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Bieb Bieb Hoera

De meeste bezoekers van de bibliotheek weten het niet, maar 
op de bovenste verdieping, het domein van beeld, geluid en 
bladmuziek, woedt een permanente revolutie. Een tragisch 
moment was de zaterdag waarop alle langspeelplaten voor 
een euro per stuk de deur uitgingen. Om tien uur begon het. 
Handelaren stortten zich vooral op de jazzcollectie, de grootste 
en mooiste van het land. In de kortste keren was er niets van 
over. Al die platen in die vaak prachtige hoezen weg. 
De cd’s kregen er meer ruimte door, en de eerste tijd hoorde 
je overal geklik als handen door de bakken met de plastic 
doosjes gingen. Tot Spotify. 
De cd werd plotseling, net als de lp, iets van het verleden, 
zoals aan de andere kant van de zaal de dvd. De derde verdie-
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ping werd verontrustend stil. En wie nog cd’s wil lenen, is 
nu te laat. Per 1 januari is de afdeling opgeheven. 
Streamingdiensten namen het over. Alles is virtueel; je 
zweeft rond in een universum waarin niets meer aanraak-
baar is. Tussen de maker en de gebruiker zit alleen een 
internetbedrijf. 

Vijftig jaar geleden liepen veel mensen (vooral jonge vrou-
wen) met een pakje halfzware shag in de hand, twintig 
jaar terug met een flesje water en nu met een smart-
phone. Met dat mobieltje ben je met alles en iedereen 
verbonden: met je vrienden, alle muziek van de wereld, de 
krant, gesproken boeken, Netflix, de tv. Wat moet je dan 
nog in de bieb? 
Van alles. Grote bibliotheken, op een nieuwe leest ge-
schoeid, doen het goed. Ze zijn de buurthuizen van de 
stad. Je komt er om te studeren, te debatteren, mensen 
te ontmoeten, te eten en te drinken, te luisteren naar je 
lievelingsschrijver, te lezen, en natuurlijk ook om boeken te 
lenen. Want al blijft in dit ict-tijdperk weinig hetzelfde, het 
boek houdt stand, ook tegen het e-book. 

Amsterdam heeft ook zo’n nieuwe bibliotheek, dichtbij 
het Centraal Station. Veel ruimte, veel roltrappen, veel 
bewakers, veel Apple-computers. De bezoekerscijfers 
gingen dankzij de nieuwbouw enorm omhoog, maar zijn 
tamelijk geflatteerd, want ook de mensen die rechtstreeks 
naar La Place op de bovenste verdieping gaan, worden 
meegerekend. Je hebt er een fantastisch uitzicht over de 
stad, net zoals in het splinternieuwe Forum (bibliotheek, 
filmtheater, etc.) in Groningen. Mijn probleem met de bieb 
op de Neude is dat ik erg gehecht ben aan de huidige. Ik 
vind het een mooi en behagelijk gebouw, ook al gebeurde 
er de laatste jaren nauwelijks iets aan het onderhoud. Hij is 
toch prachtig, de lichtkoepel die Sjaak Ramakers gebruikte 
voor zijn verhuispostzegel. Als ik ’s avonds over het Oud-
kerkhof richting Stadhuisbrug loop en ik zie al die verlichte 
ramen dan wil ik naar binnen. Ik voel me er geborgen, op 
m’n gemak. Ik hoop maar dat het een mooie bestemming 
krijgt. In de nieuwe bieb zal het wel even wennen zijn. 
Maar na een poosje weet ik natuurlijk niet beter. Ik begin 
me er zelfs op te verheugen. •

Dick Franssen

Voor dagelijks nieuws uit de Binnenstad:
https://nl-nl.facebook.com/binnenstadskrant/

Wij, Elaine Vis en Ineke Inklaar, hóuden van de Binnenstad. 
We wonen er met veel plezier. Omdat er zoveel bijzondere en 
betrokken bewoners zijn met enthousiaste plannen. Omdat 
het centrum (nog) kleinschalig is, met zijn historische panden 
en interessante nieuwbouw in het stadsvernieuwingsgebied.
Daarom zijn we blij dat we vanaf januari samen de hoofd-
redactie vormen van de Binnenstadskrant. De krant van en 
voor bewoners. Want de bewoners maken samen met de 
gebruikers van de wijk, zoals ondernemers en bezoekers, de 
Binnenstad van Utrecht tot iets speciaals.
De Binnenstad heeft het soms niet makkelijk, onder meer 
door de voorgenomen groei van de stad en het toenemend 
toerisme. Het blijft belangrijk dat iedereen – arm/rijk, jong/

Nieuwe hoofdredactie

Foto voorpagina © Sjaak Ramakers

oud, geboren en getogen/import, koper of sociale huurder 
– zich hier thuis voelt. Dan is het extra hard nodig dat be-
woners goed geïnformeerd worden, een platform hebben 
om aan te kaarten wat hen bezighoudt. Maar ook om zich 
te laten inspireren door verhalen van anderen hoe die pro-
blemen of ergernissen oplossen. En om samen te genieten 
van het wonen (en werken) in het prachtige centrum.
De Binnenstadskrant wil zo’n podium zijn. Niet alleen op 
papier, maar ook online met de site www.Binnenstadskrant- 
utrecht.nl en op www.facebook.com/Binnenstadskrant.
Gelukkig werken we met een deskundige en enthousiaste 
(vrijwilligers)redactie. Dus dat komt wel goed. Wij hebben 
er zin in! •

Interessante websites

Bewoners van de Wijde Doelen vrezen dat hun straat de dupe 
wordt van de opknapbeurt van het plein voor het Louis Hart-
looper Complex. Om meer ruimte te maken op het overbelaste 
plein wil de gemeente de bushalte van lijn 2 en de ondergrondse 
afvalcontainers voor het filmtheater verplaatsen naar de Wijde 
Doelen. De containers zouden naast het speeltuintje komen dat 
in het Zocherplatsoen is uitgespaard, recht tegenover basisschool 

Wijde Doelen in de knel Agatha Snellen. De Wijde Doelen loopt van het Nicolaaskerk-
hof met een bocht van negentig graden langs de zijkant van 
Louis Hartlooper. Er is eenrichtingsverkeer. Als de bus er stopt 
kan er geen auto meer langs. De bewoners van de Wijde 
Doelen vinden dat hun straat het kind van de rekening wordt. 
De straat krijgt nu al genoeg te verwerken. Het plein voor 
de bioscoop heet Tolsteegbarrière, maar de meeste mensen 
noemen het Ledig Erf. Formeel heet alleen het open gebied 
aan de andere kant van de brug Ledig Erf. •



Verlangen naar 13 maart 

met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Monumen-
tenzorg Utrecht en de Commissie voor Welstand 
en Monumenten, gezocht naar een gevel met 
een connectie met het bestaande gebouw. Dat 
is terug te vinden in de vormtaal, de geleding en 
het materiaal. Zo is er bijvoorbeeld veel keramiek 
toegepast, in dit geval van De Koninklijke Tichelaar 
uit Makkum.’   
       
Alzijdig
Eind december, tijdens het gesprek met de archi-
tect, was het een drukte van belang in en rond het 
oude postkantoor. Bouwvakkers, timmerlieden, en 
installateurs lopen af en aan. Delen zijn tijdelijk af-
gesloten en het valt niet mee om je weg te vinden 
naar alle verdiepingen. Rondom het gebouw wordt 
de laatste hand gelegd aan de nieuwe bestrating.
Vermeesch: ‘Behalve de hoofdingang voor de 
bibliotheek op de Neude komen er op de Oude-

Op 28 oktober 2011 werd het hoofdpostkantoor 
gesloten, als laatste in Nederland. Handhaving 
was door de dalende omzet, gevolg van de 
opkomende digitale communicatie, financieel 
niet meer verantwoord. Het pand was al in 2008 
verkocht aan projectontwikkelaar ASR Vastgoed. 
Die heeft er – na een eerdere opzet die mislukte 
- in overleg met de gemeente en andere betrok-
kenen een ambitieus plan voor gemaakt, met hulp 
van ontwerpbureau Rijnboutt, dat optreedt als 
‘casco-architect’.
Het gebouw, een rijksmonument, dateert uit 
ca.1920 en is ontworpen door architect Joseph 
Crouwel, Het is gebouwd in de trant van de 
Amsterdamse School. De ornamenten van de hand 
van beeldhouwer Van den Eynde in het interieur 
zijn geïnspireerd op Egyptische en Assyrische 
kunst. Het oorspronkelijke ontwerp had een 
duidelijke voorkant met de publieksingang op de 
Neude en een onaantrekkelijke expeditie-toegang 
op de Oudegracht, waardoor het nogal ‘onhan-
dig’ in de stedenbouwkundige structuur lag. De 
reden: het gebouw is een bijna één op één kopie 
van het iets oudere hoofdpostkantoor van Rotter-
dam (inmiddels ook een rijksmonument). 
Kenmerkend zijn verder de hoge centrale hal met 
een gewelf met uit verglaasde bakstenen opge-
trokken bogen en de grote klok van keramiek. 
Deze mooie hal blijft het hart van het pand in zijn 
nieuwe functie. 

Hele puzzel
Architect Frederik Vermeesch van Rijnboutt: ‘Het 
oorspronkelijke plan om er winkels, horeca en een 
hotel te vestigen werd ingehaald door de realiteit. 
Na het afschieten van het plan voor de ‘Bieb++’ 
op het Smakkelaarsveld was de bibliotheek op 
zoek naar een andere locatie. Toen de directeur 
zei dat hij wel oren had naar dit gebouw, hebben 
wij onderzocht of dat mogelijk was. Het zou toch 
prachtig zijn: een stadsstudiezaal in de grote kap 
met zicht over het stadslandschap van Utrecht. Het 
gebouw zou wat meer ‘open’ kunnen worden ge-
maakt en meer publiektoegankelijk. Logistiek was 
het nog een hele puzzel, maar uiteindelijk was er 
voldoende vertrouwen bij de bibliotheek om verder 
met de plannen te gaan. Voor het interieur van 
de bibliotheek werd Zecc Architecten uit Utrecht 
aangetrokken (zie pagina 5).’
Door de herbestemming van het gebouw krijgt het 
meerdere functies en ‘gezichten’. De ingang op 
de Neude, met zijn ooit door de Utrechtse burgerij 
geschonken leeuwenbeelden, blijft belangrijk en 
leidt dus naar de bibliotheek. Aan de Oudegracht-
zijde is een nieuwe moderne uitbreiding gekomen. 
Vermeesch: ‘Oorspronkelijk hadden wij een glazen 
kas bedacht. Toen bekend werd dat de bibliotheek 
in het gebouw zou komen, stelde dat andere eisen 
aan de nieuwe gevel. Wij hebben toen, in overleg 

Detail van de grote hal © Sjaak Ramakers

Na jarenlang plannen maken en bouw-
werkzaamheden is het dan zover: het oude 
postkantoor op de Neude gaat geleidelijk aan 
weer open met als climax de opening van de 
nieuwe centrale bibliotheek op vrijdag 13 
maart. Het pand gaat verder door het leven 
als Post Utrecht.

