: geen kantoorbestemming, maar wonen.

Waarschijnlijk zal er in Utrecht niet zo snel nog zo’n kolossaal 

kantoor bijkomen als het stadskantoor achter het station, dat bij 

nader inzien voor de gemeente te groot is en daarom voor een 

deel wordt verhuurd. Voor zichzelf reserveerde de gemeente 

zo weinig ruimte dat ambtenaren er moeten knokken om een 

(flex)plek. Alleen op woensdag en vrijdag is er voldoende plaats. 

Dat wordt dus meer en meer thuis werken. Voor het publiek 

betekent het dat ambtenaren nog slechter bereikbaar zullen zijn. 

Want hun privénummer krijg je niet. (zie ook Maken we Utrecht 

samen? op bladzijde 16) •                  

Bereikbaarheid

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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Aanvankelijk bestond het idee om met nummer-

plaatherkenning via camera’s oftewel ANPR 

(automatic number plate recognition) de controle 

te regelen van auto’s die het voetgangersgebied 

binnenrijden. Het Openbaar Ministerie wilde echter 

geen medewerking verlenen, uit vrees dat hand-

having steeds meer vanachter bureaus in plaats van 

op straat gaat plaatsvinden. Dat klinkt sympathiek, 

maar er wordt al heel veel via camera’s geregi-

streerd. Bijvoorbeeld trajectcontroles op snelwegen, 

en de milieuzones in Amsterdam, Den Haag en 

Utrecht worden via camera’s gehandhaafd. Maar 

Utrecht heeft deze discussie opgegeven en gaat 

toch maar weer over op paaltjes. De aanbesteding 

voor de plaatsing van de paaltjes vindt nu plaats. 

Hiervoor zijn geen nieuwe inspraakprocedures nodig. 

Het gaat immers om vervanging of verbetering van 

bestaande maatregelen. De procedures voor afslui-

ting van het voetgangersgebied zijn allemaal al lang 

geleden afgehandeld. Begin 2015, wanneer de 

controlemethodes helemaal bekend zijn, beginnen 

de procedures voor aanvragen van ontheffingen.

Aanvraag horeca Neudeflat ingetrokken

De aanvraag voor een groot restaurant op de 

begane grond en de eerste verdieping van de 

Neudeflat is ingetrokken. Vapiano, een interna-

tionale horecaketen met een enorme expan-

siedrift, ziet af van het plan, tot opluchting 

van afdeling Utrecht van Koninklijke Horeca 

Nederland. Gevreesd werd voor te zware con-

currentie. In het zelfbedieningsrestaurant met 

een oppervlakte van twaalfhonderd vierkante 

meter zouden voornamelijk salades, pizza’s en 

pasta’s worden verkocht. •

www.binnenstadskrant.nl

Afsluitpalen op Domplein komen terug

© Anton van Tetering

Ben Nijssen

De nieuwe beweegbare verkeerspalen zullen, zo 

verzekert de gemeente, een stuk beter zijn dan de 

oude. In totaal komen er tien automatische en vier 

met de hand te bedienen palen. Alle apparatuur 

zit in de palen zelf verwerkt, zodat er geen kastjes 

naast hoeven te staan. Wel zullen er camera’s bij de 

palen worden geïnstalleerd om eventuele onge-

lukken en schade te registreren. Hopelijk hoeven 

de beelden niet afgespeeld te worden. Overigens 

zijn niet alleen de paaltjes dynamisch, maar ook de 

omvang van het voetgangersgebied is in beweging. 

Voortdurend laait de discussie over uitbreiding van 

het gebied weer op. Het gaat daarbij niet alleen om 

het weren van auto’s, maar ook van fietsers. Die 

mijden trouwens al uit zichzelf tijdens drukke tijden 

het deel van de Oudegracht voor het stadhuis, 

de Vismarkt en de Lichte en Donkere Gaard. Het 

Wijk C Komitee zou het stuk gracht aan de kant 

van de Rembrandtbioscoop tussen de Jacobsbrug 

en de Viebrug voor auto’s willen afsluiten (met 

uitzondering van bestemmingsverkeer). De afsluiting 

bestaat in feite al, maar wordt niet gehandhaafd. •

Ondanks slechte ervaringen in het verleden komen er vóór de zomer nieuwe beweegbare 

(‘dynamische’) verkeerspalen rond het voetgangersgebied en op het Domplein.
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Richard den Hartog

Henk Harteman © Sjaak Ramakers

Het liefst loopt Henk Harteman in de 
Binnenstad waar hij zijn vaste adresjes 
bezoekt voor een kopje koffie en vooral om 
boodschappen te doen voor ondernemers, 
die hiervoor zelf geen tijd hebben of hun 
zaak niet alleen kunnen laten. 

‘Hij is onmisbaar voor mij’, zegt eigenaar Jo van 
Herenmode Mutsaers in de Choorstraat.‘Hij komt 
hier bijna dagelijks langs om broodjes voor me 
te halen of pakketjes weg te brengen naar het 
postkantoor.’ 
Jo weet heel goed dat Henk gek is op schaal-
model auto’s. Zo had hij enige tijd geleden een 
actie waarbij sportauto’s met afstandsbediening 
werden weggegeven. Henk zag met lede ogen 
hoe snel de voorraad er doorheen ging, maar 
was blij verrast dat het laatste model voor hem 
gereserveerd was, als dank voor alle hulp.
Ook bij buurman Erich de Gilde uit dezelfde 
straat is hij graag gezien. ‘Ik zou niet weten hoe 
ik hier weg zou kunnen tijdens mijn openings-

Voor al uw boodschappen

Eddy Stolk

‘Sommige mensen moet je wat leren’

Voor wijkagent Jeroen Groning is het heel 
belangrijk hoe hij benaderd wordt. ‘Ben je 
vriendelijk dan luister ik en ben ik redelijk, 
maar word je onbeschoft dan heb je een 
harde aan me. Het gaat allemaal om geven 
en nemen. Soms helpt een boete gewoon 
niet en kun je ze beter even een beetje voor 
schut zetten. Het is toch de bedoeling dat er 
iets geleerd wordt.’

Hij is van mening dat je mensen moet con-
fronteren met wat ze fout gedaan hebben en 
ziet het absoluut als een uitdaging ze dit bij te 

brengen. Hij legt uit dat je kan spelen met de 
wijze waarop je iets brengt. ‘Niemand krijgt graag 
een bekeuring, maar sommige hebben het nodig 
om even duidelijk de les gelezen te worden. Als ik 
iemand met een kinderzitje voorop, door rood zie 
gaan en hem vervolgens daarop aanspreek, laat ik 
hem wel even weten dat hij zich goed moet reali-
seren dat als hij verongelukt er wel iemand moet 
zijn die zijn vrouw en kind moet gaan vertellen 
wat er is gebeurd.’ Volgens Jeroen kiezen mensen 
te vaak voor de makkelijkste weg en daar heb je 
als wijkagent vaak veel geduld voor nodig. En dat 
heeft hij.

tijden en ben blij als Henk weer langskomt.’ 
Henk is bovendien regelmatig in de weer voor 
onder andere boekhandel Aleph op de Vismarkt, 
Le Connaisseur, waar de koffie altijd klaar staat 
en voor Manneke Pis, waarvan hij de lege flessen 
wegbrengt in ruil voor een zak frites.

Niet thuis zitten
Henk werd 39 jaar geleden geboren in het AZU 
en woont sinds 2009 zelfstandig in Wijk C. 
Als hij niet in de Binnenstad hoeft te zijn stapt 
hij soms op de trein om steden te bezoeken. 
Het kan dus zo maar gebeuren dat je Henk bij 
een dagje winkelen in bijvoorbeeld Amersfoort 
of Leiden tegen het lijf loopt. ‘Gewoon om te 
kijken hoe het daar is, of om zomaar even te 
winkelen.’ Hoewel Henk’s appartement er gezel-
lig en goed onderhouden uitziet, is thuis zitten 
niet zijn hobby. ‘Ik moet wel wat te doen heb-
ben.’ Zo is hij via de Vrijwilligerscentrale terecht 
gekomen bij het Diakonessenhuis, waar hij al elf 
jaar, iedere maandag en woensdag, bedpatiënten 
naar de poli’s brengt. En één dag in de week 
voorziet hij de bewoners van zorgcentrum De 
Drie Ringen in Leidsche Rijn van koffie en thee. •

Groning is sinds 2005 wijkagent, en werkt nu 2,5 
jaar in het winkel- en wandelgebied. Zijn werk-
terrein wordt omsloten door de Nobelstraat, 
Kromme Nieuwegracht, Trans, Domplein, Wed, 
Strosteeg, Catharijnesingel, Vredenburg, Lange 
Viestraat, Potterstraat, Lange Jansstraat, en Jans-
kerkhof. 
Hij vertelt dat het wel eens verstandig kan zijn om 
van wijk te veranderen als je het gevoel hebt dat 
je met elkaar niet verder komt. 
Hij houdt zich bezig met sociale problemen, 
overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. 
Eens in de twee weken is er overleg tussen de 
acht wijkagenten in de Binnenstad. Daar komen 
veel goede ideeën uit voort die vervolgens worden 
voorgelegd aan bijvoorbeeld de gemeente of een 
andere instantie die hen daarbij van dienst kan 
zijn. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe straat 
naast Tivoli-Vredenburg, de Vlaamse Toren. 
‘Het is er te donker, waardoor er wel eens wat 
gebeurt. We registreren dit en vervolgens onder-
nemen we actie.’

Voor Jeroen is het mooie aan zijn baan dat je de 
dingen waaraan je begint ook kan afmaken. ‘Je 
doorloopt daardoor steeds hele trajecten, van start 
tot eindresultaat. Wijkagenten hebben de meest 
brede functie in het blauw.’ Als er iets aan de hand 
is dan zoekt hij de betrokkenen het liefst op voor 
een gesprek. ‘Mensen zijn nu eenmaal wat opener 
in een één op één situatie dan door de telefoon. 
Maar ook in normale situaties is het goed om zo 
nu en dan een praatje te maken. Als ik hang-
jongeren alleen zou aanspreken als er iets verkeerd 
gaat dan blijf ik strijd voeren.’ 
www.politie.nl/wijkagenten of 0900-0844. •

Jeroen Groning © Saar Rypkema



Binnenstadskrant pagina 5

Klokken luiden tot je de trap niet meer op kunt
Lies Straub

‘Over een halve minuut beginnen we met 
de Baptist’, meldt luidmeester Robert Vink 
via zijn mobieltje aan de voorzitter van 
het Utrechtse Klokkenluidersgilde (UKG) 
beneden in de Pandhof. 

Met acht luiders staat hij op de luidzolder van de 
Domtoren. Vlak voor het luiden voor de eerste 
advent heerst er een gespannen stilte voordat 
iedereen ‘los’ mag. In hun rode fleecevesten en 
met oranje gehoorbeschermers op hun hoofd, 
wachten de luiders op het startsignaal van de 
luidmeester.
Sinds 1979 luiden leden van het UKG de klokken 
van Binnenstadskerken. Ze zijn nu een vereniging 
met zestig leden in de leeftijd van elf tot ver in de 
zeventig en zo’n zevenhonderd donateurs. 
Van heinde en van ver komen ze: één van de 
jeugdluiders zelfs uit Marken. ‘We zaten indertijd 
op het Domplein op school. De Dom stond in 
de steigers en je kon er zo in. Een stel jongens 
ging in de pauze naar binnen, de toren op. De 
laatste klokkenluider in gemeentelijke dienst – 
een stokoude man in onze ogen – vond het best 

als we ook eens luidden, als we maar wel eerst 
de vloer veegden’, vertelt UKG-lid van het eerste 
uur Sjoerd van Geuns. ‘Toen de stadsluider met 
pensioen ging, wilde de gemeente het luiden 

elektrificeren. Maar dat hoefde niet: intussen was 
er een clubje enthousiaste jongens van rond de 
twintig die het luiden met de hand op zich wilde 
nemen.’

Eerst aspirant
Het UKG luidt de klokken van zes kerken, de 
Demkaklok, het Academiegebouw en de klok van 
het Bartholomeusgasthuis. Dit betekent dat er 
een strak rooster is tot een half jaar vooruit; 
wie verhinderd is moet zelf voor een vervanger 
zorgen. Als je de luidschema’s op de website 
bekijkt, zie je dat de klokken in de Binnenstad in-
tensief geluid worden op uiteenlopende tijden. En 
bij verschillende gelegenheden. Wie klokken wil 
luiden wordt eerst aspirant. Onder de hoede van 
een metgezel leer je hoe je aan het touw moet 
trekken, hoe je het weer laat vieren, en meeveren: 
diep door de knieën gaan. Maar niet met het 
touw mee naar boven vliegen, dat is te gevaarlijk. 
Je moet een beetje conditie hebben, maar ieder-
een kan het. Wanneer moet je stoppen? Paulien 
Mettrop (ruim boven de 65): ‘Als je de trap niet 
meer op kunt.’ www.klokkenluiders.nl •

Robert Vink © Humphrey Daniëls

Geen thuiszorg, maar thuisservice
‘Al vanaf mijn zestiende ben ik gefascineerd 
door mensen met een verhaal. Senioren heb-
ben heel veel verhalen. 

Dat blijft me motiveren’, zegt Gerben van As (39), 
die eerst als werknemer in de thuiszorg en nu 
met zijn eigen onderneming ook in de Binnenstad 
cliënten helpt, onder meer op de Springweg, de 
Catharijnesingel en in Wijk C. Van As is mbo-gedi-
plomeerde in de thuiszorg. Toen hij zag aankomen 
dat zijn werkgever hem minder uren zou geven, 
schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel. ‘Ik 
noem het geen thuiszorg, maar thuisservice. Want 
ik kan mensen met alles helpen. Nu heb ik voor 
een deel eigen cliënten, als oproepkracht werk ik 
nog af en toe voor mijn oude werkgever.’

‘Diensten verlenen is pas echt waardevol wanneer 
de cliënt de gelegenheid krijgt om waardering te 
uiten. Nu ik als zzp’er niet langer gebonden ben 
aan protocollen van de thuiszorg, heb ik daarvoor 
meer mogelijkheden. Ik ga nu wel eens langs op 
de verjaardag van een cliënt. Bij de thuiszorg mag 
dat niet. Mensen zijn vaak heel teleurgesteld als 
je ‘nee’ moet zeggen.’

Samen met de zoon van een 84-jarige cliënte 
van de thuiszorg schreef Van As begin december 
een bezwaarschrift. ‘Ze gaat van zes uur hulp 
per week naar de twee uur die nu standaard 
is. Dat klopt dus niet, want de gemeente moet 
volgens de nieuwe wet in ieder geval enige vorm 
van maatwerk leveren. Ik ben het niet eens met 

de manier waarop en de mate waarin nu wordt 
bezuinigd. Terwijl het oude systeem wel degelijk 
op de schop moest. Toen mijn werkgever vroeg 
wat ik vond van de bezuinigingen, heb ik gezegd 
dat dertig procent bezuiniging best mogelijk 
is. Diverse mensen kregen drie uur thuiszorg 
per week, wat makkelijk met twee uur kon. 
Maar een organisatie die betaald wordt door de 
overheid, zal niet snel tegen diezelfde overheid 
zeggen dat het ook met minder werk kan. 
Mensen met weinig inkomen die nu een eigen 
bijdrage van drie euro per uur aan de thuiszorg 
betalen, hebben geen geld om zelf iemand in te 
huren. Maar de maximum eigen bijdrage van tien 
euro is een lachertje. Er zijn cliënten met een huis 
boven de acht ton die tien euro per uur betalen.’ •

Anne Pols

‘Geen liniaal voor de peterselie.’ Ellen Hakaart

Het is drie uur en de lunchdrukte in het 
Louis Hartlooper Complex is voorbij. 
Chef-kok Christiaan Willemsen blaast even uit. 

