
 krant 
Binnenstadskrant, 24ste jaargang, nummer 2, 22 maart – 7 juni 2019

Bin nenstads

Stad in de steigers
Waar houdt het op? • Planeet gaat schitteren

• Overschot hotelkamers
• Oude Tivoli wordt nieuw
•’t Hoogt 1 nog niet verkocht
• Dikke bomen broodnodig
• Broese blijft zitten
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Hamertje tik
Om zeven uur, half acht rijden ze de Binnenstad in: Bob 
de Bouwer en z’n maten. Ze hebben er vaak al een hele rit 
opzitten, vanuit de Achterhoek, Twente, de Betuwe, Noord 
- Brabant. Met hun busjes bezetten ze de parkeerplaatsen 
die late bezoekers ’s nachts vrij maakten. 
Ze gaan heel snel aan de gang: hameren, monteren, straten 
maken, stellen, heisen, restaureren, boren, beton storten, 
metselen, voegen, en dat vaak met een gezellig muziekje er 
bij. Niet hier en daar, maar overal zijn ze bezig. De Binnen-
stad is een soort bouwplaats. Kantoren worden hotels, 
pakhuisjes appartementen, winkels restaurants.
Bij veel projecten verandert er aan de buitenkant niet zo 
veel. Vanaf de straat blijft alles grotendeels hetzelfde. 
Als een groot pand op de Kromme Nieuwegracht wordt 
gesplitst in bijvoorbeeld zes appartementen, zie je dat bijna 
niet aan de voorgevel. Vijf extra naambordjes en brieven-
bussen, dat is alles.  

Bouwen betekent geloven in de toekomst. De Binnenstad 
blijft bij de tijd, maar behoudt zijn historische karakter. 
En toch… Toch zijn er mensen die hun bedenkingen heb-
ben. Ze vinden dat de grote verandering van het gebruik 
van de Binnenstad slecht uitpakt voor het woonklimaat. 

Marijke Brunt, 
Charles Crombach,
Marianne Coopmans, 
Bert Determeijer, 
Dick Franssen, 
Richard den Hartog,
Tessa Heerschop, 
Oeke Kruythof, 
Nico van Laar, 

Ben Nijssen, 
Henk Oldenziel, 
Marieke van Osch, 
Anne Pols, 
Onno Reichwein,  
Harry Thewessem, 
Ton Verweij, 
Elaine Vis, 
Erik van Wijk

Humphrey Daniëls,
Evy Denth,
Job de Jong,
Kateleine Passchier,
Patrick van der Sande,

Sjaak Ramakers,
Sandra Rypkema,
Ton Verweij

www.wijkraadbinnenstad.nl
https://denuk.nl/ [De Nieuwe Utrechtse Krant, nieuwe nieuwssite] 
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad] 
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD]

Met zoveel tijdelijke bewoners in kleine appartementen 
en short stay-studio’s en met al die hotels, restaurants 
en airbnb’s neemt de saamhorigheid af en de onrust 
toe: rolkoffers en afzuiginstallaties, af en aan rijdende 
vrachtwagens en bestelauto’s die de horeca bevoorraden 
en pakjes bezorgen. 
Volgens de columnisten Ingmar Heytze en Wouter de 
Heus van het AD/UN zijn het behoudende, naar het ver-
leden terugverlangende ouderen die zich roeren, vooral 
via de actiegroep Binnenstad 030. Ze kunnen, zo vinden 
de twee schrijvers, roepen wat ze willen, maar de tijd 
terugzetten kunnen ze niet. Als ze zich niet meer thuis 
voelen in de Binnenstad, dan kunnen ze het beste de wijk 
nemen naar kleinere steden, zoals Zutphen en Deventer, 
of natuurlijk naar de hei. 
Ligt het echt zo zwart-wit? De gemeente is bezig met een 
visie op de Binnenstad. Het minste wat daarin moet staan 
is antwoord op de vraag of het op deze manier moet 
doorgaan, of dat de maat zo wel vol is. 

(Een uitgebreidere reactie op Heytze en De Heus, plus 
integraal hun columns, zie Binnenstadskrantutrecht.nl, 
map Stand van Zaken) •

Dick Franssen

‘Grote evenementen nodig’
Het aantal vierkante meters winkels en horeca groeit 
veel sneller dan het aantal bezoekers van de Binnenstad, 
inclusief Hoog-Catharijne. Dat betekent dat de spoeling 
dunner wordt, zo dun zelfs dat er dringend wat moet ge-
beuren, anders vallen veel zaken om. De eerste tekenen zijn 
trouwens al zichtbaar: winkelpanden, bijvoorbeeld op het 
Oudkerkhof, waarvoor zich niet snel een huurder aandient. 
Centrum Management Utrecht (CMU) hoopt het tij te 
keren met per jaar drie à vier grote evenementen die een 
koopkrachtig publiek moeten lokken. Een groot deel van 
de miljoen euro die CMU jaarlijks te besteden heeft, steekt 
het – ten koste van kleinere initiatieven – in marketing voor 
zulke evenementen. 
Sommige steden hebben ze al, zoals Maastricht (Magisch 

Maastricht, een enorme kerstmarkt), Deventer (Dickens-
festival) en Eindhoven (lichtfestival Glow). Ze trekken 
mensen uit het hele land. Veel bezoekers maken gebruik 
van een combinatiepakket: hotelovernachting, diner, etc. 
Volgens bestuurslid Joyce Verdijk van CMU zou bijvoor-
beeld het Nederlands Filmfestival kunnen uitgroeien tot 
een evenement zoals haar organisatie voor ogen staat. 
Overal in de stad zou er dan iets op filmgebied te doen 
moeten zijn, de etalages van de winkels vol met foto’s 
van filmsterren, in restaurants een film-menu. Kortom: 
breed gedragen.
De nieuwe voorzitter van CMU, oud-raadslid Arjan 
Kleuver, lanceerde het plan tijdens een zeer druk bezochte 
jaarlijkse ledenvergadering in Het Huis Utrecht. •

Voor dagelijks nieuws uit de Binnenstad:
https://nl-nl.facebook.com/binnenstadskrant/
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De gebouwen zijn ter beveiliging in doeken verpakt. 
Momenteel zijn er wel erg veel gevels langdurig 
ingepakt. Uit gesprekken met makelaars en andere 
betrokkenen blijkt dat er diverse redenen kunnen 
zijn waarom renovaties of grote verbouwingen 
langer duren, zoals vergunningen die niet op 
tijd afkomen (of aangevraagd zijn) en langzame 
planvorming bij de gemeente of hogere overheden. 
Soms wordt de bouw stilgelegd om archeologisch 
of milieukundig onderzoek te doen. Ook een tekort 
aan bouwvakkers kan remmend werken, of de kos-
ten kunnen uit de pan rijzen waardoor de begroting 
niet meer toereikend is.
 

De Utrechtse economie draait op volle toeren. Nieuwe gebouwen verrijzen in en rond het 
Stationsgebied, vaak met diverse functies op en naast elkaar: appartementen, kantoren, 
winkels en andere voorzieningen. 
Ook in de oude Binnenstad staan grote, beeldbepalende complexen in de steigers, zoals de 
Domtoren, de Domkerk, het stadhuis, het postkantoor en gebouwen in de Lange Viestraat en 
de Jacobsstraat. Hier gaat het vooral om renovaties, maar ook om ingrijpende verbouwingen. 
 

Nagelstudio’s
Tal van spelers hebben hun rol in de ontwikkeling 
van vastgoed: projectontwikkelaars met grond-
posities, investeerders, exploitanten van onroerend-
goed en makelaars. En de gemeente natuurlijk, die 
niet alleen een aantrekkelijk woon- en leefklimaat 
in de stad wil, maar ook een ruime en voorspelbare 
inkomstenbron uit de verkoop van grond en de 
onroerendgoedbelasting. 
Een eigenaar zal zijn verouderde kantoor niet zomaar 
opknappen; hij wacht op hogere opbrengsten van 
de huur en zal niet gauw contra-cyclisch investe-
ren. De gemeente kan intussen sturen op bestem-

Charles Crombach en Erik van Wijk
ming. De protesten tegen de horeca-expansie in 
het centrum lijken enig effect te hebben en al die 
aanvragen van kappers, nagelstudio’s en uitzend-
bureautjes worden steeds kritischer beoordeeld. 
De huren in de Binnenstad zijn vaak te hoog; er lijkt 
weinig bijsturing plaats te vinden in de langlopende 
contracten. En Hoog Catharijne concurreert flink 
met de Binnenstad: een rechte, hoge ruimte is nu 
eenmaal makkelijker en beter in te richten dan een 
oud pand met gebreken en minder uitstraling.  

Transformatie
Kenmerkend voor deze tijd is dat naast nieuwbouw 
veel transformatie plaatsvindt – vooral van kantoor 
naar woningen. De woon- en huurprijzen zijn de 
laatste jaren zo sterk gestegen dat deze ingrijpende 
en kostbare verbouwingen meer dan betaalbaar 
werden. De afgelopen vijf jaar werd 200.000 vier-
kante meter Utrechtse kantoorruimte omgetoverd 
in woningen, studentenkamers en horeca. 
Maar na jaren van minder, wil Utrecht nu juist weer 
meer kantoren. Klaas Verschuure, wethouder van 
ruimtelijke ontwikkeling, meldt dat de berucht 
hoge leegstand van voorheen teruggelopen is tot 
5,6 procent. Vanuit het Stadskantoor ziet hij de ene 
toren naast de andere verrijzen vol met bureau-
ruimtes in de snelstgroeiende stad van Nederland. 
Maar om de vaart in de kantoornieuwbouw te 
houden, wil de wethouder de regel laten vallen 
dat driekwart van de ruimte verhuurd moet zijn 
om met bouwen te beginnen. Tevens wil hij het 
transformatieproces afremmen.
Als je zo snel groeit als Utrecht, dan moet je ook 
streven naar voldoende banen in de stad. 
De wethouder schat dat er in 2040 zo’n 80.000 
banen meer nodig zijn. 

