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Bin nenstads

• Hotspot Ledig Erf
• HC dijt uit
• Fietsenraadsel
• Verkeer afgeknepen
• Onbetaalbare bomen
• Veel stegen op slot

Genieten tot de laatste cent 

Beleefstad
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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

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.binnenstadskrantutrecht.nl 
www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad] 
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site 
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied] 
www.nieuws030.nl [met veel opinie en columns over de stad]
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.  
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Interessante websites

Fotomontage voorpagina © Sjaak Ramakers

Beleefstad
Dick Franssen

In 2000 werd Stadspartij Leefbaar Utrecht met veertien zetels 

de grootste partij in de gemeenteraad. Sommige bewoners 

van de Binnenstad hielden hun hart vast. De ‘caféhouders-

partij’ (de oprichters Henk Westbroek en Broos Schnetz 

dreven samen hardrockcafé Stairway to Heaven op de 

Mariaplaats) zou, zo was hun verwachting, de horeca niets in 

de weg leggen. De Binnenstad zou binnen de kortste keren 

veranderen in een uitgaansparadijs. 

Maar nee hoor. Het door Leefbaar Utrecht gedomineerde 

stadsbestuur voerde een terughoudend vergunningenbeleid. 

Er mochten slechts mondjesmaat kroegen en restaurants bij. 

Zes jaar later – de verkiezingen waren anderhalf jaar uitge-

steld in verband met de annexatie van Vleuten-De Meern – 

werd de Stadspartij weggevaagd. De ‘oude’ partijen konden 

de macht weer onderling verdelen, met belangrijke rollen 

voor D66 en GroenLinks. 

Leefbaar Utrecht had behoudende trekjes. De stad moest 

eigenlijk een overzichtelijk dorp blijven. Al die hoge nieuwe 

gebouwen, dat was maar niks. (Inconsequentie: het was 

wethouder Lenting van de Stadspartij die aan de wieg stond 

van het grootste muziekpaleis van Nederland). 

De machthebbers van nu willen af van het dorpse, het stijve, 

het melancholische. Als je meer bezoekers, meer toeristen wil 

trekken dan moet het anders. De sleutelwoorden van tegen-

woordig zijn reuring, beleving, verpozing, zorgeloos genieten. 

We willen niet alleen startplaats zijn van grote wielerevene-

menten, we willen ook The Passion, we willen ook de Euro-

pese Spelen. De gemeente moedigt ondernemers aan: begin 

hier een hotel, een restaurant, open een terras, verander een 

deel van je winkel in een koffiezaak. 

Het beleid slaat aan. Het zware is eraf. Er ontstaat een licht-

heid die veel mensen deugd doet. Maar voor anderen dreigt 

diezelfde lichtheid al ondraaglijk te worden. •

Als je in de stad woont heb je één voordeel: je hoeft er nooit 

naar toe. Je bent er al.

Je ziet het voordeel pas als iemand van buiten de stad tegen je 

zegt: ‘Wow, woon je in de stád!?’ Het dringt tot je door: Ja, 

je woont in de stad, en dat is dus blijkbaar een bevoorrechte 

positie (voor wie daarbuiten woont). De laatste tijd zegt mijn 

dochter wel eens dat ons huis nogal klein is. ‘Ja, maar we wonen 

wél in de stád, hoe cool is dat?’, zeg ik dan. 

Mijn dochter vertelt namelijk vaak over de riante woningen waar 

haar schoolvriendinnen in wonen. Vrijstaande kasten van huizen, 

met serres en zolders en aanbouwen en schuren, en riante tie-

nerkamers met bankstellen, dakkapellen, balkons en meer.

Maar als die vriendinnen bij haar komen, kijken die op hun beurt 

hun ogen uit in de stad en roepen verrukt uit dat ze hier ook wel 

zouden willen wonen.

Zo had ik een vriend op het platteland van Oost-Groningen. Als 

hij hiernaartoe kwam, vond hij het ‘t leukst om op z’n Groningse 

dooie akkertje even gezellig de stad in te gaan.

Dat was dan altijd in het weekend. En dan zei ik: ‘NU? In het 

weekend? Nee, dat doen we hier niet. In het weekend gaan wij 

juist de stad uit. Het platteland op. Even frisse lucht happen.’

Het voelde als een kloof tussen ons die niet goed viel te over-

bruggen.

Ik weet nog hoe we vroeger wel dagjes ‘naar de stad’ gingen. 

Dat was een uitje, waar je je netjes voor moest aankleden (wat 

ik destijds niet begreep: we gingen toch gewoon de straat op en 

niet bij iemand op bezoek?)

Ik zie me nog aan de hand van mijn moeder huppelen over de 

Vismarkt. Je kon daar toen nog gewoon over de stoep lopen, 

en de stad was voor mij al die leuke verschillende oude stoepjes 

waar je op en af kon springen.

Hoewel ik nu meestal niet meer huppel, is er voor mij in al die 

jaren niet veel veranderd, behalve dat ik ben gaan wonen waar 

ik altijd al naartoe wilde: de grote stad. •                 

Naar de stad 
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De gemeente stimuleert het toerisme om de werk-

gelegenheid op te krikken. Opvallend daarbij is dat 

de bezoekersdruk zich afspeelt op een zeer beperkt 

gebied. Dit komt vooral doordat de ontsluiting van 

de Binnenstad niet altijd even helder is, waardoor 

aantrekkelijke gebieden voor de bezoeker verborgen 

blijven, dit ondanks de kleinschaligheid. Van Caspel: 

‘Door een mooie en heldere inrichting van de buiten-

ruimte en door een meer duidelijke en aantrekkelijke 

routing proberen we de bezoekers te verleiden om 

meer van de Binnenstad te zien. Daarom wordt er 

momenteel veel aandacht besteed aan de herinrichting 

en upgrading van bijvoorbeeld de Mariaplaatsroute 

en straks de Zadelstraat.’ 

Broedkamer

Maar niet alle winkeliers zijn gediend van een 

dergelijke facelift. In de Voorstraat willen sommige 

ondernemers graag de ‘rafelige’ situatie handhaven. 

Zo’n situatie heeft namelijk ook haar charme en 

biedt mogelijkheden als broedkamer voor startende 

bedrijven. Dure herinrichting heeft vaak huurverhoging 

tot gevolg waardoor jonge initiatieven gedoemd 

zijn te mislukken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

de Twijnstaat en de Biltstraat. leuke gebieden waar 

allerlei nieuwe zaakjes komen. 

Van Zeijl: ’Wij hebben veel overleg met de kleine 

ondernemers, maar ook met de grote, en dat gaat 

vrij soepel. We zijn een aantal jaren bezig, er wordt 

een heleboel geld in de Binnenstad gepompt uit het 

Investeringsfonds. Ook investeren particulieren 

miljoenen in projecten zoals De Bijenkorf, 

De Planeet, het postkantoor, de Universiteit etcetera.’

Een mooie en heldere openbare ruimte

De Mariaplaats in recordtempo voorbereid op grote voetgangersstromen en op de Grand Depart © Catja Huijsen

Jacqueline van Eimeren

Ton Verweij en Nico van Laar

Meer lucht

Van Caspel: ‘Balans in de stad vinden wij essentieel. 

Laat die 35 miljoen bezoekers die nu dat A1-winkel-

rondje door het voetgangersgebied lopen ook eens 

richting de musea gaan. Betrek groene en open 

ruimten er bij, zoals de Pandhof, de Oude Hortus en 

de tuin van het Centraal Museum. Dat geeft meer 

lucht. Nu zijn het vooral de Binnenstadsbewoners 

die deze ruimten waarderen.’

Van Zeijl: Meer lucht ontstaat ook door de toename 

van het bevaarbare wateroppervlak. Straks kan je 

met gemak een rondje Merwedekanaal varen. De 

Binnenstad vergroot zich intussen gevoelsmatig met 

gebieden zoals de Nachtegaalstraat, Burgemeester 

Reigerstraat, Oudenoord en Ooster- en Westerkade.’

Authentiek

Om de ‘verrommeling’ tegen te gaan worden er 

over de herinrichting en het onderhoud steeds 

Er verandert de laatste tijd veel in de Binnen-

stad. Dat onderschrijven gemeente-ambtena-

ren Marjon van Caspel en Jan Willem van Zeijl. 

De accenten verschuiven van wonen door 

gezinnen naar wonen door alleenstaanden en 

starters, van winkels naar horeca, van kopen 

naar flaneren, en dit alles vergezeld van een 

onstuitbare toename van het aantal fietsen. 

Oudkerkhof moet zichtbaarder 

Ongeveer dertig miljoen mensen per jaar lopen 

over de Stadhuisbrug, maar slechts vier miljoen 

slaan daar af naar het Oudkerkhof. Kennelijk 

ziet de straat er vanaf de hoek niet aantrekkelijk 

genoeg uit. De 26 miljoen voetgangers die het 

Oudkerkhof overslaan doen zichzelf te kort. 

Voor Utrechtse begrippen zijn er bijzondere 

winkels. Maar hun aantal daalt. Er staan nu al 

zeven panden te huur. 

Op een inloopavond op het stadhuis konden 

omwonenden laatst zien in welke richting de 

gemeente en de ondernemers denken om de 

straat op te krikken. Het parkeren moet anders, 

obstakels moeten verdwijnen, de aankleding moet 

beter. De hoek bij het stadhuis verdient extra aan-

dacht. De zijmuur van het stadhuis is wel erg grijs 

en onaantrekkelijk. Een lange bank zou misschien 

al helpen. Het fietsenrek verderop belemmert het 

zicht op de straat. Het trottoir kan breder.

Eind mei bezocht een deputatie van de gemeente-

raad de Binnenstad om te kijken naar de verbete-

ringen van de openbare ruimte van de laatste tijd 

en naar de veranderde opstelling van sommige 

terrassen. Ook de hoek bij het Oudkerkhof werd 

aangedaan. De raad was er over te spreken dat 

op de Mariaplaats en de Neude de voetganger 

zich niet meer tussen terrasmeubilair door hoeft 

te wurmen. Op de Neude werd ruimte geschapen 

door de rijbaan voor de terrassen tot voetgangers-

gebied te verklaren. •

De afdeling economische zaken van de gemeente 

en veel ondernemers willen graag dat de Donkere 

en Lichte Gaard, de Vismarkt, de Stadhuisbrug en 

de oostkant van de Oudegracht tussen stadhuis 

en Lange Viestraat in elk geval op drukke uren 

wordt afgesloten voor fietsers. Voetgangers en 

fietsers zitten elkaar nu veel te veel in de weg, 

vinden ze. Ze stellen een proef voor. 

De kwestie was in het verleden al meermalen 

aan de orde. Verder dan ‘opperen’ is het nooit 

gekomen. Het grote bezwaar tegen de afsluiting 

is dat er geen aantrekkkelijk alternatief is voor dit 

stukje van de noord-zuid-fietsroute. Er moet 

omgereden worden via Neude, Domstraat, Dom-

plein en Wed. •

Vismarkt zonder fietsers?

meer afspraken gemaakt. Die gaan bijvoorbeeld 

over materiaalgebruik en vereenvoudiging van 

het straatmeubilair. Van Zeijl: ‘Nu gebruiken we 

nog meer dan veertig soorten steentjes en ik weet 

niet hoeveel paaltjes. Dat kan eenvoudiger.’ De 

gemeente is nu bezig een handboek met richtlijnen 

te vervolmaken. 

Volgens Van Caspel en Van Zeijl wil de gemeente 

niet alleen de economische vitaliteit van de Binnen-

stad stimuleren, maar ook de leefbaarheid, waarbij 

het belangrijk is dat er voldoende mensen wonen. 

‘Dat maakt Utrecht juist zo authentiek’ •

Marjon van Caspel is gebiedsmanager van de 

Binnenstad voor Ruimtelijke en Economische 

Ontwikkeling. Jan Willem van Zeijl werkt bij 

Stedenbouw en Planologie en houdt zich voor-

al bezig met de herinrichting van straten. •
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Utrecht is sinds een paar jaar een graag 
geziene gast op lijstjes met steden die je als 
toerist gezien moet hebben. Reisgidsen-
uitgever Lonely Planet plaatste Utrecht in 
2012 in de top 10 van plaatsen die on-
terecht vaak over het hoofd worden gezien 
- in het geval van Utrecht omdat het in de 
schaduw van Amsterdam ligt. 
In 2013 riep het Amerikaanse CNN Travel 
Utrecht uit tot ‘het nieuwe Amsterdam’. 
En dit jaar nog zette een andere grote reis-
boekenuitgever, Rough Guides, Utrecht in 
de top 7 van ‘Europese steden waar je nog 
nooit bent geweest, maar die je wel moet 
bezoeken’.

Volgens Toerisme Utrecht hebben zulke lijstjes, 
die vaak worden overgenomen door kranten 
en websites, zeker invloed op het aantal bui-
tenlanders dat een bezoek brengt aan de stad. 
In 2014 was al een stijging te zien van het 
aantal toeristen. De verwachting van Toerisme 
Utrecht is dat het er 2015 nog meer zullen 
worden. Op zonnige weekenddagen is dat te 
merken in de Binnenstad. Toeristen uit binnen- 
en buitenland zijn te vinden op de Domtoren, 

Meer buitenlandse toeristen verwacht 

Charles Crombach en Erik van Wijk

Hotspot Ledig Erf

Na een lange aanloop is er vaart gekomen in 
de ontwikkeling van nieuwe horeca op het 
Ledig Erf. Naast elkaar openden Stelios en 
Speck na veel gedoe over de terrasvergun-
ning hun deuren. Daarmee is deze mooie plek 
aan de zuidpunt van het centrum eindelijk 
helemaal ingevuld. 

Maar er is méér. Nieuwe eet- en drinkgelegen-
heden hebben zich ook op de Oosterkade en de 
Westerkade gevestigd en brengen daar leven in de 
brouwerij. De kades vormen de aanlooproute van 
en naar het nieuwe treinstation Vaartse Rijn waar 
ook de tram naar de Uithof zal stoppen. 
Het NS-station is helemaal klaar voor grote stro-
men treinreizigers. Maar die moeten nog even 
wachten op de dienstregeling van 2017 als ook de 
verdubbeling van het aantal sporen ten oosten van 
Utrecht CS een feit is.

Waarom zijn de nieuwe horecagelegenheden juist 
hier neergestreken, wat zijn hun verwachtingen? 
En wat vindt de gevestigde horeca hiervan? 
Een vertegenwoordiger van de laatste categorie, 
Jos Stelling, eigenaar van het succesvolle Louis 
Hartlooper Complex (LHC) zegt: ‘Ik ben er wel blij 
mee, nieuwe horeca draagt bij aan de dynamiek 
van de omgeving. Ik weet eigenlijk wel zeker dat 
het LHC ooit de stoot heeft gegeven. Sindsdien 
loopt het publiek uit het centrum via de Oude-
gracht helemaal door naar het Ledig Erf. Zelfs de 
huizenprijzen zijn hier na onze komst gestegen.’
Maar Stelling maakt ook kanttekeningen. ‘Bedenk 
wel, de horeca is een opportunistisch bedrijf. 
Gemiddeld houdt een uitbater het zeven jaar vol. 
Het is een vak. Alleen in Nederland denkt men 
het vaak te kunnen rooien met louter werkstu-
denten. Enthousiast, maar ondeskundig. In LHC 

investeren wij veel in ons personeel. Het moet een 
veilig ontmoetingscentrum zijn, met name voor de 
doelgroep die elders slecht terecht kan: mannen, 
en vooral vrouwen, van 40+. 
De Binnenstad moet als een huiskamer zijn. Nor-
male mensen - dus niet alleen studenten, creatie-
ven en yuppen - moeten zich thuis en uitgedaagd 
voelen. Daar kan de nieuwe horeca rond het Ledig 
Erf aan bijdragen, hoop ik.’

Zwaar achter
Buurman van Louis Hartlooper, aan de overkant 
van de Wijde Doelen, is Mr. Smakers. Smaakma-
ker Erik Scharrenburg: ‘We zijn een single cuisine 
restaurant. Uitsluitend hamburgers, maar zelfs in 
drie vegetarische versies.’ 
Mr. Smakers zat al in de Nobelstraat. ‘Dankzij Louis 
Hartlooper trekt de zaak hier misschien publiek dat 
iets ouder is.’ Voor concurrentie is hij niet bang. 
‘Integendeel, Utrecht loopt qua eet- en terrasplek-
ken zwaar achter bij de andere grote steden. En er 
is nog steeds veel niet-vernieuwende horeca in de 
stad. In deze omgeving gaat dat anders worden.’ 
Zies is een nieuwe wijnbar en bistro bij de ingang 
van de Twijnstraat. Een diepe en strak ingerichte 
ruimte. Francien Slee zegt: ‘Wij willen ons onder-
scheiden van horeca die vooral met studenten 
werkt. Het is een vak, wij leiden onze mensen 
goed op.’ 
Zies zit in een hoekje waar fietsen en terrasstoel-
tjes lastig samengaan. Daar moet bij de nieuwe 
inrichting van de Twijnstraat een oplossing voor 
komen, zeker als het nog drukker wordt door 
passanten van het nieuwe station. 