Hij vertelt dat hij sinds drie jaar werkt in het LHC en 
bijna vijftien jaar ervaring heeft in de horeca, ook in 
sterrenrestaurants, maar de manier van koken en de 
sfeer spraken hem niet aan. ‘Als ik een liniaal moet 
gebruiken om een takje peterselie op een bord te 
leggen, hoeft het niet meer.’ Hij stuurt een team 
van tien mensen aan, van wie er drie fulltime wer-
ken; van de andere zeven zijn de meesten studen-
ten. Hij maakt samen met de souschef, die ook een 
vriend van hem is, elke drie maanden een nieuwe 

menukaart. Hij is een voorstander van biologisch 
koken en van het werken met de producten van 
de seizoenen. Zij laten zich inspireren door kook-
boeken, internet en ‘eetbelevenissen’ van zichzelf 
of van anderen. Het Hartlooper Complex was 
vroeger politiebureau Ledig Erf. Christiaan vindt het 
bijzonder dat er nog regelmatig oud-politieagenten 
komen en vertellen wat er vroeger gebeurde. Het 
is niet zo dat hij bij Hartlooper ging werken omdat 
hij een passie voor film heeft. ’Ik mag graag een 
film zien, maar als ik vrij ben ga ik liever iets anders 
doen: gezellig met vrienden een biertje drinken bij-
voorbeeld. Of lekker koken voor m’n vrouw. Maar 
ik zet ook wel eens een pizza in de oven.’ • Christiaan Willemsen © Patrick van der Sande 



Binnenstadskrant pagina 6

Onno ReichweinDe verfraaiers van de singel

Vanaf 2000 waren rond de noordelijke 
Singel (Weerdsingel O.Z.) bewoners 
actief in de door Ben Nijssen opgerich-
te Stinzenwerkgroep. Met die naam 
plaatsten ze zich in de traditie van 
voorname lieden die vanaf de Middel-
eeuwen op hun reizen exotische (bol)
gewassen verzamelden ter verfraaiing 
van hun stenen buitenhuizen (stinsen). 
Tegenover de Weerdsingel O.Z. heeft 
vanaf de jaren negentig de bewoners-

groep Breedstraat onder leiding van 
Gerard Mikx het groen langs Begijne-
kade en Wolvenplein met bolletjes 
beplant. Vijf jaar pootten bewoners van 
de Pastoor van Nuenenhof (tegenover 
Weerdsingel W.Z.) narcissenin hun 
hofje. Aan de zuidwestkant, langs de 
Catharijnesingel van het Duitse Huis 
tot de Geertekerk, is Tommie Hendriks 
vanaf 1989 actief in het Singelgroen. 
Van zijn hand is ook de in narcissen 
geplante naam ‘TRUUS’ in het talud 
naast de Bartholomeusbrug, waarmee 
iedere lente de in 1943 gefusilleerde 
Utrechtse verzetsstrijdster Truus van Lier 
wordt herdacht. 
Aan de zuidoosthoek van de Binnen-
stad beplanten bewoners van het 
nieuwe Bolwerk (de ‘bunker’) sinds 
2006 het groen voor het Servaas-
bolwerk. In de tegenoverliggende 
strook van Sonnenborgh tot aan de 
Herenbrug tuinierde een aantal onder-
nemers onder bezielende leiding van 
parkcoördinator Wim Horst.

Als de eerste sneeuwklokjes in 
het Singelplantsoen verschijnen, 
vertrekt de winter. Een dynamisch 
palet van achtereenvolgens 
krokussen, akonieten, hyacinten, 
tulpen en cyclamen kleurt de 
lente in. Wie zijn de stille planters 
die vlak voor de winter bollen 
hebben gepoot? Het blijkt dat 
de afgelopen vijfentwintig jaar 
uiteenlopende bewonersgroepen 
en kleurrijke individuen de Singel 
verfraaiden.

Stegen 
schoonspuiten 

Jacqueline van Eimeren

Door de vrijwillige inspanning van 
bewoners steekt er iedere lente een 
grote variëteit wilde bolgewassen de 
kop op. Die vermeerderen zichzelf 
en het zijn planten en bloemen die 
grilliger en kleiner zijn dan de niet (zo) 
wintervaste gecultiveerde bollen. De 
wit-roze Turkse cyclaam met grote, 
paardenvijgachtige knollen (geen 
bolgewas trouwens), bloeit in zowel 
voor- als najaar en kan zich goed 
vermenigvuldigen. Andere wilde 
bolgewassen hebben een minder lang 
leven en kunnen in de loop van de 
jaren verdwijnen.
Voor bewoners die de planterstraditie 
willen voortzetten, is het handig te we-
ten dat het gemeentelijke wijkbureau 
in het verleden bijdroeg in de kosten. 
Initiatieven kunnen besproken worden 
met Wim Horst. De parkcoördinator 
zegt het te laten gebeuren: ‘Ik ben 
geen dictator.’ Hij ziet er wel op toe dat 
nieuwe aanplant subtiel en organisch 
is: ‘in de geest van Zocher dus’. • 

Kirsty Westra

‘Ik wil niet betutteld worden’

Mevrouw Van Horssen heeft buren 
die een oogje in het zeil houden en 
een werkster die eenmaal per week 
haar appartement in Hooch Boulandt 
schoonmaakt, maar de meeste hulp 
komt van haar nicht Jeannine van 
Horssen. Zeker één keer per week rijdt 
zij van haar woonplaats Apeldoorn 
naar Utrecht om haar tante te on-
dersteunen. Jeannine kwam als kind 
al regelmatig bij haar tante over de 
vloer en is geleidelijk in haar rol als 
mantelzorger gegroeid. Die rol omvat 
allerlei activiteiten. ‘De boodschappen, 
de was, het bed verschonen, naar de 
apotheek gaan, het balkon verzorgen’, 
somt ze op. En dit zijn alleen nog 
de dingen die Jeannine tijdens haar 
gewone bezoeken doet. Ze komt ook 
regelmatig op andere dagen, bijvoor-
beeld om haar tante naar de tandarts 

‘Ik ben iemand die dingen op 
haar eigen manier wil.’ Jane van 
Horssen weet dat ze de regie las-
tig uit handen kan geven. Maar 
als je negentig bent en zelfstan-
dig woont, is het niet vreemd om 
een beetje hulp te krijgen.

of het ziekenhuis te brengen.
Mevrouw Van Horssen benadrukt dat 
ze van jongs af aan gewend is om de 
dingen op haar eigen manier te doen. 
Door het vroege overlijden van haar 
moeder werd ze al snel zelfstandig. 
Ze vindt het dan ook lastig om haar 
leven niet meer volledig zelf te kunnen 
inrichten: ‘Ik word een beetje geleefd’. 
Een begrijpelijke reactie voor iemand 
die pas een half jaar geleden haar auto 
wegdeed.

Doordat zij en haar tante al zo lang 
een goede band hebben, weet Jeanni-
ne wat prettig werkt. ‘Je moet iemand 
in z’n waarde laten, het niet overne-
men.’ Om daar tegen haar tante aan 
toe te voegen: ‘Laat je toch een beetje 
verwennen!’ Ook al is de scheidslijn 
tussen betutteling en verwennerij 
soms dun, dat neemt niet weg dat de 
hulp welkom is. Want één ding weet 
mevrouw Van Horssen zeker. Naar een 
bejaardenhuis? ‘Nooit!’ •

Levent Kaldi, planner, werkvoor-
bereider en kopman gladheids-
bestrijder, is op deze avond de 
enige op het kantoor van de 
gemeentereiniging. 

Zijn extra dienst is net begonnen, 
omdat er vannacht strooiwagens 
moeten rijden vanwege de verwach-
te gladheid. Maar Kaldi doet meer 
dan het bestrijden van gladheid. 
Hij is ook verantwoordelijk voor de 
reiniging van de Binnenstad, en dus 
ook voor die donkere steegjes en 
hoekjes die populair zijn bij mannen 
als de nood het hoogst is, maar 
geen w.c. dichtbij.
Twee jongens zijn belast met 
dat werk. Hoe vinden ze dat ze 
daarvoor zijn uitverkoren? Levent: 
‘Het is inderdaad niet het meest 
frisse werk. Maar het is wel heel 
dankbaar. Deze jongens zijn blij dat 
ze een baan hebben. Tuurlijk, er 
is leuker werk. Maar met de juiste 
bedrijfskleding aan kun je jezelf 
goed beschermen. En je spuit van je 
af, niet naar je toe.’ Het wildplassen 
gebeurt vooral ’s avonds tijdens 
het uitgaan in het uitgaansgebied, 
ondanks de acht plaszuilen die her 
en der staan, en spetterplaten die 
op de hotspots zijn geplaatst. Plas je 
daar tegenaan, dan krijg je het zelf 
over je heen.

Meteen resultaat
De twee jongens reinigen de plas-
zuilen zeven dagen per week iedere 
ochtend, de stegen en hotspots 
in de zomermaanden een keer in 
de week. Met water en zeep; een 
‘urine-cleaner’. Dat is een biologisch 
afbreekbare bacteriële cleaner, die 
de geur weg eet. Het resultaat is 
meteen zichtbaar en merkbaar. 
Zouden ze het niet schoonspuiten, 
dan zou het enorm stinken op die 
plekken. En niet alleen dat, ook de 
muren zouden er van afbrokkelen. 
Word je betrapt op wildplassen dan 
krijg je een boete van 140 euro. 
Maar het zou misschien een beter 
idee zijn de overtreder zelf de steeg 
te laten schoonspuiten. •

Jane van Horssen met haar nicht 
© Saar Rypkema

www.binnenstadskrant.nl
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Niet iedereen kan een boom snoeien

Dicky van Blijderveen als zoutstrooier © Saskia Flesseman 

In de Zeven Steegjes staan de bloembakken 
midden op straat. Niet de gebruikelijke 
bloembakken met viooltjes in de winter 
en eenjarigen in de zomer, maar speciale 
Italiaanse bakken van natuursteen vol 
prachtig bloeiende bollen. Hoe die daar ge-
komen zijn, vertelt Dicky van Blijderveen, 
bewoner van de Lange Rozendaal, lid van 
de ‘Beheergroep Zeven Steegjes’ en al jaren 
werkzaam in het groenonderhoud van de 
gemeente in de Binnenstad.

Dicky kwam na de lagere tuinbouwschool in de 
jeugdploeg van de gemeente van meneer Vonk. 
Tien jongens die verder opgeleid werden in het 
hoveniersvak. Dat is inmiddels 35 jaar geleden. 
Van zijn schoonfamilie hoorde hij dat de opa van 
zijn vrouw destijds het Zocherpark onderhield, in 
een team van tien tuinmannen. Nu doet Dicky 
samen met drie andere hoveniers de hele Bin-
nenstad. Maar als het nodig is, als er bijvoorbeeld 
veel blad geveegd moet worden, zijn ze met z’n 
achten. Een wijkteam bestaat naast de afdeling 
‘Groen’ (hoveniers) uit ‘Grijs’ (bestrating) en 
‘Schoon’ (prullenbakken en zwerfvuil). Dat deze 
teams elkaar helpen, is er langzaam ingeslopen. 
Dicky vindt het niet zo erg dat een hovenier nu 
ook wel eens prullenbakken moet legen. Door 
extra uren in ‘Schoon’ te maken spaart hij vrije 
dagen. En er blijft in de Binnenstad genoeg 
groen werk over. De afdeling ‘Groen’ is nu een-

maal het meest flexibel. Want, met alle respect, 
elke halve gek kan een prullenbak legen maar niet 
iedereen kan een boom snoeien. 

Bloemenkraam
Dicky is blij met zijn werk in de Binnenstad. Er 
zijn echte pareltjes te verzorgen. Het Zocherplant-
soen natuurlijk, supermooi! En de lavendeltuin 
in Hoogh Boulandt. Bij het Duitse Huis staat een 
groot veld aronskelken. Het werk veranderde 
vaak met de jaren. Vaste plantenborders en be-
plante boomspiegels die eerst afgestoten werden, 
zijn in de Binnenstad teruggekomen. Verder zijn 

Annette Schweizer

Straatjes maken met gebakken steen
Annette Schweizer

Om half zes vanochtend zijn ze van huis 
gegaan, Gerwin en Ricardo uit Wezep 
bij Zwolle. Vanaf half zeven zijn ze samen 
met twee andere stratenmakers bezig de 
klinkerbestrating van het Lepelenburg te 
vernieuwen. 

Gerwin doet dit werk sinds tien jaar. Tijdens zijn 
VMBO-opleiding economie kwam hij erachter dat 
hij niet kon stilzitten en via een vakantiebaantje 
rolde hij in het stratenmakervak. 
Ja, natuurlijk is het slecht voor je knieën. Hij heeft 

een fikse knieblessure waarvoor hij speciale 
knielappen nodig heeft. Maar die heeft hij niet 
tijdens het werk, maar bij het voetballen opge-
lopen. Gerwin heeft inmiddels hart voor het vak. 
Zo vindt hij het leuk om hier in de Binnenstad 
met ‘gebakken steen’ mooie straatjes te maken. 
In elk geval leuker dan bij hem in de buurt in de 
nieuwbouw te werken. Trouwens, je verdient 
hier ook beter, al houdt het niet over voor de 
lange dagen die ze maken. Dat is wel erg, dat ze 
elke ochtend om half vijf opstaan en ‘s middag 
om vijf uur pas weer thuis zijn. Ze werken nu 
een jaar samen voor verschillende uitvoerders. 

Ricardo heeft een opleiding voor hovenier afge-
rond. Maar daar is bijna geen werk in te vinden. 
Utrecht barst van het werk op het ogenblik. Als 
ze hier op het Lepelenburg klaar zijn, gaan ze 
weer naar de bouwput van het Stationsgebied. 
‘Dat is één grote rotzooi. Je maakt iets af, komt 
een week later terug en je kunt het weer hele-
maal omgooien. Omleiding en bepoorting heet 
dat. Behalve meer werk heeft Utrecht ook meer 
mooie vrouwen. Niet dat de vrouwen in Wezep 
lelijk zijn, maar in een studentenstad zijn ze toch 
anders.’ •

Aan het werk op het Lepelenburg © Gerard Arninkhof

er nogal wat tuinen of andere stukken openbaar 
groen aan bewoners in zelfbeheer gegeven, 
zoals de Pauwhof, de tuin van het NV-huis, het 
voormalige RAMU-terrein aan de Lange Nieuw-
straat en de tuin aan de Lange Lauwerstraat. 
Hoveniers van de gemeente ondersteunen daar 
de tuinierende bewoners, bijvoorbeeld bij het 
snoeien. 
Dicky staat ‘s zaterdags in de bloemenkraam van 
zijn broer op de Bakkersbrug. Bloemen waren 
zijn eerste liefde op de tuinbouwschool. Later 
kwamen daar de bomen bij. •
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Bedenker Jeroen Wielaert

‘De Tour de France in Utrecht kan niet. Daar is de stad veel te klein voor.’ Met die terug-
houdendheid reageerden gemeenteambtenaren in 2002. Het idee om de Tour in Utrecht 
te laten beginnen, was bedacht in café De Vooghel in de Burgemeester Reigerstraat door 
Jeroen Wielaert en Jan Fokkens. De twee Utrechtenaren zijn echte wielerliefhebbers. 
Jan heeft de zakelijke talenten, Jeroen is de creatieve gangmaker.

Jeroen Wielaart © Sjaak Ramakers

‘De openingsronde van de Tour de 
France in de Binnenstad? De Zadelstraat 
veel te smal?’ ‘Maakt niet uit! 
Die verbreden we.’ Een beetje bluf 
kwam er wel bij kijken om de Tour naar 
Utrecht te halen. Vanaf 26 maart zijn er 
evenementen om Utrecht rijp te maken 
voor wat genoemd wordt ‘het grootste 
jaarlijkse sportevenement ter wereld.’ 
De eerste week van juli is het zover. De 
proloog, een tijdrit door de stad, vindt 
plaats op zaterdag 4 juli. Zondag 5 juli 
maken de renners nog een rondje door 
de Binnenstad, waarna de eerste etappe 
richting Zeeland gaat

Projectdirecteur 
Van Hulsteijn: 
2500 vrijwilligers nodig

‘Het mooie van het Tour-initiatief van Jeroen 
Wielaert en Jan Fokkens is dat het echt uit 
de samenleving komt. Ook later, toen we 
vroegen om plannen uit de bevolking, was 
er een enorme respons.’ Voor Martijn van 
Hulsteijn, de projectdirecteur van Le Grand 
Départ Tour de France 2015, zijn initiatieven 
uit de stad en betrokkenheid van de bewo-
ners een voorwaarde om van het Tourfeest 
een succes te maken.