Utrecht zoekt dus naar mogelijkheden om meer 
kantoren te bouwen, maar nieuwbouw wordt niet 
door iedereen als de beste oplossing gezien. Oude 
kantoorgebouwen grondig aanpakken en vernieu-
wen is duurzamer, zeggen experts.
Opvallend is dat de hoge torens die nu in het 
gebied van het station en de Jaarbeurs neergezet 
worden, vaak een combinatie van functies krijgen: 
wonen, horeca, kantoor, vergaderruimtes, winkels 
en zelfs ruimtes voor sport en creatieve activiteiten. 
Dat maakt nieuwbouw en verbouw ingewikkelder 
en tijdrovender

Magneet
Utrecht heeft zich qua werkgelegenheid ontwikkeld 
tot een groot centrum van zakelijke en niet-commer-
ciële dienstverlening in Nederland. Het Stations-
gebied concurreert tegenwoordig zelfs met de 
Zuidas in Amsterdam. Mensen die nu aan hun eerste 
baan beginnen, willen niet op een bedrijfs-
terrein buiten de stad hun werkdag doorbrengen. 
Zij zoeken een comfortabel en goed geoutilleerd 
kantoor met een hoogwaardige uitstraling. Liefst in 
de nabijheid van, of beter nog, op een OV-knoop-
punt. Recent voorbeeld daarvan is het kantoor van 
Vodafone/Ziggo met circa 1800 medewerkers boven 
op Hoog Catharijne. 
Auto’s schaffen de aankomende medewerkers veel 
minder snel aan, die zijn maar lastig in een stedelij-
ke omgeving – de plaats waar zij het liefste willen 
wonen én werken. Per wooneenheid maar ook per 
werkplaats zijn er dus minder parkeerplaatsen nodig. 
Daarom is Utrecht met zijn grote centrale station, 
met Hoog Catharijne en aanpalend een aantrekkelij-
ke historische Binnenstad zo’n krachtige magneet. • 

Stad in de steigers

 © Job de Jong



Voor de zomer wordt De Planeet 
op de Lange Viestraat ontman-
teld. Weg met de blauwe ge-
velpanelen, de reclameborden, 
inzetwandjes en andere goedko-
pe beeldelementen uit de jaren 
negentig. Het pand krijgt zijn 
heldere glazen gevel en horizon-
tale gekromde belijning terug en 
wordt daarmee een replica van 
de vroegere Galeries Modernes.

Het oorspronkelijke betonnen skelet 
wordt voorzien van een vliesgevel, 
een schil van glas waarin het gebouw 
huist. Anders dan voorheen wordt het 
pand nu duurzaam. Het zal volgens 
eigenaar Syntrus Achmea straks 
voldoen aan energielabel A.

De stad heeft al voldoende grote 
warenhuizen, vindt de eigenaar. In de 
nieuwe Planeet komen een stuk of 
zes losse winkels op de begane grond 
en op de eerste verdieping. Huurders 
kunnen kiezen voor ruimten met een 
statige dubbele hoogte.

Voor een klant anno 2020 is winkelen 
alleen niet genoeg, dus er komt ook 
hier weer horeca. Spectaculair is het 
in ere herstelde balkon op de eerste 
verdieping. Er kan weer geflaneerd 
worden, zoals destijds bij de Galeries 
Modernes.

Rooftopbar
Kantooroppervlakten van 1500 
vierkante meter zijn zeldzaam in 
het centrum van de stad. Eigenaar 
Syntrus Achmea van De Planeet speelt 
in op de trend waarin gevraagd wordt 
naar mooie, luxe, ruim opgezette 
kantoren met veel licht. De tweede 
tot en met de zesde verdieping zijn 
hiervoor gereserveerd; in totaal 7000 
vierkante meter hoogwaardige kan-
toor- en vergaderruimtes. Ze worden 
flexibel verhuurd. Mocht de huurder 
er behoefte aan hebben, dan kan er 
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Terug naar een heldere Planeet

 © Patrick van der Sande
een rooftopbar gebouwd worden 
voor de gebruikers.
Over de dubbele kelder onder het 
gebouw is Syntrus Achmea nog in 
gesprek met de gemeente. Die zou 
tot fietsenstalling omgetoverd kunnen 
worden. De lange rijen fietsen tussen 
de busbaan en het trottoir op de 
Lange Viestraat verdwijnen dan uit 
het straatbeeld.

Mooie geschiedenis
De Belgische zakenman Georges 
Couvreur, die vanaf 1901 een waren-
huis in de Bakkerstraat had, opende 
drie jaar later een ruimer filiaal op de 
plek waar nu De Planeet staat. 
In 1925, na de uitbreiding van de 
textielafdeling, kreeg het pand de 
naam Galeries Modernes. 
Een brand in 1939 verwoestte het 

Verkoop sociale huur beteugelen
De verkoop van sociale huurwoningen moet aan banden worden gelegd. Daartoe zijn betere afspraken nodig 
met de corporaties, zo vindt de gemeente. 
Ook in de Binnenstad verdwijnen nog steeds sociale woningen uit de huurmarkt. De reden van de verkoop is in 
sommige gevallen dat voor de opbrengst elders in elk geval meer dan één huurwoning kan terugkomen. Ook is 
er een corporatie die zegt dat haar aantal huurwoningen in de Binnenstad niet terugloopt, maar zij rekent voor 
het gemak ook Pijlsweerd tot de Binnenstad. 

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie, die de versie uit 2010 zal vervangen. Uitgangspunt is een meer 
gelijkmatige verdeling van sociale en vrije sector-woningen over de hele stad, ‘ zodat het voor iedereen prettig 
is om er te wonen’, zei Joeri van der Lee (beleidsadviseur wonen van de gemeente) op een vergadering van de 
wijkraad. •

warenhuis. Er kwam in 1941 een 
nieuw pand voor in de plaats naar 
een ontwerp van architect Dirk Brou-
wer die, opmerkelijk genoeg, al vóór 
de brand zijn ontwerp gereed had. 
Het nieuwe warenhuis was ontwor-
pen in functionalistische stijl met 
grote glaspartijen en de kenmerkende 
horizontale belijning.
In 1981 sloot het warenhuis. Nadat 
de Kwantum Hallen en later winkel-
centrum Blue Building er gevestigd 
waren, kocht Syntrus Achmea in 
2012 het pand. Het jaar erna bericht-
ten zij dat het gebouw in de oude 
luister hersteld zou worden. Nu gaat 
het gebeuren. Over twee jaar zal dit 
deel van de Lange Viestraat verlost 
zijn van zijn goedkope en rommelige 
imago. Terug naar weleer, maar dan 
met energielabel A. •

Elaine Vis

Agenda 
Buurthuis

Buurthuis In de drie Krone, 
Oudegracht 227

Agenda:
5 april, vanaf 16.30: buurtborrel, 
aansluitend om 19.00: film over 
kanalen in Frankrijk, gemaakt 
door Queenie Reesinck

Elke woensdag, vanaf 17 april: 
cursus bloemschikken, kosten 
€ 2,50, aanmelden 
cdvanhoorn@hotmail.com

Elke dinsdagmiddag 17.00 - 
18.00 introductie op yoga

Elke zaterdag 10.00 – 11.30 
Vinyasa (yoga)

Elke 2e vrijdag van de maand: 
18.00 buurtdiner aanmelden 
06-26884340 of via 
ellenhakkaart@gmail.com

Zie voor andere activiteiten: 
inde3krone.nl •
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Stadhuis zoekt de zon op

Bij de laatste verbouwing in 2000 werd de entree 
van het stadhuis verplaatst en verstopt aan de 
achterkant. De hoofdingang in de monumentale 
gevel met de zuilen (uit 1830) lag er sindsdien 
nutteloos bij. Goed dat die ingang, die één geheel 
vormt met de mooie marmeren hal, weer open 
zal gaan. De eerste gebruikers komen rond 1 april 
terug in hun kantoren. Op 9 mei wordt de eerste 
raadsvergadering gehouden in de vertrouwde 
raadzaal. 

De heropening van de vooringang is maar een 
klein onderdeel van de renovatie, die in juli 2018 
startte. De buitenkant en de binnenkant waren 
aan een grondige opknapbeurt toe: daken, goten, 
glas, vloeren, schilderwerk en noem maar op 
moesten worden hersteld of vervangen. Er waren 
ook moderne voorzieningen nodig voor isolatie, 
binnenklimaat, luchtbehandeling, beveiliging en 
ICT. En moet een stadhuis niet ook meedoen aan 
de schijnbaar onverzadigbare behoefte aan overal 
en altijd koffie (of thee)? Ja, er komt een semi-
publieke koffiegelegenheid. 

Oorspronkelijke kleuren
Simon Baars, projectmanager bij de Utrechtse 
Vastgoed Organisatie, leidt namens de gemeente 
de verbouwing. Hij is er trots op dat het stadhuis 
er zo mooi uit komt te zien: ‘Het oudere deel 
bestaat uit verschillende panden die in de loop 
van de eeuwen zijn samengevoegd. We hebben 
de oorspronkelijke verfkleuren van elk van die 
panden onderzocht en weer teruggebracht tot de 
kleuren van omstreeks 1840. Nu kan je dus die 
panden weer herkennen.’ 
Baars noemt ook onzichtbare vernieuwingen: ‘Op 
de daken zitten zonnepanelen, in totaal tweehon-
derd vierkante meter. Bijzonder is dat we onder 
de dakpannen met een ingenieus systeem van alu-
minium strips zonnewarmte vangen in boilers. Het 
warme boilerwater hoeft alleen nog te worden 
naverwarmd tot de gewenste temperatuur voor 
gebruik als tapwater. Dat spaart veel energie.’