‘We zien wel’
Schuin tegenover Stelling, aan de overkant van het 
water, huist Goede Vrijdag in een wel héél bijzon-

in de rondvaartboten en op de terrassen op 
de werven. 
In april stemde het college van B&W in met 
het ‘Perspectief Toerisme 2020’ om Utrecht 
als toeristische bestemming verder te versterken. 
De gemeente wil hierbij vooral inzetten op 
het concept ‘live like a local’, oftewel: beleef 
de stad alsof je er woont en niet als een 
toerist die alleen maar even op bezoek komt. 
Websites als Airbnb.com, waarop je een over-
nachting in woonhuizen kunt boeken, spelen 
al enkele jaren in op deze reistrend.

Dagje Utrecht
Mede dankzij de toenemende mediabelangstel-
ling voor Utrecht verwacht de gemeente dat de 
stad meer bekendheid zal krijgen. Dat brengt de 
verwachting met zich mee dat er meer buiten-
landse toeristen vanuit Amsterdam een dagje 
naar Utrecht zullen gaan. Volgens de gemeente 
onderscheidt Utrecht zich van Amsterdam door 
zijn meer kleinschaliger karakter. ‘In Utrecht 
word je niet overspoeld door de toeristen, maar 
stap je net als een local gewoon op je fiets of 
in de sloep of ga je wandelend door de Binnen-
stad’, meldt het Perspectief. 

der gebouw: het brugwachtershuisje. Heel knus met 
twee tafeltjes en een paar krukken. Veel bijzonde-
re soorten frisdrank, koek en cake, en een mooie 
espressomachine. Een wenteltrapje leidt naar het 
kleinste podium van Nederland: een souterrain 
met piano, bankje, wat stoelen en een deur naar 
de aanlegsteiger. Uitbater Emiel Remmelts: ‘Met 
twee vrienden zochten we op de fiets naar moge-
lijkheden om iets te ondernemen na onze studie 
productvormgeving. Bij de gemeente konden we 
de huur van een kunstenaar overnemen. We zien 
wel hoe we het hier verder gaan doen.’ 

Speck, in de nieuwbouw op het Ledig Erf, op de 
hoek van de Gansstraat, ziet er flitsend uit en is 
al meteen druk beklant. Een beetje ruig ingericht: 
staal, hout en witte tegels. Blikvangers zijn de 
entresol, de open keuken en vooral de grote gla-
zen kast waarin enorme brokken vlees hangen te 
rijpen. Voor Joris en Kasper Visser, die ook in de 
Drieharingstraat en in de spectaculaire markhal in 
Rotterdam een zaak hebben, is het geen punt dat 
de horeca rond het Ledig Erf nu plotseling heel 
hard groeit. ‘Maar graag wel een beetje onder-
scheidend en van niveau. De oude horeca doet 
het hier goed. De sfeer rond het Ledig Erf moet 
zijn: we blijven hier nog lekker even hangen.‘

Buurtfunctie
Naast Speck trekt de hoge ruimte en de inrich-
ting van Stelios Kitchen & Bar de aandacht. 
Dochter Christina Metaxas: ‘We willen het eerste 
Griekse grand café van Nederland zijn. Athene 
is een hippe stad geworden, terwijl men in 
Nederland alleen maar die wat oubollige Griekse 
taveernes kent.’ Ze verwacht veel van de nieuwe 
omgeving. ‘Gezellig, Een leuk uitgaanscentrum, 
met een brede keuze, zoals vroeger de Neude.’

Hoezo ‘Ledig’ Erf © Sjaak Ramakers

Rowena Hu uit Hong Kong is één van de buiten-
landse toeristen die een dagje Utrecht doen. 
Ze verblijft een paar dagen met haar man in 
Amsterdam en is één dag op bezoek in Utrecht. 
Ook al is ze er pas een uur, ze vindt Utrecht nu 
al prettiger dan Amsterdam: ‘Minder druk, min-
der commercieel’. Iedereen die Amsterdam kent 
zal dat beamen: In Utrecht is maar één echte 
toeristenwinkel te vinden (op de hoek van de 
Lichte Gaard en de Servetstraat) en in café’s en 
winkels word je nog gewoon in het Nederlands 
aangesproken. Een compleet andere ervaring 
dan op het Amsterdamse Damrak.

Risico
Hier ligt ook meteen de uitdaging voor de 
gemeente. Terwijl groei van het toerisme voor 
een groei aan bestedingen en voor meer banen 
in de stad kan zorgen, wordt ook het risico ver-
groot dat hiermee het huidige kleinschalige ka-
rakter van Utrecht langzaamaan verdwijnt. Zoals 
restaurants die in reisgidsen worden aangepre-
zen als ‘nog niet ontdekt door de massa’ een 
aantal jaren later een stuk minder authentiek 
kunnen zijn. Zowel voor bewoners als toeristen 
geen aanlokkelijk perspectief. •

 
Eén van de nieuwe horeca-initiatieven is Orloff 
aan de Kade (op de Oosterkade) met een groot 
terras dat vooral in de namiddag veel loungers 
trekt die genieten van zon en uitzicht. Manager 
Roos Brink: ‘We willen hier echt een buurt-
functie vervullen. We hebben bijvoorbeeld een 
houtoven voor pizza’s, een leestafel voor koffie-
drinkers en een grote bar voor de avond. 
We hebben een heel goed gevoel bij het Ledig 
Erf en bij al die nieuwe horeca: hoe meer zielen, 
hoe meer aanloop, hoe meer vreugde’ 

Man en Paard
Broei (ook op de Oosterkade) is een interessante 
hybride gelegenheid waar van alles gebeurt. 
Het zit er vol met pratende en werkende zzp’rs. 
Het eten is vegetarisch en komt uit de moestuin 
Maarschalkerweerd. Achter een glazen wand 
zitten de architecten van Man & Paard aan hun 
ontwerpen.
‘Zij wilden naast hun bureau wat horeca ontwik-
kelen,’ zegt Danny Simons, ‘tot wij erin stapten 
en het iets professioneler konden aanpakken. 

Op de Westerkade is de nieuwste loot Koffie 
Leute. Het deelt een pand met een ontwerp-
bureau, een studio en een zeepproducent. 
Dirk: ‘Zo drukken we de kosten. Eerlijk gezegd 
zijn we meer voor het pand gevallen dan voor 
de locatie. Maar er gebeurt van alles en de 
omgeving komt tot bloei. ‘Kneuterigheid is 
waar me mee flirten. Een rommelige huiskamer, 
breien en laptoppen, voor hipsters en buurt-
bewoners.’ •

Zodenbank verhuisd naar Pandhof

In de Pandhof Sinte Marie bij de Mariaplaats is de zodenbank weer opgebouwd, waarvoor in de tuin van het 
Centraal Museum geen plaats meer was. De bakstenen kloostermoppen en de graszoden vol kleine bloeiende planten 
van de oorspronkelijke zodenbank werden voorzichtig verhuisd. In de Pandhof metselden vrijwilligers de bank weer 
net zo op. De zodenbank bestaat uit een dubbele rij bakstenen in een uitgerekte U-vorm. Tussen de bakstenen zit 
aarde en bovenop liggen graszoden met allerlei plantjes. We kennen zulke banken uit de Middeleeuwen. 
Er zijn schilderijen van Maria zittend op een zodenbank. De Pandhof Sinte Marie, met al zijn aan Maria gewijde planten, 
is dus een heel toepasselijk nieuw thuis voor de bank. Straks bloeien er in de graszoden akeleien, madeliefjes, honds-
draf en ereprijs. De zodenbank is niet om op te zitten - daar staan in de Pandhof tuinbanken voor. Maar mocht Maria 
langskomen, dan is zij natuurlijk welkom om op de bank uit te rusten. Op de foto de Pandhof-vrijwilligers Emma van 
den Dool en Claudia Hoejenbos. •

© Patrick van der Sande

Kirsty Westra
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Marijke Brunt

Oorzaak enorme fietsentoename raadselachtig

Naar de oorzaak van die explosieve toename is 
niet veel onderzoek gedaan. Wel is bekend dat 
er in het algemeen vaker en verder wordt gefietst 
(Mobiliteitsbeeld 2014, ministerie van Infrastructuur 
en Milieu). Maar landelijk groeide het fietsverkeer 
niet echt hard: zeven procent tussen 2004 en 2013, 
gemeten naar afgelegde kilometers. Een oorzaak 
is ongetwijfeld de bevolkingstoename. Die is in de 
steden het sterkste en daar zit de fiets dus extra in 
de lift. Dat geldt ook voor Utrecht, dat van 328.000 
inwoners in 2014 zal groeien tot 375.000 over tien 
jaar. Maar een afdoende verklaring is dit niet.

Oude beestjes
Wethouder Van Hooidonk (Groen Links, verkeer) 
wil van Utrecht de beste fietsstad ter wereld maken. 
Er komt een Actieplan Utrecht Fietst. Daarvoor werd 
in januari een ‘stadsgesprek’ gehouden waar ieder-
een zijn zegje kon doen. Als voorbereiding op dat 
gesprek was een enquête gehouden. Het antwoord 
‘Parkeervoorzieningen voor fietsers ‘ scoorde met 
stip de meeste punten op de vraag ‘Wat kan beter?’ 
Het Actieplan zal dus vooral een plan voor de ver-
betering van het fietsparkeren moeten worden.

Je fiets een knallende kleur geven om hem te kunnen terugvinden in de onafzienbare 
fietsenmassa bij het station. Geen gek idee, want die massa wordt nog steeds groter lijkt 
wel. Ook in de stad raken bijgeplaatste fietsrekken al snel vol, terwijl de aantallen fietsen 
tegen de balies van bruggen en grachten niet verminderen. De geparkeerde fietsen krijgen 
in de Binnenstad zachtjesaan de allure van een sprinkhanenplaag.

Wie kent ze niet, de liefdeloos gedumpte fiets-
wrakken, de oude beestjes die op straat staan weg 
te roesten. Zonder ingrijpen zou twintig procent 
van alle stallingsruimte bij het station verloren 
gaan aan zulke weesfietsen. Utrecht houdt bij het 
station en ook in de wijken een paar keer per jaar 
een opruimactie. De weesfietsen krijgen eerst een 
waarschuwingslabel en worden later weggehaald. 
Zo komt ruimte vrij. 
Vooral studenten laten weesfietsen achter. Dat blijkt 
uit een onderzoek door de Universiteit Utrecht. Een 
belangrijke reden is de slechte staat van de fiets. 
Een andere reden is: niet weten wat je met een 
overbodig geworden fiets moet doen. Het is dan 
gemakkelijk om hem maar ergens neer te zetten. 
Overigens worden de meeste weesfietsen niet op 
het station, maar ergens in de eigen buurt achter-
gelaten. Wat nodig is zijn inleverpunten voor oude 
fietsen in de buurt en bij het station. 

Gratis stalling een must
Ook de TU Delft deed onderzoek. Bij het station 
in Delft staan elke dag vijfduizend fietsen. Veertig 
procent is van studenten, en veertig procent van 
forenzen. Het blijkt dat de forenzen wel willen 
betalen voor de stalling, maar de studenten niet. 
Daar moet je bij de stallingsruimte rekening mee 
houden. Dus voldoende gratis stallingsruimte is ook 
een must voor studentenstad Utrecht. En dan de 
gratis stalling niet stiefmoederlijk behandelen door 
bijvoorbeeld een grotere afstand tot de trein of de 
bus dan de betaalde stalling.

We moeten nog maar afwachten wat het ‘stadsge-
sprek’ oplevert. Maar het Actieplan Utrecht Fietst 
kan voor het beteugelen van de binnenstedelijke 
fietsexplosie in elk geval zijn voordeel doen met de 
onderzoeken van de Universiteit Utrecht en de TU 
Delft. • 

Het nieuwe HC: zes voetbalvelden winkels extra 

Een stukje van de nieuwe loopstraten door HC is al klaar. Hoog, licht en ruim, maar de gezelligheid moet nog komen 
© Rop van der Lingen

Als een reuzenpaddenstoel verrijst het nieu-
we entreegebouw van Hoog Catharijne uit 
de grond waarop nog niet zo lang geleden 
Peek & Cloppenburg stond. Zoals te zien 
is van achter de ramen van de Radboud-
traverse, gaat het nieuwe entreegebouw 
de hele vlakte van het Vredenburg tot de 
Catharijnesingel bestrijken. Vanaf niveau -2 
wordt zowel in de diepte als naar boven 
gebouwd. Naar beneden aan een in totaal 
vijf lagen diepe parkeergarage, naar boven 
aan het entreegebouw. Naast TivoliVreden-
burg is een doorgang vrijgehouden zodat 
je straks van het Vredenburgplein naar de 
singel kunt lopen. BAM, uitvoerder van 
het project, krijgt uit de hele wereld veel 
belangstelling voor deze operatie. 

In verband met de werkzaamheden gaat in 
augustus de hoofdingang Clarenburg van HC 
dicht. Alleen V&D, Blokker en de lift zullen nog 
bereikbaar zijn vanaf de begane grond. Wie naar 
de Radboudtraverse wil moet de ingang tussen 
Xenos en Zeeman gebruiken. Tegelijkertijd wordt 
Hoog Catharijne ook aan de overkant van de 
Catharijnebaan onder handen genomen. Een 
nieuwe constructie (vier keer zo breed als de 
huidige Radboudtraverse) zal beide delen van 
HC met elkaar verbinden.
Corio, eigenaar van HC, is op 31 maart gefu-
seerd met de Franse sectorgenoot Klépierre. 
Samen vormen zij het grootste winkelvastgoed-
fonds van Europa, met Hoog Catharijne als veruit 
het grootste bezit (26 miljoen bezoekers per 
jaar). In Utrecht gaat het niet alleen om renova-
tie, maar ook om uitbreiding. Het winkelvloer-
oppervlak wordt anderhalf keer zo groot. Het 
ziet ernaar uit dat het winkelhart van Nederland 
tussen de bouwschotten bezig is een heel grote 
broek aan te trekken.

Losgeknipt
In 2019 zal Hoog Catharijne helemaal vernieuwd 
zijn. Omdat het winkelcentrum in de tussentijd 
open moet blijven, wordt de Radboudtraverse 
pas in 2017 afgebroken en vervangen. Er komen 
twee nieuwe passages over de Catharijnesingel 
om het station en de stad met elkaar te verbin-
den. Door een nieuw aan te leggen Stationsplein 
Oost (gereed in 2017) wordt HC ‘losgeknipt’ van 
het station .
Het nieuwe Hoog Catharijne wordt met meer 
glas, hogere plafonds en overal zicht naar buiten 
lichter en ruimer dan het oude. Hoe het gaat 
worden is te zien in de nieuwe passage bij C&A, 
drie winkels verwijderd van de Mediamarkt. En 
er komen nieuwe winkels bij. Veel winkels. De 
eersten zijn trouwens al, in gebouw De Vreden-
burg. Winkels komen ook in de onderste twee 
verdiepingen van het entreegebouw op het 
Vredenburg en in het gebouw boven de Catha-
rijnesingel . Het Hoog Brabantplein gaat wijken 

voor winkels. En tenslotte komen er winkels in 
het nog te bouwen entreegebouw aan de stati-
onskant, ook op straatniveau.
Dit laatste zal zeker een verbetering zijn voor de 
sociale veiligheid. Omdat de begane grond rond 
het station voorbehouden was aan transport 
en bevoorrading en in zwaar verloederde staat 
verkeerde, wandelde niemand voor zijn plezier 
buitenom naar het station. Nu komen er vanaf 
het nieuwe stationsplein Oost twee wandelroutes 
door de buitenlucht: links naar het Smakkelaars-
veld en het Vredenburg, rechts naar het Moreelse 
park en de Mariaplaats. Maar je kunt er vanuit 
het station natuurlijk ook voor kiezen rechtdoor 
te gaan, het nieuwe HC in.

Hele wereld
Is al die dure extra winkelruimte nog wel een 
goed idee in een tijd van toenemende leegstand?
Woordvoerster van Klépierre Utrecht, Eva Lam-
booij, vindt van wel. Er is al veel belangstelling 
van retailers (winkelconcerns) uit de hele wereld. 
Vooral door de ligging van HC. Wel kijken toe-
komstige huurders wat meer de kat uit de boom 
dan vóór de crisis. Men sluit niet al jaren voordat 
de bouw klaar is contracten met het winkelcen-
trum. De Coriobrochure voor retailers (die bin-
nenkort ‘Klépierre’ op de cover krijgt) noemt 7,7 
miljoen inwoners (potentiële kopers) op hooguit 
zestig minuten rijden, slechts dertig minuten per 

Annette Schweizer

trein van Schiphol en 3.200 parkeerplaatsen.
De woordvoerster denkt niet dat er door de fusie 
veel zal veranderen. Corio streefde naar ‘Favouri-
te meeting places’, (‘a complete retail and leisure 
experience’). Dat wil Klépierre de klant ook 
bieden.