Volgens Van Hulsteijn hebben zich tot nu toe 
1500 vrijwilligers aangemeld van de 2500 die straks 
nodig zijn. Hij verwacht eind januari de groep com-
pleet te hebben. De projectdirecteur was afgelopen 
zomer bij het begin van de Tour in Leeds en Yorkshire 
en wat hem heel goed beviel, was de gastvrijheid 
daar. ‘Happy to help you’ was de leus. ‘Zo moet het 
in Utrecht ook worden: goede opvang, goede com-
municatie, mensen antwoord geven op hun vragen 
en ze niet van het kastje naar de muur sturen.‘ Extra 
aandacht en zorg besteedt het projectbureau aan 
het contact met de Binnenstadbewoners. Dat het 
een drukke boel wordt is logisch, maar hoe zit het 
met de bereikbaarheid? Wordt die beter geregeld 
dan bij de Giro, waarbij totaal onduidelijk was hoe 
je de stad in of uit kwam? Afgelopen zomer is al 
bijeenkomst gehouden met de bewoners rond het 
Lepelenburg, omdat dit één van de drukste locaties 
zal zijn met de ploegenpresentatie en de start van 
de tweede etappe. In de eerste drie weken van 
februari komen er nog veel meer informatiebijeen-
komsten. Bereikbaarheid zal een belangrijk punt 
zijn. Het is niet alleen essentieel voor de bewoners, 
maar ook voor allerlei diensten, zoals Tafeltje Dekje 
en de thuishulp. •

Richard den Hartog

Wielaert werkt als verslaggever bij NOS Radio 
en maakt al jaren achtergrondreportages van 
de Tour: ‘Ik weet wat er fysiek nodig is voor Le 
Grand Départ. Er moet een ‘dorp’ komen om 
4500 mensen te huisvesten, hallen voor het enor-
me wagenpark en een ruim wegenstelsel. Ik wist 
dat de Jaarbeurs en de Uithof het goed zouden 
doen bij de Tourdirecteur van toen, Jean-Marie 
Leblanc. En de Binnenstad zou hem zeker beval-
len, want hij komt uit Noord-Frankrijk; hij houdt 
van baksteen.’

De eerste wilde plannen worden genoteerd op 
twee bierviltjes, maar al gauw wordt het initiatief 
meer dan een kroeggrap. Jeroen Wielaert: 
‘In 2003 ging toenmalig wethouder Hans 
Spekman zijn licht opsteken in Parijs. Maar de 
Tourdirectie onderhandelt alleen met burgemees-
ters. In Frankrijk zijn dat dé vertegenwoordigers 
van een gemeente. Dus Annie Brouwer, Utrechts 
burgemeester in die tijd, moest razendsnel een 
brief schrijven. 

Het lobbyen om Utrecht in de belangstelling 
te houden, ook van de nieuwe Tourdirecteur 
Christian Prudhomme, gaat daarna gestaag door. 
Kampong-voorzitter Jan Hagen kent dit ‘han-
den-schud-circuit’ en hij weet Tour de France-win-
naar Jan Janssen te strikken als ‘ambassadeur’ 
voor Utrecht.

In 2007 komt Tourdirecteur Prudhomme voor 
het eerst naar Utrecht. Er wordt bedacht hoe hij 
een goede indruk van de stad kan krijgen. 
Een helicopter is niet nodig; vanaf de Domto-
ren heb je ook een prachtige ‘helicopterview’. 
De vrouw van Jeroen Wielaert hoort hiervan en 
bedenkt: als ze boven zijn, moet het carillon 
Le Marseillaise spelen. Prudhomme is onder de 
indruk van deze verrassing. 

In 2008 raken de Utrechtse plannenmakers een 
tikje gefrustreerd. Rotterdam is ook in de race en 
wordt aangewezen voor de Tourstart in 2010. De 
Utrecht-equipe is zwaar teleurgesteld, maar de 
Tour-organisatie belooft: ‘Utrecht kan later nog.’ 
Als Jeroen Wielaert een interview maakt met 
Prudhomme en ze na afloop informeel nog wat 
doorpraten, herhaalt de Tourbaas: ‘Als Utrecht 
het wil, komen we.’
Achteraf bekeken, denkt Wielaert, is het een 
voordeel dat Rotterdam eerst was. ‘Utrecht is 
de laatste vijf jaar enorm gegroeid. Nu zijn het 
Stadskantoor en TivoliVredenburg tenminste klaar 
en over die bouwput rond de Catharijnesingel 
leggen we wel zolang een geel doek.’
Over 8 november 2013, de dag waarop bekend-
gemaakt wordt dat Utrecht Le Grand Départ 
2015 krijgt, zegt Wielaert: ‘My finest hour. Ik 
ben enorm trots op de stad. En dat elan hangt 
overal.’ •

Henk van Veen
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In 2011 waren er al plannen om – in 
samenwerking met de Organisatie 
voor Oude Muziek en de Nederlandse 
Bachvereniging – het 750 jaar oude 
gebouw, een rijksmonument, grondig 
te verbouwen en zelfs uit te breiden. 
Die plannen waren echter te hoog 
gegrepen qua financiën en vielen ook 
niet in goede aarde bij de gemeen-
te en de omwonenden. De huidige 
plannen zijn veel terughoudender 
en hebben alleen betrekking op de 
binnenkant van de kerk. Zo wordt 
het sanitair aan de huidige maatsta-
ven aangepast en krijgt de entree 
een tochtsluis. Verder worden de 
geluidsisolatie en de warmte- isolatie 
verbeterd, evenals de technische instal-
laties, de brandveiligheid en de vlucht-
wegen. Ook komen er betere voor-
zieningen voor de catering, waarvan 
Huize Molenaar de beoogde exploitant 
is. Tevens worden de monumentale, 
negen meter hoge houten scheidings-
wanden in de zijbeuken verplaatst en 
vervangen door glazen puien, waar-
door er twee ruime foyers ontstaan.

Kosterswoning
In het souterrain van de aangrenzen-
de, niet meer bewoonde kosterswo-
ning komt een garderobe met toilet-
ten, rechtstreeks toegankelijk vanuit 
de voorruimte van de kerk. De bel-eta-
ge krijgt een vergaderkamer en de 
keuken voor de catering. De inde-
ling op de verdieping verandert. Daar 
komen een kantoor- en een vergader-

Geertekerk wordt eigentijds
Ton Verweij

ruimte. Al deze ingrepen zijn bedoeld 
om de gebruiksmogelijkheden van de 
kerk te vergroten en de voorzieningen 
te verbeteren.
De omgevingsvergunning voor de ver-
bouwing is op 1 augustus 2013 ver-
leend. De verbouwing zelf gebeurt in 
nauw overleg met de afdeling Erfgoed 

Begin dit jaar begint de verbouwing van de Geertekerk. Tijdens de 
werkzaamheden blijft de kerk in gebruik. De aanpassingen zullen in-
tern plaatsvinden. Aan de buitenkant verandert er nauwelijks iets.

van de gemeente. De kerk heeft met 
de omwonenden om de tafel gezeten 
om te bespreken hoe de overlast 
tijdens de bouw en in de toekomst 
binnen de perken kan blijven. Op dit 
moment wordt er naarstig overlegd 
met de aannemers over de prijs en de 
uitvoeringsplanning.

Ruïneuze toestand
De Geertekerk is vernoemd naar de 
heilige Gertrudis van Nijvel (626-659), 
patrones van de reizigers. De eerste 
vermelding van de kerk is te vinden in 

Hotspot Wolvenplein
De voormalige gevangenis op het Wolvenplein 
wordt vanaf maart tijdelijk bewoond door een 
groepje studenten. Zij gaan het complex bewaken. 
Begin april komt er een kleinschalig café met een 
terras aan de singel. Op1 mei opent de tweede 
Utrecht Down Under er zijn deuren, de grote 
tentoonstelling van Utrechtse kunstenaars, georga-
niseerd door het Genootschap Kunstliefde. Veertig 
kunstenaars maken speciaal voor deze ruimte 
werken met als thema Onder Controle.
Vanaf eind april zullen de ruimtes, waaronder 
180 cellen, zich ook al vullen met toneel, zang-
koren, muzieklessen, flex-werkplekken, verga-
derruimte, kunstvoorstellingen, filmploegen, 
evenementen, de Tour de France voor kinderen, 

kunstmanifestaties en atelierruimte. 
De gevangenis sloot afgelopen zomer de deuren. 
Bewaakt & Bewoond, een kleine tijdelijke beheer-
der uit Den Haag, nam de verhuur en zorg op zich 
van het enorme complex.

Stadstuinderij
Het buurtinitiatief Stadsdorp Wolvenburg onder-
zoekt intussen op eigen initiatief de mogelijkheden 
van de gevangenis en van het terrein er omheen. 
Daarbij wordt vooral de leefbaarheid van de buurt 
in de gaten gehouden. 
In december brachten zij tachtig buurtbewoners 
bij elkaar. Plannenmakers voor een definitieve 
en voor tijdelijke bestemming van Wolvenburg 

Elaine Vis

lichtten er de stand van zaken toe. Muzum/Stay-
okay, die het pand wil verwerven om er een hotel 
in te huisvesten, wacht de procedure af die het 
rijksvastgoedbedrijf RVB uitzet voor de verkoop 
van het complex. De vier buurtbewoners die de 
tuinderij willen starten zijn in gesprek met de 
stadsecoloog. Hun plannen sluiten goed aan bij de 
ideeën van de gemeente voor meer buurtbeheer 
van groen. Een tijdelijke inrichting van stadstuin-
derij Wolvenburg kan snel starten. Uiteraard was 
tijdens de avond ook aandacht voor de gevaren 
die de hippe hotspot in de de gevangenis met zich 
mee brengt.‘ Wij moeten waken voor bezoekers 
die rondhangen op het voorplein. En het parkeren 
kan niet in de buurt, dat moet in de parkeergarage 
Griftpark.’ •

 Openluchtdienst in de ruïne rond 1940 © Het Utrechts Archief

een geschrift uit de dertiende eeuw, 
maar de kerk dateert waarschijnlijk al 
van voor 1140. Het gebouw stond toen 
op een andere plaats, aan de overkant 
van de stadsbuitengracht, Tussen 1248 
en 1259 is de kerk om veiligheidsrede-
nen verplaatst naar de huidige locatie, 
dus binnen de stadsmuren. Hierbij 
werd gebruikgemaakt van de stenen 
en ornamenten van het oorspronke-
lijke gebouw. Sindsdien hebben nog 
vele verbouwingen plaatsgevonden. 
De toren, eigendom van de gemeen-
te Utrecht, is waarschijnlijk het oudste 
deel. Het koor en het dwarsschip 
zijn veertiende-eeuws, de zijbeuken 
stammen uit circa 1400. In de loop van 
de tijd heeft de kerk diverse aanbou-
wen gehad, die vrijwel allemaal weer 
verdwenen. 
Na de Hervorming was de Geertekerk 
achtereenvolgens in gebruik als 
Hervormde Kerk, stal, kazerne, maga-
zijn en in 1855 als tijdelijke opvang-
ruimte voor slachtoffers van een dijk-
doorbraak bij Veenendaal. Vanaf 1930 
werd het gebouw niet meer gebruikt 
en raakte het steeds verder vervallen. 
Rond 1940 verkeerde de kerk in een 
ruïneuze toestand: het dak was geheel 
verdwenen en in de kerk groeiden 
bomen. Het gebouw, of wat ervan over 
was, werd in 1954 verkocht aan de 
Remonstrantse Gemeente Utrecht , die 
tussen 1954 en 1956 een grootschalige 
restauratie liet uitvoeren. Behalve voor 
de zondagse diensten wordt de kerk 
regelmatig gebruikt voor trouwerijen en 
begrafenissen, maar ook voor concer-
ten, congressen, bedrijfsbijeenkomsten 
en muziekprojecten, zoals de bekende 
Bachcantatediensten. Het gebouw 
staat bekend om zijn goede akoestiek 
en is ook de vaste repetitieruimte van 
de Nederlandse Bachvereniging. •
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Jos Stelling voorlopig nog met lege handen © Sjaak Ramakers

De strijd om de arthouse-bioscoop

Utrechters gaan weinig naar de bios. In ver-
gelijking met andere steden is het bioscoop-
bezoek hier laag. In 2013 ging de gemiddelde 
Utrechter 2,5 keer per jaar naar de film. In an-
dere grote steden ligt dat twee keer zo hoog, 
ofwel rond de vijf keer per jaar. Bioscoop-
exploitanten en filmdistributeurs hebben dit 
Utrechtse ‘gat in de markt’ natuurlijk opge-
merkt en zoeken de verklaring in het geringe 
aantal bioscoopstoelen en filmdoeken.

Er zijn nu in Utrecht 3500 bioscoopstoelen op 
325.000 inwoners, ofwel ongeveer elf stoelen per 
duizend inwoners. Ter vergelijking: in Groningen 

zijn er op 197.000 inwoners 4200 stoelen. Dat 
zijn ongeveer 21 stoelen per duizend inwoners.
De bioscoopbranche weet dat het bioscoop-
bezoek direct gerelateerd is aan de aantallen 
stoelen en doeken. Aanbod schept in dit geval de 
vraag. Vandaar dat er in Utrecht al jaren plannen 
worden gemaakt voor nieuwe bioscopen

Megaplex
In 2015 gaat, nu de plannen goedgekeurd zijn, 

de eerste spade de grond in voor het bioscoop-
complex van Kinepolis op het Jaarbeursterrein. Dit 
‘megaplex’ krijgt vijftien zalen en 3300 stoelen. 
Direct na de opening ervan zullen Camera op de 
Oudegracht en de Catharijnebioscoop hun deuren 
sluiten. Per saldo zijn er dan in Utrecht ongeveer 
5500 stoelen, ofwel 17 stoelen per duizend 
inwoners.

Maar ook Leidsche Rijn krijgt z’n megabioscoop. 
CineMec/Pathé hoopt in 2015 de deuren van zijn 
Utrechtse vestiging (tweeduizend stoelen) aan de 
A2 te openen. Tel je deze bioscoop ook mee – en 
waarom zou je dat niet doen? – dan komt Utrecht 

Nico van Laar
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op 7500 bioscoopstoelen. Dat zijn 23 stoelen per 
1000 inwoners.

De Kade
Er kan nog meer bij. Dat zegt Pim Hermeling, een 
van de initiatiefnemers van ‘filmtheater De Kade’. 
Na het voortijdig einde van het bibliotheek-plus-
bioscoop ‘Bieb++-project’ op het Smakkelaarsveld 
hebben enkele private initiatiefnemers een nieuw 
voorstel ontwikkeld voor een arthouse, voor films 
buiten het reguliere commerciële aanbod om, op 
het Paardenveld.
‘De Kade’ zou ook het jaarlijkse Nederlands Film 
Festival onderdak kunnen bieden, alsmede een 
aantal creatieve opleidingen van de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht, en mogelijk ook het 
Filmtheater ’t Hoogt. De nieuwe bioscoop moet 
zeven of acht filmzalen met in totaal 800 à 885 
stoelen krijgen.
Het totale aantal bioscoopstoelen in Utrecht 
zou daarmee stijgen tot 8300, ofwel 25 stoelen 
per duizend inwoners, een landelijk record. Om 
Utrecht op hetzelfde aantal bioscoopbezoeken te 
laten uitkomen als de meeste andere grote steden 
– gemiddeld vijf per jaar –, zou het aantal bezoe-
kers moeten verdubbelen van 822.000 naar ruim 
1,6 miljoen... 

Ondanks de al geplande spectaculaire groei van 
het aantal bioscoopstoelen in Utrecht in de komen-
de jaren ziet Pim Hermeling voldoende ruimte voor 
een bioscoop die zich richt op het arthouse-film-
segment. Hij vindt dat in dit specifieke segment 
nog onvoldoende aanbod is, met alleen het Louis 
Hartlooper Complex, het Springhaver Theater en 
Filmtheater ’t Hoogt.
De gemeente is positief. In haar ‘startnotitie’ staat: 
‘Hoewel de stad zeker na de bouw van het Louis 
Hartlooper Complex relatief veel doeken heeft 
voor Arthouses (negen zalen), is er geen state-of-
the-art filmtheater met ruime, comfortabele zalen 
en grote filmschermen. Daarnaast zijn de huidige 
vertoningmogelijkheden voor de grote filmfesti-
vals ondermaats (...). Een groot filmtheater voor 
kwaliteitsfilms – een centrumfunctie voor de film – 

ontbreekt in Utrecht.’ De gemeente Utrecht onder-
steunt daarom het De Kade-initiatief. In augustus 
2015 zou de gemeenteraad zijn zegen aan dit plan 
moeten geven door de vereiste wijziging van het 
bestemmingsplan.