De verbouwing loopt iets uit. De planning in 
juli 2018 was dat het stadhuis begin april weer 
helemaal zou opengaan. Dat wordt stapsgewijs 
vanaf 1 april. En de kosten? Die vallen wat hoger 
uit dan het bedrag van de aanbesteding van circa 
9 miljoen euro. Dat komt vooral door aanvullende 
werkzaamheden zoals die zonnepanelen en zon-
neboilers, en door verrassingen. Zo waren meer 
balkenkoppen verrot dan was voorzien en die 
moesten natuurlijk worden vervangen. •

Aan de renovatie van het stadhuis wordt de 
laatste hand gelegd. Hier en daar staat nog 
een steiger en het gebouw is nog afge-
schermd met een bouwschutting. De muur-
lantaarns aan weerszijden van de weer in 
ere herstelde hoofdingang aan de grachtkant 
branden al. Na driekwart jaar in de steigers 
gaat het stadhuis vanaf april stapsgewijs 
weer open.

Marijke Brunt

Werken in een grote zaal en aan hek vooringang 
© Humphry Daniëls
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Volgens Jeroen Messemaeckers van de Graaff 
van Stadswaarde ligt de uitwerking op schema. 
Er is er al een aannemer geselecteerd en naar 
verwachting zal het vernieuwde complex eind 
2020 open gaan voor het publiek. Dan is de 
Binnenstad een interessant project rijker gewor-
den, maar het is jammer dat het voornamelijk 
bestaat uit voorzieningen is de sfeer van de 
horeca. Daardoor zal het bij Oudegracht 245 
drukker worden. De buurtbewoners zitten daarop 
niet echt te wachten. Zij hadden gehoopt dat 
tenminste een deel van het complex gevuld zou 
worden met appartementen, een mogelijkheid 
die het bestemmingsplan open liet. Wel zijn er 
door de ondernemers afspraken gemaakt om 
aan- en afvoer te regelen, zodat er niet onnodige 
extra overlast komt.
Een essentieel element in de plannen is het 
herstel in oude staat van de oorspronkelijke 
kloostergang (de huidige entree met de lange 
gang). Deze historische gang vormt straks een 
verbinding en looproute tussen de Oudegracht, 
de voormalige kloosterhof (nu garderobe c.a.) 
tot aan de Springweg. De kloosterhof wordt in 
ere hersteld en met een glasdak overkapt. Daar 
komt een ‘proeftuin’, waar producten als koffie, 

Ton Verweij

Horeca centraal in Tivoli Oudegracht

Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de verbouwing van het oude 
Tivoli/NV-Huis op de Oudegracht. Deze zomer is het definitieve ontwerp klaar en als alle vergun-
ningen binnen zijn mag projectontwikkelaar Stadswaarde starten met de uitvoering. Stadswaarde 
zegde toe om begin 2019 een informatiebijeenkomst voor de buurt te organiseren, maar die 
heeft nog niet plaats gevonden.

brood en bier worden gemaakt en verkocht. Wie 
dat gaan doen wordt pas bekendgemaakt als de 
contracten zijn getekend. De naam van bakkerij 
Bond en Smolders circuleert al enige tijd. 

Culinaire hotspot
De ‘proeftuin’ sluit aan bij de grote zaal (voorma-
lige Regulierenkerk) die inclusief podium wordt 
gehandhaafd voor kleinschalige culturele activitei-
ten voor een publiek van maximaal 200 perso-
nen. Ook aansluitend aan de ‘proeftuin’ komt 
een grand café en de verdieping boven in de zaal 
wordt een restaurant. Stadswaarde wil dat het 
een ‘culinaire hotspot van Nederland’ wordt. 
De noordelijke entree van het hoofdgebouw 
geeft straks toegang tot een zogeheten boetiek-
hotel (luxe hotel met eigen sfeer) met 42 kamers, 
gerund door Utrecht City Concepts (Eye Hotel, 
Mother Goose, De Rechtbank, etc.). In het 
achterste deel blijven de kinderdagverblijven 
en komen ook nog kamers en studio’s voor het 
boutique hotel. 

Geen splitsing
De gemeente geeft geen openheid over het be-
drag dat Stadswaarde betaalt voor het complex. 

Het ligt wel boven de vastgestelde minimale 
verkoopprijs van € 2.697.000. De gemeente was 
bij het vaststellen van die prijs een pand met een 
WOZ-waarde van € 441.000 vergeten op te ne-
men maar het uiteindelijke bod schijnt wel boven 
de boekwaarde te liggen. In de verkoopovereen-
komst komt een anti-speculatiebeding en worden 
afspraken vastgelegd om splitsing van het 
complex in de toekomst te voorkomen. Daarnaast 
blijft natuurlijk ook het bestemmingsplan gelden.
De ’broedplaats’ Kytopia van muzikant Kyteman, 
die het oude Tivoli de laatste jaren gebruikte, 
heeft nog geen vervangende ruimte gevonden. •

Achterkant van het NV-Huis: links de kinderdagverblijven, rechts de Regentenzaal © Ton Verweij

Politieke stilte na 
‘Miljoenenbal’

In een serie artikelen, geplaatst op de websites van 
nieuws030.nl en binnenstadskrantutrecht.nl, toonde 
de journalist Louis Engelman aan dat de bouwgrond 
in de Merwedekanaalzone, met name in Deelgebied 
3, door speculatie bijna vijftig miljoen duurder is 
geworden. Zijn conclusie was dat de toekomstige 
bewoners hiervoor de prijs gaan betalen. 
Van de kant van de politiek bleef het na de publicatie  
stil. Engelman wil van de fractievoorzitters van de 
politieke partijen graag weten waarom zij de kwestie 
links (of rechts) lieten liggen. 
De serie staat op binnenstadskrantutrecht.nl in de 
map Dossiers onder de kop Miljoenenbal in Merwe-
dekanaalzone. •



Elke keer dat ik middelbare schooltijd in 
de jaren zeventig ’t Hoogt bezocht, had 
ik het gevoel een ‘middeleeuws filmhuis’ 
te betreden: de monumentale trapgevel 
Slachtstraat 5, vanwaar je het café met 
de bovengelegen filmzaal 1 binnenkwam, 
daarachter het hofje, het met een konings-
hoofd versierde hangkamertje boven het 
steegje, en de tegenover het kruideniers-
winkeltje gelegen zaaltjes 2 en 3, waarvan 
de filmdoeken na iedere nieuwe generatie 
televisietoestellen kleiner leken. Zelfs 
het toiletkeldertje daar rook gaandeweg 
steeds middeleeuwser.

Het Utrechts Monumenten Fonds (UMF) 
gaat Hoogt 2 t/m 10 restaureren en 
verbouwen tot tien appartementen van 
tussen de 64 en 130 vierkante meter. De 
oplevering zal midden 2020 zijn. Ik sprak 
hierover met UMF-directeur Suzan te Brake. 
Komt het UMF met deze verbouwing tege-
moet aan de nijpende vraag naar sociale en 
voor ouderen aangepaste huurwoningen? 
UMF-directeur Suzan te Brake: ‘Het wordt vrije 
sector. Onze circa tweeduizend donateurs komen in 
aanmerking, mits lang genoeg op de wachtlijst. Een 
sociale doelstelling moet passen binnen de business- 
case: deze duurzame restauratie is kostbaar, ook 
vanwege asbestsanering en beperkte subsidies. 
Het monumentale karakter staat gehele aanpassing 
voor ouderen in de weg.’
Wordt het hofje van ’t Hoogt opgeknapt en voor 
publiek toegankelijker gemaakt door de steeg weer 
door te trekken naar de Lange Jansstraat? 
Suzan te Brake: ‘Het hofje wordt een tuin voor de 
bewoners. Doortrekken naar de Lange Jansstraat is 

geen optie. De steeg is van de gemeente en het hek 
aan de zijde van Hoogt moet daarom overdag open 
blijven. Overigens komt in 2020 kruideniersmuseum 
Betje Boerhave [na een tijdelijk verblijf op Witte-
vrouwenstraat 30, OR] weer terug. Niet meer in het 
hofje op nummer 6, maar daarbuiten op Hoogt 2, 
ruimer en goed zichtbaar vanaf de Telingstraat.’ 
Een trotse coördinator laat weten dat het museum 
daar gaat uitbreiden: ‘Op de twee etages boven de 
winkel kan je straks audiovisueel de geschiedenis 
van kruidenier tot supermarkt beleven. Dat wordt 
mede mogelijk gemaakt door museumvrijwilligers 
en de levensmiddelenbranche.’

Onno Reichwein

Gebouwencomplex ’t Hoogt wordt 
vanwege de veelhoekige vorm een 
briljant genoemd. Voor een deel van 
deze briljant ligt, na het vertrek na 45 
jaar van het gelijknamige filmthea-
ter – Nederlands oudste –, de nieuwe 
bestemming vast. Voor een ander 
deel nog niet. 
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Vrouwjuttenhof groter

In de Vrouwjuttenhof, een stil nieuw buurtje 
dat verstopt ligt achter de Oudegracht, staat 
een groot, grijs en haveloos gebouw dat vroe-
ger bij het Willem Arntsz Huis hoorde. Het is 
vooral ook een lelijk gebouw, ondanks de weid-
se naam Bleyenburg. Alleen de eerste steen, 
gelegd in 1990, heeft wat allure. Goed dat het 
wordt gesloopt om plaats te maken voor wo-
ningen die passen bij de rest van het hofje.