Ton Verweij

gracht vier entrees voor winkels (w.o. Beversport, 
lifestylewinkel Söstrene Grene, en boekhandel 
Broese – red.) zodat het daar veel levendiger 
wordt dan voorheen. In de Potterstraat komen 
de ingangen voor de in het souterrain gelegen 
‘foodcourt’ (Albert Heijn – red.) en voor een café 
(café Meneer Potter – red.). Het gebouw is dus 
‘alzijdig’ geworden. Ook zal het bijna helemaal 
publiekstoegankelijk zijn met de stadsbibliotheek 
als centrale ontmoetingsplek. Vanaf de Neude is 
een grote fietsenstalling bereikbaar (700 fietsen) 
De aan- en afvoer van goederen gebeurt voor alle 
gebruikers via de Drakenburgstraat, waar een laad- 
en losplaats is gemaakt’. Het gebouw is duurzamer 
geworden door aansluiting op de stadsverwarming, 
zonwering en allerlei isolatiemaatregelen. 
Op dit moment wordt gekeken of er een culturele 
zondag kan worden gekoppeld aan de opening 
van Post Utrecht. •
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In de ‘art deco kathedraal’, de grote 
hal, is links de toegang tot de voorma-
lige omloop over de lengte doorge-
broken. Er gaat een roltrap omhoog 
langs de ramen aan de Drakenburg-
straat. 
In drie raampartijen heeft Jop Vissers 
Vorstenbosch, de jongste kunstenaar, 
een vijf bij vijf meter groot werk be-
dacht. Zijn eerste niet tijdelijke 
opdracht in de publieke ruimte. ‘Ik 
ben een schilder met ‘bouwemoties’. 
Mijn lichtschilderijen én de architec-
tuur zijn hier één werk geworden’. 
Het spanningsveld tussen een stil-
staand schilderij versus een optisch 
dynamisch werk is voelbaar. Een ritme 
van staande beschilderde plexiglas 
lamellen staat haaks op een transpa-
rant beschilderde achterwand. Extra 
licht kan aangestuurd worden binnen 
dit bijzondere werk. 
‘Het is eigenlijk een digitaal scherm in 
de analoge papieren wereld. Ik kan de 
kleuren van de schildering beïnvloeden. 
Ze kunnen van toon, intensiteit en 
beweging veranderen met een licht-
computer. Maar het schilderij is ook 
overtuigend als stilstaand werk.
Er zijn veel voorwaarden als je werk 
voor de publieke ruimte maakt, anders 
dan bij vrij werk. In dit beeld zit heel 
veel maatwerk en dan heb ik ook nog 
te maken met een gebouw dat nog 
niet af is. Er zullen bezoekers zijn die 
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De omgekeerde boeken-
planken van de bieb

 Jop Vissers Vorstenbosch aan het werk © Saar Rypkema

de grenzen opzoeken, die het werk 
bijvoorbeeld gaan gebruiken als mu-
ziekinstrument. Als kunstenaar moet 
je weten dat jouw werk secundair is 
in de ruimte. Je moet diplomatiek zijn, 
wel uitnodigend, maar ook andere 
visuele impulsen die de ruimte heeft 
toelaten’.
 
Huis met puntdak
Op de eerste verdieping van het 
postkantoor kwam je als particulier 
nooit. Daar is nu de afdeling voor 0-8 
jaar. Het is een mooie strakke zaal met 
gietvloer en vrij lage boekenkasten. 
Frank Halmans, een ervaren kunste-
naar, ontwierp hier een poëtisch huis 
met puntdak, zodat de kinderen een 
eigen intiem plekje hebben. Niet te 
groot, 2.70 x 2.50 en 4.40 hoog. 
Volwassenen moeten flink bukken als 
ze door de deuropening willen. De 
muren van het huis zijn gemaakt van 
omgedraaide boekenplanken. Door de 
uitsparingen tussen de volle planken 
kan je door het kunstwerk heen kij-
ken. Bij het huis staat een lantaarnpaal 
als schemerlamp die een luie stoel 
verlicht onder het dak.
Het idee komt uit een tekening die 
Halmans ooit maakte van een straat 
met strakke rijtjeshuizen en een rij 
lantaarnpalen. Eén van de lantaarn-
palen is 180 graden gedraaid en 
verlicht in de donkere nacht door het 

Elaine Vis

Een driedimensionaal dynamisch glas-in-lood raam en een huis met volle 
omgekeerde boekenplanken: verrassende kunst in de nieuwe biblio-
theek op de Neude. Vijf kunstenaars uit Utrecht kregen een opdracht 
om speciaal werk te maken dat geïnspireerd is op de historie van het 
gebouw, de architectuur en de veelzijdige functie van de bibliotheek.

dakraam een zolderkamertje. 
In de avond zie je vanaf de Neude het 
huis in de bibliotheek op de eerste 
verdieping door de ramen. 
De lantaarnpaal blijft branden.
‘Helaas kon ik de oude boeken van 
de bieb niet gebruiken, want die zijn 
geplastificeerd en ik moet ze alle-
maal stevig op de planken plakken. 
Honderdvijf meter omgekeerde boe-
kenplank in totaal. Een bouwkundig 
ingenieur heeft uitgerekend of het wel 
kan. Het werk moet natuurlijk veilig 
zijn, dus dat laat ik over aan mensen 

die er verstand van hebben. De rest 
maak en installeer ik zelf’.
In het atelier staan nog tientallen 
dozen met tweedehands boeken. ‘Elk 
boek moet ik toch even vastpakken 
en er een paar bladzijden in opslaan 
voordat ik ze vastlijm op de planken’.
Medio februari is het af en gaat het 
werk in onderdelen naar de bibliotheek. 
Dan zullen ook de andere kunstenaars, 
Maarten Baas, Jan Willem Deiman en 
Daan Paans hun werk installeren in de 
nieuwe bibliotheek. •

 Frank Halmans met een mini-versie van zijn huisje © Patrick van der Sande
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Niet langer somber en gesloten 
maar licht en transparant

lichter en soberder. Dit versterkten wij in het interieur. 
Op deze wijze verschillen de verdiepingen van elkaar. 
Dat bevordert de oriëntatie. Daarnaast hebben wij 
verschillende nieuwe doorbraken gemaakt om de 
transparantie en het richtingsgevoel te verbeteren.’ 

Fantastisch uitzicht
We nemen samen met wat bouwvakkers de lift naar 
de tweede verdieping, die bestemd is voor de boe-
ken voor volwassenen. Rondom ons klinken vreemde 
talen en er schettert muziek uit de rugzak van een 
timmerman. In de roltrappenhal vinden we de cen-
trale servicebalie. Deze verdieping strekt zich uit van 
de Neude tot aan de Oudegracht, dus inclusief een 
deel van de nieuwbouw. 
Waar op de begane grond een natuurstenen vloer 
ligt, hebben wij hier een houten vloer in de ‘verkeers-
ruimten’ en een gietvloer in de aanpalende ruimtes. 
De wanden zijn strak wit. De installaties zijn in het 
zicht aangebracht aan het plafond. Lager hangende 
verlichtingsarmaturen zorgen voor een prettige sfeer. 
Langs de gevel komen lange bladen met werkplek-
ken met een fantastisch uitzicht. De lage boeken-
kasten komen haaks op de gevel te staan, zodat ze 
het licht van buiten niet blokkeren. 
Voor het interieur, de kasten en bladen wordt veel 
bamboe gebruikt. In de grote ‘boekenkamer’ naast 
de lift- en roltrappenhal is een trap naar studeer-
plekken op de zolderverdieping. De binnengevel 
van de ‘boekenkamer’ wordt helemaal bekleed 
met verdiepingshoge boekenkasten. Ze fungeren 
niet alleen als wandbekleding, maar zijn ook depot 
van de bibliotheek. Elk boek is voorzien van een 

Hier word je straks ontvangen, vind je het centraal 
inleverpunt van boeken, en komen zitjes en lees-
tafels met tijdschriften en kranten. Allemaal losse 
elementen die makkelijk te verplaatsen zijn, zodat 
de inrichting kan worden aangepast aan geplande 
activiteiten. Je kunt deze ruimte ook huren. 
Veel daglicht komt naar binnen door de rondom 
de hal gelegen open gemaakte hoge oorspronke-
lijke ‘kamers’ die verschillende thema’s en functies 
krijgen en uitzicht hebben op het buitengebeuren. 
Zo komen er kamers voor ‘verleden’ en ‘reizen’, en 
ook voor ‘toekomst’, vooral bestemd voor de jeugd; 
een soort lab met onder meer 3D-printers. Ook 
café Meneer Potter in het souterrain is vanuit de hal 
bereikbaar. De monumentale deuren in de hal zijn 
voorzien van een modern groot bovenlicht.

Oud en nieuw
Voor de toegang naar de verdiepingen gaan wij naar 
de vleugel aan de kant van de Drakenburgstraat, met 
een grote hal met roltrappen en liften. Op de eerste 
verdieping is de kinderafdeling met een spannende 
verdiepte voorleesruimte en een atelier op een entre-
sol. De lage boekenkasten hebben een opstapplank, 
zodat ook de kleinste kinderen bij de bovenste 
boeken kunnen. 
De ruimtes liggen aan de gaanderij om de grote cen-
trale hal; een duidelijk aanwezig herkenningspunt. 
Originele elementen zoals lambriseringen komen 
hier in een moderne en lichtere uitvoering terug. 
Architect Kellerhuis: ‘Onze visie was oud en nieuw 
te versmelten. De begane grond is zwaar en zeer rijk 
gedecoreerd en naar boven toe wordt het gebouw 

© Marga Riene

Op een koude decemberdag ga ik samen met verantwoordelijk architect Bart Kellerhuis van 
Zecc Architecten op ontdekkingstocht door de nieuwe bibliotheek. Via de hoofdingang komen 
wij in de grote centrale hal met het mooie glasgewelf. De hal ligt nu nog vol met bouw- en 
inrichtingsmateriaal, maar zal straks het middelpunt zijn van de hele bibliotheek. 

Ton Verweij

PostUtrecht: Oud en nieuw © Ton Verweij

chip en kan desgewenst door het personeel worden 
aangereikt. 

Echt een feestje
Via de centrale omloop komen wij bij het restaurant, 
film-, college- en vergaderzalen en de opgang naar 
de theaterzaal. Een enthousiaste Kellerhuis: ‘Het is 
fantastisch dat deze functies zijn toegevoegd. Dat 
wordt straks echt een feestje. Deze ruimtes zijn trou-
wens ook weer afzonderlijk te huren. De theaterzaal 
‘hangt’ als het ware in de nieuwbouw en heeft een 
prachtig uitzicht op de Oudegracht’.
De derde verdieping onder de kap werd vroeger 
alleen voor opslag en de tekenkamer gebruikt. Hier 
is nu het ‘stadsstudiehuis’ ingericht. Een mooie lichte 
ruimte met grote dakramen en veel onbewerkte 
houten spanten. Daar bevinden zich open studieplek-
ken en afgesloten studiezalen waar je ongestoord 
kan werken. 