Wijk C
Een deel van bioscoop De Kade komt volgens de 
plannen binnen de grenzen van bestemmingsplan 
Oude Stad ‘deelplan Wijk C’ waar de bestemming 
‘Openbaar Groengebied’ is. De bewoners van 
Wijk C zien bij verwezenlijking van dit plan een 
gedeelte van hun groenvoorziening verloren gaan. 
Het Wijk CKomitee is daarom fel gekant tegen het 
project. Het Komitee en bewoners van Wijk C vre-
zen bovendien extra druk op de wijk door om te 
beginnen alweer een nieuw bouwproject, en later 
extra verkeer, meer straatlawaai en extra parkeer-
druk. Wijk C zit niet te wachten op deze ‘verleven-
diging van de wijk’, en als het bestemmingsplan 
wordt gewijzigd, overweegt het daartegen in 
beroep te gaan bij de Raad van State.

Nadat het Bieb++-plan in de gemeenteraad was 
afgeserveerd, is de destijds nog lopende bezwaar-
procedure bij de Raad van State doorgezet, en in 
zijn uitspraak van 15 oktober 2014 achtte de Raad 
van State de bezwaren gegrond. In een eventuele 
nieuwe bezwaarprocedure rond bioscoop De Kade 
zal het vooral gaan over de aantasting van de 
groenvoorziening van de wijk, de toename van het 
aantal noodzakelijke auto- en fietsparkeerplaat-
sen en de vermeende behoefte aan een culturele 
voorziening in dit deel van de stad.

’t Hoogt
Filmtheater ’t Hoogt is de enige door de gemeente 
gesubsidieerde bioscooponderneming. 
’t Hoogt biedt bijzondere films en activiteiten in 
een sfeervolle en kleinschalige setting. Medio 2018 
zal ’t Hoogt de huidige locatie moeten verlaten. 
Het huurcontract met de eigenaar, het Utrechts 
Monumenten Fonds, eindigt dan en het UMF zal 
de huurovereenkomst niet verlengen. Samenwer-
king met filmtheater De Kade ligt voor de hand. 

Of misschien beter gezegd: ’t Hoogt onderbrengen 
bij De Kade lijkt voor ’t Hoogt een van de weinige 
opties om zijn bestaan na medio 2018 te continu-
eren.

City Theater
Het City Theater op de hoek van de Drift heeft 
zo’n vijfhonderd stoelen. De eigenaar is (en blijft) 
Wolff, de bekende bioscooponderneming. De 
huidige exploitant van City is Kinepolis, maar dit 
bedrijf zal zijn activiteiten in City beëindigen 
wanneer de megabioscoop bij de Jaarbeurs zijn 
deuren opent. City, gebouwd in 1925 in de stijl 
van de nieuwe zakelijkheid, is van grote waarde 
voor de architectuur in de stad. Het is dan ook 
een rijksmonument. Jos Stelling, de eigenaar van 
Springhaver en het Louis Hartlooper Complex, zou 
graag de nieuwe exploitant van het City Theater 
worden. Hij heeft zijn zinnen gezet op de heront-
wikkeling van het zich nu in matige staat bevin-
dende theater. Wolff en Stelling werken samen 
aan een financieel plan, en er is geen bestem-
mingswijziging nodig. Dit nu wat morsige gedeelte 
van de Voorstraat zou door de opwaardering van 
City een mooie impuls krijgen. Om geen concur-
rent van de megabioscoop achter het station te 
worden, zal in de programmering van het nieuwe 
City de nadruk vooral liggen op de kunstzinnige en 
commercieel kwetsbare films.

Overkill

Ook het nieuw geplande filmtheater De Kade 
richt zich op dit filmsegment. Arthouse-films 
bedienen maar een klein gedeelte (zes tot zeven 
procent) van het bioscooppubliek. Bij verwezen-
lijking van én Filmtheater De Kade én het nieuwe 
City zal er een overkill aan stoelen voor het 
arthouse-segment ontstaan. 

Verdraagt de arthouse-film zich überhaupt met 
‘nieuw en groot’? Jos Stelling zegt dat als De Kade 
doorgaat, de ontwikkeling van City zinloos wordt 
en het Louis Hartlooper Complex gevaar loopt. 
Schiet de gemeente weer in de overtreffende trap 
van ‘grootst’ met het De Kade-project? •

Artist impression De Kade © Allard Architecture Artist impression City © RHAW Architecture



4

Binnenstadskrant pagina 12

‘Uit een versufte tunnel nacht ratelt een 
blikken, zeer goedkope maandag en zet een 
volle week als een valIuik open’, dichtte Ellen 
Warmond, en gelijk heeft ze. De maandag-
morgen heeft, zeker in de winter, weinig charme. 
De dag aarzelt om te beginnen. Het wordt 
maar mondjesmaat lichter. De kou van de nacht 
weet nog van geen wijken. 
Toch begint rond half negen op het Centraal 
Station het spitsuur naar de Uithof. En om tien 
voor negen staan bij de Hema al mensen te 
wachten tot de deuren opengaan. Ze komen 
voor het 1euro-ontbijt. Op veel plaatsen in 
het Stationsgebied proberen verkeersregelaars 
intussen de enorme stromen fietsers door de 
bouwput te loodsen. Zo wordt het langzamer-
hand toch weer een gewone dag, ook al 
blijven, sinds het elke week koopzondag is, 
heel wat winkels op maandag gesloten. •

De week begint 

Bij de Stadhuisbrug wordt een mini-terras klaargezet. Maar waarom? 
Het is 7.55 uur en de temperatuur drie graden boven nul.•

Bus 12 vervoert elke dag 
tienduizend studenten naar 
en van de Uithof. Normaal 
rijdt hij om de vijf minuten, 
maar dat is niet genoeg in de 
ochtendspits. Een coördinator 
peilt de drukte en kan extra 
bussen oproepen. •

Bij Subway worden om 9.15 uur de ovens gevuld met broodjes voor de klanten die komen en gaan. •
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Een sandwich met gebakken ei, een croissant 
met jam en een kopje koffie. Per ochtend komen 
ongeveer 130 mensen voor 1 euro in de Hema 
ontbijten. •

Weer of geen weer, om acht uur beginnen 
de vuilnismannen (en de ene vuilnisvrouw 
Gonda de Haan). Maandag en donderdag 
vuilniszakken, woensdag papier. •

La Place Express in Hoog Catharijne 
opent al om acht uur voor de hongerige 

voorbijganger. •

Verkeersregelaars 
trotseren de genadeloos 
koude oostenwind dank-
zij hun warme kleding. 
Hun tip voor warme 
voeten: een stukje vloer-
bedekking op maat 
geknipt in je schoen. •

Fotografie Gerard Arninkhof

Bij Subway worden om 9.15 uur de ovens gevuld met broodjes voor de klanten die komen en gaan. •
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In de bouwkeet aan het einde 
van de Nieuwegracht legt Robert 
Verbeek, directievoerder namens 
de gemeente Utrecht, uit wat hier 
gebeurt. De rioolbuizen die onder 
water liggen en de kademuren moe-
ten worden gestabiliseerd met extra 
damwanden. Dat is een ingewikkeld 
karwei. Er mogen namelijk geen 
zware auto’s en ander materieel 
over de gracht rijden, omdat dat 
de werfkelders die vlak onder de 
straat liggen, kan beschadigen. Alle 
materieel en materiaal moeten over 
het water worden aangevoerd.
De kleine rupskraan heeft de hoofd-
rol. Hij moet alle materialen naar 
de juiste plaats brengen. De gracht 
is 1,3 tot twee meter diep. Daarom 

beweegt de rupskraan zich door de 
gracht op een stapel afgezonken 
dikke houten schotten, zodat alleen 
zijn rupsbanden onder water staan. 
De schotten, die met peilstokken 
worden afgetast, verplaatst hij 
steeds zelf voor zich uit.
Hinderpalen zijn de lage bruggen 
en het feit dat gracht wel heel smal 
is. Mark de Leeuw van aannemers-
bedrijf Gebr. De Leeuw uit Ooster-
hout dat het werk uitvoert, komt 
de bouwkeet binnenwaaien en laat 
trots op zijn mobieltje zien wat zij 
hebben bedacht om die hinderpa-
len te omzeilen. Een betonmolen 
die op de bodem van een schuit ligt 
en zo onder de bruggen door kan, 
en die omhoog wordt gevijzeld als 

Met een rupskraan door de Nieuwegracht
Marijke Brunt

 Waterwerken © Sjaak Ramakers

het beton moet worden gestort. 
Het rupshijskraantje dat met zijn 
rupsbanden in het water kan rijden. 
Kleine drijvende pontons die net in 
de smalle gracht passen. Alles is op 
maat van de Nieuwegracht in eigen 
werkplaats gemaakt.

Rioolbuizen in ‘koffer’
Op de bodem van de Nieuwegracht 
liggen aan weerskanten riolerin-
gen, pal naast de werven. Vroeger 
loosden de grachtenhuizen hun 
rioolwater in de gracht. In 1986 
werd riolering aangelegd. Dat 
gebeurde op een spectaculaire 
manier met vrachtauto’s die over de 
bodem van de drooggelegde gracht 
reden. De rioolbuizen van pvc, met 
een doorsnee van dertig centimeter, 
liggen op een betonnen bodem-
plaat die op houten funderingspalen 
rust. Om de rioolbuizen werd een 
beschermende betonnen mantel 
(‘koffer’) gegoten.
De kademuren (ook wel walmuren 
genoemd) van de Nieuwegracht 
zijn maar voor een klein deel van 
baksteen. Onder de waterlijn rust de 
bakstenen rand bijna overal op een 
fundering van dikke platen gewa-
pend beton die diep in de onder-
grond steken. Hier en daar rusten 
de kademuren op grenenhouten 
palen. Waarom dit verschil er is? 
Robert Verbeek denkt dat dit komt 
doordat de kademuren in gedeel-
ten en in verschillende periodes 
zijn aangelegd. Vroeger waren de 
werven particulier eigendom van de 
grachtenbewoners. Dat leidde tot 
een ratjetoe aan bouwmanieren. De 
huidige kademuren dateren uit de 
periode 1930 tot 1960. Aanvanke-
lijk werd in die jaren hout gebruikt 
voor de fundering, later vooral 
beton.

Stalen damwand
‘Wat we nu gaan doen’, vertelt 
Verbeek, ‘is dat we aan beide zijden, 
vlak naast de rioolkoffers, een stalen 
damwand de grachtbodem in druk-
ken. Dat is nodig omdat de bodem 
van de gracht lager komt te liggen 
door de stroming van het water – ja, 
de Nieuwegracht stroomt behoor-
lijk – en ook door de pleziervaart 
en het baggeren dat regelmatig 
gebeurt. De druk van de aarde 
op de betonnen funderingsplaten 
moet echter aan beide kanten van 

In de Nieuwegracht staat een rupskraan, zijn rupsbanden net on-
der water. Staande op een van de banden peilt een man met een 
rood-witte stok de diepte van de gracht. Zijn collega klimt uit de 
stuurcabine en steekt ook een peilstok in het water. De twee man-
nen peilen, overleggen, peilen weer, overleggen nog eens en dan 
rijdt de hijskraan voorzichtig een metertje vooruit. Daar begint het 
peilen opnieuw. Een wonderlijk gezicht.

de platen even groot zijn. Als de 
grachtbodem lager komt te liggen, 
wordt de druk aan die kant kleiner. 
Dan wordt die fundering onstabiel 
en kan de kademuur verzakken en 
de rioolkoffer beschadigen. De nieu-
we damwanden gaan voor stabiliteit 
zorgen.’ Waarom dit niet meteen is 
gedaan bij de aanleg van de riole-
ring in 1986, ligt volgens Verbeek 
waarschijnlijk aan andere inzichten 
toentertijd. Achteraf gezien was het 
natuurlijk logischer geweest, en ook 
goedkoper, om de damwanden met-
een aan te brengen. Nu kost het 2,2 
miljoen euro om dat alsnog te doen.

Zes bomen gekapt
Een probleem is dat op sommige 
plaatsen de bomen op de werven 
met hun wortels zijn vastgegroeid in 
de kademuren. Daar kan het werk 
niet zonder meer worden uitge-
voerd. De gemeente heeft gekeken 
naar de mate waarin de bomen 
beeldbepalend zijn en naar hun 
verwachte levensduur. Zo kon het 
gebeuren dat tussen de Schalkwijk-
straat en de Magdalenastraat een 
nare kaalslag plaatsvond. Daar zijn 
vijf bomen aan de ene kant en een 
boom aan de andere kant van de 
gracht gekapt, want zij ‘hebben een 
levensduurverwachting van minder 
dan tien jaar of zijn van mindere 
waarde’, aldus een gemeentelijk 
wijkbericht. Wat de bomen in elk 
geval wel hadden, is waarde als deel 
van het rijke groen dat aan weerszij-
den het beeld van de Nieuwegracht 
bepaalt. In dat groene beeld zit nu 
een groot gat.

Straks weer de oude
Over een paar maanden is de 
Nieuwegracht weer de oude, nu ja, 
op die bomen na. Robert Verbeek: 
‘Je ziet er straks niets meer van. 
De damwanden worden ‘afgesne-
den’op de bodem. De vaarbreedte 
van de gracht blijft zoals die nu is. 
We zijn klaar voordat het vaarsei-
zoen in april weer begint. Dit jaar 
doen we de kademuren op de be-
tonnen funderingen. Waarschijnlijk 
volgend jaar komen de kademuren 
die op hout zijn gefundeerd aan de 
beurt. En we houden trillingen goed 
in de gaten. Er hangt meetappara-
tuur aan de werfmuren. We doen 
er alles aan om de overlast tot een 
minimum te beperken.’ •



Rosse buurt in kaart gebracht
Bert Determeijer

Aan de achterkanten van de panden op de 
Oudegracht lag de Reeperbahn van Utrecht: 
van de Boterstraat, via de Holle Bilt (gesaneerd, 
nu het Visschersplein), Donkerstraat, Buurkerk-
hof en Hekelsteeg. Een oord van armoede en 
vermaak. Ook voor de jeugd was het gebied een 
trekpleister, maar soms werden ‘de weldaden 
der bewoonsters uit de bovenvensters over onze 
hoofden uitgestort.’
‘Darkest Utrecht’ werd het genoemd. Het gebied 
was toen nog een wirwar van sloppen en stegen, 
met namen als Reet van de Muur. ‘Loop naar 
de Holle Bilt’, was het ergste wat je iemand kon 
wensen.

De Holle Bilt en omgeving zijn nu met inbegrip 
van de panden die er stonden in kaart gebracht 
door de medewerkers van het Utrechts Docu-
mentatie Systeem (www.documentatie.org). 
Omdat het achterbuurten betrof, waren de 
panden lastig te identificeren. Die zoektocht is 
nu afgerond. Op de oude panoramafoto vanaf 
de Dom (de ‘etalage’ van de site) kunnen alle 
panden worden aangeklikt, waarna de bouw-
historische gegevens te voorschijn komen en 
verwijzingen naar andere publicaties. Maar wie 
de zoekterm bordeel of prostitutie intikt, merkt 
dat de liefhebber van een ontuchtig avontuur 
ook elders in de stad terecht kon. (In 1993 heeft 
de Utrechtse stadshistoricus P.D. ’t Hart in het 
Jaarboek Oud-Utrecht de prostitutiekwestie in de 
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tweede helft van de 19e eeuw uitvoerig beschre-
ven. In 1988 was Coby van der Wurf-Bodt hem 
al voorgegaan met het boek ‘Van lichte wiven tot 
gevallen vrouwen.’)
Vergeleken bij de rosse buurt in de 19e eeuw 
was het Zandpad een elegante promenade. De 
aanwezigheid van een universiteit en een garni-
zoen stond garant voor trouwe klandizie voor de 
dames. Soms ging het om gestrande vrouwen uit 
de hogere klassen. ‘Vele ongelukkigen, die ik er 
behandelde, stamden volstrekt niet uit de lagere 
klassen der maatschappij’, schreef de arts 
Cornelis Winkler in zijn Herinneringen. ‘Integen-
deel, verlopen telgen uit adellijke geslachten, 
zoons of dochters uit intellectuele kringen waren 
daar terechtgekomen.’