Singelbeleving
Veel discussie was er jarenlang over het gebouw 
boven de Catharijnesingel, de ‘Stadskamer’. Co-
rio heeft hier horeca gepland en de mogelijkheid 
tot evenementen. Het moet het centrale plein van 
HC worden. Moest het wel, die 122 meter lange 
overkapping van de net herwonnen singel vroeg 
de gemeenteraad zich af. Bij de uiteindelijke 
stemming in oktober 2013 is via amendementen 
afgedwongen dat in de vloer van de overkluizing 
minimaal 250 vierkante meter glas zal worden 
aangebracht voor de ‘singelbeleving’.
Ondanks de bewondering voor alle verbeteringen 
en verfraaiingen is het toch even schrikken dat 
de markt’ er in HC zes voetbalvelden aan winkels 
bijbouwt. Daags na de opening van het eerste 
Hoog Catharijne in 1973 schreef het UN: ‘Dat 
het zo groot, zo veel, zo glimmend en vooral zo 
onwennig zou zijn hadden weinigen verwacht.’ 
Het lijkt erop dat het AD dit in 2019 ongewijzigd 
kan herhalen, terwijl we intussen toch heel wat 
gewend zijn aan groot, veel en glimmend. •

© Job de Jong

Binnenstadskrant actiever op het internet 
Dick Franssen

De Binnenstad gaat meer gebruik maken van de 
mogelijkheden van internet om de lezers op de 
hoogte te houden. Vanaf nu zetten we op onze 
website niet alleen de digitale versies van de 
papieren krant, maar ook informatie die we elke 
week verversen. Om dit mogelijk te maken ver-
andert de website van naam. Ze heet voortaan 
www.binnenstadskrantutrecht. nl  

In een proefperiode van voorlopig drie maanden 
publiceren we op de website kleine reporta-
ges over straten in de Binnenstad. Onder het 
hoofdstuk ‘In de schaduw van de Dom’ schrijven 
we over interessante initiatieven. Verder is er een 
rubriek waarin we de lezer bijpraten over nieuwe 
ontwikkelingen in kwesties waarover we al eer-
der berichtten. 

Ook is er de mogelijkheid om discussies op gang 
te brengen. Wat wij de laatste tijd merken is dat 
ondanks alle getwitter en gewhatsapp veel aan-
kondigingen de bewoners van de Binnenstad niet 
meer bereiken. Op belangrijke bijeenkomsten zijn 
soms heel weinig mensen, niet omdat de interes-
se erg terugloopt, maar omdat veel geïnteresseer-
den niet wisten dat er zo’n bijeenkomst was. (Dat 
hoor je dan later.) Met onze rubriek ‘Binnenkort’ 
willen we proberen de geïnteresseerde binnen-
stadsbewoner behulpzaam te zijn. We rekenen 
daarbij op de instanties die de bijeenkomsten 
organiseren. Tot nu toe vergeten ze soms ook de 
krant op de hoogte te houden. Wij komen er dan 
bij toeval achter, als we er al achter komen. Het 
gaat om inloopavonden, informatie-avonden over 
bouwplannen in een buurt, enzovoort. • 

In ‘Binnenkort’ zetten we ook de gemeentelijke 
evenementenkalender voor zover het de Binnen-
stad betreft. Er staan uitsluitend evenementen in 
met versterkt geluid. 
Uit de overheidswebsite halen we de vergunnin-
gaanvragen voor verbouwingen, etc. Dit zijn de 
zogenaamde omgevingsvergunningen. Er wordt 
veel getimmerd en gedaan in de Binnenstad, en 
daarom publiceren we alleen de aanvragen die 
naar ons idee duidelijke gevolgen hebben voor de 
buurt, zoals horeca-initiatieven en omzettingen 
en splitsingen van panden. 

Wat wij doen kunt u natuurlijk ook zelf door 
op overheid.nl uw postcode in te tikken, een 
zoekterm in te vullen en dan te bepalen in welke 
straal u wilt kijken. •

www.binnenstadskrantutrecht.nl
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Hoeveel is een boom waard?

De VVD en het CDA schrikken van de kosten om beeldbepalende bomen op de werven langs de 
Oude – en de Nieuwegracht te behouden. André van Schie (VVD) vindt dat tienduizend euro per 
boom het maximum moet zijn. Dit zou het einde van veel bomen betekenen. 
Het vorige college van B&W stelde een limiet van 2,4 miljoen euro voor speciale ingrepen om 
bomen te sparen. Zolang de gemeenteraad niet anders beslist wordt op die basis doorgewerkt. 
Dat betekent dat 46 beeldbepalende bomen blijven staan en 48 beeldbepalende bomen niet. 
Wordt daarentegen Van Schie’s suggestie overgenomen dan blijven er maar een handjevol over. 

We zijn op stap met de oud-wethou-
der (VVD) voor monumentenzorg en 
erkend stegenminnaar, om de stegen 
en sloppen te inspecteren. ‘Het is 
hier nog steeds geen feest’, consta-
teert hij lijdzaam. De Peterseliesteeg, 
die naar de Voorstraat leidt, is al 
sinds vele jaren afgesloten. Bij de 
poort hangt nog wel het straatnaam-
bord. Van Willigenburg stapt weer 
op zijn fiets. In de Voorstraat rijdt hij 
tegen het verkeer in om te wijzen 
waar de Peterseliesteeg uitkomt. Ook 
afgesloten.

Doe open die steeg
Bert Determeijer

Op de Oudegracht stoppen we voor 
de Rembrandtbioscoop. Hij wijst 
naar de overkant. ‘Je moet naar de 
daklijsten kijken. Aan de onderbre-
kingen zie je waar een steeg zit.’ 
Deze keer gaat het om de Lange 
Hartsteeg, ter hoogte van nummer 
82, naast Zentrum. Hier loopt een 
piepsmalle verbinding naar de Loeff 
Berchmakerstraat, maar ze werd 
in 1943 op last van de autoriteiten 
afgesloten ‘in het belang der open-
bare zedelijkheid’.
Zo ging het vaker. Het is de gemak-
kelijkste oplossing. Maar voor de 
charme van de stad een aderla-
ting. Al in 1978 vroeg de Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid hiervoor aan-
dacht met het rapport ‘Utrechtse 
stegen in het slop’. Utrecht is onbe-
grijpelijk zonder stegen, was de 
boodschap. Tien jaar later con-

In de Loeff Berchmakerstraat stapt Wim van Willigenburg van zijn 
fiets. Hij haalt het boek De Schuiftrompet van C.C.S. Crone uit zijn 
zak en leest plechtig voor: ‘Ze kwam voorbij de Peterseliesteeg; 
daar was geen feest te merken.’

stateerde de Gemeentelijke 
Monumentencommissie dat de 
stegen nog steeds in het slop zaten.

Paleis Lofen
In totaal telt de Binnenstad zo’n 
250 merendeels naamloze stegen, 
sloppen en achterommen. Daarvan 
was rond 1990 bijna de helft (115) 
afgesloten. Gated areas zijn van alle 
tijden. 
Voor de Peterseliesteeg luidde 
het advies van de Monumenten-
commissie ‘als doorgang herstellen’. 
Dat is dus niet gelukt. 
Datzelfde lot trof de Lange Hartsteeg. 
Weliswaar presenteerde het 
Utrechtse Architektenkollektief in 
2008 een plan voor woningbouw op 
het binnenterrein en openstelling van 
de Hartsteeg overdag, hetgeen bij de 
gemeente een enthousiast onthaal 
kreeg, maar de openstelling stuitte 
op bezwaren van de bewoners.
Op de Vismarkt trotseert Van 
Willigenburg alle passanten en 
wijst naar de befaamde gevel-
rij. Links van etablissement Graaf 
Floris is een hek dat de toegang tot 
de Domherensteeg blokkeert. De 
oud-wethouder mijmert: ‘Hier zou 
je via een kelder naar het Domplein 
kunnen lopen. Dan loop je langs 
tweeduizend jaar geschiedenis.’
Even naar rechts op de Vismarkt 
prijkt een inham met een hek ervoor 
en erboven in fraai smeedwerk 

‘Paleis Lofen’. Hier kreeg Utrecht in 
1122 van keizer Willem V zijn stads-
rechten. De kelders zijn er nog, maar 
nu voor een deel slechts toegan-
kelijk via restaurant Walden op het 
Domplein. 
Van Willigenburg gedecideerd: ‘Als je 
hier iets wilt realiseren, dan moet je 
doorzetten. Als je het wilt, kun je het 
ontwikkelen, maar dan moet je als 
gemeente meer continuïteit vertonen.’

Te spannend
Al in 2000 had de gemeente allerlei 
‘wilde plannen’ voor het eerherstel 
van oude stegen naar het Domplein. 
Zelfs vanaf het Oudkerkhof. ‘Als het 
niet meteen lukt, dan misschien over 
een paar jaar’, bezwoer een wijk-
manager. Dat gebeurde tijdens de 
eerste optimistische weken van het 
nieuwe millennium. Daarna werd 
het stil. 
Theo van Wijk ziet het allemaal gea-
museerd aan. Hij is de initiatiefne-
mer van de grootste verandering van 
het Domplein sinds honderd jaar. 
DOMunder, de archeologische ont-
dekkingstocht onder het Domplein, 
is vorig jaar juni geopend en een 
groot succes. De afgelopen drie 
maanden heeft DOMunder een nati-
onale en twee internationale prijzen 
gekregen onder meer vanwege de ver-
nieuwende multimediale presentatie. 
Al in 1990 bedacht Van Wijk samen 
met de gemeentelijke bouwhis-
toricus Frans Kipp een ambiti-
eus plan om de historische schat-
ten van Utrecht voor het publiek 
toegankelijk te maken. Romeinen, 
keizers en bisschoppen zwaaiden 
op het Domplein de scepter en dat 
moet gezien worden. Hiermee zou 
‘een van de grootste impasses van 
Utrecht’ kunnen worden opgelost, 

Voordat het herstel van de werven begon is 
een inventarisatie van alle bomen gemaakt. Er 
stonden er toen 430. Veel monumentale bomen 
zouden volgens de eerste plannen sneuvelen. Het 
protest hiertegen leidde tot het formeren van een 
klankbordgroep van bewoners, ambtenaren en 
een onafhankelijke bomendeskundige. De toen 
net aangetreden wethouder Mirjam de Rijk zegde 
toe zoveel mogelijk bomen te willen sparen.

De klankbordgroep hield rekening met de mo-
numentale waarde van de bomen en met het 
aantal dat op een stuk werf zou verdwijnen. De 
groene uitstraling van de werven moest in ieder 
geval behouden blijven. Op een overzichtskaart 
op utrecht.nl/werven valt per boom te zien hoe 
de vlag erbij hangt. Op sommige plaatsen is de 
zaag trouwens al langs geweest, het heftigst op 
de Nieuwegracht tussen de Schalkwijkstraat en 
de Magdalenastraat. Er vond daar een complete 
kaalslag plaats. 

Onschatbare waarde
De meeste bomen kunnen zonder problemen 
blijven staan, maar voor sommige andere zijn 

ingewikkelde toeren nodig om ze te behouden. 
Uitsluitend bij bijzondere, beeldbepalende bomen 
zijn dergelijke hoogstandjes in beeld. 
Bij het behoud gaat het natuurlijk om veel geld, 
maar daar staat tegenover dat de bomen van 
onschatbare waarde zijn. De werven met de 
bomen behoren tot de belangrijkste trekpleisters 
van de stad. Ze leveren bovendien een positieve 
bijdrage aan het klimaat in de Binnenstad, door 
de luchtzuiverende werking en het temperen van 
de zomerse hitte. 
De gemeenteraad kan niet zondermeer de 
overwegingen van de klankbordgroep en het 
collegebesluit dat daarop gebaseerd is, naast zich 
neerleggen. De kosten voor het herstel zijn wel 
fors opgelopen, met name doordat het uitbag-
geren leidde tot meer instabiliteit. Vooral in de 
Nieuwegracht moet hierdoor veel meer werk 
verricht worden.

In 2019 klaar
De aannemers hebben forse aanloopproblemen 
gehad. Zo kostte het veel meer tijd dan verwacht 
om in de Nieuwegracht met de apparatuur tot 
aan de Pausdam te komen en kon aanvankelijk de 

Ben Nijssen

bouwput in de Oudegracht niet droog gepompt 
worden. 
De werkzaamheden in de Nieuwegracht zijn nu 
van mei tot eind september stil gelegd om de 
recreatievaart mogelijk te maken. Bij de hervat-
ting gaat het vanaf de Pausdam verder de nauwe 
en moeilijk bereikbare Kromme Nieuwegracht 
op. Er liggen daar uitdagingen te over voor de 
aannemer 
Op de Oudegracht zit de gang er goed in en 
gaat het werk in de zomer gewoon door. Vanaf 
september gaat de aannemer daar zowel in het 
zuidelijk deel als het noordelijk deel aan de slag. 
In het noordelijk deel wordt begonnen in het deel 
bij de aanleglocatie van Schuttevaer. 
Het streven is dat in 2019 alle werkzaamheden 
klaar zijn. 

In juni wordt ook begonnen met het herstel van 
de ingestorte muur bij de Bemuurde Weerd. Dit 
werd vertraagd door faillietverklaring van de 
beoogde aannemer. Het betekent wel dat Sin-
terklaas dit jaar niet bij de steiger vóór de sluizen 
kan aankomen. •

Door het vertrek van enkele leden zijn er 
vacatures ontstaan in de klankbordgroep. 
Grachtenbewoners die mee willen doen aan 
het belangrijke overleg over de toekomst van 
hun woonomgeving kunnen zich melden 
bij werven@utrecht.nl. In september is de 
eerste bijeenkomst na de zomer. •

 De Peterseliesteeg zit al jaren op slot

meent Van Wijk. ‘Het plan is eigen-
lijk te groot voor de stad. Dit is 
eigenlijk te spannend, maar het gaat 
om een van de belangrijkste plekken 
van Utrecht en Nederland. De stad 
zou een totale ontwikkelingsvisie 
voor dit gebied moeten maken. Wij 
hebben slechts de receptuur ontwik-
keld.’ 

Werelderfgoed
Sommige ingrepen lijken eenvou-
dig. Zo is er het idee om de middel-
eeuwse Domherensteeg in ere te 
herstellen, die voert langs de restan-
ten van de muur van het Romeinse 
castellum. Er zou dan een heuse 
Romeinse route ontstaan. Het hoog-
teverschil kan worden overbrugd 
met een vijfhonderd jaar oude inge-
nieuze dubbele wenteltrap, waarvan 
de natuurstenen resten al een halve 
eeuw opgeslagen liggen in de 
kelders van Fort Rhijnauwen. Het is 
een kopie van de trap die destijds 
het bisschoppelijk paleis, het keizer-
lijk paleis Lofen en de elfde-eeuw-
se Romaanse Dom, de voorloper van 
de huidige gotische Domkerk, met 
elkaar verbond.  
In de snelst groeiende stad van 
Nederland kan het geen kwaad 
als het hart, dat wil zeggen het 
Domplein, een facelift krijgt. 
Weliswaar meldde het gemeente-
bestuur in mei dat daar geen geld 
voor is. Maar er is sinds 2011 ook 
een nationaal streven om de Limes, 
de oude Romeinse verdedigings-
grens die via het Domplein liep, op 
de Werelderfgoedlijst van de Unesco 
te krijgen. Het is dus verstandig als 
Utrecht zijn parels oppoetst.   
Van Wijk: ‘De stad heeft het goud in 
handen. Ze hoeft het slechts te ver-
zilveren.’ •

 Domherensteeg op de Vismarkt

 Paleis Lofen, De kelders zijn er nog. Foto’s © Job de Jong
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Autorit naar Binnenstad ontmoedigd

Overigens hing dit besluit al een 
tijd in de lucht. Opmerkelijker is 
het voornemen het verkeer op de 
Graadt van Roggenweg te ‘knij-
pen’ en er een 30 km-weg van te 
maken. Dit moet de automobilist 
motiveren aan de westzijde van het 
Merwedekanaal te parkeren. Daarna 
kan hij op een nog te ontwikkelen 
alternatieve wijze, zoals bijvoorbeeld 
met een kabelbaan, zijn reis naar de 
oostzijde van het station vervolgen. 
De ondernemers van de oude 
Binnenstad zijn bang veel bezoekers 
kwijt te raken. De bevoorrading van 
hun winkels zal ook veel meer tijd 
gaan kosten. Ook voor bewoners 
van de Binnenstad en voor mensen 
die er werken wordt het er – als ze 
de auto gebruiken - niet eenvoudi-
ger op. Het college heeft nog niet 
uitgerekend hoeveel auto’s er straks 

over de Graadt van Roggenweg zullen 
rijden, maar in ieder geval moeten het 
er fors minder zijn dan nu.