Kletsplekken
In een aparte vleugel zijn de werkruimten voor de 
medewerkers, die overigens ook gebruik maken van 
de publieksruimten zodat er een efficiënt dubbel-
gebruik ontstaat. Op diverse plekken zijn tussen de 
spanten losse zitblokken neergezet waardoor er 
informele kletsplekken ontstaan en je automatisch 
veilige afstand houdt tot de schuine spanten.
We dalen weer af om onze bouwhelm en veiligheids-
schoenen bij de directiekeet in te leveren. Het was 
een flitsende ontdekkingstocht in een gebouw dat ik 
als een somber en veelal donker geheel kende en dat 
nu veranderd is in een licht, transparant en dyna-
misch geheel met veel contact met buiten. Utrecht 
heeft straks een fantastisch, modern multimediaal 
centrum binnen zijn grachten. •
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Voor de inrichting schakelde het echtpaar NOMNOM 
Design in, die hun boekhandel Kramer en Van Doorn 
in Zeist in 2017 naar alle tevredenheid inrichtte. Dit 
bureau heeft meer ontwerpen van grote boekhan-
dels op zijn naam staan, in onder meer Groningen 
en Leiden, en tekende ook voor de herinrichting van 
Waanders in Zwolle.
NOMNOM Design moest al zijn creativiteit aan-
spreken om aan de eisen die Monumentenzorg 
stelde aan het nieuwe gebruik te voldoen. De muren 
dienden zichtbaar te blijven. Er zijn glazen wanden 
voor geplaatst. Dit betekende ook geen klassieke 
boekenkasten. Oude elementen van de Amsterdamse 
School zijn gerespecteerd. De boekhandel is zes 
meter hoog, heeft een industrieel plafond in lichte 
kleuren en is ingedeeld in zeven ruimtes, elk met een 
eigen signatuur en sfeer. Zo heeft de wetenschappe-
lijke afdeling een heel rustige uitstraling, zoals in een 
bibliotheek. In de nieuwe delen is juist gekozen voor 
levendig kleurgebruik dat aansluit bij de verschillende 
productgroepen. Prettige leestafels en zitmeubilair 
complementeren het geheel. De horeca komt op de 

Anna Sterk

Broese wordt zevenklapper

Trots staan Erik en Sandra van Doorn van Broese Boekverkopers met hun interieurarchitect 
Mirjam Zachrisson op de Oudegracht voor de nieuwe locatie van hun winkel in Post Utrecht. 
Zij verheugen zich op de opening eind april. De bibliotheek is dan al zes weken open. 

benedenverdieping. 
De entresol krijgt de kunst- en muziekafdeling met 
onder meer lp’s en cd’s. Er is een klein podium 
voor lezingen en concerten. De boekenkasten zijn 
verrijdbaar zodat de ruimte kan worden aangepast. 
Met een roltrap kom je op de eerste etage, waar 
bijvoorbeeld kookboeken staan. Ook zijn hier de 
klantenservice, de kantoren en het magazijn. 

Veertig jaar in ’t vak
De Van Doorn’s zitten al lang in het vak, sinds 1980 
in de boekhandel in Zeist. Vijf jaar geleden namen 
zij Broese over. Ze zijn blij hun eigen beleid te kunnen 
bepalen, (Broese maakte eerder deel uit van de winkel-
ketens Polare en Selexyz). Zij hechten veel belang aan 
de ‘backlist’, het in voorraad hebben van klassiekers, 
van reeksen zoals de Privédomein-uitgaven en de 
Russische bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot. 
Samen met de andere gebruikers van Post Utrecht 
hopen Erik en Sandra van Doorn het multifunctionele 
gebouw te kunnen uitbouwen tot een icoon van de 
stad. •

 Sandra en Erik van Doorn met Mirjam Zachrisson © Saar Rypkema

Elaine Vis

Verhuizen, 
hoe doe je dat?

Op zondag 16 februari om 17.00 uur gaan de 
deuren van de bibliotheek op de Stadhuisbrug 
voorgoed dicht. Daarop volgt een enorme verhui-
zing van o.a. 199.000 boeken. Vrijdag 13 maart 
staat alles weer keurig in de nieuwe kasten en is 
het publiek om 17 uur welkom op de Neude.

Het ingehuurde verhuisbedrijf begint op de bovenste 

verdieping en werkt naar beneden. De verhuizers 
pakken in en zetten de boeken op de Neude in de 
kasten. Daarna zorgt het personeel van de biblio-
theek voor de finishing touch.
Het vervoer gaat over de gracht en heeft daardoor 
zijn beperkingen qua zwaarte van de voertuigen. De 
verhuizers rijden met kleinere auto’s dan ze normaal 
doen. In drieduizend verhuisdozen worden de boe-
ken en drieduizend tijdschriften ingepakt. Vaak gooi 
je overtollige spullen weg voordat je verhuist. Maar 
de bibliotheek saneert de collectie gedurende het 
hele jaar en daarom gaat alles naar de Neude.
Er gaat nauwelijks meubilair mee. Zecc Architecten 
richtte Bibliotheek Neude in met nieuw meubilair. 

Wel wordt er, naast een paar andere bijzondere 
objecten, een vleugel ingeladen. En natuurlijk het 
Nijntje-beeld, beschilderd door Charlotte Dematons, 
illustrator van kinderboeken. Deze oma-Nijntje krijgt 
een nieuwe sokkel, eigenlijk een nieuwe zitomge-
ving, ontworpen door kunstenaar Frank Halmans.
Het markante gebouw op de Stadhuisbrug was sinds 
1975 in gebruik als bibliotheek nadat V&D verhuisde 
naar Hoog Catharijne. 

Nu, 44 jaar later, zal de bieb het gebouw bezem-
schoon opleveren. Eigenaar gemeente wil het hele 
voormalige V&D-pand verkopen, aan wie is nog 
onbekend. •

Op de website van Post Utrecht staat dat tachtig 
procent van de winkelruimte in het verbouwde 
postkantoor inmiddels is verhuurd. Broese, AH 
Foodmarket en Bever Sport zijn de grootste afnemers 
van het aantal vierkante meters. De afdeling pers en 
communicatie van Ahold geeft uiteindelijk niet thuis 
op onze vragen. Maar Gijs de Rijk van Bever Sport 
is toeschietelijker: ‘We verhuizen 27 februari. 
We gaan van 400 naar 1500 vierkante meter winkel-
oppervlak. Een flinke vooruitgang, we kijken ernaar uit. 
Op de huidige locatie in de St. Jacobsstraat kunnen 
we onze collectie wintersport, kinderkleding en 
boeken nauwelijks kwijt. Onze vestiging in Houten 
beslaat overigens 4000 vierkante meter, en daar kun 
je ook ruim parkeren. In Post Utrecht gaan we ons 
concept meer toesnijden op passanten. We zullen 
daar, naast buitensport - waarin we nummer 1 in 
Nederland zijn - ook ‘casual’ verkopen. Het wordt 
een mooie ruimte. Hoog en op twee verdiepingen, 
met de ingang bij de nieuwbouw op de Oudegracht. 
Tijdelijk hebben we extra ruimte in het gebouw 
gehuurd, om alles op tijd te kunnen voorsorteren, 
zodat we de collectie in een dag in de winkel kunnen 
plaatsen. We hebben dertig nieuwe medewerkers 
aangetrokken, die op dit ogenblik bij andere vestigin-
gen worden ingewerkt. Erg spannend allemaal, 
maar het wordt echt mooi!’. •

Erik van Wijk

Bever opent 
al op 27 februari



Eindejaar. Op de derde verdie-
ping van de bibliotheek laat Peter 
Verhaak zijn vingers glijden door 
een bak met cd’s. Hij haalt een cd 
met BBC-opnames van een hele 
jonge The Who uit 1964-67 uit de 
bak en bekijkt hem. Peter: ‘Ik ben 
een fanatiek verzamelaar van 
muziek, pop, jazz en klassiek en 
wil nog even snel wat lenen. Na 
1 januari kan het niet meer. De 
hele collectie wordt opgeheven. 
Ik kom hier al vijftig jaar, telkens 
even kijken of er wat nieuws is, 
of zoeken naar een artiest waar 
ik op gestoten ben.

‘Toen ik in 1970 in Utrecht ging 
studeren, zag ik dat je hier lp’s kon 
lenen. Met een spoelenrecorder 
ging ik die thuis opnemen. Toen de 
mini-cd recorder kwam, zette ik de 
hele verzameling daarop. Vijftien 
jaar geleden schakelde de biblio-
theek over van lp’s naar cd’s. Met 
de komst van de digitale recorder 
heb ik mijn hele verzameling op de 
harde schijf geschreven. 
In een halve eeuw tijd bouwde ik 
een collectie op van zo’n drieduizend 
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De cd in de leegverkoop

Kijk Mama: zonder algoritmes

Dat wonen in hoogbouw in dichte pakking 
gezond is, verkondigt de gemeente sinds de 
lancering van het plan Urban Healthy Living 
(UHL) in 2017. UHL gaat over de westkant van 
het Stationsgebied, dat vol gezet wordt met 
torens. Maar ook daar dichtbij, in de Merwede-
kanaalzône en op het Jaarbeursterrein, gaat het 
gebeuren. De bevolking groeit hard, er is weinig 
ruimte, dus wat moet je anders, is ongeveer de 
redenering. 

Gezond wonen, wat is dat eigenlijk? Of doet dat 
er niet toe? ’t Klinkt in elk geval goed. En waarom 
zou je de gemeente dan niet napraten? Dat doen 
we vanzelf als we het maar vaak genoeg horen. 
Volgens traditionele reclame-wetten werkt immers 
niets zo goed als herhaling. Een bewering wordt 
dan langzamerhand een feit.  
De burgerij wordt momenteel uitgenodigd om 
mee te werken aan de Ontwikkelingsvisie Binnen-
stad (hoe moet de Binnenstad er over twintig jaar 

uitzien, etc.). De deelnemers kunnen kiezen uit 
allerlei thema’s. ‘Wonen’ is er niet bij. Wél ‘gezond 
en duurzaam wonen’.
In het net verschenen Stegenboek van de vereni-
ging Oud Utrecht staat dat ‘Utrecht werkt aan een 
duurzame en gezonde stad voor de toekomst’. 
Trump en de Brexit-lobby huurden het ict-bureau 
Cambridge Analytica in om de mensen aan hun 
kant te krijgen. De gemeente Utrecht bewijst dat 
het zonder algoritmes ook lukt. •           D.F. 