Openlijk wangedrag
Er was ook protest van omwonenden, niet zozeer 
tegen de prostitutie als zodanig, maar vooral 
tegen het openlijke wangedrag van de hoeren. 
In 1850 werd van overheidswege geschat dat de 
stad zo’n veertien ‘officiële’ bordelen en negen 
rendez-vous-huizen (uurverhuur) telde. Het meren-
deel was geconcentreerd rond de Mariaplaats. 
In 1890 werden de bordelen door het gemeen-
tebestuur verboden en ging de handel weer in 
het geniep en dus ongecontroleerd verder. ‘We 
staan verbaasd hoe in een stad, waar zozeer ge-
ijverd wordt voor den geestelijken en zedelijken 
welstand der inwoners, de bandelooze zede-
loosheid zoo teugel viert’, schreef het weekblad 
De Controleur in 1894. Nadien zou de schrijver 
Simon Vestdijk Utrecht nog eens omschrijven als 
‘een stad van hoeren en hoerenlopers.’
De Hekelsteeg heeft een bijzondere pikante sfeer 
gehouden. Rond 1880 zaten er drie ‘officiële’ 
bordelen. Een eeuw later, rond 2000, zat hier 

jarenlang Studio Martis BV, een van ’s werelds 
grootste producenten van dierenporno en dergelijke.

Historische schatgraverij
Op 28 januari houdt Jean Penders, medewerker 
van het eerste uur van het Utrechts Documen-
tatie Systeem, voor de Vereniging Oud Utrecht 
een lezing over de nieuwste vorderingen in de 
historische schatgraverij. Penders zal niet alleen 
aandacht besteden aan het rosse verleden van de 
stad, maar ook aan de geschiedenis van het 
Vredenburg. 
Aanmelden via Molensky@hetnet.nl.•

Het Buurkerkhof is nu een toonbeeld van fijn-
zinnige beschaving. Het Visschersplein is min-
der geslaagd. Het is waarschijnlijk het lelijkste 
plein van de Binnenstad, maar het kan erger. 
Ruim honderd jaar geleden waren het allebei 
achterbuurten, waar bordelen floreerden.

De bedrijven die op de Oudegracht elektrische bootjes 
verhuren moeten stoppen. De Raad van State gaat mee 
met het oordeel van de gemeente dat ze illegaal zijn. 
Een van de twee bedrijven, op Oudegracht 4, heeft al 
eieren voor zijn geld gekozen en bouwt de werfkelders 
waarin de bootjes lagen om tot restaurant. De andere 
ondernemer zit op de werf van de Vismarkt. Hij verhuurt 
een soort halve kano’s, voorzien van een zeer irritante 
scheepstoeter. 

Vorig jaar heeft de gemeente het exclusieve recht om 
elektrisch te varen verpacht aan twee bedrijven, die hun 
bootjes buiten de grachten hebben liggen. De overwe-
ging is dat de vaak totaal onervaren ‘schippers’ eerst 
op breder water moeten kunnen oefenen voordat ze de 
drukke en smallere grachten op varen. 

Op de foto: de bootjesverhuur op de werf van de Vismarkt, 
afgelopen zomer. © Sjaak Ramakers •

Bootjesverhuurders moeten stoppen

Een gemeentelijke enquête onder omwonenden 
heeft uitgewezen dat er minder klachten zijn 
over het gedrag van onbehuisden, gebruikers en 
psychiatrische patiënten die het Lepelenburgpark 
frequenteren. Er is bij dit onderzoek niet gevraagd 
naar overlast van evenementen en van de mensen 
die in de zomermaanden in het park bijeenkomen 
om daar te barbecueën of feestjes te vieren tot 
soms diep in de nacht. Volgens de omwonenden 
is er wat dat betreft weinig veranderd. 
Sinds vorig jaar staan bij de ingang van het park 
bordjes met parkregel. De belangrijkste, na-
melijk dat je er ’s nachts niet met groepen mag 
verblijven, is na bespreking in de gemeenteraad 
afgeplakt. (Bewoners halen de tape steeds weer 
weg.) De wijkraad vindt de huidige situatie onbe-
vredigend. Er zou bijvoorbeeld een regel kunnen 
komen dat barbecueën alleen op bepaalde 
plaatsen, zo ver mogelijk van de bebouwing, is 
toegestaan, en dat het alleen mag op een onder-
plaat, om het gras niet te vernielen. •

Onderzoek Lepelenburg 
was veel te beperkt
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Het lijkt simpel: je zoekt contact met de gemeen-
te als je iets tegenkomt waarop zij actie moet 
ondernemen. Meldingen ben je tegenwoordig 
verplicht digitaal te doen. Maar het kost moeite 
om op de gemeentesite uit te vinden hoe het in 
elkaar zit. Het invullen van het standaardformu-
lier geeft hoofdbrekens omdat jouw melding net 
niet binnen die standaardregels valt. 
Ik voerde de afgelopen tijd drie meldingen in: 
een container was in het groen geplaatst, een 
zwaar verroeste fiets lag langs de singel en 
een paaltje was zo geplaatst dat het potentieel 
gevaarlijk was voor fietsers. Voor iedere melding 
krijg je een zaaknummer. Tenzij je de melding 
anoniem doet, kun je op internet zien wat er 
met je melding gebeurt. 

De snelste reactie kwam op de fiets langs de 
singel. Nog dezelfde avond werd er om negen 
uur contact opgenomen door een ambtenaar: 
bedankt voor de melding, de fiets zal bij de 
eerstvolgende fietswrakkenactie worden weg-
gehaald. Hij was doof voor het argument dat 
het lang wachten zou worden op de eerstvol-
gende wrakkenactie (buiten de Binnenstad) en 
bovendien zou deze fiets dan waarschijnlijk niet 
opgemerkt worden. Een persoonlijk contact met 
de parkcoördinator bracht uitkomst. De volgen-

de dag was de fiets weggehaald. 
Na de melding bleef de container in het groen 
weken lang staan. Volgens internet was de 
melding goed aan de gemeente doorgegeven 
en zou er binnen een week actie ondernomen 
worden. Dan toch maar eens gebeld. Bellen 
kan alleen naar het algemene nummer van de 
gemeente. De telefoniste kon met moeite ach-
terhalen welke ambtenaar hierover ging. Maar 
die was niet te bereiken. Een telefoonnummer 
mocht ze mij niet geven, maar ze zou bij hem of 
haar een boodschap achterlaten met de vraag 
mij terug te bellen. Wekenlang gewacht. Ook 
hier bracht de parkcoördinator uitkomst. Hij is er 
naar toe gefietst en de container werd wegge-
haald door de aannemer. 
Over de melding over het volgens mij gevaarlijke 
paaltje heb ik niets meer vernomen.
Het grootste probleem bij dit soort meldingen is 
de onpersoonlijke afhandeling. In het verleden 
belde je het wijkbureau. Nu moeten de gemeen-
telijke diensten meer wijkgericht/klantgericht 
werken, maar in tegenstelling tot de wijkbureaus 
kennen ze de situatie ter plekke niet. 

Mentaliteitsverandering
Een andere voorbeeld van participatie is het 
meedenken over bouwplannen in je buurt. Nog 

steeds word je pas van deze plannen op de 
hoogte gesteld als alles al grotendeels is uitge-
werkt. Zo ook bij de plannen voor een bioscoop 
op het Paardenveld. Na een informatie/inloop-
avond konden bewoners hun mening alleen 
nog kwijt tijdens een raadsinformatie-avond. 
Gemeenteraadsleden laten zich dan voorlichten 
over wat anderen van plannen vinden. 

Veel bewoners voelen zich nogal ongemakkelijk 
om op zo’n bijeenkomst voor een zaal het woord 
te voeren. In dit geval spraken er, behalve de 
initiatiefnemers, drie bewoners en drie mensen 
uit de filmwereld. Na de insprekers konden de 
gemeenteraadsleden vragen stellen. Geen enkele 
vraag aan de bewoners, wèl aan de filmverte-
genwoordigers. Je vraagt je dan als bewoner 
af of er wel naar je geluisterd is. Des te meer 
omdat ook al bij het maken van de plannen het 
woongenot van de omwonenden kennelijk geen 
rol speelde. 

Als je Utrecht ‘samen wilt maken’ dan moet 
je als gemeente de burgers serieus nemen en 
aanmoedigen om mee te werken aan een beter 
en socialer leefklimaat in de stad. De politiek 
verlangt van de inwoners immers steeds meer 
daadwerkelijke eigen inbreng, bijvoorbeeld bij 
(groen)onderhoud, maar ook bij ondersteuning 
van medebewoners die hulp nodig hebben. 
De nieuwe tijd vraagt om een mentaliteitsveran-
dering, maar dan ook van iedereen. •

Maken we Utrecht wel samen? 
Ben Nijssen

Burgemeester en wethouders hebben participatie een belangrijke rol in hun beleid toe-
bedacht. ‘Utrecht maken we samen’ is het motto van het coalitie-akkoord van het gemeente-
bestuur. Komt het er ook van?

Woningbouwvereniging Mitros verkoopt in de 
Binnenstad een deel van het vooroorlogse woning-
bezit. In de eerste plaats gaat het om de huizen in 
de Brandstraat, tussen Springweg en Oudegracht. 
Ze worden van de hand gedaan als de huidige 
bewoners vertrekken. 
Dankzij een ‘geografische truc’ ziet Mitros mo-
gelijkheden haar bezit in de Binnenstad gelijk te 
houden: ze rekent Pijlsweerd-Zuid voortaan ook 
tot de Binnenstad. Van het geld dat beschikbaar 
komt door verkopen in de dure Binnenstad kan zij 
daar een groter aantal eengezinshuizen bouwen.
De tweehonderd monumenten, die Mitros als  
’bruidsschat’ meekreeg bij de opheffing van het 
gemeentelijk woningbedrijf, blijven, voor zover ze 
niet zijn uitgepond, in het bezit van de woning-
bouwvereniging. Stadsherstel Midden-Nederland 
is de beheerder. Mitros wil op termijn af van 
onzelfstandige woningen (studentenwoningen). 
Zo mogelijk vindt uitruil met woningen van SSH 
plaats. Op den duur keert Mitros vrijwel geheel 
terug naar de kerntaak: verhuur van woningen 
aan minder draagkrachten. Daarom wordt ook het 
buurthuis op de Oudegracht verkocht. •

Mitros verkoopt voor-
oorlogs woningbezit

www.binnenstadskrant.nl

Barre tijden voor de bomen in de Binnenstad. Heel wat moeten er vrezen voor hun leven, heel 
wat zijn er de laatste tijd al gekapt, zoals op de Nieuwegracht, en – op deze foto – op de Neude. 
Dat kappen doet pijn, in de eerste plaats natuurlijk voor de bomen zelf, en verder voor de hele 
stad. •                   © Dick Franssen

Kappen doet pijn



‘Goed eten is belangrijk, zeker voor oudere 
mensen’, zegt Annemarie Vollenberg, manager 
van Huis in de Wijk, de tak van het Bartholo-
meus Gasthuis die allerlei diensten aan (oudere) 
bewoners van de Binnenstad biedt. Brasserie 
Zunte is er één van. ‘Ik kan me goed voor-
stellen dat niet iedereen altijd zin heeft om te 
koken. Ze zijn dan heel welkom bij ons. We 
hebben ook tafels waar alleenstaanden kunnen 
aanschuiven. Voor een voorgerecht rekenen we 
2,75 euro, voor een hoofdgerecht 9,50 en voor 
een toetje 2,25. Met het geld dat we daarvan 
overhouden kunnen we mensen met een U-pas 
dezelfde drie gangen-maaltijd aanbieden voor 
8,50. U voor U noemen we dat, zo helpen we 
elkaar. Ik vind dat een prachtige gedachte.’

Afwisselend
Bas Meyer, kok in het Bartholomeus: ‘Vers 
eten, zoveel mogelijk biologisch en uit de eigen 
streek. In de winter vaker een stamppotje, 
‘s zomers vaker sla en zomergroenten. Ik heb 

zorg en 
hoop U voor U in Brasserie Zunte 

Kok Bas Meyer en gastheer Peter Nagtegaal © Job de Jong
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Resto VanHarte kookt voor de Binnenstad 

Woensdagmiddag wordt buurthuismiddag 

Het programma tot de zomer van buurthuis In de 
3 Krone, Oudegracht 227, is zeer gevarieerd, van 
schilderen voor kinderen en volwassenen tot een 
cursus in wonderen. Ook een cursussen over de 
kunst & cultuur en een lessenreeks kunstgeschie-
denis staan geprogrammeerd. De grote koren 
Grachtensmart en Zangria repeteren in het buurt-
huis, evenals de toneelgroepen ‘Brood en Spelen’ 
en ‘Dat geloof ik niet!’ Het koor ‘Zeeliederen aan 
de Gracht’ zoekt versterking en heeft op vrijdag-
avond nog plaatsen beschikbaar.
Het voortbestaan van In de 3 Krone is onzeker 
omdat eigenaar Mitros het pand wil verkopen. 
Daarom hoopt het bestuur dat veel mensen de 
faceboek-pagina van het buurthuis zullen ‘liken’. 
‘Wij maken ons sterk voor het vinden van alterna-
tieven voor (of behouden van) ons buurthuis. Hoe 

groter onze community, des te sterker we staan.’
Samen met Resto VanHarte wil het bestuur de 
maandelijkse buurtmaaltijd, opgeluisterd met op-
tredens, voortzetten. Informatie en reserveren kan 
via www.restoVanHarte.nl

Kledingbeurs
Vanaf woensdagmiddag 21 januari is er weke-
lijks een ‘open inloop’. Bewoners kunnen dan 
in terecht voor een kop thee met wat lekkers, 
het maken van een praatje of het spelen van 
spelletjes. Er is een leestafel en soms zijn er korte 
voordrachten. Op zondagmiddag 25 januari is er 
een nieuwjaarsborrel. De maandelijkse kleding- en 
speelgoedbeurs is er weer vanaf 7 februari. 
Voor het huren van een verkooptafel aanmelden 
bij Ellen (zie website).
Financiële steun is belangrijk. Meld u aan als dona-
teur of vrijwilliger via www.inde3krone.nl. •

Free wifi in winkelgebied

Sinds 1 januari is er gratis wifi in de meeste 
winkelstraten van de Binnenstad. Enkele winkel-
straten buiten de singels hadden al bereik sinds 
half december. De gemeente beloofde twee jaar 
geleden dat ‘de Binnenstad’ free wifi zou krijgen, 
maar kennelijk gaat het alleen om winkel-
straten. Maar ook in het winkelgebied is het net 
nog niet dekkend. Een deel van het Oudkerkhof 
bijvoorbeeld was begin januari wifi-loos, evenals 
de Domstraat. •

Het moest er gewoon een keer van komen en 
eindelijk is het dan zover: een cursus over tweedui-
zend jaar kunst in Utrecht. Ze wordt gehouden in 
de werfkelder van buurthuis In de 3 Krone.
Samenstelster kunsthistorica Muriel de Beer kwam 
na een reeks thematische stadswandelingen op 
het idee een lessenreeks over Utrecht te maken. 
Afgelopen najaar ging de cusus als pilot van start. 
‘De meeste cursisten waren geboren en geto-
gen Utrechters en wisten leuke anekdotes toe 
te voegen aan mijn verhalen. We deelden onze 
gezamenlijke liefde voor de stad. Dat schept een 
enorme band.’
De ‘Domstadcursus’ bestaat uit tien lessen en 
wordt gegeven op donderdagmiddag en loopt tot 
21 mei. Kosten 170 euro, inclusief koffie en wat 
lekkers.