Andere routes
De gevolgen van dit plan zijn 
moeilijk te voorspellen. Het West-
plein-zonder-tunnel zal alleen als 
verblijfsgebied aantrekkelijk kunnen 
worden als er maximaal zo’n vijf-
duizend auto’s per etmaal passeren. 
Zo niet, dan blijft het een barrière 
voor voetgangers en fietsers tussen 
Lombok en de Binnenstad. 
Als je ergens knijpt zal het verkeer 
andere routes gaan kiezen om de 
oude Binnenstad te bereiken. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot 
meer verkeer over de Amsterdam-
sestraatweg en over de Catharijne-
singel. Beide wegen zitten echter al 
op hun maximale belasting vanwege 

de luchtkwaliteit. Dit probleem zou 
verzacht kunnen worden door het 
aanbrengen van een knip onder de 
toekomstige overkluizing van de sin-
gel, om het doorgaande noord-zuid 
verkeer er uit te halen.

Westraven
De voorgestelde parkeerlocatie aan 
de westkant van het Merwedeka-
naal is niet zo logisch, omdat het 
van daaruit niet zo eenvoudig is om 
snel aan de andere kant van het sta-
tion te komen. Het is wél een goede 
plek voor automobilisten die naar 
het nieuwe Jaarbeursgebied of het 
station willen. De Binnenstadskant 
van het station is vanaf transferium 
Westraven op het Kanaleneiland 
makkelijker te bereiken dan vanaf 
de voorgestelde parkeerlocatie. (Dat 
kan met de tram, die tegen die tijd 
weer doorrijdt naar de Binnenstad). 
De Jaarbeurs zal haar activiteiten 
gaan concentreren in de buurt van 
het Merwedekanaal. Er komen nieu-
we hallen die energiezuinig en groen 
zijn. De Jaarbeurs rekent eerder op 
een consolidatie van het aantal be-
zoekers dan op een uitbreiding.
 Verder naar het oosten, richting 

Ben Nijssen

Bedrijf wil bootjes terug 

See You Later Utrecht geeft het niet 
op. Het bedrijf dat op de werf van de 
Vismarkt kleine elektrische bootjes 
met grote scheepstoeters verhuurde,-
vindt dat het door de gemeente groot 
onrecht is aangedaan en maakt dat 
kenbaar op allerlei spandoeken. De 
gemeente nam de bootjes deze winter 
in beslag, omdat er sprake zou zijn van 
een illegale activiteit. Het bedrijf vindt 
dat er sprake is van diefstal. Het eist 
de negen bootjes terug, en wil weer 
kunnen varen. 
De gemeente heeft intussen voor 
ondernemers de recreatievaart op de 
Utrechtse wateren volledig vrijgege-
ven, behalve voor de Oudegracht, met 
dien verstande dat er op het traject 
Nieuwegracht-Plompetorengracht niet 
met dieselmotoren of benzinemotoren 
mag worden gevaren. •

Muizenvallen in de top drie
Onno Reichwein

Pijper aan de Oudegracht 120 is de laatst 
overgebleven gereedschap- en ijzerwinkel 
in de Binnenstad. Rietje Pijper, de vierde ge-
neratie, neemt begin volgend jaar de zaak 
van haar vader over. Hoe weet het bijna 
honderd jaar oude familiebedrijf, gesticht 
in 1921 door Rietjes overgrootvader, zich 
staande te houden in een snel veranderen-
de Binnenstad waar grote winkelketens 
steeds verder oprukken?

‘Ik zoek een dingetje voor een dingetje’, ‘ik zit 
met een probleem’, of ‘ik heb een rare vraag’, 
zijn veelgehoorde openingszinnen. Rietje: 
‘Domme vragen bestaan niet. Wie niet vraagt, 
krijgt geen antwoord. We zorgen dat iedere klant 
tevreden is, daar draait alles om. De meeste 
klanten kunnen we snel helpen. Indien nodig 
vragen we door. Soms vragen klanten iets, 
terwijl wij uit ervaring weten dat ze eigenlijk 
iets anders bedoelen. Bijvoorbeeld: als een klant 
met een stroef slot kruipolie vraagt, dan raden 
wij slotspray aan. Kruipolie trekt juist stof aan. 
Mochten we iets niet hebben, dan verwijzen 
we door naar een winkel in de buurt die het 
mogelijk wel heeft. We zijn een bedieningszaak 
en hoeven niet op iedere klant te verdienen.’

Studenten
Tot in de jaren zestig bestond het klantenbe-
stand vooral uit bouwvakkers. Door de opkomst 
van de groothandel en het verdwijnen van 
parkeerplaatsen, hebben deze professionals ge-
leidelijk plaats gemaakt voor een breed scala aan 
‘doe-het-zelvers’ die in de Binnenstad wonen of 
werken. Rietje: ‘Aan het begin van het jaar zien 
we altijd veel eerstejaars studenten die hun ka-
mer inrichten en opknappen. Het hele jaar door 
komen er veel studenten van de kunstacademie 
die materiaal nodig hebben voor hun projecten. En 
verder veel mensen van de omliggende horeca: 
daar gaat vaak iets kapot dat even snel gemaakt 
moet worden.’ 
Een groot verschil met vroeger is dat tegenwoor-
dig bijna de helft van de klanten vrouw is. Rietje: 
‘Voor mijn opa was een vrouwelijke klant in de 
winkel onbestaanbaar. Dat ging niet samen met 
die grofgebekte bouwvakkers.’ Overigens stond 
oma wel achter de toonbank als het druk was. 
Net als Rietjes moeder die op het moment van 
het interview even voor haar dochter waar-
neemt. Volgens Rietje is haar meerwaarde als 
vrouw dat ze meer kijkt of een oplossing ook 
mooi is, terwijl haar mannelijke collega’s eerder 
tevreden zijn als het maar goed werkt. 

Jolige sfeer
Met het publiek is ook het aanbod sterk ver-
anderd: ‘Vroeger namen we wekelijks pallets 
met draadnagels [= spijkers] af bij de groothan-
del, nu nog niet eens een doosje per maand.’ 
Rietje: ‘Veel klanten zijn blij als ze horen dat 

ze in plaats van een hele doos ook een, twee 
of drie schroefjes, boutjes of moertjes mogen 
afnemen.’ Naast schroefjes – in alle soorten en 
maten – staan muizenvallen en lijm in de top 
drie. Er zijn ook artikelen waar klanten maar 
zelden naar vragen. Die zitten hoog opgeborgen 
in de laadjes van de grote magazijnkast achter 
de lange winkelbalie.

Een oud-medewerker presteerde het weleens 
om bij de vraag naar een toiletbril naar de bil-
maat van de gebruiker te informeren. Rietje: 
‘Die jolige sfeer is hier altijd al geweest, en is 
er nog steeds. Wij gaan er vanuit dat je het 
leven zelf leuk moet maken.’ Op de vraag hoe 
financieel rendabel het is om zoveel service te 
verlenen, antwoordt ze: ‘Deze winkel kunnen 
we alleen draaiende houden doordat we het 
pand in eigendom hebben.’ 
Bestaat Pijper nog steeds over honderd jaar? 
Rietje: ‘Ik kijk doorgaans niet meer dan een jaar 
vooruit, maar ik ben er van overtuigd dat wij 
absoluut in een behoefte voorzien.’ •
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De uitbreiding van het centrum van de stad naar het westen moet een 
toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking worden, zo stelt 
het college van B&W in ‘A healthy urban boost’. Het is een visie op de 
ontwikkeling van het westelijk deel van het Stationsgebied met onder 
andere het Jaarbeursgebied en het Westplein. In dit toekomstbeeld 
is de tunnel onder het Westplein (zeer waarschijnlijk om financiële 
redenen) geschrapt, dit tot grote teleurstelling van Lombokkers en de 
ondernemers uit de oude Binnenstad. 

station, wordt het Jaarbeursgebied 
ingericht voor leisure-activiteiten, 
zoals de megabioscoop en het 
casino (als er ooit nog een nieuw 
casino komt), maar ook voor wonen 
en werken en een hotel. Het hele 
gebied wordt groen ingericht met 
door het midden een voetgangers-
weg vanaf het parkeerterrein Mer-
wedekanaal naar het station. Of het 
gebied echt aantrekkelijk wordt is 
afhankelijk van de mix van activitei-
ten zowel overdag als ’s avonds.

Geen afstemming
Waarschijnlijk heeft het college de 
commotie over ‘de knijp’ onder-
schat, want nu is de hele discussie 
over de invulling van het Jaarbeurs-
gebied en het Westplein op de 
achtergrond geraakt. 
Wat op dit moment vooral wordt 
gemist, is de afstemming van de 
doelstellingen voor de gebieden 
ten westen en ten oosten van het 
station. Dit is ook de conclusie 
van professor Henk Meurs van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. De 
huidige visie is helemaal afgestemd 
op het zo aantrekkelijk mogelijk 
maken van het westelijk Stations-
gebied. In plaats daarvan had er 
een visie moeten zijn waarin ook 
de bereikbaarheid en de gewenste 
ontwikkelingen in de oude Binnen-
stad waren meegenomen. Want nu 
dreigen de bezoekers hier weg te 
blijven. Discussie genoeg dus nog 
voor de komende maanden of zelfs 
jaren...  •

© Harrie Ramakers

Vader, moeder en dochter Pijper © Saar Rypkema

Tram in 2018 
weer in Binnenstad

Na vijf jaar afwezigheid keert de 
sneltram op 1 januari 2018 terug 
naar de Binnenstad. Het tracé zal bij 
het Centraal Station aansluiten op 
de tram naar De Uithof. 
Tussen het huidige eindpunt op het 
Jaarbeursplein en het Smakkelaars-
veld wordt momenteel gewerkt aan 
een grotendeels ongelijkvloerse baan 
voor zowel de tram als de HOV-bus. 
Ze slingert om het Park Plaza -hotel 
heen, zakt dan af naar de Leidsveer-
tunnel en maakt op het Smakke-
laarsveld de bocht richting CS. 
Dit deel van het tracé is eind 2015 
klaar. •

Stadskantoor krijgt 
broer

Het Stadskantoor krijgt op korte afstand gezel-
schap van een bijna even hoog kantoorgebouw. 
Vastgoedinvesteerder CBRE bouwt het op de 
plek van het grotendeels leegstaande Leeu-
wensteyn, destijds onderdeel van drie aan elkaar 
gekoppelde kantoren uit de begintijd van Hoog 
Catharijne. De middelste, Cranenborg, stond 
recht tegenover de huidige eindhalte van de 
sneltram. Om de tram weer te kunnen door-
trekken naar de Binnenstad is Cranenborg al 
gesloopt. Alleen het gebouw van de Algemene 
Onderwijsbond, dichtbij de Van Sijpesteijnkade, 
blijft nog staan.
Het nieuwe gebouw van CBRE gaat World Trade 
Centre heten. Honderden steden in de wereld 
hebben een WTC. Deze merknaam is voor veel 
geld te koop. •
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Je hoeft nérgens meer de deur voor uit. Alles wordt 
keurig bij je gebracht. Je bestellingen bij de webwinkels, 
je medicijnen, complete maaltijden. Je kan het zo gek niet 
bedenken of het wordt aan de voordeur afgeleverd. •

Alles bij je thuis

De bestelauto’s van UPS en DHL 
rijden constant rond. •

Jeroen van Kookje Eetwinkel in de Twijnstraat bezorgt per elektrische 
scooter broodjes en zonodig complete maaltijden thuis. •

Voor mensen die liever in hun 
eigen vertrouwde omgeving aan 

hun conditie willen werken, brengt 
Movelife@home je persoonlijke 

trainer aan huis. Met een bak vol 
trainingsmateriaal. •

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

De leesmap bestaat 
nog. Een paar honderd 
abonnees in de Binnenstad 
krijgen wekelijks een map 
met tijdschriften aangereikt. 
Elke dinsdag doet Herman 
Pouw zijn ronde. De trouw-
ste klanten: kapsalons. •

DHL heeft er wat op 
gevonden. In Utrecht, 
en nog een paar andere 
steden, rijden nu hippe 
knalgele ‘bakfietsen’ 
die door de nauwste gaat-
jes kunnen. Jelle Grutterink 
weet dat er punctualiteit 
van hem verwacht wordt. 
Dus: op de pedalen! •

Fietskoeriers zorgen voor razendsnel transport. Per dag doorkruisen 
gemiddeld vier fietsers, soms met ‘aanhangwagen’, de stad. Klanten: 
kantoren, apothekers, broodjeswinkels. Fysiotherapeut Carlijn de Jonge 
is één dag in de week koerier. ‘Voor de afwisseling en beweging in de 
buitenlucht’. •

Van oudsher is er natuurlijk de postbode die 
trouw de brieven in de bus gooit. •



Hotel in Game Garden?

De Waal Beheer onderhandelt met de Stayo-
kay-organisatie over de vestiging van een bud-
gethotel op de verdiepingen van het ABN/AM-
RO-gebouw’op de Neude. De bank, die voeger 
het hele gebouw bezette, gebruikt de laatste 
jaren alleen de begane grond. De verdiepingen 
waren eerder verhuurd aan de Dutch Game Gar-
den, die dit jaar verhuisde naar het Jaarbeurster-
rein. Volgens de oorspronkelijke plannen komt 
ook aan de overkant, in het voormalige postkan-
toor, een hotel, maar de eigenaar daarvan, vast-
goedorganisatie ASR, heeft tegenwoordig liever 
dat de gemeentebibliotheek er komt. •
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René Griffioen van de dienst Toezicht en 
Handhaving Openbare Ruimte heeft zich 
nog nooit echt bedreigd gevoeld, maar vindt 
wel dat het de laatste jaren moeilijker is 
geworden om mensen op hun gedrag aan 
te spreken. Zo had hij eind vorig jaar een 
aanhouding die vrij pittig was.

Met zijn collega stond hij tijdens een nacht-
dienst bij de Plusmarkt in de Voorstraat. Op dat 
moment kwamen twee jongens voorbij op de 
fiets. Zij slingerden van links naar rechts over 
de weg en brachten daarmee ander verkeer in 
gevaar. 
‘Ze schreeuwden ‘he kankerlijers’ naar ons en 
meer van dat soort scheldwoorden.
Wij wilden ze aanspreken op hun gedrag, 
maar ze gingen er vandoor via de Hardebol-
lenstraat. Mijn collega en ik erachteraan en 
in de Predikherenstraat haalden we ze in. Ze 
begonnen meteen te slaan en te meppen. Wij 
waarschuwden tot twee keer dat ze daarmee 
moesten stoppen, omdat we anders geweld 
zouden gebruiken. Toen ze bleven doorgaan 
brachten we ze met een aantal grepen onder 
controle. We zijn goed voor getraind voor 
dit soort situaties. Verscheidene omstanders 
vonden dat we het goed hadden gedaan, en 
applaudiseerden zelfs. 
Tegelijkertijd kwamen drie auto’s met de col-
lega’s van de politie aanrijden en zij namen de 
verdachten over. Ze waren er zo snel omdat het 
cameratoezicht ons had zien rollebollen over 
straat’. 

Gebroken neus
In de Voorstraat, bij coffeeshop Pleasure, 
hebben we ook eens problemen gehad met 
een man die we een parkeerbon gaven. Hij 
werd zó kwaad dat hij ons (wij zijn altijd met 
zijn tweeën) bedreigde en ons wel eens een 
lesje wilde leren. We waarschuwden hem dat 
hij op afstand moest blijven, maar hij luister-
de niet en begon heel hard uit frustratie op 
zijn auto te slaan en bleef ons maar voor van 

Met de auto richting Den Haag, hoe rijd je dan? 
Ben Nijssen

Sinds het weekend van 6 en 7 juni is de nieuwe verkeerstructuur op het Paardenveld in 
werking en tegelijkertijd is het verkeer op de Weerdsingel WZ geknepen, dat wil zeggen dat 
de doorstroomsnelheid is beperkt. Dat is gedaan omdat Utrecht dit jaar moet voldoen aan de 
Europese richtlijnen voor de luchtkwaliteit en op de Weerdsingel WZ de normen werden 
overschreden door de grote stroom doorgaand verkeer. 

Bewoners uit het noordelijk deel van de Binnen-
stad die met hun auto de stad uit willen richting 
Nieuwegein, Rotterdam of Den Haag reden tot 
nu toe meestal via de Weerdsingel WZ. Het is de 
vraag wat zij nu gaan doen. Misschien kiezen ze 
voor een langere omweg. 
De gemeente gaat er van uit dat het enige tijd 
zal duren voordat het effect van de knijp duide-
lijk wordt. Of de gewenste lagere verkeersinten-
siteit wordt bereikt is de vraag; al maandenlang 
staat het verkeer op de singel op veel tijdstippen 
in de file. En files zijn, zoals iedereen weet, niet 
goed voor de luchtkwaliteit.
In Pijlsweerd zijn de afgelopen maand allerlei 
maatregelen genomen om te voorkomen dat 
het verkeer een snellere route dwars door deze 
wijk gaat zoeken. Zo is het onmogelijk gemaakt 

om van de Oudenoord naar de Amsterdamse-
straatweg te rijden. Dat kan lastig zijn voor de 
bewoners van Pijlsweerd en voor dienstverle-
nend verkeer.