Patiënten van het Willem Arntsz Huis leerden in 
Bleyenburg zelfstandig wonen. Maar de instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg had minder ruimte 
nodig en stootte het pand af. 
Projectontwikkelaar VORM uit Papendrecht maakt 
het plan voor de nieuwbouw. Het bedrijf kent de 

 Slachtstraat straks in de verkoop © Kateleine Passchier

                  Slachtstraat 5 te koop
Slachtstraat 5, voorheen café en filmzaal 
’t Hoogt 1, stond juni 2018 even op 
Funda, voor 850.000 euro, met de op-
merking dat de bestemming in overleg 
met de gemeente veranderd kan wor-
den. Wat wordt de bestemming? 
Te Brake: ‘Dat stoten we af. Bij de 
restauratie uit 1973 is daar in historise-
rende stijl onder meer een hele trapgevel 
gereconstrueerd. Volgens onze huidige 
normen heeft het pand daardoor be-
perkte monumentale waarde. Het is uit 
de verkoop gehaald omdat de gemeente 
vanwege afkoop van het erfrecht een 
nieuwe taxatie van de grondwaar-
de onder het complex wil. Vanwege 
splitsing en bestemmingswijziging is 
dat een complex en langdurig proces. 
Het bestemmingsplan is gemengd met 
ondersteunende horeca, maar in de 
erfpachtvoorwaarden is een culturele 
functie vastgelegd. Verruiming van 
de erfpachtvoorwaarden leidt tot een 
hogere grondprijs waardoor de gemeen-
te een hogere afkoopsom kan vragen. 
Zodra we overeenstemming hebben 
over de grondwaarde, gaat Slachtstraat 
5 opnieuw in de verkoop.’ 
Na de restauratie uit 1973 heeft de 
gemeente in 1986 het hele complex als 
bruidsschat aan het UMF geschonken. 
Deze briljant wordt nu prachtig opge-
poetst. Maar is het gevolg van splitsing, 
deelverkoop, erfpachtafkoop, bestem-

mingswijziging en privatisering niet dat sluipenderwijs 
ruimte onttrokken wordt aan de publieke sfeer? •

Afstoten deel ’t Hoogt kost tijd

omgeving goed. Het verbouwde ook het oude 
Wouda-gebouw op de Lange Nieuwstraat tot een 
nieuw appartementencomplex. 
De bedoeling is dat op de plaats van Bleyenburg een 
mooi complex van zo’n dertig woningen komt dat 
past bij de bestaande bebouwing. Het moet een aan-
winst worden voor de hele Vrouwjuttenhof. Aan het 
milieu wordt gedacht. Het complex wordt gasloos en 
op het dak komen zonnepanelen. En waar het hofje 
nu door een hoog gaashekwerk wordt gescheiden 
van het Willem-Arntszterrein, is een doorgang ge-
pland naar de Agnietenstraat.
Een datum voor de sloop en de bouw kan de project-
ontwikkelaar nog niet geven. Het bestemmingsplan 
moet gewijzigd worden en zit nog in het voorberei-
dende stadium. Zolang wordt Bleyenburg anti-kraak 
bewoond. Inmiddels worden de huidige bewoners 
van het hofje van de plannen op de hoogte ge-
houden. Zij zijn blij dat het nare grijze pand wordt 
gesloopt.

Gele gevel
Straks kijken de bewoners van de nieuwbouw aan 
de achterkant wel aan tegen de enorme gele gevel 
vol uitstulpende erkers van het vijf verdiepingen 
tellende Willem Arntsz-hoofdgebouw. Ervoor ligt 
een straatsteenwoestijn met een fietsenhok, twee 
wipkippen, vier verwaarloosde bloembakken en een 
paar dunne bomen. Hier hebben vleermuizen, on-
danks de vleermuiskasten die in de Vrouwjuttenhof 
zijn opgehangen, maar weinig te zoeken. Het is de 
bedoeling dat projectontwikkelaar VORM ook deze 
steenwoestijn onder handen neemt en herschept in 
een groene oase. •

Plattegrond ‘t Hoogt © Anton van Tetering 

Marijke Brunt
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Kun je nog zingen? Zing dan mee
Hoeveel het er precies zijn weten we niet. Er zijn wel 
wat officiële cijfers: de gemeente Utrecht verstrekt 
subsidie aan maar liefst 83 koren. Samen hebben ze 
bijna 2500 leden. Maar als je de koren zónder subsidie 
meetelt kom je op ongeveer het dubbele: zo’n 5000 
enthousiaste zangers. Utrecht heeft daarmee van alle 
Nederlandse steden de grootste ‘koren-dichtheid’, 
zeggen kenners. Het zijn gezelschappen van allerlei 
niveaus. Vaak gaat het naast het zingen vooral ook om 
de gezelligheid. Maar ook een professioneel koor dat 
hoort tot de wereldtop is in Utrecht neergestreken. 
Fotograaf Gerard Arninkhof nam een kijkje bij een 
aantal koren én op een school waar kinderen opgeleid 
worden om in een koor te zingen. •

Ze noemen zich platweg een Uteregs koor en ze heten 
‘Laat maar waaien’. Zoals de naam al suggereert een 
tamelijk ongedwongen gemengd koor van ongeveer 
veertig personen. Repeteren elke woensdag met veel 
animo in het Luzac-lyceum onder leiding van dirigent 
Nico Strubbe. Een van de jaarlijkse hoogtepunten is de 
deelname aan het Smartlappenfestival. 
Daarnaast zijn er optredens in zorginstellingen en bij 
korenfestivals. Op het repertoire vooral Nederlandse 
luister- en levensliedjes. •

Laat maar waaien

Zingen met het gezicht naar de muur. Het is één van de 
oefeningen die dirigent Bert Weijdema toepast bij ‘zijn’ 
koor DomTiDom. De ongebruikelijke opstelling vraagt 
extra concentratie en haalt de koorleden uit hun com-
fort-zone. Het moet tot betere zangprestaties leiden. 
Of het helpt? Het koor bestaat sinds 2017 en repeteert 
wekelijks in de gymzaal van de Odyssee-school. Het 
repertoire groeit gestaag; optredens komen dichtbij. Het 
koor bestaat uit ongeveer veertig leden en kan nog wel 
wat extra mannen gebruiken. •

DomTiDom

Het is een ongelooflijk aantal: DUIZENDEN Utrech-
ters spoeden zich regelmatig naar een buurthuis, 
gymnastieklokaal, studiezaal, kerk of andere ge-
schikte ruimte om daar samen te zingen. 

Het zijn niet alleen maar gezellige meezingkoren in 
Utrecht. Ook een gezelschap dat al tachtig jaar tot 
de wereldtop behoort zetelt hier (Doelenstraat): het 
Nederlands Kamerkoor. Staat op dezelfde eenzame 
hoogte als het Concertgebouworkest. Wie erbij wil 
moet afgestudeerd zijn aan een conservatorium of op 
dat niveau zingen.
Onder leiding van dirigent Peter Dijkstra (ook al 
wereldtop) had het koor in maart een bijzondere serie 
concerten onder de naam ‘Vergeten’. Over dementie 
en wat die ziekte aanricht in het hoofd van de patiënt. 
Acteur Arjan Ederveen deed er aan mee. Een reis door 
de uithoeken van de dementerende geest, op de golven 
van muziek op hoog niveau. •

Nederlands Kamerkoor

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof
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Wél willen zingen, maar níet bij een koor willen ? Kan 
ook. Charles Chamboné organiseert sinds kort elke laatste 
zondag van de maand in café Van Wegen in de Lange 
Koestraat een ‘meezingerij’. Vanaf 4 uur ’s middags kan 
iedereen die zin heeft langs komen, jong en oud. Lekker 
meezingen onder begeleiding van Gitta op de accordeon. 
Er wordt gezongen uit een bundel populaire meezingers 
die Chamboné zelf heeft samengesteld. Gewoon gezellig, 
zonder pretenties.•

Meezingerij

Wil je een beetje behoorlijk zingen dan moet je er liefst 
vroeg mee beginnen. Bij de Kathedrale Koorschool op 
de Plompetorengracht ben je dan aan het goede adres. 
Het begon allemaal zestig jaar geleden met het opleiden 
van jongens die ’s zondags de mis konden zingen in de 
kathedraal. Inmiddels is de school gemengd. Elke dag 
krijgen de leerlingen, naast het gewone lessenpakket van 
een basisschool, een uur muziekles. Er zijn vier klassen 
van twintig leerlingen (groep 5 t/m 8). Kerkmuziek is nog 
steeds een belangrijk onderdeel. Maar er is ook algeme-
ne muziekles, volgens de Kodaly-methode. Die gaat er 
vanuit dat je muziek het beste onder de knie krijgt door te 
zingen, vaak in combinatie met bewegen. De kinderen van 
de koorschool doen het met veel plezier. •

Kathedrale Koorschool 

Het Bartholomeus Gasthuis organiseert vaak optredens 
voor bewoners en buurtgenoten. De gezelschappen 
treden meestal op onder de noemer Concert met de 
Hoed. Dat zijn concerten op zondagmiddag en ze zijn vrij 
toegankelijk.
Soms zijn er ook besloten optredens. Daar mag, vanwege 
de privacy, het publiek niet herkenbaar in beeld gebracht 
worden. Dan kunnen ook bewoners van onder meer de 
gesloten afdeling een uitvoering bijwonen. Zoals bij dit 
optreden van het koor Cantecleer uit Bunnik. Een koor dat 
al 25 jaar bestaat en al die tijd onder leiding staat van de 
Utrechtse Alice van Rossem. Een amateurgezelschap waar 
ook plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan. •

Cantecleer



Op 1 februari van dit jaar gaf UCK directeur Peter 
Grooten, na tien jaar grondig reorganiseren, het 
stokje door aan interim-directeur Peter Kok, die na 
een maand plaats maakte voor Jeroen van Spijk. 
Deze ‘specialist organisatieverandering’ werd bij zijn 
afscheid als D66-wethouder in Haarlem ‘geroemd’ 
vanwege pragmatisme en snelheid, maar ook om 
zijn nietszeggende reacties op raadsvragen. 
De nieuwe interim Van Spijk reageerde helaas niet 
(snel genoeg) op interviewverzoeken van de Binnen-
stadskrant. Mede door de snelle personeelswisselin-
gen en - afvloeiingen was het niet eenvoudig iemand 
van de staf te vinden die iets over de toekomst van 
cultuureducatie op het Domplein kon vertellen. Maar 
het lukte een enthousiaste medewerker te vinden 
die, weliswaar onder beding van anonimiteit, de 
Binnenstadskrant te woord wilde staan.