Human Libray: 
leen een bijzonder mens

Op zondagmiddag 29 maart kan Vincent Bijlo 
in de nieuwe bibliotheek als levend ‘boek’ 
geleend worden. Dat betekent dat je hem 
voor een half uur het hemd van het lijf mag 
vragen. 

De blinde cabaretier doet dat vaker; hij is ambassadeur 
van de Human Library, de bibliotheek van levende 
boeken, die zo nu en dan een poosje open is, zowel 
voor volwassenen als voor kinderen. Bijlo: ‘Ik denk 
mee, hoe er meer te organiseren en hoe meer be-
kendheid te geven aan dit mooie initiatief. Verbinden 
van werelden, dat is het hoofddoel van de Library. 

Als ambassadeur doe ik altijd de opening en doe 
ik mee als te lenen boek. We hebben altijd goede 
gesprekken, waarin zij veel over mij en ik veel over hen 
te weten kom.’

Drag queen
In de bibliotheek op de Stadhuisbrug was Vincent Bijlo 
op 16 december één van de levende boeken op een 
speciale jeugdeditie voor leerlingen van het vmbo.
‘Je kon bijzondere mensen lenen’, zegt de veertien-
jarige Aya van het Utrechtse Globe College. Haar 
klasgenootje Youssra somt op: ‘We leenden een autist, 
een drag queen, een polyamoureuze vrouw en een 

vrouwelijke buschauffeur. Ik had het idee dat een 
drag queen een vrouw was; nu weet ik dat het een 
man is die zich graag kleedt als vrouw.’
Aya: ‘Volgens mij was een autist iemand met een 
uiterlijke handicap, iets met een arm of een been, 
maar het is geestelijk.’ Youssra: ‘Ze leven in een 
andere wereld, hebben andere emoties en gedachten.’ 
Aya: ‘Bij polyamoureus dacht ik eerst aan heel veel 
relaties tegelijkertijd, maar deze vrouw zei dat ze er 
maar twee of drie had.’ 

Lezen stimuleren
Bijlo komt graag in de bibliotheek. ‘Er hangt een 
goede rustige sfeer en ik houd van boeken. De 
digitale bibliotheek gebruik ik alleen voor luisterboe-
ken en e-books. De apps van de bibliotheek en het 
digitaliseren zijn nog volop in ontwikkeling. Nog niet 
alles is al toegankelijk voor de systemen die blinden 
gebruiken. De bibliotheken zijn enorm aan het 
nadenken over stimuleren van lezen in het algemeen: 
hoe je boeken beter kan aanbieden, waar je leden op 
kan wijzen. Dat lijkt me noodzakelijk in deze tijden van 
ontlezing.’ •

Onno Reichwein

Vanaf zondag 2 februari tot en met 
14 februari verkoopt de bibliotheek 
haar cd’s voor € 1 per stuk. Van de 
opbrengst worden muziekplekken met 
koptelefoons op de Neude ingericht. •

Onno Reichwein 

albums. Het is een verzameling die 
ik van top tot teen ken. In de mu-
ziekbibliotheek heb ik veel ontdekt, 
bijvoorbeeld het dwarse werk van 
Pere Ubu en Captain Beefheart en 
dat van De Kift.’ 

’Hedendaagse mens streamt’
‘Het is jammer dat met de verhui-
zing de hele cd-muziekcollectie ver-
dwijnt. Ik begrijp het wel: de heden-
daagse mens streamt en gebruikt 
geen fysieke muziekdragers meer. 
Straks kan ik alleen nog maar via de 
site Muziekweb lenen. Dan worden 
de gereserveerde cd’s vanuit andere 
bibliotheken, veelal Rotterdam, hier 
naartoe gehaald. Nu kost dat drie 
euro per cd, straks de helft, heb ik 
begrepen. Ze hebben daar 600.000 
cd’s. Dat is fijn, maar wel anders 
dan nu. Met mijn abonnement kan 
ik hier nu nog gratis net zo veel cd’s 
lenen als ik wil.
Zondagmiddag 2 februari ga ik hier 
nog wel even naar de cd-verkoop. Ik 
ben heel blij dat er in dat prachtige 
gebouw aan de Neude een nieuwe 
bibliotheek komt, maar zal daar 
minder rondsnuffelen: boeken koop 

 De mogelijkheid om cd’s te lenen is voorbij © Patty Koot 

ik liever zelf. Ik ben op de Oude-
gracht weleens met mijn kleindoch-
ter naar een concert geweest, wie 
weet straks op de Neude weer. •
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Bekertjes, bakjes, zakjes, papiertjes

Zaterdagmiddag. Duizenden mensen trekken win-
kelend door de Binnenstad. Een politiehelikopter 
cirkelt boven het centrum. Waakt hij over het vele 
geld dat hier van hand tot hand gaat?
Winkelen maakt hongerig. Gelukkig kan de eet-
lust makkelijk worden gestild met patat of andere 
gefrituurde snacks, Italiaanse broodjes, loempia’s, 
vishapjes, ijs. Allemaal keurig verpakt in zakjes, 
bakjes, bekertjes en papiertjes, die je kwijt moet 
als je uitgegeten bent.
Onze fotograaf Gerard Arninkhof ging kijken bij 
een paar prullenbakken en legde vast wat daar 
gebeurt. • 

Hij ziet er uit als een heer van stand, Fernando de Soeten (74). Maar hij is niet te beroerd om nederig werkt te doen. 
Hij verkreukelt en verfrommelt een paar kartonnen dozen tot ze door de gleuf van de prullenbak kunnen. Daarbij 
moet hij oppassen dat de as niet van zijn sigaar valt. Wat zat er in die dozen? ‘Geen idee,’ zegt De Soeten, ‘ik vond 
ze hier op straat, langs de Oudegracht.’ Zwerfvuil dus.
De Soeten stort zich niet alleen op kartonnen afval. Overal waar hij glas, plastic of blik op straat tegenkomt raapt hij 
het op en brengt het naar de dichtstbij zijnde prullenbak. ‘Ik help graag mee om mijn stad schoon te houden.‘
En nee, hij hoeft er geen lintje voor. •

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof

Marc (26) woont in Ede maar werkt in Utrecht. Dat 
is ook zijn favoriete stad om te shoppen. En iedere 
keer eet hij tijdens het winkelen ook wat lekkers. Bijna 
altijd iets van de viskraam. Vandaag had de visboer iets 
speciaals in de aanbieding. Zó lekker, je wilt nooit meer 
iets anders, werd hem gezegd. Marc liet zich verleiden 
tot een bakje visfriet.
Beviel dat een beetje? ‘Nou, volgende keer weer ge-
woon kibbeling.‘ •

Marc

Fernando de Soeten
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Naarmate de dag vordert 
raken de vuilnisbakken 
op de Oudegracht voller 
en voller. In de loop van 
de middag kun je al niks 
meer kwijt. Wie het toch 
nog een beetje netjes wil 
doen neemt zijn vuil maar 
weer mee. Of legt het er 
bovenop. •

Volle bak 1

De bakken tussendoor 
legen is lastig voor de 
gemeentereiniging. Er zijn 
te veel mensen op de been 
om met een vuilniswagentje 
tussen de mensenmassa 
door te manoeuvreren. •

Volle bak 2



De Pijpers hebben gelijk. Hun deel van 
de Oudegracht is nu zeker geen winkel-
paradijs, ook al hebben zij zelf een 
bijzondere etalage, met muizenvallen 
in alle soorten en maten. 
Wie vanaf de McDonald’s richting 
noorden gaat, komt onder meer langs 
een tostibar, een hamburgertent, een 
broodjeszaak en Sissie Boy. Flying 
Tiger is een publiekstrekker, maar veel 
mensen maken meteen rechtsomkeert 
als ze daar zijn geweest.
Vader Pijper: ‘De overkant was altijd 
het drukke stuk. Wij hadden een mede-
werker die hield van mensenmassa’s. 
Dat vond hij gezellig. Als hij de drukte 
wilde opzoeken, stak hij over. 
De mensen die hier langslopen, doen 
dat omdat ze aan de overkant in de 
knel komen met het geschuifel langs 
de bloemenkramen. Of omdat ze snel 
naar de bushaltes willen.’
‘Er viel hier op straat ook niet veel te 
beleven’, zegt dochter Rietje. ‘Je keek 
altijd tegen de achterkant – de kont – 
van het postkantoor aan.’ 
Haar valt sowieso op, dat er minder 
mensen op straat lopen dan toen 

‘Funshoppen op ons stukje 
Oudegracht? Mwah...’
Zoveel valt er bij hen voor de deur niet te flaneren, vinden vader en 
dochter Pijper, van de gelijknamige ijzerwarenzaak op Oudegracht 120. 
En of dat gaat veranderen als er winkels zijn in het oude postkantoor, 
vragen ze zich af. ‘Al was het alleen maar omdat hier zoveel fietsverkeer 
voorbij komt.’ Dochter Rietje: ‘Maar de achterkant van het postkantoor 
ziet er nu wél veel opener uit. Misschien gaat dat toch schelen’.

ze een jaar of 16 was. ‘Op zaterdag 
was het in die tijd zo druk in Hoog 
Catharijne dat je bij de Jamin bijna 
niet verder kwam.’

Handgeschreven bonnetje
De ijzerwarenzaak zit sinds 1921 
op het stuk gracht tussen Jansbrug 
en Viebrug. De klanten zijn geen 
funshoppers, maar weten bij binnen-
komst precies wat ze willen: een ons 
spijkers, een zak metselspecie of een 
pianoscharnier. Ze krijgen na beta-
ling een met de hand uitgeschreven 
bonnetje mee. 
Zijn er nog meer winkels in Utrecht 
die dat doen?
‘Ik zou het niet weten’.
Intussen zijn de Pijpers benieuwd of 
de vijf antiekige bankjes die nu langs 
de balie staan, het lang uithouden. 
Rietje met de typische blik van een 
middenstander uit de Binnenstad: 
‘Ik ben er apart nog een keer naar 
gaan kijken: die zijn toch totaal niet 
hufterproof?’ •

Ineke Inklaar

10

© Saar Rypkema

Van bovenaf lijkt de Neude op een 
waterdruppel met twee punten, 
doorsneden door de Potterstraat. Het 
grootste ‘dikke’ deel van het plein 
ligt voor het postkantoor. Een kleine 
smalle punt ligt aan de overkant van 
de Potterstraat, waar de bronzen 
haas staat te peinzen op zijn rotsblok. 