Voorspellingen
Bewoners van de Amsterdamsestraatweg heb-
ben geprobeerd de knijp ongedaan te maken 
omdat zij vrezen voor meer verkeer. Die vrees 
is terecht. Op een raadsinformatie-avond half 
mei rekende een gemeente-ambtenaar voor dat 
het aantal auto’s in het deel van de straat tot 
de Marnixlaan met vijf procent zal groeien. De 
gemeente doet geen voorspellingen over de te 
verwachten verkeersintensiteiten op de Weerd-
singel en de Oudenoord. 
Eerst wilde de gemeente het verkeer vermin-

Lontjes worden korter
Ellen Hakkaart

deren door een afsluiting bij de Monicabrug 
(de brug tussen de St. Jacobsstraat en de 
Oudenoord) , maar uiteindelijk is het knijpen ge-
worden. De verkeerscapaciteit is al teruggelopen 
doordat in verband met het herstel van de singel 
de rotonde op het Paardenveld, die zeer veel 
auto’s aan kon, is vervangen door twee T-split-
singen. En nu krijgt verkeer dat de Weerdsingel 
op wil ook nog eens langer rood licht. Om file-
vorming op de Oudenoord te voorkomen wordt 
het verkeer vanaf de Kardinaal de Jongweg rich-
ting Oudenoord ook al ontmoedigd door extra 
lang rood licht. Bij de Daalsetunnel kan ook een 
file ontstaan. Een ongewild effect daarvan kan 
zijn dat ook de doorstroming van het rechtsaf-
slaande verkeer richting Catharijnesingel wordt 
belemmerd.
Op de Weerdsingel WZ wordt een 30 km-regime 
ingevoerd. De voornaamste reden hiervoor is 
dat de fietsers vanaf de Daalsetunnel richting 
Oudenoord op de hoofdrijbaan mee gaan rijden, 
doordat de aansluiting met de Nieuwekade 
wordt versperd door de aanleg van de singel. •

Geliefde huisarts met pensioen 
Marijke Brunt

Na 33 jaar gaat huisarts Pieter den Hertog 
met pensioen. Voor veel bewoners van 
de Binnenstad was hij de vertrouwde en 
geliefde dokter. De afscheidsreceptie vindt 
plaats op 26 juni in het Polman’s Huis.

Den Hertog studeerde medicijnen in Utrecht 
en is hier gebleven. Hij nam eerst twee jaar 
hier en daar waar en werkte toen drie jaar 
in verpleeghuizen. ‘Een fijne tijd. De kleine 
dingen die je voor verpleeghuisbewoners nog 
kan doen zijn belangrijk. Het werk daar is 
vooral ‘care’ en minder ‘cure’.’ 
Uiteindelijk koos Den Hertog voor het beroep 
van huisarts en daar heeft hij geen moment 
spijt van gehad. In 1982 nam hij de eenman-
spraktijk op het Servaasbolwerk over, met de 
zorg voor zo’n tweeduizend patiënten. 

Pieter den Hertog is ervan overtuigd dat een 
huisarts een generalist moet zijn. ‘Met alle 
facetten van het medische beroep te maken 
hebben, dat is de charme van het vak. Je ziet 
tegenwoordig steeds meer nieuwe behande-
laars in de eerste lijn met meer geprotocol-
leerde zorg, zorg volgens richtlijnen. Dat is 
een goede zaak. Maar de keerzijde hiervan is 
dat de zorg versnipperd raakt en de huisarts 
meer een manager wordt.’ 
En de mondige patiënt, die alles al heeft 
gegoogeld over zijn kwaal, vindt hij die 
lastig? ‘Nee hoor, ik vind het leuk als ze goed 
voorbereid op het spreekuur komen. Voor de 
patiënt is het heel belangrijk dat je als arts 
goed naar hem luistert.’ 
Pieter den Hertog heeft vertrouwen in zijn 
opvolger die zich zorgvuldig heeft ingewerkt. 
Hij verheugt zich op meer vrije tijd. Een van 
de praktijkkamers wordt muziekkamer. • 

© Saar Rypkema

alles en nog wat uitschelden.
Omdat je een publieke veiligheidstaak hebt 
kan je iemand aanhouden voor belediging van 
een ambtenaar in functie. Zeker als er nog veel 
andere mensen bij staan of betrokken zijn.
Op het moment dat je zo iemand aanspreekt 
en heel duidelijk maakt dat hij is aangehou-
den in verband met belediging en bedreiging, 
beseft hij vaak dat hij ter ver is gegaan.
Deze verdachte besefte dit ook en probeerde 
weg te rennen, maar ik zag dat al aankomen, 
nam een snoekduik naar zijn benen en trok 
hem onderuit. Daardoor viel hij heel hard voor-

Binnenkort evalueert de gemeente de eerste 
ervaringen met het stadskantoor. Hier vast een 
recente ervaring van twee verslaggevers van 
de Binnenstadskrant. Via de mail zochten we 
contact met een ambtenaar voor een interview. 
Omdat er geen reactie kwam belden we na ruim 
een week met het Stadskantoor. Daar hoor-
den we dat de bewuste ambtenaar niet was te 
bereiken; haar 06-nummer mocht niet worden 
verstrekt. (Later werd duidelijk dat de ambtenaar 
thuis zat met een gebroken schouder). Vervol-

over op zijn gezicht (neus gebroken) en gilde 
meteen dat hij mishandeld werd.
Mijn collega had ondertussen de meldkamer 
gewaarschuwd. Ik hielp de verdachte overeind 
en deed ik hem de handboeien om. Inmiddels 
had ik een handdoek gekregen om het bloeden 
te stelpen. Verscheidene omstanders, waar-
schijnlijk vrienden van de verdachte, begonnen 
zich ermee te bemoeien en liepen dreigend 
naar ons toe. Mijn collega riep daarom luid dat 
ze afstand moesten houden en ging voor mij 
staan om alles af te schermen.
Heel snel waren onze politiecollega’s ter plaatse 
en die namen de luid gillende verdachte mee.
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van wat 
er kan gebeuren tijdens onze diensten’. •

gens maakten we een afspraak via het afdelings-
secretariaat. Op de afgesproken datum melden 
wij ons bij de receptie op de zesde verdieping 
en worden naar vergaderkamer S3 gebracht. 
Na een kwartier is er nog niemand verschenen. 
We bellen met de centrale die de ambtenaar 
zal waarschuwen, maar zij blijkt onbereikbaar. 
Na meer dan een half uur verlaten we teleurge-
steld het pand. Achteraf vernemen wij dat de 
ambtenaar met wie we hadden afgesproken bij 
de receptie op de zesde verdieping (tien meter 

van de vergaderkamer S3) op ons heeft staan 
wachten. Niemand van de receptie heeft verteld 
dat wij ons al hadden gemeld en dat wij al in S3 
zaten. Een nieuwe afspraak wordt toegezegd, 
men zal er direct werk van maken. De ambte-
naar kan echter niet zelf in haar agenda kijken, 
dus alles moet via het afdelingssecretariaat. Na 
een halve week komt het secretariaat met het 
bericht dat het geregeld is. Wij treffen de amb-
tenaar vervolgens op het afgesproken tijdstip op 
de afgesproken plaats. Eind goed, al goed. •

Communicatiehoogstandje
Ton Verweij en Nico van Laar

René Griffioen © Sjaak Ramakers

Grote zaal weer veilig

TivoliVredenburg was de afgelopen weken 
druk bezig met het opnieuw vastmaken van de 
plafondplaten in de grote zaal. Eén van die platen 
was op een middag, toen de zaal niet in gebruik 
was, naar beneden gekomen. Een paar andere 
platenbleken los te zitten. Uit voorzorg zijn nu 
alle platen opnieuw vastgezet. In verband met de 
werkzaamheden zijn een kleine dertig concerten 
verplaatst of afgelast. Het muziektheater werkt 
nog aan het dichten van het geluidslek tussen de 
popzaal en de kamermuziekzaal. De kosten zijn 
niet drie ton, zoals eerst gedacht, maar inmiddels 
1,3 miljoen. Misschien was het niet zo verstan-
dig om bovenop een poptempel vol dreunende 
bassen een zaal te zetten waar geen enkel geluid 
van buiten mag doordringen. •



Een enorme bierdrinkende mensenmassa die 
voetgangers de doorgang belemmert, wild-
plassers, nachtelijk lawaai. En een omgeving 
die er na afloop uitziet als één grote prullen-
bak. Het Lentebock Festival op het Ledig Erf 
is uit zijn voegen gebarsten. De buurt kan dit 
niet meer verdragen.

Wat twintig jaar geleden begon als een klein-
schalig bokbierfeest in de herfst op de Tol-
steegbarrière, in de wandeling ook Ledig Erf 
genoemd, groeide uit tot een driedaags drukbe-
zochte festivals met de laatste jaren ook nog een 
lenteversie erbij. Het afgelopen Lentebock Festi-
val van 10 tot en met 12 april was zo uitgedijd 
dat de overlast voor de buurt, die toch wel wat 
gewend is op het gebied van ‘festivals’, grenzen 
heeft overschreden. 

De overlast begon bij de opbouw met vracht-
wagens die het verkeer ernstig bemoeilijkten. 
Maar vooral tijdens het festival was het bal. 
De enorme aantallen bezoekers (naar schat-
ting van het evenementenbedrijf waren het er 
drieduizend, volgens het buurtcomité veel meer) 
blokkeerden de doorgang. Overal waren fietsen 
neergezet, zelfs voor huisdeuren. Tot diep in de 
nacht was er lawaai. Er werd wildgeplast op de 
werven, in stegen en in het plantsoen. 
Na afloop van vooral de eerste nacht lag de hele 
omgeving vol met festivalrotzooi. Glasscherven, 
plastic, blikjes, kartonnen pizzadozen, noem maar 
op. Dat bleef liggen. Goedwillende bewoners en 
winkeliers pakten zelf de bezem maar op. 

Brandbrief
Het Buurtcomité Twijnstraat en omgeving heeft 
over de overlast voor bewoners en ondernemers 
een brandbrief geschreven aan de gemeente, aan 
de opdrachtgevers van het bierfeest, te weten 
café Ledig Erf, het Louis Hartlooper Complex en 
Berts Bierhuis (Twijnstraat), en aan het evene-
mentenbedrijf Kalipso waaraan de uitvoering 
was uitbesteed. Omdat de hoofdoorzaak van 
de ellende het grote aantal bezoekers is, oppert 
het buurtcomité twee mogelijkheden: of een 
andere locatie, of een hek eromheen en betaalde 
toegang, net als bij de Parade. Verder heeft het 
comité een aantal suggesties voor praktische 
verbeteringen van onder meer bevoorrading, 
toiletten en schoonmaak. 

Wethouder Kees Geldof (VVD, Binnenstad) heeft 
het buurtcomité inmiddels uitgenodigd voor een 
evaluatie van het festival. •
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Dat de openbare ruimte in de stad in razend 
tempo is aangepakt is te danken aan de 
Grand Depart. Plannen zijn massaal naar 
voren gehaald om de stad internationaal te 
verkopen. Zo ondergingen de Domstraat, de 
Korte Jansstraat, de Mariaplaats, Schouten-
straat, een deel van de Neude en binnenkort 
ook de Zadelstraat in korte tijd een gewel-
dige metamorfose. Normaal gesproken zou 
daar jaren over zijn gedaan. 

‘We laten de Binnenstad straks van z’n mooiste 
kant zien. Al die schitterend vernieuwde straten 
en pleinen, het is geweldig’, zegt Ron Looy, de 
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Prachtige straten dankzij de Tour 
Richard den HartogLE GRAND DÉPART 

(4)

Volgens de Utrechtse kunstenaar Fedor van Rossem rijdt de Tourkaravaan op 5 juli op drie hoogtes door de Domtoren. 
De prent, met hier en daar ook kleur, is in verschillende maten te koop bij Catch in de Domstraat. © Fedor van Rossem

Lentebock 
op hol

Marijke Brunt

Minder geld voor initiatieven
Dick Franssen

Om, zoals ze zegt, initiatieven uit de wijken en 
de stad beter te ondersteunen, voegt de ge-
meente het leefbaarheidsbudget en het budget 
flexibel welzijn samen tot initiatievenfonds. Het 
nieuwe fonds heeft een miljoen minder uit te 
geven dan de twee ‘oude’ budgetten samen. 
(Van 5,2 miljoen naar 4,2 miljoen.) Voor de 
Binnenstad betekent het een vermindering van 
ongeveer een ton tot 280.000 euro.

Ruim vierhonderd organisaties en bewoners 
spraken in drie ronden mee over de opzet van 
het fonds. Tijdens een raadsinformatieavond in 
mei konden zij vertellen wat zij van het resultaat 
vonden. De reacties waren overwegend positief.
Vermoedelijk zou de opzet van het fonds er on-
geveer net zo hebben uitgezien als de inspraak 
achterwege was gelaten. Het grote verschil is 
dat in dat geval het huis ongetwijfeld te klein 
zou zijn geweest. Van alle kanten zou er protest 
gekomen zijn. Nu komt dat uitsluitend van de 
politiek. Oppositiepartij PvdA spreekt van een 

ontoelaatbare bezuinigingsoperatie.
Het initiatievenfonds start per 1 juli. Voor de hele 
stad is voor de tweede helft van het jaar van de 4,2 
miljoen nog slechts 1,3 miljoen euro beschikbaar. 
In het begin van het jaar vroeg de gemeente de 
Binnenstadskrant op welke posten bezuidigd kan 
worden. Het verzoek kwam nadat wij de laatste 
tijd al op alle mogelijke manieren de kosten 
hadden gedrukt. 
Het bestuur van de Stichting Binnenstadskrant 
heeft inmiddels ondersteuning gevraagd van 
organisaties voor wie de krant een belangrijk 
kanaal is om informatie door te geven, zoals de 
wijkraad, het wijkbureau, het Bartholomeus Gast-
huis, welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening 
en het Buurtteam Binnenstad
Van Centrummanagement Utrecht kwam intus-
sen een negatieve reactie. ‘Overweging om niet 
mee te doen is dat de Binnenstadskrant vooral 
is gericht op onderwerpen die de bewoners 
aangaan. Wij herkennen ons ontoereikend in de 
formule.’ •

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Gevangenis weer op slot 

De voormalige gevangenis op het Wolvenplein, waarin allerlei tijdelijke activiteiten zouden 
komen, zit op last van de brandweer weer op slot. Ze gaat pas opnieuw open als het gebouw 
volgens de normen van de brandweer voor een groot publiek veilig is. Tegen horeca met terras 
in een bijgebouw aan het water heeft de brandweer geen bezwaar. 
In mei herbergde de gevangenis de grote tentoonstelling DownUnderUtrecht, een evenement 
dat om de twee jaar op een bijzondere locatie wordt gehouden. Er was werk te zien van 41 
Utrechtse kunstenaars. De expositie trok afgerond achtduizend bezoekers, afkomstig uit alle 
delen van het land. Er stonden soms rijen wachtenden voor de deur. 
Op het laatste nippertje voor de opening keurde de brandweer de gevangenis goed voor al-
leen deze tentoonstelling. ‘Onder controle’ was ditmaal het thema van DownUnder. De kunst 
vulde niet alleen de cellen, maar ook de kapel. Robbie Cornelissen had er een toepasselijk 
werk opgehangen: een tekening van de executiekamer in een Texaanse gevangenis. •

© Gerard Arninkhof

Basisschool De Regentes in de Korte Nieuwstraat 
wordt aan het eind van de jaren tachtig behoed 
voor de sloop. Het lukt een enthousiaste groep 
woningzoekenden de gemeente te overtuigen 
dat het pand kan voortbestaan als gemeenschap-
pelijk wonen-project. Stichting Studenten Huis-
vesting wordt als partner gevonden en in 1990 
gaat ‘De Regentes’ van start. 
De eerste bewoners staat voor ogen de isolatie 
van de ‘kleinburgerlijke eenheid’ van het ‘eigen 
huis’ te doorbreken. Het zijn de naweeën van de 
jaren zeventig; naast communes en woongroepen 
ontstaan gemeenschappelijke wonen projecten 
als alternatief voor de atomaire één- of twee-
persoonshuishoudens. Na 25 jaar bestaat De 
Regentes nog altijd.  Hier delen dertig volwassenen 
en zeven kinderen gemeenschappelijke voorzie-
ningen als voor- en achtertuin, twee woonkamers, 
was- en droogmachines en een gym-voetbal-tafel-
tenniszaal. Ieder heeft zijn of haar eigen woonunit 
maar in de samenhang van een groter geheel. 
Op 14 juni wordt het 25-jarig bestaan van 
De Regentes gevierd door bewoners en oud-
bewoners. De tuin van het complex is semi open-
baar: tussen 8 en 8 kan elke Utrechter genieten 
van de mooi onderhouden tuin. Een ieder is 
welkom; de ingang bevindt zich aan de Korte 
Nieuwstraat. •

De Regentes 
25 jaar

bedenker van de eerste twee etappes van de Tour. 
Zijn voorstellen zijn door de organisatie één-op-
één overgenomen. Als voormalig profsporter (tien 
jaar triatlon) en geboren en getogen Utrechter was 
hij volgens de gemeente de aangewezen man om 
zich eerst parttime en vanaf 2013 fulltime in te 
zetten voor het evenement. Niet alleen bedacht hij 
de route, ook de logistieke- en verkeersvoorzienin-
gen neemt hij voor zijn rekening.
Verkeersdrempels, vluchtheuvels, straatmeubi-
lair en terrassen zullen op verschillende plaatsen 
verwijderd worden om direct na de Tour weer 
terug te komen. Ook de betonnen palen door de 
Domtoren worden tijdelijk weggehaald.