Motie voor behoud Domplein 4
De UCK-medewerker ontvouwt de nieuwe plannen 

Kunst- en vliegwerk rond Domplein 4

De gemeentesubsidie voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) op Domplein 4 
stopt eind van het lopende cursusjaar (juli 2019). Een breed palet aan Utrechtse cursus-
aanbieders, waaronder onderdelen van het UCK, is door de gemeente uitgedaagd met een 
opzet te komen waarbij amateurkunsteducatie meer over de wijken gespreid wordt. Is er in 
die opzet nog toekomst voor Domplein 4?

van het UCK.‘Wij hebben met andere partijen er 
hard aan gewerkt. De afdeling Dans gaat samen met 
Danscentrum Utrecht (DCU), Media & Fotografie 
met de Volksuniversiteit, afdeling Theater gaat op 
in Theaterschool Utrecht, Musical en Muziek wordt 
gereorganiseerd door de docenten zelf en de afde-
ling Onderwijs werkt aan een zelfstandige doorstart. 
ZIMIHC [organisatie van wijkcultuurhuizen] wil met 
partner The Colour Kitchen Domplein 4 beheren. De 
gemeente is nu aan zet.’ 
Het UCK-pand Domplein 4 is van de gemeente en 
heeft een cultureel/maatschappelijke bestemming. 
De UCK-medewerker benadrukt dat het pand door 
de centrale ligging en door de faciliteiten, niet alleen 
voor de Binnenstad maar ook voor alle andere wijken 
de ideale plek is voor samenkomst, om te oefenen en 
te spelen. Dit wordt gesteund door de PvdA-fractie 
van de gemeenteraad die 7 februari een motie heeft 
ingediend voor behoud van amateurkunsteducatie in 
het pand op het Domplein.

Meer voor minder
Maar liefst 180.000 amateurkunstenaars verrijken 
het culturele leven van Utrecht. Zij versterken de 
beroepssector door les te nemen van professionals, 
door cultuurbezoek of door via kunstonderwijs zelf 
beroeps te worden. De grote drie (TivoliVredenburg, 
Stadsschouwburg en Centraal Museum ) krijgen 
samen jaarlijks meer dan 20 miljoen euro subsidie 
van de gemeente. Voor amateurkunsteducatie is 1 
miljoen beschikbaar. De UCK-medewerker: ‘Vergele-
ken met andere gemeenten komt de amateursector 
er bekaaid vanaf’. 

Het UCK moet stoppen omdat de gemeente de 
financiële tekorten niet meer wil aanvullen. De 
gemeente gaf geen antwoord op voor de hand 
liggende vragen zoals: hoe kan de nieuwe ambitieu-
ze opzet, met meer aanbieders die meer de wijken 
ingaan, nog voor het cursusjaar 2019/20 gestalte 
krijgen? hoe wordt daarbij versnippering tegenge-
gaan? hoe lukt alles binnen het reguliere subsidiebe-
drag? Wel laat gemeentewoordvoerder Jennifer Felix 
weten – en dat klinkt zorgelijk –: ‘Omdat dit [proces] 
tijd kost, zal er wellicht een periode zijn met minder 
aanbod voor amateurkunsteducatie.’ •

Onno Reichwein
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Pieterskerk epicentrum koormuziek

De avond is onderdeel van de viering van het derde 
lustrum. Op 16 maart was de receptie, voorafge-
gaan door korte optredens van acht koren en een 
‘sing along’. Na een dag repeteren voeren zan-
gers van een workshop Koorwerken voor koor en 
solo-instrument zaterdagmiddag 23 maart tussen 
half vijf en vijf uur hun ingestudeerde repertoire 
voor publiek op. Tot het lustrum hoort ook een 
compositie-opdracht aan Joost Kleppe. Hij slaat, zo 

Al dertig jaar de grootste kamerkoorserie van Nederland organiseren, doe dat maar eens na. 
De Stichting Pieterskerkconcerten is een volhouder. In 1989 opgericht, en nog steeds volop 
in de running. Met voor de rest van dit seizoen nog negen concerten, waarvan de eerste op 
22 maart door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss. 

schrijft hij op zijn website, ‘een brug tussen oud en 
nieuw, tussen raffinement en eenvoud, tussen de 
weemoed van het westen en de wijsheid van het 
oosten.’ De première van het stuk – uiteraard in de 
Pieterskerk – is dit najaar.

Twee programmeurs
In de concertreeks zingen zowel professionele koren 
zoals het Nederlands Kamerkoor en de Capella 

Amsterdam, als gerenommeerde, veelal Utrechtse 
amateurkoren, zoals het in eigentijds koormuziek 
gespecialiseerde Kamerkoor Venus. 
In de meeste gevallen is de zaal goed gevuld, soms 
zelfs uitverkocht. Sommige koren, bijvoorbeeld het 
Nederlands Studenten Kamerkoor, hebben een 
grote aanhang. 

Voor een optreden huren de koren de Pieterskerk, 
wat ze dankzij subsidie van van de gemeente voor 
een schappelijke prijs kunnen doen. De Stichting 
bepaalt welke koren geprogrammeerd worden; er 
zijn aparte programmeurs voor de professionele 
concerten en voor de amateurs. 
Het zit wel goed: nog op vele vrijdagavonden zal in 
de toekomst koormuziek van alle tijden weerklinken 
in de romaanse Pieterskerk: van middeleeuws tot 
hedendaags. Zie ook www.pieterskerkconcerten.nl •

Hiphopdanser Raymond Ramdihal oefent in de balletzaal van het UCK © Kateleine Passchier



de Stichting van het in 1954 gebouwde orgel. Vol-
gens de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed had dit nooit zonder een monumentenver-
gunning mogen gebeuren. Die is niet aangevraagd. 
De Stichting is van mening dat dit niet nodig was: 
‘Een beschrijving van het orgel is weliswaar (op 
verzoek van de Stichting zelf – red) in 2010 toege-
voegd aan de beschrijving (uit 1967) van het rijks-
monument Leeuwenbergh, maar het orgel is een 
roerende zaak.’ Volgens de Stichting was het orgel 
sinds 2004 ‘functieloos’: ‘Het stond te verstoffen en 
had bovendien geen functie in de nieuwe plannen’. 
De Stichting heeft het instrument overgedragen 
aan orgelbouwer Flentrop, die het orgel indertijd 
gebouwd heeft. 
De Utrechtse orgelliefhebber en Bach-kenner Rob 
van der Hilst is zeer verontwaardigd over de gang 
van zaken. Hij denkt dat Lipkind de zaal vooral als 
studio gaat gebruiken. De verwijdering van het 
orgel noemt hij illegaal en barbaars •
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Volgens directeur Johan Blom van Stadsherstel 
behoudt het gebouw zijn concertfunctie Er is 
kortgeleden een vergunning aangevraagd voor een 
interne verbouwing. Er komen onder meer een 
nieuw podium, ander meubilair en opnameappara-
tuur, een investering die de huurder op zich neemt. 
Stadsherstel betaalt een verandering van de entree.
Johan Blom is blij met deze nieuwe ontwikkeling die 
hij ‘een verrijking voor de Binnenstad’ noemt. De 
Stichting Gasthuis Leeuwenbergh wordt niet opge-
heven, maar is voornemens om na het aflossen van 

Leeuwenbergh verhuurd aan cellist
Anna Sterk

Concertzaal Leeuwenbergh op het Servaasbolwerk, onlangs door de Stichting Gasthuis 
Leeuwenbergh verkocht aan Stadsherstel Utrecht, is verhuurd aan de uit Israël afkomstige 
Gavriel Lipkind, een internationaal bekend staande cellist. Hij wil van het gebouw een 
‘centrum voor kamermuziek’ maken. 

nog lopende schulden met het resterende bedrag 
culturele evenementen te ondersteunen, waaronder 
ook het ‘Concertlab’ van Lipkind.
De Stichting, voornamelijk bestaande uit buurtbe-
woners, kocht het historische voormalige gasthuis 
in 2004. Tijdens de bouw van TivoliVredenburg 
deed Leeuwenbergh zes jaar dienst als kleine zaal 
van Vredenburg. Daarna gebeurde er weinig meer. 