De kleine punt van de Neude ver-
andert het meest. Dat gebeurt als 
onderdeel van de herinrichting van 
de Wittevrouwenstraat-Voorstraat. 
Straks gaat alle verkeer komend uit 
de Voorstraat links langs de haas. 
Gemotoriseerd verkeer moet daarna 
linksaf de Lange Jansstraat in. Fietsers 
kunnen linksaf, rechtsaf (Potterstraat) 
en rechtdoor (Neude). De weg rechts 
langs de haas wordt voetgangers-

Neude beetje mooier
De Pijpers in hun volle winkel © Jesse Pouw

domein. De Oudegracht aan de achter-
kant van de bibliotheek is opnieuw 
geplaveid. Hier komen bankjes, voor 
iedereen die wat wil uitrusten en nu 
eens geen zin heeft in de horeca.

‘Shared space’ en karig groen
De rand van het eigenlijke grote 
plein krijgt een facelift. De weg en 
het trottoir langs de ingang van de 
bibliotheek worden opnieuw be-
straat en veranderd in een gedeelde 
verkeersruimte (‘shared space’): voor 
voetgangers, fietsers van en naar de 
fietsenkelder aan de zuidkant van 
de bibliotheek en de auto’s voor de 
bevoorrading van de bieb, ingang 
ook aan de zuidkant. ’s Nachts 
mogen hier twee taxi’s staan, en de 
bedoeling is om aan de overkant van 

het plein een gehandicaptenparkeer-
plaats te maken. 
De Neude wordt ook groener, maar 
lang niet zo groen als vroeger (in 
2004 stonden hier zo’n 25 kastanjes 
waarvan de meeste inmiddels zijn 
verdwenen door ziekte en aanrij-
dingen). Dit ondanks een in 2018 
unaniem aangenomen motie van de 
gemeenteraad die opriep tot herstel 
van het groen. De evenementen op 
de Neude verdragen kennelijk niet 
zoveel bomen. 
De huidige acht kastanjes op het 
plein blijven natuurlijk staan. 
Zij krijgen gezelschap van twee 
nieuwe bomen. Er is gekozen voor 
bijzondere en fraaie soorten: een 
Japanse schijniep die in de herfst 
heel mooi rood-oranje kleurt, en een 
honingboom die na een paar jaar rijk 
bloeit met witte pluimen waar bijen 
op afkomen. Bij de kleine punt van 
de Neude worden nog eens twee bo-
men geplant wanneer de Voorstraat 
wordt heringericht.

Straks wandelt de bezoeker van de nieuwe bibliotheek over een 
opgeknapte Neude naar de ingang. De verbouwing van het hoofd-
postkantoor was een goede aanleiding om de directe omgeving 
mooier en aangenamer te maken.

Een vreemde eend in de bijt blijft 
de reusachtige vlaggenmast met 
zijn zware ijzeren steunen, die de 
Utrechtse vlag slechts halfstok om-
hoog kan krijgen.

Evenementen blijven
Het gebruik van de Neude verandert 
vooralsnog niet. De cafés houden 
met hun terrassen tussen 1 april en 
1 oktober de helft van het plein 
bezet. De pop-upfietsenstalling staat 
er nog van donderdag tot en met 
zondag. Er is nog niet besloten of hij 
weg moet of blijft, hoewel de nieuwe 
fietsenstalling onder de bieb ruimte 
krijgt voor zevenhonderd fietsen. 
De bedrijven om het plein blijven hun 
afvalcontainers elke dag op het plein 
zetten (ze worden dagelijks geleegd). 
Gelukkig wordt nog onderzocht of 
er ondergrondse afvalberging kan 
komen. En alle evenementen die 
aan de gemeentelijke voorwaarden 
voldoen, kunnen nog steeds terecht 
op de Neude. •

Bewoner Peter Hustinx bij de afgesloten Nieuwegracht 
© Job de Jong

Marijke Brunt



Grachtensmart 

Het leed is nog niet geleden op de Kromme 
Nieuwegracht. Pas over ongeveer een jaar 
is de bestrating tussen Jeruzalemstraat en 
Hieronymusplantsoen weer op orde. Eind 
november is begonnen met de laatste fase 
van de restauratie van de wal- en kluismuren, 
na eindeloos gesteggel over de verdeling van 
de kosten. De werven zijn eigendom van de 
gemeente en de kelders van particulieren. Al 
die tijd ligt het autoverkeer op dit deel van 
Kromme Nieuwegracht reeds stil. Een deel van 
de woningen was twee jaar lang zeer moeilijk 
bereikbaar. 

Nu wordt de laatste kelder bij huisnummer 68 
aangepakt. De verzakte kelder en de gescheurde 
kluismuur worden grotendeels afgebroken en 
opnieuw opgebouwd. De naastgelegen kelder – 
bij voormalig huisnummer 70, maar behorend bij 
nummer 68 – vormt één constructief geheel met de 
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De gemeente is intussen op en rond de Kromme 
Nieuwegracht begonnen met maatregelen om zwaar 
verkeer tegen te gaan. Hier en daar staan paaltjes 
waar alleen personenauto’s tussendoor kunnen. 

Op drie plekken zijn op die gracht nieuwe problemen 
ontstaan met de fundering van de wal- en kluismuren. 
De gaten worden in januari gevuld. Bij één kelder waren 
de problemen zo groot, dat de weg daarboven moest 
worden afgesloten voor auto’s. 
De gemeente neemt zich voor strenger te letten op de 
aslast binnen de singels – bijvoorbeeld van bestelbussen – 
totdat blijkt dat maatregelen om zwaar verkeer te weren 
succesvol zijn. 
Na het kerstreces wil de gemeente de chauffeurs van zwaar 
goederenvervoer beter informeren waar ze wel en niet 
mogen rijden. Dat kan door betere bewegwijzering en 
meer/andere verkeersborden, maar ook door andere 
informatie voor Tomtoms en andere routeplanners.
Bevoorrading van winkels of horeca, het ophalen van afval 
en het aanleveren van bouwmaterialen moeten kunnen 
doorgaan, stelt het college. Maar B&W willen scherper 
kiezen voor wat daarbij wel en niet mag. Kern is dat de 
manier van bevoorraden anders moet, bijvoorbeeld met 
andere voertuigen. •

Vertrouwd beeld op de Kromme Nieuwegracht © Ton Verweij

Kromme Nieuwegracht 
Ton Verweij

Vrachtverkeer weren

andere kelder en is nu ook ontgraven. Deze kelder 
is nog goed, maar moet tijdens de restauratie van 
de andere kelder wel worden beschermd en gestut. 

Dertig miljoen meer
Al bij al heeft het herstel van de wal- en kluismu-
ren de gemeente ongeveer dertig miljoen euro 
meer gekost dan was ingeschat en het project 
duurt ook veel langer. Het is al vier jaar uitgelopen 
op de oorspronkelijke planning. De Antea Group, 

die door de gemeente werd ingehuurd om de 
overschrijdingen te onderzoeken, heeft veel kritiek 
op de gang van zaken. De problemen zijn niet 
alleen veroorzaakt door de complexiteit van het 
project, maar ook door het slechte management. 
Voor het resterende deel zal een nieuwe aanpak 
nodig zijn, met uitgebreider technisch vooronder-
zoek. Dit vergt weer de nodige tijd en tot zolang 
zullen er geen nieuwe uitvoerende werkzaamhe-
den worden opgedragen. •

Nieuwegracht 

Dat 18 november een gat in de bestrating bij 
Nieuwegracht 137 en de onderliggende kelders 
viel, verbaast de bewoners van de gracht niets. 
Het vrachtverkeer is volgens hen de oorzaak. 
Op 19 november reageerde de gemeente met: 
‘Hoewel er op dit moment geen concrete aan-
wijzingen zijn, kunnen we niet uitsluiten dat 
vrachtverkeer een rol speelt bij het gat.’

8 December verstuurden de bewoners een noodkreet 
aan B&W en de gemeenteraad. Zij scheven dat de 
middeleeuwse basisbouw niet is bestand tegen grote 
trillingen en kapot gereden plaveisels boven hun 
werfkelders. ‘Scheurvorming in gevels en binnenmuren 

was al niet meer ongewoon. Maar inmiddels is er 
steeds meer scheurvorming waarbij muren en fun-
damenten dreigen in te storten of gevaar opleveren 
van omvallen.’ Het plaveisel, hardsteen stoepranden, 
palen, worden regelmatig kapotgereden. Op de smalle 
stukken rijden vrachtwagens zich vast en beschadigen 
geparkeerde auto’s.

Te laat
Bewoner Peter Hustinx, woordvoerder namens de 
Nieuwegrachters: ‘Als we een zware vrachtwagen 
zien, kunnen we rechtstreeks bellen met een 
06-nummer van handhaving. Die zijn er doorgaans in 
tien minuten. Wanneer de chauffeurs langdurig aan 
het laden en lossen zijn, kunnen ze worden betrapt. 
Maar vaak is de vogel allang gevlogen.’
De briefschrijvers willen een 30-kilometerzone. Ook 
moeten de verbodsborden voor zwaar verkeer beter 
in het zicht komen. Het steekt de bewoners (twee 
derde van hen staat achter de brief) dat bijna altijd 
de eigenaar verantwoordelijk wordt gehouden voor 
de schade, terwijl de gemeente haar zorgplicht niet 
nakomt en een visie op veilig onderhoud en gebruik 
van de grachten ontbreekt.

Voorlopig afgesloten
Voorlopig blijft de Nieuwegracht tussen de ABC-straat 
en de Groenestraat afgesloten. De weg kan pas weer 
open voor (vracht)auto’s als de twee kelders die onder 
het gat zitten, zijn verstevigd. 
De inzakking van straat en kelder is voor het college 
aanleiding voor een grondige inspectie van kelders die 
niet vaak gebruikt worden. 
Bij onderzoek van het gat in de bestrating bij Nieuwe-
gracht 137 – het witte oude gebouw van het WKZ - 
bleek dat ook de onderliggende werfkelder een gat 

vertoont en een andere in slechte staat is. Vermoede-
lijk is er lange tijd niemand in deze kelders geweest. 

Hoe aanpakken?
Er is nu besloten alle werfkelders en kelders onder 
wegen die niet uitkomen op een werf (wegkelders) te 
inspecteren als het vermoeden bestaat dat daar al lang 
geen mens meer was. Waarschijnlijk zijn er meer dan 
honderd ‘spookkelders’. Ook komt er inspectie van 
kelders waarover bewoners melding hebben gedaan. 
In april wordt de planning bekend. De gemeente over-
legt met de eigenaren hoe het herstel aan te pakken. 
Gaat Utrecht dat betalen of moeten de woningbezit-
ters aan de bak? Doorgaans geldt: eigenaren zijn zelf 
verantwoordelijk voor schadeherstel aan hun pand. •

Ineke Inklaar

Bewoner Peter Hustinx bij de afgesloten Nieuwegracht 
© Job de Jong
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Destijds, bij het begin van het project, was er ook 
al sprake van lange stalen damwanden. Dat leidde 
toen tot veel protesten omdat dan juist de grootste, 
meest monumentale bomen zouden verdwijnen. 
Het verzet had succes; gekozen werd voor buis-
palen of boomframes waarmee de bomen 
gespaard konden worden. Beide methoden zijn 
echter een stuk duurder dan de stalen damwan-
den. Buispalen zijn vooral veel arbeidsintensiever 
en boomframes (de oude kademuur blijft staan 
en wordt versterkt met een frame) leveren vooral 
later, als de kademuur alsnog hersteld moet 
worden, veel onkosten op.