Fotosessie
‘Dat kan toch niet? Op volle snelheid onder de 
Dom door, dat is vragen om ongelukken’, zeiden 
mensen bezorgd toen ze hoorden dat de Tour 
door de Binnenstad zou gaan. 
Die bezorgdheid is niet nodig. Natuurlijk is het 
gekkenwerk om in die smalle straten het normale 
Tourtempo aan te houden. Daarom bedacht Ron 
Looy dat aan de tweede etappe (de eerste is een 
tijdrit) een geneutraliseerde rit van tien kilome-
ter vooraf gaat. Bij het vaststellen van de route 
luisterde Rooy goed naar wat er leefde in de stad: 
‘Ze moeten absoluut onder de Dom door.’ ‘De 
Maliebaan moet er zeker in’. 

Route: 5 juli 13.10 uur
Croeselaan, Vondellaan, Bleekstraat,Catharijne-
singel, Mariaplaats, Zadelstraat, Domplein, 
Domstraat, Oudkerkhof, Stadhuisbrug (foto-
sessie), Ganzenmarkt, Schoutenstraat, Neude, 
Janskerkhof, Nobelstraat, Lucas Bolwerk, 
Wittevrouwensingel, Kruisstraat, Biltstraat, 
Snellenlaan, Maliebaan, Nachtegaalstraat, 
Maliesingel, Tolsteegsingel, Venuslaan, Albatros-
straat, richting Goylaan. • 

Nico van Laar



Lykele Ferwerda, 
sociaal makelaar DOENJA
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Wijkbureau Binnenstad

Van Napoleon tot live gezon-
gen chansons. De vijfde Open 
Tuinendag Utrecht op zaterdag 
27 juni staat in het teken van 
Frankrijk. Een knipoog naar de 
Tour de France, die een week 
later start. Van zo’n veertig par-
ticuliere tuinen en pandhoven 
in de binnenstad gaan de poor-
ten open voor het publiek, met 
gemiddeld zo’n 1500 bezoekers.

Mediterrane planten
‘Eens per jaar krijgen belangstel-
lenden de kans om deze bijzon-
dere plekken te bezoeken’, vertelt 
coördinator Florence Hanselaar. 
‘De Open Tuinendag is inmiddels 
een traditie. Het succes van de dag 
staat of valt met het enthousiasme 
van de binnenstadbewoners. 
Gelukkig zijn er elk jaar weer veel 
mensen die hun tuin willen open-
stellen’. 
Eén van hen, mevrouw Schuckink 
Kool: ‘Voor het vijfde jaar op rij 
openen wij onze tuin aan Nieu-

www.wijkraadbinnenstad.nl

Opeens een café in de straat 

Open Tuinendag 2015 met Frans tintje  

wegracht 8. Onze tuin is het hele 
jaar groen dankzij de buxushagen. 
We hebben mediterrane planten 
die het verrassend goed doen, zo-
als een acanthus. Tijdens de Open 
Tuinendag mogen we telkens zo’n 
duizend mensen verwelkomen. 
Sommigen van hen blijken we nog 
van heel vroeger te kennen. Dat is 
altijd bijzonder leuk.’ 

Leefbaarheidsbudget/Initiatie-
venfonds
Florence: ‘Veel bezoekers komen 
zelf ook uit de binnenstad. Een 
mooie kans om elkaar te leren 
kennen en onderlinge banden te 
versterken. Vandaar dat we een 
bijdrage uit het Leefbaarheids-
budget vroegen én kregen. In het 
bijzonder voor de openingsavond. 
We hebben dan een mooi pro-
gramma speciaal voor de deelne-
mers en de vrijwilligers.’ 

Meer informatie: 
www.opentuinendagutrecht.nl.

Probeer als bewoner maar eens te achterhalen 
of er een café of restaurant in de straat komt. 
Daarom vraagt de Wijkraad Binnenstad de 
gemeente om heldere publicatie. Nu is nauwe-
lijks te volgen aan wie een vergunning wordt 
verleend en of die vergunning wordt ge-
bruikt.’Totdat in de straat opeens een nieuwe 
horecagelegenheid verschijnt’, zegt wijkraads-
lid Theo Poort. 

‘Het huidige beleid voldoet aan de wet’, aldus 
Poort. ‘Maar door de ondoorzichtigheid worden 
bewoners overvallen. Onverstandig, want juist deze 
schimmige gang van zaken vergroot de weerstand. 
Bewoners hebben toch al moeite met het stijgende 
aantal horecaondernemingen.’ 

Niet alles openbaar
Nu hanteert de gemeente een lijst van situaties 
waarin de aanvraag van een horecavergunning 
moet worden gepubliceerd. Die omvat lang niet 
alle gevallen. Bovendien wordt niet gepubliceerd 
of de vergunning wordt verleend. Apart hiervan 
moet elke nieuwe onderneming, dus ook een ho-
recabedrijf, een ‘omgevingsvergunning’ aanvragen. 
De gemeente publiceert het besluit dat ze hierover 
neemt: toekenning of weigering. Behalve als het 
gaat om een vergunning voor het verstrekken van 
alcohol, die wordt niet openbaar gemaakt. In een 
brief aan de gemeente concludeert de Wijkraad 
Binnenstad ‘dat er niet te controleren is of een be-
drijf zich daadwerkelijk gaat vestigen. Dit wordt niet 
gepubliceerd.’ Theo Poort: ‘Ook al heeft een bedrijf 
een omgevingsvergunning, het kan altijd nog van 
vestiging afzien. En dan is er nog de vergunning tot 
het verstrekken van alcohol. Die wordt weer anders 

gepubliceerd.’ Kortom: voor burgers niet te volgen. 

Nog geen reactie
De gemeente wil in de Binnenstadskrant nog niet 
reageren op de brief van de Wijkraad: ze is nog met 
de kwestie bezig. ‘Tot nog toe heeft de gemeente 
steeds gezegd dat ‘persoonlijke informatie’ van de 
aanvrager niet openbaar mag worden’, zegt Theo 
Poort. Hij vindt dat weinig steekhoudend: ‘Trek die 

er dan uit, zo moeilijk is dat niet.’ 
Hij heeft begrip voor het streven naar een ‘leven-
dige Binnenstad’. ‘Maar zorg dan wel dat je op 
goede voet blijft met de mensen die er wonen. 
Vergeet niet dat er ook steeds meer terrassen ko-
men. Logisch, want daarmee hebben de gasten 
een prettige plek om te roken. Voor de bewoners 
betekent dat echter méér overlast: luide conversatie 
en binnenwaaiende slierten rook.’ •

U kent ‘De Kleine Dom’, een 
mooie speeltuin verstopt in de 
binnenstad van Utrecht, vast 
allang. Lykele Ferwerda is hier 
de nieuwe sociaal makelaar van 
DOENJA.  

Lykele: ‘Ouders en kinderen 
spelen vrolijk door elkaar heen, 
fietsend, op skeelers of door 
waterforten te bouwen in de 
zandbak. Met z’n allen zorgen 

Doe-het-samen-speeltuin ‘De Kleine Dom’

ze ervoor dat er fijn gespeeld kan 
worden in de speeltuin.’

 ‘Dat doen ze niet zomaar’ vertelt 
Lykele. ‘De ouders en kinderen heb-
ben behoorlijk wat ideeën rondom de 
speeltuin terwijl deze op weg is een 
‘doe-het-samen-speeltuin’ te worden. 
Betrokken ouders zorgen samen 
dat de binnen-speelruimte open is, 
organiseren activiteiten zoals een kin-
derdisco of een peuterclub en zorgen 
voor het speelgoed.’

Kinderraad van de speeltuin
De DOMklub, de kinderraad van 
speeltuin ‘De Kleine Dom’, heeft veel 
concrete plannen. Bijvoorbeeld voor 
een groenere speeltuin. 
Lykele: ‘De kinderen bekijken wat zij 
belangrijk vinden voor de speeltuin 
en wat ze daar zelf al aan kunnen 
doen. Zo heeft de DOMklub laatst 
zelf bloemen geplant en samen 
met de gemeente en DOENJA een 
‘Groendag’ georganiseerd om met 

Gemeente Utrecht ondersteunt initiatieven van 
bewoners en ondernemers om hun buurt beter, 
leefbaarder en veiliger te maken met het leefbaar-
heidsbudget. Zo ook de Open Tuinendag. 

Theo Poort: huidige beleid onverstandig © Sjaak Ramakers

Meer informatie
Kom langs in de speeltuin en speel mee bij speeltuin ‘De Kleine Dom’, 
Lange Nieuwstraat 79, Utrecht. Openingstijden: ma. t/m vrij. van 10 uur 
tot 17.30 uur, in het weekend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Of kijk eens 
op de facebook-pagina [facebook.com/dekleinedom] en volg de ideeën 
voor een groenere speeltuin op: groenedom.jouwweb.nl. 
Lykele Ferwerda; l.ferwerda@doenjadienstverlening.nl, Telefoon: 06-
18242752, E-mail: doenjadienstverlening.nl

Frankrijk
Met een knipoog naar de Tour 
de France is de Open Tuinendag 
dit jaar omgedoopt tot ‘Tour des 
Jardins Ouverts’. Speciale aandacht 
is er voor tuinen met een Frans 
tintje. In een ‘tour’ door de Bin-
nenstad zijn historische elementen 
opgenomen die verwijzen naar 
Frankrijk. Ook kent deze lustrum-
editie een extra programma met 
onder meer een concert in de 
Oude Hortus van het Universiteits-
museum. Meer informatie: 
www.opentuinendagutrecht.nl. •

Met ingang van 1 juli 2015 
houdt het Leefbaarheidsbudget 
(LBB) op te bestaan. Daarvoor in 
de plaats komt het Initiatieven-
fonds. Voor verdere informatie 
over dit fonds kijk op http://
www.utrecht.nl/wijken-en-parti-
cipatie/initiatievenfonds

volwassenen na te denken over 
groen in de speeltuin. De speeltuin 
staat vol groene ‘ideeën bomen’ 

waar iedere bezoeker zijn wens voor 
een groenere speeltuin kan delen. 
Ook jouw ideeën zijn welkom!’ •

Op verzoek van de bewoners is de Schalkwijkstraat 
afgesloten voor auto’s. De straat is erg smal, er zijn 
geen trottoirs en er wonen veel jonge gezinnen. 
De auto’s moeten nu via de Herenstraat. •

Schalkwijkstraat autovrijOude diesels massaal in de val

Terugkeer prostitutie dichterbij

De kans dat de prostitutie terugkeert in de 
Hardebollenstraat neemt toe. De gemeente 
heeft besloten de vergunningsweigering in te 
trekken nu de eigenaar van de peeskamers de 
huur per kamer wil terugbrengen van 1800 euro 
tot 470 euro per maand. De gemeente vond 
de aanvankelijk gevraagde huur in strijd met 
het raadsbesluit dat exploitanten van sexhuizen 
niet buitensporig aan verhuur van kamers 
mogen verdienen. De vergunningsaanvraag was 
ingediend door Freya bv, een initiatief van twee 
prostituees die vroeger op het Zandpad werkten. 

Of er een vergunning wordt verleend hangt af 
van de uitkomst van de bibop-procedure waarbij 
nagegaan wordt of de aanvragers betrokken 
waren bij criminele activiteiten. Ook zullen de 
bezwaren (en die zijn er volop) van de buurt 
worden meegenomen. De rechter heeft intussen 
bepaald dat de sexboten op het Zandpad deze 
zomer weg moeten. •

Voordeur Centraal Museum 
weer open

In de Agnietenstraat is de voordeur van het 
Centraal Museum weer in gebruik. Het glazen 
bijgebouw op het Nicolaaskerkhof, dat vijftien jaar 
dienst deed als entree en museumwinkel, wordt 
museumcafé. 
De heropening van de voordeur is een belangrijk 
moment in de grote verbouwingsoperatie, die 
volgend jaar haar beslag krijgt. •

Anne Pols

De Binnenstad-milieuzone kost de gemeente 
niet alleen veel geld  (bijvoorbeeld 750.000 
euro voor de camerabewaking), maar levert 
ook veel op, tenminste als de overtreders hun 
bekeuringen betalen. In de eerste weken na 
1 mei liepen al honderden bestuurders van 
oude diesels met een Nederlands kenteken 
een bon van negentig euro op. Van auto’s met 
een buitenlands kenteken kunnen de camera’s 
niet zien of het om een diesel gaat. Vermoe-
delijk vechten heel wat mensen de bekeuring 
aan. Zij zullen zich er onder meer op beroepen 
dat zij geen verbodsbord gezien hebben. Hun 
verweer is snijdt zeker enig hout. Bij sommige 
toegangspunten naar de Binnenstad is geen bord 
te bekennen. Het grote aantal overtredingen 
verbaast de gemeente. Gedacht werd dat het bij 
een paar bekeuringen per week zou blijven.        
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Wijkbureau Binnenstad
Welke buurman wil je zijn?

Wijkbureau Binnenstad

Bereikbaarheid tijdens ‘Le Tour’ 
voor de binnenstad

Van 1 t/m 5 juli kan de wereld niet om Utrecht heen 
met de Grand Départ van de Tour de France in onze 
stad. Een uniek evenement dat we van dichtbij mee 
kunnen beleven. Maar het zorgt ook tijdelijk voor 
minder bereikbaarheid in en uit de stad! Voetgan-
gers, fietsers en het openbaar vervoer krijgen de 

ruimte, daarom kun je met de auto de stad beperkt in. In juni worden bewoners 
direct aan het parcours of zij die geen gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen, 
hierover geïnformeerd. Op de volgende sites vindt u meer informatie:

Fietsendiefstal in de wijk

    Studenten organiseren diner 
voor dak- en thuislozen

Soms lijkt het of participatie 
door complexe omstandigheden 
niet mogelijk is. Als er niet veel 
invloed te geven is, er weinig 
tijd beschikbaar is of er zeer 
tegenstrijdige belangen leven. 

Ook bij het Zuidgebouw speelde 
deze argumenten in meer of 
mindere mate. Toch moet het 
kunnen, was de mening van 
projectleider Heleen Wijtmans 
en haar team van de gemeente 
Utrecht. 

In het stationsgebied brengt de 
gemeente het Zuidgebouw op de 
markt. Op het dak van het toekom-
stig bus- en tramstation (het oude 
streekbusstation), naast Utrecht 
Centraal, moet dit gebouw er in 
2017 staan. Onderzoek bij poten-
tiele ontwikkelaars wees uit dat zij 
hier volop kansen zien. Ook is het 
een locatie waar de gemeente geld 
mee verdient en stedenbouwkundig 
is het een ideale plek voor een 
gebouw. Maar er wonen en werken 
ook mensen tegenover deze plek. 

Andere manier van omgaan met 
omgeving
‘Door gesprekken met experts op 
het gebied van participatie kwamen 
we uit op een andere manier van 
omgaan met de omgeving’, vertelt 
Heleen, ‘het gaat uiteindelijk óók 
om begrip, om gehoord en gezien 
worden. Je wilt een buurman zijn 
die goed contact heeft met zijn 
omgeving. Niet één die een feestje 
geeft zonder het met de buren te 
overleggen.’

De aanpak
Best practices zijn benut om bijeen-
komsten met omwonenden vorm te 
geven. ‘Dat begon al bij de uitnodi-
ging. We hebben persoonlijk aan-
gebeld en de mensen uitgenodigd 
voor de eerste bijeenkomst. Ook 
zijn we gelijk duidelijk geweest over 
de ruimte om nog invloed uit te 
oefenen.’ In de eerste bijeenkomst 
is een participatieteam, bestaande 
uit bewoners, gevormd. Dit team 
maakte in drie bijeenkomsten twee 
wensenlijsten. Een over hun wensen 
en zorgen voor het gebouw, de 
andere over de omgang van de 

Ook in de binnenstad worden 
helaas regelmatig fietsen gesto-
len. Ziet u dat een fiets wordt 
gestolen, bel dan 1-1-2. 