Roerende zaak?
Een kwestie die nog speelt is de verwijdering door 

www.binnenstadskrantutrecht.nl

Bij de Galaxy Tower blijkt bijvoorbeeld dat van drie-
dubbel glas wordt uitgegaan terwijl in de bouwteke-
ningen gewoon dubbel glas staat aangegeven. Door 
nog een aantal andere foute aannames wordt de 
EPC-eis voor dit gebouw niet gehaald.
Pas een jaar nadat de Klimaatpartij het bezwaar 
indiende wees de gemeente het af. Er wordt nu 
verder geprocedeerd. De rechtbank heeft besloten 
het beroep versneld te behandelen. 
De partij besloot begin 2018 van diverse verleende 

Galaxy Tower haalt klimaat-eis niet
Ben Nijssen

De Galaxy Tower op de Croeselaan (negentig meter hoog, 317 woningen en 250 hotelkamers), 
waarvan de bouw begonnen is, dreigt niet te gaan voldoen aan de eisen voor isolatie en 
energie-opwekking, die worden uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficient (EPC). 
De Klimaatpartij is daarachter gekomen, en procedeert tegen de bouwvergunning, die nog 
niet onherroepelijk is. De EPC-index is een verplicht onderdeel van de bouwtekeningen. 

bouwvergunningen de EPC-berekeningen op te 
vragen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Pas door 
beroep in te stellen werden ze verkregen. 
Ook het Wijk C-Komitee ging op EPC-onderzoek uit. 
Bij elf appartementen in de Waterstraat zou de EPC-
eis onder meer gehaald worden uit zonnecellen op 
het dak. Maar op de bouwtekening staan er te wei-
nig. De gemeente besloot dat de bouwvergunning 
niet hoefde te worden herzien, maar dat er tijdens de 
bouw goed opgelet zou worden hoe een en ander 
wordt uitgevoerd…. •

Croeselaan: 
nieuwe beelden-
tuin Utrecht

Elaine Vis

Op de heringerichte Croeselaan wordt de 
laatste hand gelegd aan de nieuwe beelden-
tuin van Utrecht. Tussen de rijstroken, in de 
brede groene middenberm geven gemeente 
en Rabobank Utrecht sculpturen uit hun 
collecties een plek. 

Sinds 1982 heeft de stad al een prachtige collectie 
beelden van vrouwelijke kunstenaars op de Malie-
baan. Nu is er een hedendaagse variant, waarin tien 
werken van internationaal bekende kunstenaars een 
plaats krijgen. 
Bijzonder is de wisselsokkel. Het Centraal Museum 
plaatst daar een beeld dat een relatie heeft met de 
lopende tentoonstelling in het museum. De première 
van deze wisselsokkel is voor de Canadees/Ameri-
kaanse Jessica Stockholder. 
Stockholder houdt ervan om met grenzen te spelen. 
Zij maakte speciaal voor deze locatie een nieuwe 
‘Assist’. Dit is een sculptuur die niet op zichzelf kan 
staan en de ondersteuning nodig heeft van een an-
der object (een ‘prop’). Stockholder koos voor een 
beeld van Paul Kingma uit 1920 en voor het paard 
van Hans Wimmer (1952). De beelden zijn beide in 
bruikleen van de gemeente. In het nieuw aange-
legde groen op de Croeselaan vindt op 12 april de 
opening plaats. •

Op ophaaldag woensdag 20 februari was het weer 
zover: op de stoep van het Landelijk Bureau van 
GroenLinks op de Oudegracht stond, net als een 
paar maanden geleden, weer papier in een plastic 
zak. Lezer Niek maakte er een foto van. ‘Hardleers’ 
zette hij erbij. •

Hardleers
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De afgelopen jaren bleef de bezettingsgraad van 
de Utrechtse hotels op een aanvaardbare 68 pro-
cent (Amsterdam 90 procent). 

Stationsgebied
Volgens Ruis gaat de toename nu duidelijk veel te 
snel. Op den duur is drieduizend kamers misschien 
een goed aantal voor Utrecht, maar voorlopig is 
het te veel. 
Vooral het Stationsgebied is debet aan de enorme 
groei. Het Poortgebouw (het dunne ronde gebouw 
met de gekleurde platen) heeft op de bovenste 
zes verdiepingen twee hotels: Crowne Plaza en 
Hampton bij Hilton, met respectievelijk 128 en 
192 kamers. In het Noordgebouw, hoek Smakke-
laarsveld: hotel Intell met 162 luxe kamers. Aan 
de andere kant van het station verrijst de Anrath 
Galaxy Tower, even hoog als het Stadskantoor. 
Over 2,5 jaar opent het zijn deuren: 250 hotelka-
mers op de onderste verdiepingen en daarboven 
250 woningen. 

Oude Binnenstad
Niet alleen in het Stationsgebied , maar ook in de 
oude Binnenstad komen er veel hotelkamers bij. 

Overschot hotelkamers komt er aan

Wat directeur Leo Hollman van hotel Karel V 
twee jaar geleden in de Binnenstadskrant aan-
kondigde wordt nu door de gemeente 
bevestigd: op korte termijn ontstaat in Utrecht 
een fors overschot aan hotelbedden. Arno 
Ruis (tijdelijk gemeentelijk adviseur Hotels/
Particuliere verhuur) rekende de wijkraad voor 
dat het aantal kamers in 2,5 jaar groeit van 
tweeduizend naar tenminste drieduizend. Ruis: 
‘Er gaan klappen vallen.’ Hij bepleit daarom bij 
de politiek een voorlopige stop.

Bijvoorbeeld op de Catharijnekade (46 hotelka-
mers en 80 hostelplekken in gedeelde kamers in 
de voormalige Westerkerk), in de Keistraat 
( 24 kamers in het Polmanshuis), in Achter Sint 
Pieter (hotel Beijers, ongeveer 15 kamers), op het 
Vredenburg (35 extra kamers in Apollo Hotel, ooit 
Hotel Smits), op de Oudegracht (42 kamers in het 

Dick Franssen

 De verbouwing en uitbreiding (op binnenterrein) van het Polmanshuis is al twee jaar, met grote onderbrekingen, aan 
de gang. Op het ogenblik wordt er flink gewerkt. © Evy Denth

oude Tivoli) en op de Vismarkt (dependance hotel 
Beijers). Beijers is een initiatief van Bert Degenaar, 
een ondernemer uit Oud-Zuilen. Eind vorig jaar 
kocht hij ook het uit staal en glas opgetrokken 
‘huisje van Sluijmer’ op de hoek van de Drift en de 
Kromme Nieuwegracht. Hij maakt er een B&B van. 
Net buiten de Binnenstad, in Lombok, ging in 
januari The Anthony Hotel open, 91 lofts en suites 
in het parochiehuis en klooster St. Antonius. Een 
groot budgethotel komt op de plaats van de nu 
leegstaande Citroëngarage tegenover station 
Vaartsche Rijn. 

Congressen
Hotels in Utrecht moeten het vooral hebben van 
congresgangers. Dit in tegenstelling tot Amster-
dam, waar de zestien miljoen jaarlijkse overnach-
ters (in Utrecht ruim 700.000) voor het merendeel 
toeristen zijn. 
Om de bezettingsgraad van de hotels op peil te 
houden moeten er dus veel meer congressen 
komen. Leo Hollman van hotel Karel V betwijfelde 
twee jaar geleden sterk of Utrecht Marketing die 
opgave aan kan. •

E-mail: Binnenstad@utrecht.nl, telefoon: 14 030, 

website: www.utrecht.nl/Binnenstad, twitter: 

@WBBinnenstad en @GemeenteUtrecht 

Bezoekgegevens: Stadskantoor, 5e verdieping.

Wijkspreekuur wethouder Anke Klein

Wijkwethouder Anke Klein houdt iedere maand 

spreekuur. U bent dan welkom met vragen en 

ideeën die te maken hebben met de wijk 

Wijkbureau Binnenstad 

Binnenstad. De eerste mogelijkheden zijn: Woensdag 3 

april (aanmelden): 17.30 uur, woensdag 15 mei (inloop): 

17.00 – 18.00 uur, locatie: Social Impact Factory, Vreden-

burg 40, woensdag 19 juni (aanmelden): 17.30 – 18.30 

uur Het spreekuur is op een locatie in de Binnenstad. 

Aanmelden voor het spreekuur op afspraak kan tot uiterlijk 

tien dagen van tevoren. Voor het inloopspreekuur vinden 

we het prettig als u even aangeeft dat u komt. Liefst per 

e-mail: Binnenstad@utrecht.nl of telefonisch op 14 030. •

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen over de Binnenstad? Dan bent u bij het wijkbureau Binnenstad 

aan het juiste adres. U kunt altijd langskomen. Maak dan bij voorkeur een afspraak.
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Protest tegen verlenging popup-restaurant Roost

Dit houdt onder meer in dat een restaurant vier keer 
per jaar een evenement mag organiseren, maar 
daarvoor moet dan wel een vergunning worden aan-
gevraagd. Roost heeft in 2018 in zeven maanden tijd 
24 evenementen georganiseerd zonder vergunning. 
De gemeente kondigt ook aan te gaan handhaven. 
Dit zou de gemeente in 2018 volgens de vergunning 
al doen omdat Roost ook in 2017 evenementen 
zonder vergunning organiseerde.
Het Wijk C-Komitee diende in 2018 een hand-
havingsverzoek in tegen deze illegale activiteiten 

en gaat nu in beroep tegen de verlenging van de 
vergunning en tegen het niet handhaven. Vreemd 
genoeg weigert de gemeente de evenementen te 
verbieden. Voornaamste argumenten zijn dat ze 
passen in de bedrijfsvoering van het restaurant 
(hoofddoel blijft het verstrekken van eten en drin-
ken), en dat er sprake is van weinig overlast en er 
geen klachten binnenkomen. 

Vleermuizen
Het comité pleit al vele jaren voor een goede inrich-

De gemeente heeft Roost, het tijdelijke popup-restaurant in Park Paardenveld, weer een vergun-
ning voor één jaar verleend. Hierin is wel aangegeven dat Roost zich in de toekomst moet gaan 
houden aan de voorschriften die gelden voor restaurants. 

De 148.098 gemeentelijke bomen in Utrecht 
vertegenwoordigen een bedrag van ruim 1,52 
miljoen euro aan groene baten per jaar. Dat 
bedrag is berekend aan de hand van i-Tree, 
een methode om te berekenen wat bomen in 
geld uitgedrukt voor het klimaat opleveren. 
Hoe dikker de boom, hoe groter de ‘klimaat-
waarde’. 