Onduidelijk beleid
Overigens wordt de buispaalmethode inmiddels 
niet meer alleen gebruikt om bomen te sparen, 
maar ook om schade aan de werfkelders op de 
smallere werven te voorkomen. Dit heeft onder 
andere tot de veel hogere kosten van het pro-
ject geleid. Antea zegt dat het bomenbeleid niet 
duidelijk is. Dat klopt. Het was in het begin wél 
duidelijk, maar na enige tijd begon het gerom-
mel. Vooral onder VVD-wethouder Geldof zijn er 
beslissingen genomen die niet strookten met het 
beleid. Dit was voor de klankbordgroep die zich 
speciaal bezig hield met de bomen, reden om op 
te stappen.De huidige werkwijze heeft trouwens 
tot veel meer gekapte bomen geleid dan voorzien. 
Veel bomen werden namelijk tijdens de werk-
zaamheden instabiel en zijn gekapt. Meer dan een 
kwart van de bomen die er nu nog staan, zal het 
niet redden. 

In 2021 verder
De meeste andere adviezen van Bureau Antea 
gaan over een beter management. Een interessant 

Monumentale bomen op 
werven opnieuw bedreigd

Ben Nijssen

Op de werven die nog gerestaureerd moeten worden sneuvelen misschien verhoudingsgewijs 
nog meer monumentale bomen dan al gebeurde op de werven die al zijn opgeknapt. Bureau 
Antea, dat de gemeente inhuurde om uit te zoeken wat de enorme kostenoverschrijdingen 
bij het werfherstel veroorzaakt, adviseert voor de rest van het project een andere manier van 
werken. Daarbij worden lange stalen damwanden in de grond gedrukt waarop de kademuren 
komen te rusten. Hiermee zou de levensduur van de kademuren voor honderd jaar verzekerd 
zijn. Deze methode leidt ertoe dat veel bomen op de werven gekapt moeten worden om ruimte 
te maken voor de damwand.

bezuinigingsvoorstel is: niet langer uitgaan van een 
levensduur van de kademuren van honderd jaar, 
maar van een kortere levensduur. 

Tot juli 2020 wordt nog aan twee rakken gewerkt 
omdat daarvoor al een contract met de aannemer 
ligt. Op één van deze rakken, rak 10 Oost tussen 
Gaardbrug en Hamburgerbrug, staan nog twee 

De singels dateren uit de twaalfde eeuw. Utrecht, dat 
in 1122 stadsrechten had gekregen, groef toen een 
verdedingsgracht rond de stad. Die is ‘veilig’ tot eind 
jaren 50, als de Duitse architect Feuchtinger dempen 
ervan aanraadt om de auto – die dan nog wordt 
gekoesterd in binnensteden – ruim baan te geven. 
Zijn plan is: een ringweg rond het centrum te midden 
van kantoren.

Open Monumentendag: singel rond

12 September is het – eindelijk – zover. Dan wordt een historische fout hersteld en stroomt er 
weer water rond de Binnenstad. In de jubeltaal van CU2030: ‘Dan vallen de twee delen singel 
elkaar plonzend in de armen.’

Januari 1968 geeft de regering de stad Utrecht 
toestemming de singel deels te dempen. Het gaat 
om het stuk tussen de Bemuurde Weerd en het 
Sterrenbos. Er komt een paar honderd meter elfbaans 
snelweg – de Catharijnebak – voor in de plaats.
Intussen groeit het verzet en schrijdt het inzicht bij 
de gemeente voort. In 1997 valt het besluit de singel 
weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, 
dus weer met water te vullen. 

De eerste stap naar herstel wordt drie jaar later, in 
2000, gezet. De Weerdsingel WZ tussen de sluis en 
het Paardenveld wordt voorafgaand aan het deel bin-
nen het Stationsgebied opengegraven. In 2010 wordt 
de Catharijnebak gesloten voor autoverkeer. 
Het laatste stuk waar het water nog terug moet 
komen, is de Catharijnesingel tussen TivoliVredenburg 
en de Bartholomeïbrug.
Samen met bewoners heeft de gemeente bedacht 
hoe de Catharijnesingel-Zuid eruit moet zien. Er ko-
men glooiende oevers, deels moerasoevers met wa-
terplanten, een zitvlonder bij de aanlegsteigers en een 
speelweide. En voetpaden, maar geen fietspaden.
12 september ontmoeten de Catharijnesingel-Zuid 
en de Catharijnesingel-Noord elkaar dus weer. Hoe 
symbolisch: op Open Monumentendag, die in Utrecht 
(her)waardering van erfgoed als thema heeft. •

Ineke Inklaar

De Jaarbeurs gaat op eigen grond woningen 
bouwen. Daarvoor komt ruimte beschikbaar 
omdat het hele terrein wordt herzien. In plaats 
van de huidige hallen komen er nieuwe hallen, 
die samen minder 2,5 hectare minder vloerop-
pervlak innemen dan de huidige negen hectare. 
Pas bij de uitwerking van de plannen wordt 
duidelijk om hoeveel woningen het gaat. De 
Jaarbeurs zal, zo is de bedoeling, straks een 
meer geïntegreerd onderdeel van de stad zijn. •

Huizen op Jaarbeurs-
terrein

© Kateleine Passchier

bomen die alleen met een kostbaar boomframe te 
behouden zijn. Lang voordat Antea zijn rapport uit-
bracht, waarschuwde de gemeente dat het behoud 
van deze twee bomen afhankelijk is van de evaluatie 
van het onderzoeksbureau. Dus waarschijnlijk gaan 
de bomen er aan.Verwacht wordt dat pas in 2021 
het herstel van de kades weer wordt opgepakt. •

Dag lieve oude bieb
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Deze stedelijke expansie is spannend beschreven 
en fraai in beeld gebracht in de publicatie Utrecht 
Bouwt 1945-1975, een kloek boek van 184 
pagina’s met een stevige omslag. De stijl is prettig 
toegankelijk en het zit vol sterk beeldmateriaal. 

Bouwen, altijd maar bouwen
De Domstad schiet naar de 400.000 inwoners, 
tienduizenden woningen moeten erbij en 
liefst ook nog een massa banen. Maar Utrecht 
explodeerde al eerder: in een periode van 
enkele decennia na de oorlog werd de ene 
wijk na de andere aan de stad toegevoegd en 
gingen flatgebouwen als paddenstoelen de 
hoogte in. Woonwijken zoals Kanaleneiland, 
Hoograven en Overvecht, maar ook industrie-
terreinen als Lageweide werden uit de grond 
gestampt; Utrecht verdubbelde zo wat qua 
oppervlak.

Vooral de stemmige zwartwit foto’s zijn een lust 
voor het oog. 
Elk van de elf hoofdstukken brengt een stadsuit-
breiding en of -vernieuwing tot leven en is boven-
dien verrijkt met pittige typeringen van architec-
ten, kunstenaars en gebouwen die het moderne 
Utrecht gingen bepalen. Dat geldt niet alleen 
voor de buitenwijken, maar ook voor de Binnen-
stad: de Jaarbeursgebouwen, het SHV-kantoor, 
de Neudeflat en de rigoureuze doorbraakplannen 
worden door de auteurs onder handen genomen, 
net als het spectaculaire Hoog Catharijne - het 
slothoofdstuk.

Vliegveld
In de inleiding lezen we dat Berlage een eeuw 
geleden al een uitbreidingsplan voor de stad in-
clusief vliegveld schetste die 450.000 mensen zou 

www.binnenstadskrantutrecht.nl

moeten huisvesten - een verdrievoudiging van 
het toenmalig inwoneraantal. Iets te ambitieus, 
omdat daarvoor omvangrijke annexaties nodig 
waren. Pas in 1954 was de eerste grensuitbrei-
ding een feit. Burgemeester De Ranitz beoordeel-
de in 1969 Kanaleneiland als zeer geslaagd: ‘in 
tien jaar tijds groeide hier een stadswijk waarop 
Utrecht trots kan zijn. Zonder overdrijving kan van 
een revolutie gesproken worden.’  
De auteurs van boek zijn Arjan den Boer, kunst-
historicus en publicist, vooral bekend van zijn 
stukken in DUIC, Bettina van Santen, publicist en 
adviseur bij de afdeling Erfgoed van de gemeente 
en Ronald Willemsen, architect en directeur van 
bureau Asnova. Stichting Matrijs is de uitgever 
(zonder winstoogmerk). De uitgave werd vooral 
mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en 
gesteund door tal van cultuurfondsen en andere 
sponsoren. 

Uitgeverij Matrijs,184 bladzijden, € 24,95 •

Stegen maken de stad
Stegen met huurwoningen zijn toegankelijk 
voor het publiek, stegen met duurdere wonin-
gen of appartementen zijn afgesloten. Deze 
constatering staat in ‘Tussen Zwaansteeg en 
Achterom’, een uitgave van Oud Utrecht. De 
schrijver, Bert Poortman, gaf het de ondertitel 
‘Het Stegenboek van Utrecht’ mee. 

Poortman plaatst de stegen in de context van 
de ontwikkeling van de stad, vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot nu. Al lezende en kaartjes en 
plaatjes kijkende wordt het de lezer duidelijk dat 
stad en stegen niet zonder elkaar kunnen. Zij 
horen onlosmakelijk samen. 
Dat de auteur een bouwkundige achtergrond 
heeft, valt te merken. Hij pakt zijn onderwerp 
systematisch en zakelijk aan. Helaas komen de 
mensen die in de stegen wonen (en waarom ze 
dat doen) niet aan bod. 

Grote brand in Galeries Modernes. Frans van der Werf was erbij.

Dick Franssen

Charles Crombach 

Het boek werd gelanceerd tijdens het maan-
delijkse ‘historisch café’ van Oud Utrecht in de 
Smeezaal van Bartholomeus. De facebookpagina 
van de Binnenstadskrant raadde belangstellenden 
aan vroeg te komen, omdat de opkomst wel eens 
groot kon worden. En inderdaad: tachtig mensen 
konden er niet meer in. 
Het boek is voor een deel gebaseerd op de waar-
nemingen van drie leden van Oud Utrecht: Fons 
van den Broek, Marcella Dorigo en Pim le Large. 
Zij ‘inspecteerden’ afgelopen jaren vierhonderd 
stegen. De neerslag daarvan is te vinden op inter-
net onder Stegenrapport Oude Stad Utrecht. 
Leden Oud-Utrecht € 7,50, winkelprijs € 17,95. 
160 bladzijden, ruim 180 illustraties in kleur. •

Fotograaf met goede ogen
Dick Franssen 

Als je meer inzicht wilt krijgen in compositie 
zou ik het zeker kopen, adviseert Sjaak 
Ramakers, fotograaf van de Binnenstadskrant . 
Hij heeft het over ‘Utrecht 1930 – 1960, de stad 
door de ogen van fotograaf F. F. van der Werf’. 