Ziet u dat iemand erg veel inte-
resse toont in gestalde fietsen? 
Bel dan met het algemene num-
mer van de politie via 0900-8844.

Om meer verbinding te creëren 
tussen alle partijen uit de Voorstraat, 
organiseerden studenten van 
studentenvereniging UMTC aan de 
Voorstraat, met een bijdrage uit het 
Leefbaarheidsbudget, een borrel. Een 
van de studenten, Lotte Brouwer: 
‘Zonder deze bijdrage was de borrel, 
waar buurtbewoners, ondernemers 
en studenten met elkaar in contact 
kwamen, lang niet zo’n succes ge-
weest! Het was trouwens een borrel 
met een doel: namelijk ‘een steentje 
bijdragen’ aan de leefbaarheid van de 
buurt, en daar horen óók de dak- en 
thuislozen bij.’ 

Lotte vervolgt: ‘Voor hen wilden we 
een diner organiseren, en dus moest 
er geld opgehaald worden. Daarom 
organiseerden we tijdens de borrel 

een loterij. Er waren prijzen te win-
nen, gesponsord door ondernemers 
uit de Voorstraat. Er werd € 523,00 
opgehaald. Dit geld ging regelrecht 
naar het Smulhuis (Jansveld). Hier 
wordt 365 dagen in het jaar door 
vrijwilligers gekookt voor een groep 
van 60 dak- en thuislozen.’
 
Het diner
Met Pasen was het diner voor deze 
groep dak- en thuislozen. Gesponsord 
door de Albert Heijn Voorstraat en 
met een bijdrage van het Universiteits-
fonds. Lotte: ‘De 60 gasten genoten 
van een drie-gangen-maaltijd met 
op de achtergrond gitaar en piano-
muziek. Wat ons betreft wordt 
zowel de burenborrel als het diner 
voor de groep dak -en thuislozen 
een jaarlijks terugkerend project.’ •

Is uw eigen fiets weg? Dan is er een 
kans dat deze verkeerd of gevaar-
lijk geparkeerd stond en op het 
gemeentelijk fietsdepot staat. Van 
alle fietsen die daar staan, zijn foto’s 
gemaakt. 
Op www.verlorenofgevonden.nl 
staan alle foto’s. Meer informatie vindt 
u op www.utrecht.nl/fietsweg •

toekomstige ontwikkelaar met de 
omgeving. Een delegatie uit het 
team heeft deze lijsten besproken 
met de inmiddels geselecteerde pro-
jectontwikkelaars. Aan deze markt-
partijen is gevraagd deze wensen zo 
goed mogelijk te verwerken in hun 
schetsontwerp. Heleen ziet dat het 
werkt: ‘De marktpartijen reageren 
positief op deze aanpak en wilden 
zelfs een tweede gesprek om nog 
beter te horen wat de omgeving 
wel en niet wil.’

In juni weet het team hoeveel van 
de wensenlijst de ontwikkelaars 
hebben verwerkt in hun ontwerpen. 
En wat hun visie is op het contact 
met de omgeving. ‘Dan pas weten 
we echt of deze aanpak is geslaagd. 
Eind dit jaar presenteren we het 
winnende ontwerp aan de stad.‘ 

De wensenlijsten en verslagen van 
de bijeenkomsten en meer informa-
tie over het Zuidgebouw leest u op 
cu2030.nl/zuidgebouw. •

Hebt u vragen, ideeën, plannen 
en onderwerpen over de bin-
nenstad of over zaken die in uw 
buurt spelen? Dan bent u bij het 
wijkbureau Binnenstad aan het 
juiste adres. U kunt altijd langs-
komen, maak dan bij voorkeur 
een afspraak. Of u kunt zich 
aanmelden voor een gesprek met 
wijkwethouder Kees Geldof. 

Wijkspreekuur met wijk-
wethouder Kees Geldof
De eerstvolgende wijkspreekuren 
van wijkwethouder Kees Geldof 
zijn op dinsdag 23 juni om 18.00 
uur en daarna op dinsdag 22 
september om 17.00 uur. Het 
wijkspreekuur wordt gehouden bij 
het wijkbureau Binnenstad. 
Aanmelden kan tot uiterlijk één 
week van tevoren, bij voorkeur via 
email binnenstad@utrecht.nl of 
telefonisch 030 – 286 00 00.

Wijkbureau Binnenstad en het 
spreekuur met de wijkwethouder 

Foto: Kees Geldof

Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor (5e etage), 
Stadsplateau 1, 3521 AZ,  
Telefoon: 030 - 286 00 00
Email: binnenstad@utrecht.nl 
Website: www.utrecht.nl/binnenstad 
Twitter: (Via Twitter volgt u heel snel 
en eenvoudig de informatie van het 
wijkbureau: @WBBinnenstad. 
Volg de gemeente Utrecht via 
@GemeenteUtrecht •

 Locatie en impressie bouwvolume toekomstig Zuidgebouw

    Verbouwing Stadsschouwburg

De eerste fase van de renovatie van 
Stadsschouwburg Utrecht wordt de-
ze zomer afgerond. Wie af en toe in 
de schouwburg komt, kan de vorde-
ringen duidelijk zien. Zindering is een 
stuk groter geworden en kreeg een 
nieuw podium. In het entreegebied 
is de oorspronkelijke indeling, zoals 
bedacht door Dudok, grotendeels 
hersteld. 

Eén van de uitgangspunten bij de re-
novatie was een duurzamer gebouw. 
Zo zijn vrijwel alle vensters vervangen 

door isolerend glas. Hiernaast is er 
rekening gehouden met meer ruimte 
en comfort voor het publiek. De 
indeling van de Blauwe Zaal is com-
pleet veranderd. De banken maakten 
plaats voor een nieuwe tribune met 
comfortabele stoelen. Leuk detail: de 
nieuwe Blauwe Zaal-foyer biedt een 
prachtig uitzicht op het Zocherpark. 
Nieuwsgierig? Op 1 juni worden de 
laatste verbouwings-rondleidingen 
gegeven. Kijk voor meer informatie 
op www.ssbu.nl. In september start 
het nieuwe theaterseizoen. •

Terugblik bewonersavond 
Breedstraatbuurt

Op 1 april jl. organiseerde de gemeente een informatieavond over de 
Breedstraatbuurt. Dit naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek 
dat eind 2014 is uitgevoerd onder bewoners, winkeliers en passanten in 
de buurt. Het onderzoek en de afname van het aantal overlastmeldingen 
laat zien dat de integrale veiligheidsaanpak in de Breedstraatbuurt zijn 
vruchten afwerpt. Maar het is ook duidelijk dat we er nog niet zijn en dat 
de intensieve inzet gecontinueerd moet worden. Alle vragen en antwoorden 
vanuit de bewonersavond zijn te vinden op www.utrecht.nl/binnenstad, 
kijk onder ‘t kopje veiligheid. •

Informatie over parkeren, bereikbaarheid en het 
op- en afbreken van het parcours

• Specifieke informatie over hoe u de stad in en uit kunt rijden kunt 
 u vinden op 
 www.tourdefranceutrecht.com/bereikbaarheid 

• Informatie over het parcours, de bereikbaarheid en mobiliteit
 vindt u op www.tourdefranceutrecht.com

• Algemene informatie over de evenementen op 
 www.utrecht2015.com

• Vragen kunt u sturen aan tourdefrance@utrecht.nl 
 of u kunt bellen met 030-2862737

• Houd ook de wijkwebsite in de gaten voor actuele informatie
 die specifiek bewoners van de binnenstad aangaan: 
  www.utrecht.nl/binnenstad Enkele tips om te 

voorkomen dat uw fiets 
gestolen wordt:

• Zet uw fiets met het voor-
 wiel en frame vast. 
• Gebruik meerdere sloten. 
 Kijk voor goede fietssloten 
 op www.stichtingart.nl.
• Stal uw fiets op een plaats 
 waar verlichting is en in het 
 zicht van anderen.

Meer tips vindt u op www.utrecht.nl/veiligheid
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Flexibiliteit

Een school wordt woning, kerk transformeert in 
horecabedrijf, pop-up winkels vullen lege plekken 
in de winkelstraat en een voormalige drukkerij 
wordt een culturele broedplaats. Veranderingen in 
de stad blijven ons verrassen. Functies van gebou-
wen veranderen in de loop van de tijd, leegstand 
en verval worden voorkomen. Veranderingen 
passen bij een creatieve stad als Utrecht. Functies 
veranderen in de loop der tijd en panden als ban-
ken en postkantoren verliezen hun oude functie. 
Er nu een tentoonstelling te zien in de voormalige 
gevangenis Wolvenplein (Onder controle), echte 
mannen kunnen zichzelf zijn in Hoog Catharijne 
(Mancave) en een voormalig brughuisje is een 
leuke koffieplek (Goede Vrijdag) geworden.
 
D66 vindt dat initiatieven van inwoners van 
Utrecht zo veel mogelijk de ruimte moeten krijgen. 
Veranderingen maken de stad levendig en vitaal. 
Er is niet één formule of standaardoplossing voor 
het gebruik en de invulling van de stad of lege 
vierkante meters. Wel weten we zeker dat we zul-
len blijven wonen, studeren, werken en recreëren 
in Utrecht. Op onze eigen manier. De een zoekt 
nu eenmaal rust langs de singel of in het park, 
de ander zoekt in de late avond naar het betere 
horeca-aanbod. Utrecht past goed zowel bij de 
behoeften van ochtend- en als avondmensen, bij 
jong en bij oud. 
 
D66 wil meer ruimte bieden aan Utrechters met 
goede ideeën om zo tegemoet te komen aan de 
wensen en behoeften in de Binnenstad. Dit kan 
bijvoorbeeld door een flexibele invulling en tijde-
lijke bestemming van panden mogelijk te maken, 
vanzelfsprekend zorgvuldig en met oog voor de 
omgeving.
   Aline Knip, raadslid •
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Vr 12 Stadsschouwburg
20.00 Klein OperaKoor 
Wilhelminapark olv Roel 
Vogel mmv VU Kamerorkest 
en vocale solisten; Donizetti, 
Het Liefdeselixer; € 26; ook 
op 13 juni

Vr 12 Geertekerk
20.15 UvA-orkest Jan Pz. 
Sweelinck olv Libia Hernán-
dez; Dukas, Fanfare pour 
précéder La Peri (koperintro); 
Wagenaar, Ouverture De 
Getemde Feeks; Schönberg, 
3 liederen uit Sechs Lieder für 
Gesang und Orchester opus 
8; Mahler, Vierde symfonie

Za 13 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Domcantorij olv 
Remco de Graas; Rheinberger, 
Cantus Missae; Brahms, Missa 
Canonica; collecte

Za 13 Stadsschouwburg
20.00 Klein OperaKoor 
Wilhelminapark olv Roel 
Vogel mmv VU Kamerorkest 
en vocale solisten; Donizetti, 
Het Liefdeselixer; € 26

Za 13 Tuindorpkerk
20.15 Utrechts Kamerkoor 
olv Wolfgang Lange; werken 
van o.a. Milhaud, Debussy en 
Ravel; € 15

Za 13 Tuindorpkerk
20.15 Utrechts Kamerkoor 
olv Wolfgang Lange: Poèmes 
et Poètes; werken van Debus-
sy, Milhaud, Ravel, Francaix 
en Poulenc; € 15/11

Zo 14 Pieterskerk
15.30 Coqu olv Ulrikke 
Reed Findenegg: SÅNG; 
werken van o.a. Sandström, 
Holten, Gjeilo en Mäntyjärvi; 
€ 15/10

Do 18 KUUB
20.15 Utrecht String 
Quartet; strijkkwartetten van 
Hanf, Van Hemel, Ullman en 
Bosmans; Barber, Adagio for 
Strings; € 20/15 reserveren 
info@kunstruimtekuub.nl

Vr 19 Academiegebouw
20.00 Studentenvrou-
wenkoor Medusa olv Tanya 
Worron: Like a bird; werlen 
van o.a. Ligeti, Ireland, Finzi, 
Chilcott en Lutoslavski; € 12/8

Za 20 Binnenstad
10.00 t/m zondag 21 juni: 
Culturele Zondag: The Battle; 
info www.culturelezondagen.nl

Za 20 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek: Rianne Wilbers (sopraan) 
en Jan Hage (orgel); Pepping, 
Paul Gerhardtlieder; collecte

Za 20 Doopsgezinde Kerk
19.30 Blokfluittrio Estampie

Za 20 Geertekerk
20.00 De profundis clamavi 
olv Maarten van der Bijl: eind-

examenconcert; werken van 
Bach, Sweelinck, Cornelius, 
Pärt en Poulenc; € 25/12/8

Za 20 Wilhelminakerk
20.00 Ad Hoc Orkest olv 
Haiko Boonstra mmv Amarins 
Wierdsma (viool); de Lange, 
Symphonie en ut mineur 
op. 4; Lalo, Symphonie 
Espagnole; Saint-Saëns, La 
Jota Aragonese; Röntgen, 
Oud-Nederlandsche Dansen; 
€ 10/7

Za 20 Doopsgezinde Kerk
20.15 Trio Movendo olv 
Anton Visser; barokmuziek, 
Aria’s en sonates en Jiddische 
muziek

Za 20 Academiegebouw
20.15 Utrechtse Studenten-
cantorij olv Fokko Oldenhuis: 
Twilight Zone; Martin, Songs 
of Ariel; Whitacre, Leonar-
do Dreams of his Flying 
Machine; Beljon, Cry of the 
Peacocks, Bikkemberg, On 
Death; Hak, Dusk; Laurid-
sen, O Magnum Mysterium; 
Miskinis, Night; € 14/9

Za 20 Jacobikerk
20.15 Het Orkest olv 
Jacob SLagter; Smetena, 
Die Moldau; Massenet, 
Meditation from ‘Thais’; 
Tsjaikovski, Slavische Mars; 
Saint-Saëns, Danse Macabre; 
Ravel, Bolero; € 17,50/15

Za 20 Gertrudiskathedraal
20.30 Eveline M.Jansen 
(orgel) mmv het Daniel Speer 
Tromboneconsort (ook om 
21.30)

Zo 21 Willibrordkerk
14.00 Nootabene olv Ge-
rard Legeland: Wereldmuziek; 
collecte

Zo 21 Doopsgezinde Kerk
14.30 Kunstorkest olv 
Hans Lub; werken van Haydn, 
Händel, Bach, Vivaldi en 
Telemann’ € 10/8

Zo 21 Janskerk
15.00 The Bach Orchestra 
of the Netherlands olv Pieter 
Jan Leusink mmv vocale 
solisten: Ode aan Bach; € 70

Zo 21 Lutherse Kerk
15.30 Kamerkoor 4x4 olv 
Gerrit Maas; werken van o.a. 
Wagenaar, Nees, Janequin en 
Ravel; € 10/5

Wo 24 TivoliVredenburg
20.00 Openingsconcert In-
ternationaal Kamermuziekfes-
tival Utrecht, t/m 28 juni; info 
www.kamermuziekfestival.nl

Wo 24 Domkerk
20.30 Michel Bouvard 
(orgel) en Jeroen Wielaert 
(Tourverslaggever): Le Tour 
de France Musical; werken 
van Franck, Vierne, Widor en 
Messiaen; € 17,50

Vr 26 Leeuwenberghkerk
19.30 Kathedrale Koor olv 
Gerard Beemster: Koorschool-
concert

Za 27 Parnassos
14.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek mmv Tim 
Schouten (gids): muzikale 
wandeling door Utrecht; 
€ 7,50/5 

Za 27 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Koor, solisten en 
instrumtalisten van de Dom-
cantorij olv Remco de Graas 
mmv Tanja Obalski (sopraan), 
Stephan Berghammer (tenor) 
en Mitchell Sandler (bas); 
Franck, Messe à trois voix; 
Widor, Motetten; collecte

Za 27 Parnassos
20.00 Het Huisorkest olv 
Anja Oosterbeek mmv Tim 
Schouten (gids): muzikale 
wandeling door Utrecht; € 
7,50/5 ook op 28 juni

Za 27 RASA
20.00 Dekoor Close 
Harmony olv Christoph 
Mac-Carty: Jubileumconcert; 
€ 15/12; ook op 28 juni

Za 27 Pieterskerk
20.15 Cappella Gabrieli 
olv. Maarten Michielsen; 
Palestrina, Canticum 
Canticorum; € 15

Za 27 Willibrordkerk
20.15 Bas Groenewoud 
(orgel); o.a. Reubke, Sonate 
über Psalm 94; collecte

Zo 28 RASA
14.30 Dekoor Close 
Harmony olv Christoph 
Mac-Carty: Jubileumconcert; 
€ 15/12