Voor meer informatie en inschrijven: 
www.inde3krone.nl of Kunstmuriel@hotmail.com •

Cursus 2000 jaar 
kunst in Utrecht

De buurtgroep Wijk C West die al jarenlang 
opkomt voor de leefbaarheid en de veiligheid 
in de wijk heeft dringend behoefte aan nieuwe 
mensen. ‘Eens in de zes weken zien we elkaar 
een uurtje en maken we plannen. Maar met 
zijn vieren komen we aan lang niet alles toe. 
Dus zoeken we versterking.’
De groep organiseert veegacties, buurtmaal-
tijden en maandelijkse borrels en onderhoudt 
contacten met de gemeente, het Wijkbureau 
Binnenstad, de politie en de Wijkraad.
Bewoners van Wijk C West, die zin en tijd om 
mee te denken en/of te helpen, kunnen con-
tact opnemen met Corrie Huiding-Stomp, 
tel. 030-2321423, corrie.huiding@gmail.com • 

Wijk C West zoekt 
versterking

een hekel aan diepvries. Doordat we elke dag 
vers koken is het soms wel eten wat de pot 
schaft. Maar het dagelijks menu is zeer afwisse-
lend en er zit altijd wel iets lekkers bij voor alle 
bezoekers.’ 
Peter Nagtegaal, gastheer in de Brasserie: ‘Het 
leuke is dat iedereen de hele dag kan binnen-
lopen, bewoners van het huis zelf, maar ook 
mensen uit de buurt. We hebben fijne stoelen, 
goede akoestiek, een klassiek muziekje. Wat 
wil je nog meer.’ •

De Dutch Game Garden (DGG) verhuist van 
de Neude naar het Beatrixgebouw. DGG was 
gehuisvest boven het kantoor van ABN/Amro. 
De entrée was zeer onopvallend. De DGG kan 
zich, zo zegt ze, op de nieuwe locatie bij het 
station ‘nog scherper profileren als het epicen-
trum van de Nederlandse gamesindustrie.’ •

Game Garden 
verhuist
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www.wijkraadbinnenstad.nl

Advies over bioscopenkwestie op komst

Naar aanleiding van het verhaal in nummer 5 van 
2014 over de voors en tegens van een tram door 
de Binnenstad zou ik willen zeggen dat volgens 
mij een tram die aan alle veiligheidseisen van deze 
tijd voldoet een te grote ingreep in de Binnenstad is.

Reden 1: hij neemt veel ruimte in en om iedereen 
te beschermen mag niemand de trambaan over-
steken.

Reden 2: de tijd dat de trambaan benut zal wor-
den, zal tussen de één en drie procent van het et-
maal liggen, dus ondoelmatig gebruik van schaars 
oppervlak.

Reden 3: de tram zal ten koste gaan van ander 
essentiële extra vervoerscapaciteit, zoals fietsen en 
toeleveranciers.

Laat grote bussen en trams buiten de Binnen-
stad en zorg in daar voor frequent kleinschalig 
vervoer, bijvoorbeeld op wandelsnelheid rijdende 
elektrische treintjes (zonder rails) met balkon, 
waar je op kunt springen. Zorg ook dat het 
vervoer gezellig is met een muziekje bijvoor-
beeld, zodat het fijn is in de stad. Dan worden 
de Voorstraat en de Nobelstraat ook weer leuke 
winkelstraten. •

Albert Jansen, Wolvenplein 2 B.

In het afgelopen jaar heeft de Wijkraad Binnen-
stad acht adviezen uitgebracht aan het college 
van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding 
van het voornemen een autoluwe Monicabrug te 
realiseren door het knijpen van het autoverkeer 
bij de Daalsetunnel, hebben zes wijkraden ( Bin-
nenstad, West, Noordwest, Noordoost, Overvecht 
en Zuidwest), een gezamenlijk advies opgesteld. 
De wijkraden dringen er bij het college op aan 
om de maatregelen ter verbetering van de lucht-
kwaliteit in de stad in samenhang te bezien en bij 
de invoering daarvan de bewoners, de onder-
nemers en andere direct betrokkenen te betrek-
ken. In 2013 is er een wijkraadpleging gehouden 
over de overlast van de horeca. Tijdens de discus-
sieavond bleek dat men met name veel overlast 
ondervindt van de bezoekers van de snackbars. 
Afgelopen jaar is daarover een advies aan het 
college uitgebracht met het verzoek maatregelen 
te treffen om die overlast te verminderen.
Elders in deze Binnenstadskrant heeft u een 
artikel kunnen lezen over de discussieavond naar 
aanleiding van de wijkraadpleging 2014 over zelf-
redzaamheid en hulpbehoefte. Aan de wijkraad-

pleging hebben veel Binnenstadsbewoners deel 
genomen. De enquête heeft veel bruikbare 
informatie opgeleverd. In 2015 gaan we overleg 
plegen met de oprichter van de buurtteams, de 
buurtteam-ondernemer.
Tijdens de discussieavond hebben zich een tiental 
mensen aangemeld die met ons mee denken 
over het opzetten van een burenhulpcentrale.

De Kade
Het zal u opgevallen zijn dat er nogal wat plan-
nen en initiatieven zijn voor het oprichten van 
een aantal nieuwe bioscopen. Als alle plannen 
worden gerealiseerd, leidt dat een verdubbeling 
van het huidige aantal stoelen en dan hebben 
we meer stoelen dan Rotterdam en Den Haag. 
De gemeente spreekt nu van ‘een gebrekkige 
vertoningssituatie in Utrecht.’ Concrete plannen 
zijn er nu voor twee megabioscopen, op het 
Jaarbeursterrein en bij de A2. Er ligt ook een initi-
atief, dat door de gemeente wordt omarmd, voor 
arthouse-bioscoop De Kade op het Paardenveld 
met zeven of acht zalen en een restaurant.
Er is ook nog een voorstel om het City Theater 
aan de Voorstraat te herontwikkelen. Een goed 
plan om het oude in een slechte bouwkundige 
staat verkerende theater een nieuw leven te ge-

ven. ’t Hoogt zou daar ook prima in passen. De 
Voorstraat kan zo’n initiatief wel gebruiken.
De plannen voor De Kade hebben in Wijk C aan-
leiding gegeven tot grote ongerustheid. Het is 
een aanslag op het toch al weinige groen in de 
buurt en tevens vreest men een nog grotere over-
last van verkeer en parkeerders.
De Kade-plannen zijn voor de wijkraad aanleiding 
om, na een grondige inventarisatie van wat er 
aanwezig is aan bioscopen en wat er nog bij zou 
moeten komen, aan het college van burgemees-
ter en wethouders een advies uit te brengen.

Bewonerspanel
De wijkraad heeft vorig jaar het initiatief geno-
men tot het oprichten van het ‘Bewonerspanel 
wijkraad Binnenstad.’ Inmiddels hebben zich al 
225 bewoners aangemeld. Met het instellen van 
dit panel willen wij het contact met de bewoners 
van de Binnenstad verder versterken. Het geeft 
ons ook de mogelijkheid om zaken snel voor te 
leggen aan de bewoners en omgekeerd kunnen 
bewoners ons ook eenvoudiger bereiken. U kunt 
zich als deelnemer van het panel aanmelden bij 
wijkraadslid Janneke Klein Lankhorst: 
jannekekl@gmail.com.

Hans Dortmond, voorzitter •

Ingezonden

Gezellig treintje

www.binnenstadskrant.nl

De buren laat je niet zitten

De Wijkraad Binnenstad onderzoekt de mo-
gelijkheden voor een ‘burenhulpcentrale’. De 
wijkraad voelt zich gesterkt door het onderzoek 
‘Zelfredzaamheid en hulpbehoefte’ dat het heeft 
laten uitvoeren door I&O Research in Nieuwegein. 
Dat schetst een rooskleurig beeld van de bereid-
heid van bewoners om anderen te helpen. Eind 
november presenteerde de Wijkraad de resul-
taten van het onderzoek op een bijeenkomst in 
de Lutherse Kerk. Er deden 885 bewoners aan 
de enquête mee, bijna tien procent van de 9500 
huishoudens. Twintigers en mensen boven de 
zestig hebben de grootste bereidheid om buurt-
bewoners te helpen. 

Klusje
Gevraagd werd wie af en toe voor iemand een 
klusje doet. Dat blijkt 21 procent te zijn: meestal 
in de vorm van sociaal contact, boodschappen of 
een klusje in huis. Bijna de helft vult in ‘dat wel te 
willen’, vier procent zegt zelf hulp nodig te heb-
ben. Openbaar groen is populair: in de toekomst 
wil dertig procent van de ondervraagden wel 
helpen bij het onderhoud. De onderzoekers con-
cluderen dat ‘de meeste winst’ is te behalen in de 
leeftijd tussen dertig en zestig jaar. In die groep 
zou een kwart vrijwilligerswerk willen doen. Het 

Anne Pols

lijkt echter een sociaal wenselijk antwoord, want 
die groep heeft het al druk met kinderen en werk, 
en vaak ook nog met oude ouders.

Geen dubbel werk doen
De Wijkraad wil nu proberen hulpvraag en –aan-
bod bij elkaar te brengen. Een eventuele ‘bu-
renhulpcentrale’ is niet bedoeld voor structurele 
hulp en is evenmin vervanging van professionele 
zorg. Uit de bijeenkomst klonk de waarschuwing 
om vooral geen dubbel werk te doen, : ‘Er is al 
zoveel.’ Zo zijn er de websites zorgvoorelkaar.
com en handjehelpen.nl. De laatste heeft ook 
vraag en aanbod in de Binnenstad van Utrecht. 
Verder betreurt het Bartholomeus Gasthuis dat 
de ‘Smederij’ niet van de grond komt. Dat is een 
informatiepunt in de hal van het Gasthuis waarin 
de gemeente samenwerkt met welzijnsorgani-
satie UCentraal. Ook daar kunnen vragers en 
aanbieders van hulp worden gekoppeld. Maar, zo 
bleek uit het onderzoek en uit reacties uit de zaal, 
Bartholomeus als ‘Huis in de Wijk’ komt niet – of 
nog niet – uit de verf. •



Binnenstadskrant pagina 19

Wijkbureau Binnenstad

Bewoners rond het Domplein kamp-
ten eind vorig jaar met rattenoverlast 
en meldden dit bij de gemeente. De 
overlast werd in februari en maart 
van dit jaar erger. Bewoners meen-
den dat er een relatie was tussen 
de ratten en de graafactiviteiten bij 
DomUnder. In april was er een bewo-
nersavond over dit onderwerp waar 
onder meer ook Nicolaas Kramp, co-
ordinator plaagdierenbestrijding van 
de gemeente Utrecht, bij aanwezig 
was. Tijdens de avond is besproken 
dat de verantwoordelijkheid voor het 
probleem een gedeelde is en dat be-
woners, ondernemers en gemeente 
samen hiermee aan de slag moesten. 
Voorgesteld werd dat er een onaf-
hankelijk onderzoek zou komen door 
het KAD (Landelijk Kennis- en advies-
centrum Dierplagen), waarbij werd 
afgesproken dat de uitkomsten van 
het rapport door iedereen zouden 
worden nageleefd.

DOENJA Dienstverlening

Theo den Hertog, fotograaf: Willem Mes

De eerste twee wijkspreekuren van dit 
jaar met de wijkwethouder zijn gepland 
op dinsdag 20 januari en dinsdag 
10 februari. U kunt terecht op het 
wijkspreekuur met ideeën, plannen 
en onderwerpen over de Binnenstad. 
Het spreekuur begint om 18.00 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

Geslaagde samenwerking 
verjaagt ratten

Het KAD is bij veel ondernemers en 
bewoners langs geweest en heeft 
ter plekke onderzocht of er ratten 
aanwezig waren, hoe dat kwam 
en heeft tegelijk tips gegeven over 
wat men kan doen om de aanwe-
zigheid van ratten te voorkomen. 
Uit het onderzoek van de KAD en 
de inventarisatie van de gemeente 
kwam een aantal (oor)zaken zoals 
de aanwezigheid van voedselresten 
op terreinen, gebreken in de aan-
sluitingen op de riolering, rommel 
in kelders (dat nestgelegenheid 
voor ratten biedt) en te hoog 
struikgewas. De rattenoverlast 
bleek relatief mee te vallen: bij 
vier van de 255 adressen werden 
rattensporen aangetroffen. Ook 
werd vastgesteld door het KAD dat 
er geen relatie was tussen de graaf-
werkzaamheden bij DomUnder en 
de rattenoverlast.

Omzien naar elkaar en méé-
doen in de maatschappij. Daar 
zet de Utrechtse welzijnsorga-
nisatie DOENJA Dienstverlening 
zich voor in. Nieuwe directeur 
Theo den Hertog: ‘Participeren 
geeft mensen veel voldoening.’
 
Zelf groeide hij op in een dorp en 
dat motiveert Theo den Hertog juist 
om in een stad als Utrecht aan de 
slag te gaan: ‘In mijn geboortedorp 
woonde 650 man en iedereen 
zag naar elkaar om. Het lijkt me 
mooi om die sociale cohesie ook in 
de stad te bereiken. Hier zou het 
evengoed vanzelfsprekend moeten 
zijn dat je je inzet voor de samen-
leving.’

Verbinden
DOENJA bemiddelt tussen mensen 
die zorg of hulp nodig hebben en 
mensen die zorg kunnen bieden. 
‘We zijn sociaal makelaars en we 
verbinden mensen en organisaties. 
Het uiteindelijk doel is om een 
goedwerkende participatiemaat-

schappij te creëren waarin burgers 
zélf een grotere rol spelen. Daarbij 
werken we nauw samen met de ge-
meente en het Wijkbureau, met 
actieve bewoners en tal van organisa-
ties in de stad. Als er een bewoners-
vraag binnenkomt, zoals een verzoek 
om speelruimte in de Binnenstad, 
gaan we samen in gesprek met alle 
betrokkenen om te bekijken wat 
haalbaar is.’

Opbouwen
Wat de nieuwe directeur vooral op-
valt, is de positieve sfeer binnen het 
welzijnswerk. ‘We kijken naar wat 
mensen wél kunnen. We zijn echt 
bezig met opbouwen. Ik zie mooie 
initiatieven: zo is er in Leidsche Rijn 
een fietsenkelder omgebouwd tot 
een buurtkamer voor ouderen, ‘het 
Seniorennest.’ De senioren beheren 
de ruimte zelf en zijn daar heel trots 
op. Voor mij is dat participeren in 
optima forma.’ Een ander voorbeeld 
is speeltuin De Kleine Dom in de 
Binnenstad. ‘Doel van de gemeente 
is dat de sociaal makelaars zich meer 

terugtrekken uit het beheer ervan en 
dat is voor iedereen best wennen. 
Gelukkig komen er mooie initiatie-
ven van bewoners zoals een peuter-
club en een kinderdisco in De Kleine 
Dom. DOENJA ondersteunt daarbij, 
brengt ouders met elkaar in contact 
en geeft tips.’

Veranderen
De winst van zelf meedoen is groot, 

Foto: Kees Geldof

Op basis van het onderzoek en de 
inventarisatie is actie ondernomen 
door alle betrokken partijen. Met 
resultaat! De overlast is verminderd. 
Eind november is er nog een bewo-
nersavond gehouden waar de ge-
meente en een medewerker van het 
KAD een terugkoppeling gaven. De 
gemeente heeft aangeboden over 
een half jaar nog eens te peilen of 

bewoners en bedrijven de benodig-
de maatregelen hebben getroffen 
en of de genomen acties geholpen 
hebben.

Heeft u last van ratten of plaag-
dieren? Raadpleeg dan het digitale 
loket van gemeente Utrecht voor 
nadere informatie, via www.utrecht.
nl/ongediertebestrijding •

‘Burgers nemen nu zélf het initiatief’

volgens Den Hertog. ‘Als mensen 
zien wat er verandert door hun 
inzet, geeft dat veel voldoening 
en betrokkenheid. Zo sprak ik bij 
een andere speeltuin een actieve 
ouder. Hij was eigenlijk van plan 
om te verhuizen, maar door zijn 
inzet voelde hij zich zo verbonden 
met zijn wijk, dat hij besloot te 
blijven.’ •
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‘Een speelplek om trots op te zijn’

Oude toestellen. Betontegels. Een vieze 
zandbak. De oude speelplek achter het 
Centraal Museum was hard toe aan 
een complete transformatie, vonden 
Binnenstadbewoners Sanne Pinxteren 
en Joke van der Glas. Samen schreven 
ze een plan om het college van B&W te 
overtuigen. Ze wekten enthousiasme 
bij buurtbewoners en haalden vele 
handtekeningen binnen, onder meer 
via de Agatha Snellenschool en Kinder-
dagverblijf Willemijne. De initiatiefne-

mers zochten én kregen instemming 
van partijen in de buurt, zoals het 
Centraal Museum en stichting Singel- 
gebied Utrecht. Ook de gemeente 
bleek enthousiast over hun plan.