In 2015 exposeerde Het Utrechts Archief foto’s van 
de in 1984 overleden Utrechtse free lance-fotograaf 
Frans van der Werf. En nu is er dus een mooi boek, 
samengesteld door archiefmedewerker Victor Lan-
sink en zijn partner Nelleke Feenstra. 

Van der Werf verkocht zijn negatieven destijds aan 
het Archief. Daar bleven ze onaangeroerd liggen tot 
2010, toen de schat boven water kwam. 
Hij stopte om gezondheidsredenen, een paar jaar 
voordat Sjaak Ramakers begon te fotograferen. 
Wat vindt hij van het werk van zijn collega? 
Ramakers: ‘Hij is een klassieke fotograaf, dat wil 
zeggen: van alle tijden, dus ook van de onze. Heel 
vaak gebruikt hij de diagonaal, de schuine lijn die 
je blik meetrekt het beeld in. Je fotografeert niet 
‘vanzelf’ op die manier. Je gaat er naar op zoek. En 
als je het gevonden hebt, wordt de foto bijna auto-
matisch boeiend. Compositorisch zijn z’n foto’s dik 
in orde, en technisch ook, gezien de mogelijkheden 
van die tijd. Ik weet zeker dat hij vaak de tijd nam, 
dat hij heel zorgvuldig werkte. 

De foto’s geven een mooi tijdsbeeld. Je ziet hoe lek-
ker rustig het in Utrecht nog was. Er waren duidelijk 
minder regels. De auto’s doen maar wat’. 

Circa 140 afbeeldingen in zwart-wit. WBooks, € 24,95

Ga voor het dagelijkse nieuws over de Binnen-
stad naar www.facebook.com/Binnenstadskrant
Elke dag nieuwe berichten, foto’s en zo nu 
en dan een filmpje. Steeds meer bezoekers. •

♥ Facebook
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In een bouwcontainer, verscholen in de duistere 
krochten van Hoog Catharijne, treffen we een groep-
je pauzerende chauffeurs van Qbuzz aan. Aanvanke-
lijk wat aarzelend en wantrouwig vertellen ze steeds 
enthousiaster wat hen bezighoudt.
De feiten: alle lijn 12-bussen gaan over naar de 
nieuwe lijn 28, die van station Vleuten via Utrecht 
Centraal, de Binnenstad, Rijnsweerd en het UMC 
naar P+R Science Park loopt. Lijn 35, de spitsbus naar 
Driebergen, krijgt er ook een paar. En de chauffeurs? 
‘Ach, mijnheer, we komen nog steeds mensen tekort, 
dat was geen probleem.’
Ze mochten kiezen: de oude functie, of een gecom-
bineerde functie stadsbus-tram of streekbus-tram. 
Alleen trambestuurder werd als functie te belastend 

ervaren, het vereist te veel concentratie. Je moest een 
medische en psychologische keuring ondergaan en 
een training volgen van drie weken theorie en zes 
weken praktijk. 
Onze gesprekspartners hadden er geen trek in; ze 
verkozen het behoud van hun oude cao van GEVU 
of Connexxion boven de mindere OV-U-arbeids-
voorwaarden van Qbuzz. Deze onderneming is sinds 
2017 onderdeel van Busitalia, na de verkoop van alle 
aandelen door NS en eerder Connexxion. ‘De bonden 
zaten te slapen. We moesten 40 in plaats van 36 uur 
werken, en de rustpauzes werden ingekort, zonder 
salarisverhoging. En de eindejaarsbonus bleek door 
een vaag geformuleerde zin ineens maar voor een 
jaar te gelden.’
 

En plotseling werd het rustig op het Ledig Erf
Charles Crombach en Erik van Wijk

In het weekend van 14 en 15 december maakten ze hun laatste rit: de roemruchte studenten-
sardientjesslingerbussen van lijn 12 van het station naar de Uithof. Wij vroegen ons af, 
speurend naar de brute werkelijkheid achter alle publieke feestelijkheden: wat gaat er nu 
met die lange harmonicabussen en hun chauffeurs gebeuren? Die gasten die zo virtuoos de 
bochten over het Ledig Erf namen…

De uitspraak van de Raad van State in 2017 heeft 
in veel gemeenten ambtenaren en adviesbureaus 
werk bezorgd. Alsof het in Nederland ontbreekt aan 
watermanagement. 
Amsterdam, met ruim honderd kilometer vaarwater, 
is er inmiddels op papier uit. Maar ondernemers 
beraden zich daar op juridische stappen. Utrecht, 
met enkele kilometers vaarwater, zit nog te puzzelen. 
Waarom in Utrecht zo veel bestuurlijk gedobber als 
het om zo weinig water gaat? Zorgvuldigheid staat 
voorop, luidt de verklaring. 

Er is al lang een idee voor eenrichtingsverkeer. Maar 
dat verandert de hele vaaratlas van Midden- Neder-
land. Dan moeten de bootjes uit de richting Loos-
drecht aan de rand van de stad omdraaien. Er is nu 
ook extra constipatie, omdat de Kromme Nieuwe-
gracht al enkele jaren dreigt in te storten en daarom 
afgesloten is. 
 
Aandrijving
In 2015 had de stad op voorstel van de VVD de 
grachten opengesteld voor allerlei bootverhuurders. 

Getob over vaarvergunningen

Op 23 januari is er een rechtszaak van een ondernemer die bezwaar maakt tegen het weigeren van 
een vaarvergunning in de Utrechtse grachten. Momenteel geldt een vergunningenstop voor com-
merciële rondvaarten. Maar volgens de Raad van State is een limiet alleen toegestaan als ook de 
duur van de vergunning wordt beperkt. Bijvoorbeeld als iedere zes jaar de helft van de vergunnin-
gen wordt verloot. Het gemeentebestuur overweegt de limiet vrij te geven. 

Moeilijker werk
We stappen in de tram. Om de tien minuten vertrekt 
er een, straks om de zes minuten. Hij rijdt soepel en 
na station Vaartsche Rijn ook gezwind. In 19 minuten 
bereikt hij het eindpunt, ons duurste tramlijntje ter 
wereld. ‘Onze bus 28 kan dat in 14 minuten’, was 
ons trots doch enigszins besmuikt verteld. De dienst-
regeling meldt 22 minuten. De machinist, tijdens de 
rit fysiek niet aanspreekbaar, maakt op het perron 
even tijd voor ons. ‘Hoewel rustiger qua passagiers, is 
het werk toch moeilijker dan op de bus. Je moet op 
meer seinen en signalen letten, het vergt meer con-
centratie en anticiperend vermogen. En je moet exact 
op tijd rijden. Maar het zijn prachtige trams.’
Op de terugweg komt er controle langs. ‘Wat doen 
jullie met risicoritten, bijvoorbeeld het vervoer van 
voetbalsupporters van Utrecht Centraal naar stadion 
Galgenwaard? Zet Qbuzz dan extra personeel in?’ 
‘Daar mag ik u geen antwoord op geven, daarvoor 
moet u zich wenden tot de afdeling voorlichting.’ •

Bert Determeijer

Als jij stopt dan stop ik ook, zei Sjaak elke keer 
dat ik me hardop afvroeg hoelang ik nog door-
ging. Toen ik hem in september vertelde dat ik 
de pijp aan Maarten gaf, deed hij er meteen zijn 
pijp bij. En zo treden we dus allebei terug, Sjaak 
Ramakers als coördinator van de fotoredactie 
en ik als hoofdredacteur. 

De lezer gaat dat waarschijnlijk merken, want we 
drukten flink onze stempel op de krant. Dat deden 
we natuurlijk behoedzaam, want we zijn nu eenmaal 
een vrijwilligersorganisatie. Drijf je te openlijk en te 
nadrukkelijk je zin door, dan ontspoort het. Maar 
niettemin… Sjaak liet fotografen (bijna allemaal 
beroeps die gratis voor de krant op pad gaan) rustig 
een foto overmaken als hij hem niet goed genoeg 

Dat ging zo hard dat al een jaar later weer een limiet 
werd ingesteld. De toen verstrekte vergunningen 
lopen tot november 2020. Het gemeentebestuur had 
als streven om in 2018 en vervolgens in de tweede 
helft van 2019 een heldere koers te presenteren in 
het vaarbeleid, maar dat is niet gelukt. Het wordt nu 
begin 2020. De feestelijkheden bij de opening van de 
Catharijnesingel in september kunnen dus zo maar in 
het water vallen.
Een punt is de aandrijving. Ondernemers hebben wei-
nig zin om te investeren in elektrische boten, als ze al 
na enkele jaren hun vergunning kwijt kunnen raken. 
Ombouw kost al gauw zo’n 200.000 euro. 
Er is onderzoek gedaan naar de drukte en de over-
last, maar die resultaten zijn nog niet gepubliceerd. 
Betrokkenen hebben hun twijfels. Zo ontbreekt een 
heldere definitie van wat overlast en drukte is. Maar 
als het echt te druk wordt op het water, is er nog de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld kano’s naar de singel 
te verwijzen. Daar kunnen ze nog zonder probleem 
dwarsliggen. •

Het is goed zo
Dick Franssen

vond. En ik werkte artikelen van redacteuren soms 
tamelijk radicaal om, in de veronderstelling dat ze 
daarmee leesbaarder werden. Ondanks ons eigen-
gereide optreden bleef de boel toch aardig bij elkaar. 
Er is weinig verloop; er komt regelmatig iemand bij. 
Zo nu en dan krijgt de redactie een compliment: 
‘Goed nummer, informatief.’ Maar we horen ook 
(meestal via via) dat we zo zwaarmoedig zijn. Daar 
zit wat in. We zeuren wat af over de explosieve 
toename van de horeca, de splitsing van huizen en 
kantoren in studio’s en studentenkamers, het grote 
tekort aan woningen voor ouderen, vertrouwde 
winkels die sluiten, sociale woningen die worden 
verkocht…
Volgens mij zit er niets anders op. Niet alleen omdat 
we opkomen voor de belangen van de bewoners, 
maar ook voor de Binnenstad als zodanig. 
Veel mensen vinden het hier steeds leuker en gezel-
liger, maar als we ons niet teweer stellen tegen de 
tijdgeest, dan verdwijnt de aparte sfeer die hoort bij 

een monumentenstad. Dan bepaalt het geld alles. 
Feit is dat de goede dingen die in de stad gebeuren 
toch altijd de ereplaats krijgen: ‘heropening’ van 
de singel, restauratie van de werven, facelift Hoog 
Catharijne, nieuw Centraal Station, verdwijnen van 
asfalt uit de Domstraat…
Sjaak en ik brainstormden (en bakkeleiden) soms 
langdurig over de voorpagina. Hoe verbeeld je het 
thema? Hoe ‘abstract’ mag het zijn? We verzon-
nen ook grapjes, lieten bijvoorbeeld zeppelins met 
de letters BSK (BinnenstadsKrant) vliegen boven 
artist impressions van nieuwbouwplannen. En dan 
afwachten of iemand het zou ontdekken. (Gebeurde 
bijna nooit.)