Zo 28 Tuindorpkerk
15.00 Domstad Jeugsorkest

Zo 28 Geertekerk
15.30 Het Nederlands 
Filmorkest olv Peter Vinken: 
Heroes; muziek en beelden 
uit films met Superman, 
Spiderman, The Incredibles, 
Game of Thrones en James 
Bond; € 12,50

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

Ma 29 Domkerk
19.45 Rota Fortuna’s 
Speellieden: Middeleeuws 
Jaarfeest; € 15; ook op 
30 juni

Di 30 Domkerk
19.45 Rota Fortuna’s 
Speellieden: Middeleeuws 
Jaarfeest; € 15

Di 30 Gertrudiskathedraal
20.00 Eveline M.Jansen 
(orgel) mmv Mike Maurer 
(alpenhoorn): Tourconcert: 
De bergen komen naar ons; 
gratis

Di 30 Geertekerk
20.15 Nijmeegs Studen-
tenorkest olv Karel Deseure 

mmv Zoë Knoop (harp); 
Ravel, Pavane pour une 
infante défunte; Van Oosten, 
Harpconcert; Shostakovich, 
Symfonie nr. 5; €12,50/10

JULI

Do 2 Domkerk
20.00 Cantores Martini olv 
Remco de Graas; Machaut, 
Messe de Nôtre Dame; 
Dufay, Nuper rosarum flores; 
Perotin, Terribilis est locus iste

Za 4 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek: Orgelzomer 
‘Tour de France’ mmv Jan 
Hage (orgel); werken van 
Balbastre, Pierné, Nibelle, 
Dupré, Wagemans en 
Boëlmann; collecte

Ma 6 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert door 
Stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig

Za 11 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Orgelzomer ‘Tour 
de France’ mmv Olivier 
Penin (orgel): Voyage dans le 
Paris des orgues; werken van 
Piroye, Couperin, Daquin, 
Clerambault, Gigout, Vierne, 
Franck en Widor ; collecte

Ma 13 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert door 
Richard de Waardt (stadsbei-
aardier van Rotterdam)

Vr 17 Geertekerk
20.15 Nederlands Strijkers-
gilde olv Gijs Kramers mmv 
Arend Grosveld (klavcimbel); 
Shlomowitz, première; 
Gorecki, concert voor klave-
cimbel en strijkers; Korngold, 
Symphonic Serenade; Beet-
hoven, Grosse Fuge; € 12/10

Za 18 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Orgelzomer ‘Tour 
de France’ mmv Piet van der 
Steen (orgel); werken van 
Bijster, Messiaen, Vierne en 
Duruflé; collecte

Ma 20 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert door 
Bernard Winsemius (emeritus 
beiaardier van o.a. Haarlem, 
Amsterdam)

Za 25 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Orgelzomer ‘Tour de 
France’ mmv Hayo Boerema 
(orgel):Symfonisch gregori-
aans; Improvisatie en werken 
van Tournemire, Widor en 
Demessieuz; collecte

Zo 26 Tuin 
 Catharijneconvent
13.30 Maaike Bakker en 
Jet van Helbergen (vertellers) 
mmv Victoria Davies (harp); 
ook om 15.00

Ma 27 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert door 
Charles Dairay (stadsbeiaardier 
van Deinze, Lyon)

Vr 31 Jacobikerk
12.30 Diederik Bos (orgel): 
Lunchconcert; gratis

AUGUSTUS

Za 1 Nicolaïkerk
13.00 Henk Verhoef (or-
gel); collecte

Za 1 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Orgelzomer ‘Tour de 
France’ mmv Jan Jansen (orgel); 
werken van Bach, Alain, 
Fauré en Franck; collecte

Zo 2 Tuin 
 Catharijneconvent
13.30 Trigon Ensemble olv 
Margot Kalse: middeleeuwse 
muziek; ook om 15.00

Ma 3 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert door 
Joey Brink, winnaar van In-
ternationale Beiaardwedstrijd 
Koningin Fabiola, Mechelen 
2014

Vr 7 Jacobikerk
12.30 Arjan Veen (orgel): 
Lunchconcert; gratis

Za 8 Nicolaïkerk
13.00 Hugo Bakker (orgel); 
collecte

Za 8 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddag-
muziek: Orgelzomer ‘Tour 
de France’ mmv Jan Hage 
(orgel); werken van 
Marchand, Franck en 
Duruflé; collecte

Zo 9 Tuin 
 Catharijneconvent
13.30 Teun Wisse 
(blokfluit), Teun Habraken 
(klavecimbel) en Tobias Segura 
Peralta (countertenor): barok-
muziek; ook om 15.00

Ma 10 Pandhof 
 (luisterplaats)
20.00 Beiaardconcert door 
Roel Smit (stadsbeiaardier van 
Hengelo, Doetinchem)

Vr 14 Jacobikerk
20.00 Gerrit Christiaan 
de Gier (orgel); werken van 
Bach; gratis

Za 15 Nicolaïkerk
13.00 Wouter van Belle 
(orgel); collecte

Za 15 Domkerk
15.30 Zaterdagmiddagmu-
ziek: Orgelzomer ‘Tour de Fran-
ce’ mmv Arjen Leistra (orgel); 
werken van Dupré, Duruflé, 
Franck en Vierne; collecte

Zo 16 Tuin 
 Catharijneconvent
13.30 Gregoriaans koor 
Utrecht olv Anthony Ziel-
horst; ook om 15.00

C
it

tà
 d

el
la

 M
u

si
ca

 is
 e

en
 s

am
en

w
er

ki
n

g
sv

er
b

an
d

 v
an

 
in

m
id

d
el

s 
ve

er
ti

en
 o

rg
an

is
at

ie
s 

d
ie

 c
o

n
ce

rt
en

 o
r g

a n
i s

e r
en

 in
 d

e 
B

in
n

en
st

ad
, m

ee
st

al
 in

 k
er

ke
n

. D
e 

C
it

tà
-a

g
en

d
a 

st
aa

t 
in

 d
e 

B
in

n
en

st
ad

sk
ra

n
t 

en
 o

p
 w

w
w

.u
tr

ec
h

t-
m

u
zi

ek
st

ad
.n

et
.

www.utrecht-muziekstad.netPolitiek

Binnenstadskrant pagina 22

Een jonge vent kocht een oud huis. Tijdens het 
opknappen stuitte hij op een gat in de muur. En 
door het gat kwam hij op een trapje. Uiteindelijk 
ontvouwde zich een knus hofje en een rijtje huizen 
achter zijn huis, de Sionskameren. Een sprookje? 
Nee, echt gebeurd en nota bene niet zo lang 
geleden. Als u het bewijs zoekt, dan zult u dat 
vinden aan de Nieuwegracht. De eigenaren heb-
ben van de verrassende extra ruimte een mooie 
Bed&Breakfast gemaakt, met dezelfde naam. 
Sionskameren is een verwijzing naar de stichter die 
schoenmaker was en ‘ridder Gods van Jeruza-
lem’. Dat kan de ChristenUnie natuurlijk slechts 
welgevallen. 
Er zijn hordes mensen die graag in Utrecht willen 
wonen; en als de prognoses kloppen wordt de 
groep wannabe-Utrechters de komende jaren 

Kameren

Veranderende stad

In de jaren na de oorlog hebben we van Utrecht 
een stad van grijs asfalt en beton gemaakt; de 
auto moest de ruimte krijgen, ten koste van 
groen, van water en van sociale structuren. En 
dat in een stad die überhaupt helemaal nooit 
berekend is op autoverkeer. 
Als enige grote stabiele partij in Utrecht zitten 
we al bijna twee decennia in het gemeente-
bestuur. Consequent kozen en kiezen we voor 
onze visie: de gezonde, duurzame en sociale 
stad van de toekomst. 
Deze stad is een groene stad, waar voetgangers 
en fietsers alle ruimte krijgen. Waar cultuur een 
zichtbare plaats heeft. Een kleurrijke stad, niet 
uniform, maar een mengelmoes van stijlen en 
vormgegeven mede door alle Utrechtse indivi-
duen. 
Een gezonde stad, waar de luchtkwaliteit zo 
goed is, dat mensen er niet ziek van worden. 
Een duurzame stad die voor zijn energievoorzie-
ning niet langer afhankelijk is van Poetin of van 
Gronings gas. Een ontspannen stad waar men-
sen ervoor kunnen kiezen om elkaar te helpen, 
omdat ze daar tijd voor hebben. Een creatieve 
stad waar ruimte is voor organische gebiedsont-
wikkeling. 

Geen concessies
Goed en wel beschouwd lijkt onze stad van de 
toekomst dus misschien nog wel het meeste 
op de stad van het verleden. Geven we de stad 
terug aan de stad.
Wij kiezen er bewust voor om de stad niet uit- 
maar in te breiden. Dus we maken gebruik van 
lege ruimtes, van leegstaande kantoren, we her-
gebruiken panden. Wat we niet doen: concessies 
aan onze eisen aan de stad van de toekomst. 
Een ding zal GroenLinks ook in de Binnenstad 
te vuur en te zwaard verdedigen: alle Utrechters 
moeten in principe overal kunnen wonen. We 
willen een ongedeelde stad. Geen uniforme 
stad, ook niet qua sociale structuren. 

We zijn dromers zegt u? Kijk eens naar plaatjes 
van 25 jaar geleden. We hebben een deel van 
onze dromen van de afgelopen 25 jaar reeds 
waargemaakt en we werken er iedere dag aan 
om ook de resterende waar te maken. En dat 
zal ons lukken. We zijn namelijk realistisch en 
daadkrachtig genoeg om onze dromen om te 
zetten in daden. •

alleen maar groter. Dat is niet verwonderlijk, men 
zoekt kroegen, kathedralen, ons kleine knusse 
centrum, cultuur en kennis, gracht en groen – ja, 
wat al niet. Utrecht heeft van alles wat; en dat in 
de juiste proporties. En dus wil jong en wil stu-
dent, en wil ook stel met twee drie kinders, en wil 
samen en alleenstaand, wil tot slot de pensionado. 
Past dat allemaal?
Als het aan de ChristenUnie ligt wel. Passend 
wonen voor iedereen, dat zien we graag. De ge-
actualiseerde gemeentelijke Woonvisie moet deze 
wens in goede banen leiden. Betaalbaar aanbod 
in de sociale huursector, een gastvrij welkom 
voor de statushouders uit bijvoorbeeld. Eritrea en 
Syrië, aangepaste huisvesting voor de ouderen die 
langer thuis blijven wonen, het aanpakken van de 
scheefwoners– en tegelijk zorgen voor voldoende 
aanbod op de koopmarkt voor starters en jonge 
gezinnen, etc. •

Uit onderzoek van de ‘Atlas voor gemeenten’ 
blijkt dat steden met veel monumenten ge-
wild zijn. Mensen wonen er graag, waardoor 
de bevolking er een stuk harder groeit dan in 
‘nieuwere’ steden. Utrecht mag zichzelf gelukkig 
prijzen met een grote hoeveelheid monumenten 
en cultureel erfgoed. Ik kan iedereen aanbevelen 
eens langs de lange en indrukwekkende lijst van 
monumenten te lopen, deze is onder meer te 
vinden op Wikipedia. Voor ons Utrechters is dit 
natuurlijk niets nieuws, want we weten al lang 
dat unieke historische, culturele en economische 
waarden in onze Binnenstad bij elkaar komen.

De Binnenstad staat echter ook onder druk. 
Huizenprijzen zijn hoog en de bereikbaarheid 
laat te wensen over. Om de Binnenstad vitaal en 
dynamisch te houden is het belangrijk te blijven 
investeren in de verblijfskwaliteit van de openbare 
ruimte en de bereikbaarheid voor bezoekers. Niet 
alleen met het OV of de fiets, maar ook met de 
auto.

Omdenken, niet wegdenken
Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren de 
nodige middelen uitgetrokken om te investeren 
in de kwaliteit van de openbare ruimte. Met deze 
middelen en in goede samenspraak met onderne-
mers en omwonenden zijn bijvoorbeeld de Dom-
straat en de Mariaplaats opgeknapt. Daarbij zijn 
ook veel plaatsen voor straatparkeren verdwenen. 
Het is natuurlijk waar dat de mobiliteitskeuze 
van bewoners aan verandering onderhevig is, 
maar dat wil echter niet zeggen dat je bepaalde 
modaliteiten van vervoer kunt wegdenken. Noem 
het ‘groen wensdenken’.

De Binnenstad dankt haar ontstaan en groei door 
de eeuwen heen aan haar strategische positie 
als kruispunt van land- en waterwegen. Later 

Unieke Binnenstad

ontwikkelde Utrecht zich tot het spoorknooppunt 
van Nederland. Net zo goed als we investeren 
in cultuur, historie, economie en de openbare 
ruimte zullen we ook voor toekomstige genera-
ties moeten blijven zorgen voor de bereikbaar-
heid van de Utrechtse Binnenstad. Omdenken, ja. 
Wegdenken, nee.

Dimitri Gilissen, fractievoorzitter •
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Vrije tijd

De tijd verspringt van
gisteren naar vandaag
naar morgen en overmorgen

de mensen om mij heen
verspringen ook

de oudsten naar een zoete slaap
de jongsten naar een carrière
ver flitsend in ’t verschiet

daartussenin zit ik –

letterlijk hier zittend
op dit terras
met volle teugen 
genietend van het nu

de tijd
- verrassend -
verspringt even niet 

Betonprint uit Zadelstraat 

Oeke Kruythof

De Binnenstad raakt een curiositeit kwijt: het beton-
nen wegdek met straatstenenprint in de Zadelstraat. 
Toen het net was gelegd was het al een aanfluiting, 
maar in de loop van de jaren werd het nog erger 
door slijtage en allerlei reparaties. Behalve het beton 
verdwijnen ook de paaltjes. De Zadelstraat gaat er, 
met een mooie klinkerbestrating, net zo aangenaam 
uitzien als bijvoorbeeld de Schoutenstraat. •

© Job de Jong

De tweetact scooters moeten verdwijnen uit de Binnenstad, vinden D66 en Groen Links. 
De scooters produceren 20 tot 2700 keer meer fijnstof dan bestelauto’s. De twee politieke partijen 
willen dat er op den duur alleen nog elektrische scooters in Utrecht mogen rijden. 
De maximum-snelheid moet dertig kilometer zijn. •

 
Batterij
Mijn aandacht werd getrokken door een 
gevel die me nooit eerder was opgevallen. 
Het was een winkelgevel, maar ik zag 
niet meteen wat voor soort winkel het 
was. Wat me opviel, was een verzameling 
lampen, divers in maat en kleur, verspreid 
in de etalage. Ik deed een stap achteruit en 
zag een oud grachtenpand met een breed 
naambord boven het raam: ‘Electro Service 
Utrecht’. Het interieur van de winkel 
was niet te zien; in de ruit zag ik alleen 
de weerspiegeling van de winkel aan de 
overkant.
Zouden ze de batterij hebben die ik al een 
tijd zocht, maar nergens vinden kon?
Met enige terughoudendheid opende ik de 
winkeldeur. Ik kwam binnen in een helder 
verlichte ruimte en werd meteen aange-
sproken door een vriendelijke man achter 
een brede toonbank.
‘Wat kan ik voor u doen?’
Ik kon me niet voorstellen dat ik hier de 
batterij zou vinden waar ik al zo lang naar 
zocht. ‘Ik heb een batterij nodig,’ zei ik en 
haalde het voorbeeld uit mijn jaszak.
Zonder één stap te zetten haalde de man 
van onder de toonbank de gewenste bat-
terij tevoorschijn. ‘Nog iets anders nodig?’

Stinkscooters weg uit Binnenstad

Harrie Thewessem

René Hazebroek

De Binnenstad is niet alleen beleefstad, maar ook 
sprookjesstad. KBTR , de mysterieuze graffiti-
artiest,vrolijkt met zijn roodgekapte kabouter met 
witte baard menig viaduct en elektriciteitskast op. 
Hij opereert vooral in Utrecht en omgeving, maar 
hij is ook in Mexico opgedoken. Op de Vismarkt, 
op de poortboog boven de Domherensteeg, links 
naast restaurant Floris V, hangt nu een KBTR-
kaboutertje. Piepklein. 
’s Nachts laat het kaboutertje zich naar beneden 
glijden en holt naar de Dorstige Hartsteeg. On-
deraan de meterkast, aan de kant van de Lange 
Nieuwstraat, woont achter een elfenluikje namelijk 
Alice (van Alice in Wonderland). De kabouter is tot 
over zijn oren verliefd op haar. •

Sprookjesstad

Leef als een Utrechter 

‘Live like a local’ is het advies van Toerisme Utrecht 
aan buitenlandse bezoekers. In nummer 2 van de 
Binnenstadskrant van dit jaar meldde directeur Ronald 
Besemer al dat de marketingmedewerkers van alle 
grote Utrechtse ondernemingen op zoek waren naar 
een eenduidige boodschap over de stad. Die is er nu 
dus: Leef als een Utrechter. Zie ook bladzijde 5. • © Sjaak Ramakers