Natuurlijk
Het is koud en regenachtig op de dag 
van de opening, vrijdag 12 december. 
Maar dat deert de aanwezige kinderen 
niet. Zij klimmen meteen op de met 
vlaggetjes versierde toestellen. 

Wijkbureau Binnenstad

Een mooie, vernieuwde speelplek in het Zocherpark achter het 
Centraal Museum. Dat is het resultaat van het initiatief dat twee 
Utrechtse moeders namen. Op 12 december opende wethouder 
Kees Geldof ‘Het Kleine Bos’. De herinrichting is betaald uit het 
Leefbaarheidsbudget.

Heeft u te maken met onveilige situaties of overlast? Of heeft u oplossingen 
en ideeën? De belangrijkste telefoonnummers vindt u onder het kopje 
Meldingen en belangrijke contactgegevens op www.utrecht.nl/veiligheid •

Omgeving Ledig Erf dit jaar 
op de schop

“Initiatiefneemsters, wethouder Kees Geldof en parkcoördinator Wim Horst met de 
kinderen uit speelplek Het Kleine Bos.”

‘We wilden een mooiere, veiligere en 
meer uitdagende speelplek’, zegt 
initiatiefneemster Sanne Pinxteren. 
‘Een speelplek die bovendien beter 
past in het Zocherpark eromheen. 
Daarom hebben we een transparant 
ontwerp gemaakt, met natuurlijke 
kleuren. In dit hele traject zijn we 
enorm geholpen door twee mensen 
van de gemeente: teamleider speel-
voorzieningen John Zom en park-
coördinator Wim Horst. Zij waren erg 
enthousiast en deskundig en hebben 
gezorgd dat onze wensen voor de 
inrichting werkelijkheid werden.’

Zocher
Uit de auto van Wim Horst klinken 
intussen vrolijke kinderliedjes. Hij vindt 
de speelplek prachtig. ‘Het Zocherpark 
is een Rijksmonument en heeft een 

hoge beschermingsstatus. We vonden 
het dan ook belangrijk dat deze plek 
‘in de geest van Zocher’ zou worden. 
Dat is zeker gelukt. De toestellen zijn 
van acaciahout. En de veilige, giet-
rubberen vloer heeft de uitstraling van 
houtsnippers.’
‘Vandaag is het feest’, zegt wet-
houder Kees Geldof even later als hij 
de speelplek officieel opent. ‘We zijn 
een plek rijker waar we trots op mogen 
zijn. En dat dankzij het initiatief van 
twee bewoners en de goede samen-
werking tussen bewoners, organisaties 
en gemeente.’

Hebt u ook een goed idee om 
de leefbaarheid in uw buurt te 
vergroten? Neem dan contact op 
met Wijkbureau Binnenstad via 
030-286 00 00 •

Het Ledig Erf, een stukje Catharijne-
singel, de Tolsteegsingel en de twee 
bruggen in dit gebied zijn nodig 
aan onderhoud toe. In de periode 
mei tot september 2015 combineert 
de gemeente daarom een aantal 
werkzaamheden in dit gebied. De 
uitvoeringsperiode is afgestemd op 
voorafgaande werken in de buurt, 
zoals de Albatrosstraat, vervolgens 
de Tour de France en tenslotte de 
werkzaamheden die nog gepland 
staan in de buurten rondom het 
Ledig Erf. 

De laatste twee weken van mei is het 
asfalt op het Ledig Erf en een deel van 
de Catharijnesingel aan de beurt. De 
weg wordt ook meteen ‘obstakelvrij’ 
gemaakt; lantaarnpalen, verkeersheuvels 
en verkeerslichten worden tijdelijk weg-
gehaald, zodat de Tour hier begin juli 
vlotjes overheen kan. Direct ná de Tour 
start de herinrichting van de Tolsteeg-
singel, het herstel van de funderingen 
van de Kromme Rijnbrug en Looierbrug 
én werkt de gemeente aan de door-
stroom van fietsers in dit gebied.

Overlast en nachtwerk
Onderhoud geeft overlast, maar door 
de werkzaamheden gecombineerd uit 
te voeren wordt deze zoveel mogelijk 
beperkt tot één relatief korte periode. 
De overlast wordt zoveel mogelijk 
beperkt door werkzaamheden in de 
zomer te plannen. Het is dan rustiger 
op de wegen en de bussen rijden een 
zomerdienstregeling.

Bij werk met een korte uitvoerings-
periode en op zo’n drukke verkeersrou-
te, is avond- en nachtwerk onvermij-
delijk. De laatste twee weken van mei 
werkt de gemeente Utrecht zelfs alleen 
’s nachts. De meest overlast gevende 
werkzaamheden zoals frezen worden 
wel overdag of ’s avonds uitgevoerd. 
Woningen en bedrijven in het werkge-
bied blijven bereikbaar, al moeten auto’s 
soms verder van huis geparkeerd wor-
den. Fietsers en voetgangers kunnen 
veilig langs of over het werk rijden en 
lopen. Voor autoverkeer gelden om-
leidingsroutes én waar nodig inzet van 
verkeersregelaars, die ervoor zorgen dat 
de binnenstad tijdens het werk zoveel 
mogelijk bereikbaar blijft. •

Heel Utrecht kleurt geel in 2015!

De mooist versierde straat in de vier Tourkleuren, een festival rondom het 
thema fietsen, een buurtbarbecue met gele cocktail. De eerste buurtinitiatieven 
rondom de Tour zijn binnen. Heeft u ook een idee? Meld uw initiatief dan 
aan bij jouw wijkbureau en wellicht kun je via het leefbaarheidsbudget 
www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget een beroep doen voor een financiële bij-
drage. Belangrijk is dat uw plan of idee ten goede komt aan de hele wijk, buurt 
of straat. Ook moeten andere buurtbewoners en ondernemers erachter staan.

Doet u al mee?
Door de komst van hét wielerspektakel is er ook een mooi aanbod in iedere 
wijk met als centraal uitgangspunt de fiets. Vanaf 100 dagen voor Le Grand 
Départ, dus van 26 maart tot 4 juli, kunt u gratis deelnemen aan verschillende 
fietsactiviteiten zoals Fietsdeals, Bike Repair Café, Fietslessen, Routes en 
tochten en Wijkevent Utrecht fietst! Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar: utrechtfietst@hartenvoorsport.nl

Kijk op de site van de Tour voor een uitgebreid activiteiten programma in 
de stad en de route door o.a. de Binnenstad. Ook kunt u zich hier aanmelden 
voor de nieuwsbrief of aanmelden als vrijwilliger en nog veel meer: 
www.tourdefranceutrecht.com •
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Wijkbureau Binnenstad

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

Geurende boom
Er is geen mooier bloeiende en beter 
geurende boom dan deze boom, de 
‘Clerodendrum trichotonum’ ook 
wel bekend als de Pindakaasboom. 
De bloemen ruiken een hele tijd lang 
zwaar zoetig. Met de zuidwesten-
wind waait deze bloemengeur de NV 
Huistuin in. Bij kneuzen van de twij-
gen (wat men uiteraard alleen mag 
doen met takken die uit de boom zijn 
gevallen) komt er een pindakaasach-
tig luchtje vrij, vandaar de bijnaam.

Vergroening van de A.B.C.-straat 
Zowel de Pindakaasboom als de 
vergroening van de A.B.C.-straat zijn 
voorbeelden van de eerste resultaten 
van het wijkgroenplan uit de 
Binnenstad. De andere projecten 
uit het wijkgroenplan Binnenstad 
worden in 2015 uitgevoerd. 

Meer over het wijkgroenplan is te 
vinden op: 
www.utrecht.nl/groenbeleid/wijk-
groenplannen/binnenstad •

Wijkonderhoudsploeg van Stadswerken met initiatiefneemster.

Praat op maandag 26 januari mee hoe Utrecht de beste fiets-
stad ter wereld kan worden. 
Utrechters en bezoekers fietsen vaak en veel door de stad. Dan is het 
prettig als dit soepel verloopt. Heeft u goede fiets-ideeën? Tot 20 
januari kunt u zich aanmelden voor het Stadsgesprek. Meer informatie 
is te vinden op www.utrecht.nl/stadsgesprekfiets •

Stadsgesprek Utrecht fietst! 

Het leefbaarheidsbudget voor 
uw initiatief 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:
• Opknappen van de speelplek in het Zocherplantsoen. 
 Deze speelplek heeft van de initiatiefnemers een nieuwe naam
 gekregen: ‘Het Kleine Bos’.
• Organiseren van buurtbijeenkomsten door Crowd Effect: de 
 ‘interactieve binnenstad buurttentoonstelling’ waar actieve wijk-
 bewoners hun idee van de wijk tentoonstellen.

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

    Pindakaasboom in NV Huistuin

    Een van de initiatieven uit het Wijkgroeplan 
Binnenstad

    Resultaten onderzoek overlast Lepelenburg

Eind 2014 is de commissie Mens en 
Samenleving van de gemeenteraad 
geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek naar de overlast in 
park Lepelenburg. 
Het onderzoeksrapport en de brief 
aan de commissie kunt u inzien op: 
www.utrecht.nl/binnenstad 

Conclusie
De uitkomsten van dit onderzoek 
wijzen op een aanzienlijke afname 
van de overlast. Desondanks ervaart 
ruim de helft van de omwonenden 
nog overlast. De extra inzet van 

politie en toezicht en handhaving 
van de gemeente wordt daarom 
gecontinueerd. Daarnaast blijft 
Stadwerken inzetten op het schoon 
houden van het park. Tenslotte wen-
sen bezoekers meer en betere toilet-
voorzieningen. Dit wordt momenteel 
opgepakt door de gemeentelijke 
afdeling Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkelingen (REO). 
Indien u vragen heeft over het 
onderzoek dan kunt u contact opne-
men met de afdeling Veiligheid via 
telefoon 030-286 00 00 of e-mail: 
secretariaatveiligheid@utrecht.nl •

    Buurtteamorganisaties van start 
in de Binnenstad

Vanaf januari 2015 zijn de 18 Utrechtse buurtteams van start gegaan. 
Zij gaan aan de slag met hun nieuwe taken in de zorg aan bewoners van de 
stad. In totaal werken er 324 professionele hulpverleners bij de buurtteams. 
Het Buurtteam is het aanspreekpunt voor bewoners die vastlopen met vragen 
rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, 
psychische problemen, schulden, eenzaamheid en overlast. Voor fysieke 
problemen en medische zorg blijft de huisarts het eerste aanspreekpunt.
Het Buurtteam Binnenstad is gevestigd op de Nobelstaart 2a en bereikbaar 
via binnenstad@buurtteamsutrecht.nl. Voor meer informatie en contact-
gegevens kijk op www.buurtteamsutrecht.nl •

Eind november is in de NV Huistuin, de tuin achter het voormalig 
Tivoli, de favoriete boom van initiatiefneemster Truus van der Weijden 
geplant. Het is een aanvraag geweest uit het Wijkgroepplan en is uitge-
voerd door de wijkonderhoudsploeg van Stadswerken samen met Jan 
Broertjes, de voorman van Groen voor de Binnenstad. Ook is in deze 
periode een start gemaakt met het vergroenen van de A.B.C.-staat.



Oudste dochters

Assertiviteit en de vaardigheid om hun wensen uit te 
spreken zijn over het algemeen niet hun voornaamste 
karaktertrekken. Ze zijn opgevoed in de overtuiging 
dat bescheidenheid een belangrijke deugd is in het 
algemeen en voor meisjes al helemaal. Ze voeden 
hun eigen dochters en kleindochters geëmancipeerder 
op, maar zijn blij dat die een beroep op hen doen. Ze 
voelen zich verantwoordelijk voor het sociale leven en 
de ondersteuning van hun ouders. Ze zijn de ruggen-
graat; of het nou gaat om het eigen gezin, de club 
vrienden en vriendinnen of de straat. Mijn schoon-
moeder was er een, mijn moeder is er een, meerdere 
kennissen herken ik erin: de oudste dochter. Oudste 
dochters, ze zijn overal. Met een piek in de generatie 
Nederlanders die zijn opgegroeid in de jaren vijftig. 
En met een piek in de van origine niet-westerse 
gezinnen. De stille en harde werkers.
Natuurlijk zijn er ook mannen die zich als oudste 
dochter opstellen, of oudste dochters die eigenlijk 
de jongste of een middelste dochter zijn. Kijk maar 
om je heen: ook jij herkent de oudste dochters in je 
familie, je kennissenkring, je straat.

Verantwoordelijkheid nemen
Zijn oudste dochters de ruggengraat van onze partici-
patiemaatschappij? In elk geval zijn het stille werkers 
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Met oog 
voor de soms onzichtbare behoeften van anderen en 
gedreven om daarop in te spelen. Soms opdringerig, 
maar altijd vanuit oprecht betrokken intenties. Ze 
zijn vaak degenen waar het in een jonger gezin op 
aankomt als er extra zorg nodig is voor broertjes of 
zusjes. Of in een volwassen gezin als de ouders extra 
ondersteuning nodig hebben.
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Binnenstadskrant pagina 22

Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen op de 
hulp kunnen blijven rekenen die zij nodig heb-
ben. Goede huishoudelijke hulp voorkomt ergere 
problemen en kan helpen op tijd te signaleren als 
hulp nodig is. Tijdens de begrotingsbehandeling 
hebben wij dan ook voorgesteld om hier extra geld 
voor uit te trekken uit de eigen ‘gemeentelijke’ kas. 
Helaas kregen wij daar geen steun voor van andere 
partijen: zij willen het budget beperken tot het geld 
dat van de Rijksoverheid naar Utrecht toe komt. 
Dat betekent dat veel inwoners van onze stad hun 
huishoudelijke hulp zien teruggaan van 4,5 of 6 uur 
per week naar maar anderhalf.
Onder druk van het CDA en andere partijen beloof-
de het college van B en W wel een extra controle te 

Zorgen over zorg

Het stille voor-
beeld van een stille 
werker.

Onlangs deelde de gemeente een prijs uit voor het 
beste vrijwilligersinitiatief. Meer dan vijftig organi-
saties, initiatieven en inwoners waren opgegeven. 
Sommigen heel jong, anderen hebben zich al vele 
jaren zich bewezen. Initiatieven met veel of weinig 
vrijwilligers, in alle soorten en maten, in alle kleuren 
van de regenboog. Met als gemeenschappelijke 
karakter dat mensen zich voor niets, onbetaald en 
zonder enige verplichting inzetten voor hun taak. 
Daar mogen we ons petje diep voor afnemen.
Naast de prijs voor het beste initiatief, was er ook 
een prijs voor de vrijwilliger van het jaar. Hoewel er 
naar schatting ongeveer honderdduizend (!) vrijwil-
ligers in Utrecht actief zijn, kreeg de jury daarvoor 
veel minder aanmeldingen. Bovendien bedankte één 
van de genomineerden voor de nominatie. Hoewel 
het een echte duizendpoot was, op tal van terreinen 
actief en in allerlei instellingen, een prijs wilde die 
persoon daarvoor niet hebben.
Op het festival waar de prijs werd uitgedeeld en ik 
in de jury mocht zitten, werd speciaal stilgestaan bij 
deze keuze. Iemand die in stilte zijn werk wil doen. 
Zelfs niet als anderen hem een prijs gunnen. Deze 
persoon is voor mij het stille voorbeeld van een stille 
werker. En ik denk dat hij niet alleen een voorbeeld 
voor mij is, maar voor veel meer Utrechters. Een 
mens zonder valse, maar met oprechte bescheiden-
heid. Geen zin om aanzien van anderen te krijgen, 
maar zin om iets voor anderen te doen. De rest is 
ook maar tijdverlies, nietwaar?