Utrecht heeft relatief veel dunne bomen, vooral 
in Leidsche Rijn waar juist veel bomen staan. In 
de Binnenstad daarentegen staan minder bomen, 
maar relatief wel veel oude dikke exemplaren. 
Nog wel. Juist in de Binnenstad, waar de grootste 
klimaateffecten van de stad worden gevoeld, zijn 
bomen van groot belang.

i-Tree is een oorspronkelijk Amerikaans systeem. 
Een samenwerkingsverband van een aantal grote 
steden (waaronder Utrecht), onderzoeksbureaus, 
Wageningen University en diverse branchever-
enigingen heeft i-Tree toepasbaar gemaakt voor 
Nederland. De eerste resultaten staan in het 
rapport ‘De baten van bomen’ dat 14 februari is 
gepresenteerd. 

Verkoeling
Als voorbeeld in het rapport is de Postzegelboom 
in Den Haag gekozen. Hij dankt zijn naam aan het 
feit dat er onder en om de boom jarenlang post-
zegels werden verkocht en geruild. Het is een paar-

ting van het park en daar hoort geen dominante 
positie voor een restaurant bij. Wijk C behoort tot 
de wijken met het minste groen in de stad. Een park 
biedt ook plaats voor flora en fauna en met name 
dieren (waaronder vleermuizen) zijn niet gebaat bij 
activiteiten in de avonduren. De buurt heeft zich 
ook laten misleiden door de toezegging van Sidney 
Rubens van Roost (ook eigenaar van stadsstrand Oog 
in Al) geen evenementenlocatie van Park Paardenveld 
te zullen maken. 
Dat Roost zich niets aantrekt van de aanmerkingen 
van de gemeente blijkt wel uit het feit dat er op 
7 maart alweer een evenement in het park was 
gepland. Gelukkig heeft de gemeente geweigerd 
medewerking aan dit evenement te verlenen. •

Beslist een dikkertje, de stam van deze boom bij de Vrije 
School, Hieronymusplantsoen © Sjaak Ramakers

Dikke bomen broodnodig voor klimaat

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

Ben Nijssen

Protest tegen verlenging popup-restaurant Roost

denkastanje met een stamomvang 
gelijk aan 169 kleine bomen.

Bij de i-Tree methode wordt een 
aantal waarden van bomen in beeld 
gebracht: waarden voor klimaat 
(wateropname en vermindering 
druk op riool, gezondheid (weg-
vangen van luchtverontreiniging) 
CO2-opslag door de groei van de 
bomen, en verkoeling. 

Klimaatverandering stelt gemeen-
ten voor nieuwe opgaven. Stede-
lijke gebieden krijgen steeds meer 
te maken met de gevolgen: hevige 
regenbuien zorgen voor waterover-
last, temperaturen vertonen een 
steeds grilliger verloop, met steeds 
hetere periodes. Nieuwe boomziek-
ten en plagen doen hun intrede, 
wat vraagt om een weerbaar 
bomenbestand. Daarbij hebben veel 
gemeenten de ambitie om klimaat-
neutraal te worden, waarbij inzicht 
in de vastlegging van CO2 door 
bomen heel belangrijk is. 
Het rapport bewijst dan ook dat 
alles in het werk moet worden ge-
steld om juist de dikke bomen voor 
de Binnenstad te behouden. • 

Broese blijft 
op Stadhuisbrug

Boekhandel Broese blijft op de Stadhuisbrug. 
Het plan om te verhuizen naar de Neude, 
vorig jaar geopperd door Broese zelf, is van 
de baan. Directeur Erik van Doorn: ’Zoals het 
er nu uitziet blijven we de komende jaren met 
veel plezier op onze huidige plek, en dat is 
bepaald geen straf’. 

Broese kwam vorig jaar tot de conclusie dat 
het aantrekkelijk was om te verkassen naar het 
voormalige postkantoor De grootste boekhandel 
van Utrecht en de bibliotheek pal naast elkaar, net 
zoals nu, mooier kan het niet. 
De boekhandel stelde de gemeente voor mee te 
betalen aan de verhuizing. Immers, het grote pand 
op de Stadhuisbrug zou dan in zijn geheel vrijko-
men, en bij verkoop meer opleveren dan met een 
huurder die nog jarenlang de begane grond bezet. 
Het pand blijft echter eigendom van de gemeente. 
Met de komst van het nieuwe college van B&W is 
de verkoop van de baan. • 

Ben Nijssen
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Het Coalitieakkoord 2018 van het college van B en W bevat het voornemen om de wijkpar-
ticipatie te vernieuwen en te verbreden en in samenhang daarmee de rol en functie van de 
wijkraden te herzien. Het college wil in het voorjaar van 2019 een voorstel hiertoe formu-
leren. In dit kader wordt op 27 maart 2019 een brede werkconferentie georganiseerd.

Vijftig jaar garantie

De Domtoren is sinds de start van de bouw 
in 1321 al meerdere keren onder handen ge-
nomen, maar dit keer gebeurt het wel heel 
grondig. Bij vroegere reparaties was het doel 
niet altijd om de toren zo authentiek moge-
lijk te houden. Zo werden de balustrades in 
1525 vervangen naar de mode van die tijd en 
werden ze in de zeventiende eeuw uiteinde-
lijk helemaal vervangen door ijzeren balies. 

De grootste klap kwam in 1674 toen een orkaan 
het middenschip verwoestte en de toren als een 
bouwval achterliet. Twee eeuwen later stond hij 
op instorten en was er zelfs sprake van afbreken, 
maar op aandringen van stadsarchitect 
Van Maurik werd in 1837 besloten tot herstel. 
Dit werd echter zo krakkemikkig uitgevoerd, dat 
het ijzeren korset van de toren begon te roesten. 
Muren scheurden en ornamenten verdwenen. 

www.wijkraadbinnenstad.nlVorm geven aan meer-
waarde Wijkraad

De wijkraden onderstrepen het belang van georgani-
seerde, structurele participatie in onze veranderende 
maatschappij, waarin stedelijke vraagstukken complex 
zijn, vaak een lange termijn bestrijken en zich op 
verschillende schaalniveaus – buurt, wijk of stad – 
afspelen. Wijkraden hebben zich al vele jaren ingezet 
voor deze participatie, op verschillende manieren en 
ook met wisselend succes. Daarbij is hoe dan ook 
veel ervaring opgedaan en is ook bij ons het besef 
gegroeid dat een herbezinning op de rol en werkwijze 
van de wijkraden noodzakelijk is. 

In de discussie over de toekomst van de wijkraad staan 
de volgende vragen centraal: 
- Welke meerwaarde heeft een wijkraad ten 
 opzichte van andere participatievormen?
- Hoe kan aan deze meerwaarde vorm worden
 gegeven om maximaal aan te sluiten bij de voor-
 genomen vernieuwing van de participatie?

Wijkplatform
De wijkraden hebben een meerwaarde als wijkplat-
form, met name vanwege hun continuïteit en brede 
invalshoek. Zij kunnen vanuit deze positie ook een rol 
hebben bij de vormgeving en borging van de partici-
patie in bredere zin vanuit de wijk en de continuïteit 
‘bewaken’. De adviesfunctie (gevraagd en onge-
vraagd) is een essentieel onderdeel van hun rol. De 
adviesrol houdt ook in dat er een reactie komt op het 
advies, met een toelichting waarom adviezen wel of 
niet worden overgenomen. Een verzoek tot advies aan 
het college kan behalve van (leden van) het college 

zelf ook komen uit raadsinformatiebijeenkomsten, van 
de gemeenteraad of van wijkregisseurs. 

Om die meerwaarde te realiseren is het noodzake-
lijk dat de wijkraden voortdurend werken aan de 
verbreding van hun representativiteit en inclusiviteit, 
de versterking van hun netwerk en verbetering van 
de communicatie met de andere betrokken partijen, 
zowel op wijkniveau als op gemeentelijk niveau. Een 
periodieke evaluatie van het functioneren van de 
(afzonderlijke) wijkraden is een belangrijk onderdeel 
van het veranderingsproces.

De voorzitters van de wijkraden hebben gezamenlijk 
een notitie met bovenstaande inhoud aangeboden 
aan Anke Klein, wethouder participatie.

Evenementen en participatie
Terwijl de toekomstige vormgeving van de participatie 
onderwerp van discussie is, vond op 19 februari een 
‘Gesprek met de stad’ plaats over evenementen. De 
gemeente had hiervoor circa duizend deelnemers 
uitgenodigd. Via loting was een groep van 150 
inwoners geselecteerd en daarnaast namen andere 
belanghebbenden, organisatoren van evenementen 
en medewerkers van de gemeente Utrecht aan de 
gesprekken deel. 
Er werd gesproken over de vraag welke typen eve-
nementen bij de stad Utrecht passen en voor wie ze 
worden georganiseerd, over de voor- en nadelen van 
evenementen, en over de manier waarop ze duurza-
mer kunnen worden. 

De uitkomsten van deze avond zullen het uitgangs-
punt vormen voor de gesprekken die de gemeente 
gaat voeren in de Utrechtse buurten, met de omwo-
nenden van de evenementenlocaties. Uiteindelijk gaat 
dit leiden tot een plan waarin onder meer locatiepro-
fielen voor evenementen worden beschreven. Deze 
profielen zullen per locatie duidelijke richtlijnen voor 
evenementorganisatoren moeten bieden én duide-
lijkheid aan bewoners over wat zij in hun buurt qua 
evenementen kunnen verwachten. 
 