We hadden er plezier in, deden ons stinkende best, 
haalden altijd de deadline. Nu zijn anderen aan zet. 
Sjaak blijft meedoen als een van de fotografen, en ik 
schrijf vast nog weleens een stukje. 
Het is goed zo. •
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Nieuwe gezichten in De Kleine Dom

Bij de tijd blijven  

Bij mevrouw Van Spijk –Van Lennep (99), bewoonster van het Bartholomeus Gasthuis - gaan 
beurtelings haar huistelefoon én mobiele telefoon. Dit kind van de jaren twintig is daar duidelijk 
niet in blijven hangen. 

Als ze mag kiezen tussen schrijven of bellen, geeft ze 
nog altijd de voorkeur aan schrijven, al gaat dat niet 
zo gemakkelijk als vroeger. In haar Gooise meisjesja-
ren was het heel normaal dat je brieven schreef naar 
familieleden en vrienden. En met een grote familie die 
over Europa uitwaaierde, betekende dat veel interna-
tionaal briefverkeer, jarenlang.
Uit een beroepskeuzetest kwam dat ze met haar 
gymnasiumdiploma absoluut moest studeren. En 
zo begon ze in 1941 bij de Universiteit Utrecht aan 

de studies Spaans én geschiedenis, tot de Duitsers 
1,5 jaar later de universiteit sloten. In de resterende 
oorlogsjaren was ze actief in twee verzetsgroepen, 
als codiste in de Groep Kees en als koerierster bij de 
Zwitserse Weg: een netwerk om berichten via Geneve 
bij de Nederlandse regering in Londen te krijgen. 
Na bevrijding kreeg ze een beurs voor twee semesters 
Frans en Spaans op de tolkenschool in Genève; een 
begrip in die tijd. ‘Ik had er een enige tijd en droomde 
zelfs in het Frans. Ik zat er zonder een rode cent en  

     kreeg van alles te leen van mensen om
     me heen, ontzettend lief’. Om wat geld
     te verdienen, gaf ze Nederlandse les 
en paste ze vaak op. Eenmaal terug in Nederland, 
inmiddels 27 jaren jong, vond haar verloofde, een 
aankomend arts, het hoog tijd geworden om te trou-
wen. En zo geschiedde. Het moederschap – ze kreeg 
in korte tijd drie kinderen – en de mores van die tijd 
betekenden dat ze haar studiewens moest laten voor 
wat het was: een wens. Maar stilzitten deed ze niet. 
Ruim dertig jaar was ze bestuurslid van ’s lands oudste 
vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt. Ze was 
vooral zeer actief voor het Betsy Perk opleidingsfonds 
dat hieruit voortkwam en nog altijd bestaat (onder-
steuning van vrouwen in de kosten van hun oplei-
ding, met als doel economische zelfstandigheid). 

Toujours Français 
Gaandeweg ons gesprek voel ik steeds weer haar 
spijt dat ze haar studie niet heeft afgemaakt en haar 
taalkennis en -kunde heeft kunnen toepassen. En dat 
ondanks de taallessen Nederlands die ze later aan 
mensen uit het buitenland gaf. Ik zit hier pas een uur, 
maar stel me voor dat Nederland een getalenteerde 
docente is misgelopen. Tegelijk zie ik iemand met een 
rijk leven vol contacten die betekenisvol voor velen is 
geweest.

Mevrouw Van Spijk, die ondertussen de volgende 
beller vriendelijk vraagt om later terug te bellen, leest 
nog steeds in het Frans. Samen met drie dames en 
een leraar Frans houdt ze een maandelijkse boekbe-
spreking. Deze mevrouw is het levende bewijs dat 
je nooit, jamais, te oud bent om te leren. Une belle 
conversation avec une grande dame, très modeste. 

Nicolien van Wees •

In speeltuin De Kleine Dom zijn er de afgelopen 
periode nieuwe gezichten bijgekomen. 

Zes vrijwilligers - Marjan, Olivier, Laura, Sevdie, Eleftheria 
en Chantal - zetten zich samen met ons in voor het 
dagelijks openhouden en een fijne en veilige speeltuin. 
Elk doen ze dat vanuit hun eigen enthousiasme en inte-
resses en dat werkt aanstekelijk. We zetten hen graag 
eens in de kijker, want dankzij hun inbreng is De Kleine 
Dom een nog leukere ontmoetingsplek voor kinderen en 
ouders in de Binnenstad. Kom jij ook langs in de speel-
tuin? Zie voor de meest actuele informatie de Facebook-
pagina: https://www.facebook.com/dekleinedom/ •

Op 13 maart 2020 is de officiële opening van de 
Bibliotheek op de Neude. We willen er graag vanaf de 
opening wekelijks ‘iets’ organiseren of faciliteren voor 
en met oudere wijkbewoners. Wat dat kan zijn, dat 
horen we graag van u. Waar is behoefte aan, welke 
betekenis kan de Bibliotheek hebben voor ouderen, en 
hoe wilt u hier zelf eventueel aan bijdragen? Mail met 
Shiley Ramdas: s.ramdas@bibliotheekutrecht.nl•

Ouderen in de nieuwe bieb  

 ©  Sjaak Ramakers
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Wakker worden
Ik boor mijzelf 
een gaatje in de dag
een diepe slaap had
mijn bewustzijnslagen
gestapeld naar het niets
had mij de macht
ontnomen over het
hoe, waar, wanneer, waarheen

ik boor mijzelf
een gaatje in de dag
mijn herinnering komt terug
wakker worden is
een wonderlijk proces
zweemt naar dood en leven

mijn eerste kopje koffie –

kostbare tijd wordt mij
weer in handen gegeven –

Oeke Kruythof

 
De bieb in mijn hoofd

Losse woorden zijn verdwenen.
Zinnen dwarrelen in het rond,
ik kan ze moeilijk vangen.
Cijfers lijken duidelijk,
alleen beelden zijn echt helder.

Zo is dit ontstaan:
Mijn bieb, vol met leven en gevestigd 
in mijn hoofd,
wilde kennelijk zonder doel verhuizen.
Het besef geen doel te hebben kwam 
te laat.
De helft was m’n hoofd al uit en kwam 
maar moeilijk terug.
Het is een puinhoop geworden en 
onmogelijk weer te ordenen.

Dit is een waargebeurd verhaal uit 
januari 2013 toen een virus in mijn 
hersens zo tekeer is gegaan.

Harrie Thewessem
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Buitenman in Binnenstad

Deze zomer rijdt Guus Touker (64), de versprei-
der van deze krant, op z’n crossfiets door de 
as van de Verenigde Staten van Canada naar 
Mexico. Hij doet dat samen met een paar vrien-
den, met wie hij de afgelopen jaren al delen van 
het traject verkende. De route – ongeveer 3600 
kilometer – loopt voor een groot deel over bos-
paden door zeer dunbevolkte gebieden. ‘Soms 
zie je op een dag meer beren dan mensen.’

Touker schuwt ontberingen niet. Hij gaat bij voorkeur 
naar barre streken waar weinig mensen wonen. 
Hij loopt, fietst of neemt de motor, kampeert in de 
sneeuw. Buiten zijn, daar gaat het hem om.
Als schooljongen proefde hij ervan. Zes jaar lang 
bezorgde hij De Telegraaf. Half zes op, anderhalf uur 
lopen. Zo stil in de stad dat je de vogeltjes hoorde. 
In de klas had hij moeite om wakker te blijven, ook 
omdat de leerstof van de meao hem niet aansprak. 
Het perspectief was een kantoorbaan… hij moest 
er niet aan denken. Kort voor het eindexamen haakte 
hij af. Hij werd vrachtwagenchauffeur en later 
conciërge van de buurthuizen Oudegracht en 
De Sjuut en meldde zich onmiddellijk als vrijwilliger 
toen er buurtkranten, de voorlopers van de Binnen-
stadskrant, rondgebracht moesten worden. 
‘Want ik miste het lopen, het lekker op straat zijn.’

Verkeersdrempels
Op een dag midden jaren tachtig riep de gemeente 
zijn hulp in omdat een klus van een verspreidbedrijf 
totaal was misgegaan. ‘De bezorger had alles in de 
sloot gedonderd. Of ik het voor één keer wilde over-
nemen. Zo is het balletje gaan rollen.’ Eerst deed hij 
het parttime, naast zijn werk als conciërge. 

Hij bracht vooral wijkberichten rond over de aanleg 
van verkeersdrempels. ‘Heb je ook nog werk voor me 
als de hele stad vol ligt met drempels?’ vroeg hij zijn 
opdrachtgevers. ‘Ja hoor, dan hebben we allang weer 
wat anders verzonnen, daar zitten we voor’, stelden 
de ambtenaren hem gerust.
De gemeente moet nu grote klussen Europees aan-
besteden, en daaraan kan Touker met zijn eenmans-
bedrijf niet meedoen. Hij wordt nog wel ingeschakeld 
voor spoedopdrachten. Toch heeft hij nog genoeg 
werk en zou hij zelfs een beetje moeten afbouwen, 
maar het komt er nauwelijks van. ‘Ik kan moeilijk nee 
zeggen. Maar hoe meer ik loop, hoe minder tijd ik 
overhoud voor andere dingen.’ Zes dagen per week 
25 kilometer per dag lopen en twintig kilometer 
fietsen… hij begint het te merken. ‘Als ik me forceer 
gaat het fout. Dan ben ik ’s avonds uitgeteld. Ik moet 
het ritme houden, niet te vaak stoppen. Gelukkig kan 
ik goed tegen regen en kou. Maar mijn werk blijft 
hartstikke leuk. Ik zou het verschrikkelijk vinden om te 
stoppen.’ 

Opentrappen
Waarschijnlijk is er niemand die Utrecht zo goed 
kent als hij. ‘Ik weet in de hele stad per straat waar 
het wel en niet goed is. Overvecht is nu de grootste 
probleemwijk. Dat was Kanaleneiland. Als je bij een 
flat komt en er staat: ‘Wil je de deur met de sleutel 
openmaken en niet opentrappen’, dan weet je het 
wel.’ Touker woont met zijn vrouw Annemiek op de 
werf van de Oudegracht, in een zeer diepe kelder, die 
hij grotendeels zelf opknapte. Hij deed daar twee jaar 
over. ‘Dat had ik zo niet moeten doen. Ik heb mijn 
buren tot wanhoop gedreven. Daar ben ik niet trots 
op.’ •

© Sjaak Ramakers

Dick Franssen