Maarten van Ooijen, fractievoorzitter •

De behoefte van de ander zien ze als belangrijker 
dan die van hunzelf. En dus zijn ze vatbaar voor 
oververmoeidheid en burn-out.
Heel veel mensen zouden willen dat de overheid zich 
opstelt als de oudste dochter. Zorgzaam en terug-
getrokken, verantwoordelijkheden overnemend en 
enigszins opdringerig. Terwijl de participatiemaat-
schappij er juist om vraagt dat iedereen af en toe de 
deugden van de oudste dochter laat zien. Als liberaal 
ben ik ervan overtuigd dat mensen van nature zorg 
dragen voor de mensen om zich heen. En wens ik 
eenieder toe dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt 
voor de wensen en behoeften in zijn leven. Daarmee 
creëren mensen namelijk de vrijheid om hun eigen 
leven zelf vorm te geven. Want er is geen oudste 
dochter die beter weet hoe jij wil leven dan jijzelf.

Judith Tielen, raadslid •

doen, maar wij merken dat de onrust die het beleid 
veroorzaakt al groot is. Het CDA is ervan overtuigd 
dat gemeenten beter in staat zijn om voor huishou-
delijke hulp te zorgen dan het ministerie, maar had 
graag gezien dat we het in één keer goed deden. 
Heeft u huishoudelijke hulp en merkt u de effecten 
van de korting? Dan horen wij graag uw ervaringen.

Markten
Het CDA heeft in december een notitie gepresen-
teerd over de Utrechtse markten. In een aantal 
wijken lopen die slecht, maar in de Binnenstad 
zien we nog veel bezoekers op de warenmarkt op 
het Vredenburg en op de ‘themamarkten’, zoals 
de lapjesmarkt en de bloemenmarkt. In december 
kwamen daar de kerstmarkten bij.
Wij zoeken naar manieren om de markten te 
versterken. Bijvoorbeeld door extra fietsparkeer-
plaatsen, zodat ze beter bereikbaar worden. Ook 
hoorden we de wens om een avondmarkt toe te 
staan (tot bijvoorbeeld 20.00 uur), zodat mensen na 
hun werk ook nog even langs de kramen kunnen 
lopen. Komend jaar gaan we daarover verder met 
het college in gesprek. Heeft u wensen of ideeën? 
Onze fractiemedewerkers Martin en Doena helpen u 
graag verder als u contact opneemt via 
cda@utrecht.nl of op 030-2861123. •

Als de week begint is het Vredenburg vrijwel leeg en kan er volop ‘gestofzuigd’ worden. Zie pag. 12 en 13 
© Gerard Arninkhof 
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Vr 16 Pieterskerk
20.15 Cappella Pratensis 
olv Stratton Bull: Josquin 
in Rome; Josquin, Missa 
Ave maris stella, motetten, 
gregoriaans; € 19,50/15

Za 17 Schillertheater
14.30 Johannette Zomer 
(sopraan), Frans Fiselier 
(bariton),  Roele Kok 
(piano) en Peter Lusse 
(acteur): De bruiloft van 
Figaro; Mozart in een 
bewerking van Ivo de Wijs; 
€ 17,50/10/7,50

Za 17 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: koor, solisten en 
orkest van de Dom-
cantorij olv Remco de 
Graas; Mendelssohn, 
Te Deum; collecte

Zo 22 Kunstruimte 
KUUB
20.00 Vanvitelli Trio; 
werken van o.a. Locatelli, 
Vivaldi en Samama; € 20

Vr 23 Pieterskerk
20.15 Vocaal Ensemble 
Coqu olv Benjamin Bakker 
mmv Iason Marmaras 
(orgel) en cellist: Immortal 
Bach; werken van Nystedt, 
Mead, Whitacre, Tomkins, 
Sandström en Bach; 
€ 15/10

za 24 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
werken van Bach, Pepping 
en Distler; collecte

Za 24 Janskerk
19.30 The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Italiaaanse barok; 
€70

Za 24 Geertekerk
20.15 Trajecti Voces olv 
Dirkjan Horringa mmv 
Arezzo Ensemble: Requiem 
voor Mozart; Mozart, 
Requiem, Maurerische 
Trauermusik, ouverture en 
enkele koordelen uit de 
Zauberflöte en Ave verum 
Corpus; € 23/10

Zo 25 Bartholomeus-
gasthuis
11.00 Musicians 
Worldwide; € 4,50

Zo 25 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Russische 
Vesper; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Za 31 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Cantores Martini 
olv Remco de Graas; 
Messe de Tournai in 
Purificatione Beata Maria 
Virginis; collecte

Za 31 Janskerk
20.00 Cantatrix olv 
Geert-Jan van Beijeren 
Bergen en Henegouwen 
mmv Concerto d’Amster-
dam, Hanneke de Wit 
(sopraan), Anna Traub (alt), 
Rudmer de Vries (tenor ) 
en Frans Fiselier (bariton); 
Händel, Messiah; € 32

Za 31 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra mmv Mar-
nix van den Berg (basset-
hoorn); Brahms, Serenade 
no. 1; Bartók, Roemeense 
Volksdansen; Von Suppé, 
Ouverture 
Die Schöne Galathée; 
Stamitz, Concert voor 
bassethoorn en orkest;  
€ 10/7

FEBRUARI

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 
84 Ich bin vergnügt mit 
meinem Glücke; BWV 
215 openingskoor Preise 
dein Glücke, gesegnetes 
Sachsen; collecte

Vr 6 Pieterskerk
20.15 Kamerkoor VENUS 
olv Rob Vermeulen mmv 
Carel van Reenen en 
Marian Bolt (piano) en 
Mervyn Groot en 
Yung-tuan Ku (slagwerk): 
De waan van de dag; 
De Leeuw, A cette heure 
du jour en Cinq Hymnes; 
Escher, Le vrai visage de la 
paix; Van Platen, Lecture de 
Cioran; € 17,50/12,50

Za 7 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas; werken 
van Bach, Mudde en Kooij; 
collecte

Zo 8 Janskerk
15.00 The Bach Choir 
& Orchestra of the Nether-
lands olv Pieter Jan Leusink; 
Mozart, Krönungsmesse, 
Requiem en aria’s; € 70

Zo 8 Pieterskerk
15.30 Schütz Projectkoor 
olv Pieter Kramers mmv 
Ingrid Wage (sopraan) en 
het Carezza Ensemble: 
Ikonen; Rachmaninov, 
delen uit de Vespers, Pärt, 
Te Deum; € 12,50

Vr 13 Pieterskerk
20.15 Utrechts Vocaal 
Ensemble olv Jeroen 
Spitteler: Van de Wolga 
naar de Rijn; werken 
van o.a. Rachmaninov, 
Brahms, Mauersberger en 
Schnittke; € 15/10

za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
werken van Karg-Elert en 
Guilmant; collecte

Zo 15 Schillertheater
15.00 Liza Bochkareva 
(piano); € 16/14

za 21 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Barokensemble; 
Couperin, Leçons de 
ténèbres en Klaagliederen 
van Jeremia; collecte

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info 
www.scholadavidica.nl

Do 26 Geertekerk
20.00 Musicall Humors: 
Consortmuziek van 
Dowland en Hume; 
€ 23/19

Vr 27 Pieterskerk
20.15 Nederlands 
Kamerkoor olv Daniel 
Reuss: In Amerikaanse 
kringen; werken van 
Wiegerink, Barber, Lang, 
Hill en Lauridsen; 
€ 24,50/12,50

Za 28 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas; Distler, 
Choral Passion en Mo-
tetten voor de Lijdenstijd; 
collecte

MAART

Zo 1 Janskerk
15.00 The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink; Mozart, 
Krönungsmesse, Requiem 
en aria’s; € 70

Zo 1 Geertekerk
19.30 Bachcantatedienst 
olv Gerrit Maas; BWV 93 
Wer nur den lieben Gott 
lässt walten; collecte

Do 5 Nicolaïkerk
20.15 Studenten HKU: 
Opening Festival Nieuwe 
Muziek in de Klaas; 
€ 10/9/5 info: 
www.nicolaiconcerten.nl

Vr 6 Pieterskerk
20.15 Nederlands 
Studenten Kamerkoor olv 
Kurt Bikkembergs: Nirvana 
dharma; werken van o.a. 
Wissink, Rautavaara, Boyd, 
Tippett, Krato en Nees; 
€ 12/10

Vr 6 Nicolaïkerk
20.15 Schreck Ensemble: 
Electronic versus wind en 
strings; € 15/12,50/7,50

za 7 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Jan Hage (orgel); 
Festival Nieuwe Muziek, 
werken van Feldman, 
Schoenberg en Welmers; 
collecte

Za 7 Nicolaïkerk
20.15 Attacca Ensemble 
olv Fokko Oldenhuis mmv 
Feico Deutecom, Berry 
van Berkum en Ko 
Zwanenburg (orgel) en 
een koperensemble olv 
Peter van Dinther; Glass, 
Another Look at
Harmony Part IV; 
Kee, Music and Space; 
€ 15/12,50/7,50 

Zo 8 Binnenstad
12.00 Culturele Zondag: 
Kijken, kijken, kopen; info 
www.culturelezondagen.nl

Zo 8 Tuinzaal 
Centraal Museum
13.00 Tom Wolfs 
(klarinet) en Niek Kleinjan 
(slagwerk); 
€ 5 ook om 15.00

Zo 8 Willibrordkerk
14.00 Kamerkoor 
Saudade olv Vincent Doek: 
Getijdenconcert; collecte

Do 12 K&W Fentener 
van Vlissingenzaal
12.30 Utrecht String 
Quartet; Tanejew, String 
Quintet op.16

Vr 13 Pieterskerk
20.15 Nederlands 
Kamerkoor olv Erik Van 
Nevel: Bach, Bach, Bach; 
motetten van J.S. en 
C.Ph.E. Bach; Nystedt, 
Immortal Bach; 
€24,50/12,50

Za 14 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 15 Janskerk
15.00 The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Bach, Matthäus 
Passion; € 70

Vr 20 Pieterskerk
20.15 Monteverdi 
Kamerkoor Utrecht olv 
Wilko Brouwers mmv 
Marcus Bergink (orgel): 
Ingrediente Domine; 
gregoriaans; werken van 
o.a. Manchicourt, De 
Monte, Nees en Badings

Za 21 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte

Zo 22 Catharina-
kathedraal
14.30 Kathedrale Koor 
olv Gerard Beemster: 
Passieconcert

Zo 22 Geertekerk
15.00 Het Orkest 
Amsterdam olv Jacob 
Slagter mmv Ivo Janssen 
(piano); R. Strauss, Tod 
und Verklarung; Brahms, 
Pianoconcert nr. 2

Zo 22 Janskerk
17.00 Schola Davidica 
olv Lisette Bernt mmv 
Jan Hage (orgel): Choral 
Evensong; collecte; info: 
www.scholadavidica.nl

Vr 27 Jacobikerk
19.00 Cantatrix olv 
Geert-Jan van Beijeren 
Bergen en Henegouwen 
mmv Concerto 
d ’Amsterdam, het Roder 
Jongenskoor en Nico 
v.d. Meel (Evangelist), 
Pierre Mak (Christus), 
Frans Fiselier (bas), Rudmer 
de Vries (tenor), Maria 
Fiselier (alt) en Nele Gramß 
(sopraan); Bach, Matthäus 
Passion; € 28,50

Vr 27 Janskerk
19.00 The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Bach, Matthäus 
Passion; € 70

Vr 27 Pieterskerk
20.15 Utrechtse 
Studenten Cantorij 
olv Fokko Oldenhuis: 
(Non)sense; werken van 
Brahms, Mendselssohn, 
Kratochwil, Jennefelt en 
Riley; € 14/9

Za 28 Jacobikerk
19.00 The Bach Choir 
& Orchestra of the 
Netherlands olv Pieter Jan 
Leusink; Bach, Matthäus 
Passion; € 70

Za 28 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek; collecte
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Liefde in het klein

Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes

hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein

precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo’n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij

liefde in het klein
is van altijd en overal –

Kabouterstalling

Oeke Kruythof

Over de fietsenchaos op de Drift het volgende: 
bij de opening van de ondergrondse stalling onder 
het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek 
(ingang Wittevrouwenstraat) werd ook ik daarheen 
gedirigeerd door de bewakingsdienst. Ik had slechts 
een paar boeken om in de retourautomaat bij de 
hoofdingang (Drift) te deponeren. Een parkeerpro-
bleem van een minuutje, maar ja, regels zijn regels 
en ik wilde de stalling uiteraard best leren kennen. 
Edoch, de fietsenkelder was kennelijk uitgerekend 
door een kabouter. Ik ben lang en heb een hoog 
fietsframe en grote wielen. Mijn fiets paste niet 
op de bovenverdieping van de stalling noch op 
de onderverdieping. Alleen op de fietsenstander 
een beetje in het gangpad kon ik hem parkeren. 
Ik vermoed dat heel veel collega-probeerders dit 
probleem hebben gehad en dus zetten ze de fiets 
gewoon weer op de Drift. Op het binnenplein zelf 
mag je geen fiets neerzetten.

Karel Th. Eisses

Noot redactie: Sinds twee maanden verwijdert 
de gemeente op de Drift alle fietsen die tegen de 
gevels aan de kant van de Letterenbibliotheek staan. 
Aan de overkant is het beleid wat soepeler. •

© Job de Jong

Ingezonden

Drift 2

Mijn voorstel: verplaats het hoofdingang van de bi-
bliotheek naar de binnenplaats en maak op de Drift 
alleen de uitgang. Dan word je gedwongen je fiets 
op de binnenplaats te zetten als je snel binnen wilt. 
De binnenplaats is een ontzettend mooi, ruim, om-
muurd plein waar studenten elkaar gezellig kunnen 
treffen maar het moet echt wat gezelliger worden 
met meer zitmogelijkheden. Ik verzeker je dat dan 
opeens iedereen heel graag zijn fietsen in de stalling 
daar wil neerzetten.

Karen Holt, Plompetorengracht 6AA. •

Ingezonden

De Stichting Behoud Lepelenburg en Omgeving 
vindt dat de gemeente moet optreden tegen de 
uitbater van café ˙t Heerenplein, Lucasbolwerk 1, 
die zonder vergunningen een buitenbar bouwde 
rond een boom in het Zocherplantsoen, een 
rijksmonument. Volgens de stichting is het een 
kwestie van tijd dat de boombast boven de bar flink 
beschadigd raakt. •

De prostitutieramen in de Hardebollenstraat blijven 
in elk geval voorlopig nog leeg. De gemeente heeft 
negatief besloten op een aanvraag van Caja van 
Tolie, een prostituee die samen met een collega een 
soort coöperatie oprichtte. De gemeente vindt dat 
de coöperatie niet aan de nieuwe, strenge Utrecht-
se voorwaarden voldoet. Op het Zandpad schiet 
het ook niet op, Volgens burgemeester Van Zanen 
wordt het zeker voorjaar 2017 voordat de nieuwe 
prostitutiezone open gaat. •

Buikpijn van parkeer-
garage
GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk 
krijgt, zo berichtte zij op Twitter, buikpijn van 
de dertienhonderd ondergrondse parkeer-
plaatsen die Corio op het ogenblik aanlegt 
achter de schutting op het Vredenburg. In 
haar visie moet het aantal parkeerplaatsen in 
de Binnenstad juist afnemen. De bouw van 
de honderd miljoen euro kostende parkeer-
garage is geregeld in de contracten tussen 
de gemeente en Corio. 
Bij GroenLinks zijn intussen twijfels ontstaan 
over het plan van vijftig miljoen euro voor 
een parkeergarage voor ongeveer 750 auto’s 
op het Jaarbeursplein. Particuliere investeer-
ders zijn er niet voor te vinden, dus zou de 
gemeente zelf aan de bak moeten. •

Illegale ‘boombar’

Ramen blijven nog leeg

Spaanse trams
Het Spaanse Construcciones y Auxillar de 
Ferrocarriles gaat de trams leveren voor de 
Uithoflijn. De aannemer van de tramrails is 
de Koninklijke Bam. •

Dynamische palen komen terug
© René Haasbroek