Gemeente regisseert
De discussies op 19 februari werden door de deel-
nemers in het algemeen als nuttig ervaren. Maar de 
hamvraag is natuurlijk hoe de gemeente de uitkom-
sten verwerkt en hoe deze een toepassing vinden voor 
de afzonderlijke locaties. De gemeente heeft afgezien 
van het voornemen deze discussie voor elke locatie 
apart te voeren: om financiële redenen worden ver-
schillende locaties in één bijeenkomst besproken. Het 
is nog niet duidelijk wie hiervoor worden uitgenodigd. 
Het proces met betrekking tot de evenementen wordt 
wel erg sterk door gemeente geregisseerd. Een punt 
van zorg is of de omwonenden wel voldoende betrok-
ken worden, nu meerdere locaties in één overleg aan 
de orde komen. Van belang is ook hoe de uiteindelijke 
terugkoppeling over de conclusies zal plaatsvinden. 
Voelen de deelnemers zich ook na afloop van het 
proces betrokken, ook als de uitkomst niet strookt met 
hun eigen opvatting? 
Ten slotte is de relatie met de op te stellen Omgevings-
visie voor de Binnenstad onduidelijk. Laten we hopen 
dat de regie bij de omgevingsvisie anders verloopt. Een 
belangrijke rol zal dan moeten worden weggelegd 
voor de nog in te stellen regiegroep. •

 Bas Savenije, voorzitter wijkraad Binnenstad

Men bouwde met de stenen die voorhanden wa-
ren, waardoor de toren nu een allegaartje is van 
diverse soorten uit vooral België en Frankrijk. 
Bij de eerste echte grootschalige moderne reno-
vatie en reconstructie na de storm, die tussen 
1901 en 1932 werd uitgevoerd, was het doel 
weer terug te gaan naar het oorspronkelijke ont-
werp en de toren stabieler te maken. Hierbij werd 
gedegen onderzoek gedaan. In de jaren zeventig 
volgde een nieuwe restauratie. Het roestende 
ijzer werd veelal vervangen door roestvrij staal, 
dat langer meegaat. 
Op basis van tekeningen in het archief is nu een 
restauratieplan van 25 pagina’s gemaakt. Het 
onderhoud gaat minstens 37 miljoen euro kosten 
en vijf jaar duren. Het doel is om de toren in een 
zodanige technische staat te brengen dat een 
volgende restauratie pas over minimaal vijftig jaar 
nodig zal zijn.•

Tessa Heerschop

© Sandra Rypkema
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Sinds 1 januari jl. heeft DOCK de gemeentelijke opdracht voor sociaal makelaarschap over-
genomen van DOENJA. Het is belangrijk dat u weet wie de sociaal makelaars zijn en hoe u 
met ze in contact kan komen.

Nieuwe naam, bekende gezichten

Voor velen zal het vertrouwd klinken. De sociaal 
makelaars zijn Ivonne en Saskia. Sociaal make-
laars speciaal voor de jeugd zijn Angela en Liza. 
We hebben in de Binnenstad geen eigen kantoor. 
Wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u een 
afspraak met ons maken, maar u vindt ons ook 
bij de Stamtafel, bij de Tafel van Barthje of in 
speeltuin De Kleine Dom.
 
Ivonne Landaal:  ilandaal@dock.nl 
 06 18242747
Saskia Boesveldt:  sboesveldt@dock.nl 
 06 18242682
Angela Manneh:  amanneh@dock.nl 
 06 52403459
Liza Krudde:  lkrudde@dock.nl 
 06 18242752
 

Stamtafel Binnenstad
Woensdagmiddag in het café van Museum 
Speelklok
Inloop tussen 15u-15.30u; groepsgesprek tussen 
15.30u-16.30u; napraten 16.30u – 17u
 
Op woensdagmiddag ontmoet een aantal bewo-
ners van de Binnenstad elkaar in het sfeervolle 
museumcafé Speelklok. Een gezellig praatje en 
makkelijk contact, maar ook serieuzere onder-
werpen kunnen aan bod komen. U betaalt zelf 
uw drankje, maar krijgt wel korting.
 
Tafel van Barthje
Iedere 2e dinsdagochtend van de maand in het 
Bartholomeus Gasthuis 10u – 11.30u
 

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern 
verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de 
Wijk. Utrechters kunnen er meedoen aan de 
activiteiten, of zij kunnen er beschut en veilig 
wonen met of zonder zorg. Ook voor de al-
ler-kwetsbaarste ouderen is er plek.
Het Gasthuis heeft zorghotelkamers, serviceap-
partementen, een woonzorgcentrum en zes 
kleinschalige groepswoningen met ieder acht 
tot tien appartementen voor psychogeriatri-
sche cliënten. •

Een geanimeerd gesprek, onderwerpen die 
boeien, tips en informatie over activiteiten en 
voorzieningen voor bewoners. Iedere 2e dinsdag 
van de maand komt een groep bewoners van de 
Binnenstad bijeen om in ontspannen sfeer elkaar 
te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen. 
 
Speeltuin De Kleine Dom
Lange Nieuwstraat 79. Dagelijks geopend, ook in 
het weekend Zie ook https://www.facebook.com/
pg/dekleinedom/
 
Voor kinderen in de Binnen-
stad die lekker met elkaar 
buiten willen spelen, binnen 
willen knutselen of mee 
willen doen aan een leuke 
activiteit. Zoals knutselen 
met Marjan op woensdag. •

Samen eten wat de pot schaft in 
Brasserie Zunte

Zacht geroezemoes, het getik van kopjes op schotels, de geur van verse koffie, zelfgebakken 
taart en de gerechten van vroeger; Brasserie Zunte voelt aan als een huiskamer, maar dan in 
de Binnenstad. Jong en oud loopt bij het Bartholomeus Gasthuis al ruim zes en halve eeuw 
heen en weer over de drempel.

Brasserie Zunte is een relatief jonge loot in deze 
historie en tegelijk een belangrijke. Hoe? Door 
de kwaliteit en gastvrijheid én omdat hier voor 
iedereen de deur open staat. Remko van Loenen, 
horecamanager: ‘Onze keuken voldoet zeker niet 
aan het clichébeeld van een instellingskeuken. 
Hier gaan we voor ontzéttend lekker en vers 
eten. Ons motto bevat ‘drie V’s’: Verrassend, 
Verfrissend, Verleden. We stemmen af op de 
seizoenen, gebruiken lokale producten en verras-
sen door er een hedendaags tintje aan te geven. 
Bijvoorbeeld in ons stamppotje met ‘vergeten’ 
groenten.’ 
 

Geen liflafjes
Vroeger bepaalde de natuur wat er op tafel stond. 
Dit uitgangspunt is de basis van de keuken in Zun-
te. Dat geldt zowel voor de streekboterhammen 
tijdens het lunchklokje als voor de avondmaaltijd. 
Remko: ‘Het is geen kunst om met kerst aardbei-
en op tafel te toveren of in februari asperges van 
de andere kant van de wereld in te laten vliegen. 
Maar: dat is niet onze stijl, want vroeger kon dat 
ook niet en het is niet duurzaam. Wij zoeken 
telkens gerechten die passen bij het seizoen en 
koken zoveel mogelijk vers van het land. Dus: een 
mooie sudderpot in januari en rabarber in juni. En 
natuurlijk asperges in mei.

Gastvrij en betaalbaar 
Wat er de op kaart staat? ‘Die hebben we niet , 
alleen voor de lunch!’, lacht Remko. Zunte heeft 
een dagelijks wisselend drie gangen Huysmenu. 
Voor-, hoofd- en nagerecht zijn ook los te bestellen 
en het menu is verrassend betaalbaar: € 14,50 per 
persoon en houders van een U-pas betalen € 8,50. 
Zunte is bij uitstek een plek om lekker en gezond 
te eten zonder er ‘opgeprikt’ bij te zitten. 

Samen smaakt het nog beter
Het Gasthuis wil met de brasserie dé huiskamer 
van de Utrechtse Binnenstad zijn. ‘We zetten de 
deur wijd open voor iedereen uit de stad: zowel 
voor mensen die met vrienden of familie bij ons 
willen komen eten als voor mensen die anders 
alleen moeten eten of moeite hebben met koken’, 
vertelt Remko. Zo maakt Zunte ontmoetingen en 
samenzijn mogelijk. Eten en drinken zijn daarvoor 
een fijne manier. •

Het dagelijks wisselende Huysmenu vindt 
u op de website: www.bartholomeusgast-
huis.nl/etenendrinken.

 Kok Ron Wollaars en gastheer Peter Dobbelaer © Sjaak Ramakers
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Lentemystiek

De bomen in het oude park
ademen in stildoorgroeide jaren –
bewaren in hun stam en wortels
de kringloop van het tijdgeheim –
rentmeesters zijn zij
waar wij zo vaak verzaken:
zij behoeden zeer zorgvuldig
óns geheim

eens per jaar wordt door
hen ontsluierd wat ons
ten diepste gaande houdt:
ik kijk gespannen toe
ik houd mijn adem in –

dan sta ik oog in oog met
het lichtende ontvouwde groen
en de bloesem van de Hoop

Oeke Kruythof

 
Vrolijk lichtpunt

‘Hé jongen, niet doen. Kom hier. 
Blijf ervan af.’
‘Maar pappa, ik kan erop. Ik wil spelen.’
‘Nee jongen, dat mag niet, het is geen 
speelgoed.’
‘Het is toch een klim…’

Het is een beeld in speelse vormen, 
ogenschijnlijk betekenisloos. 
Het is een menshoge opeenstapeling van 
grote, halfgevulde ballonnen, in elkaar 
gedeukt tot vormloze ruimtes.
Elke ruimte heeft een eigen, heldere kleur.
Het is een vrolijk lichtpunt in de som-
ber-grijze omgeving van het station. • 

Harrie Thewessem
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Van Melle hoort alles
Ernst-Jan van Melle, bewoner van Domstraat 2, 
zag het meteen: ze waren achterhaald, de teke-
ningen die hij op het Stadskantoor inzag bij de 
vergunningaanvraag voor de verbouwing van 
Domplein 2 (voormalig herenmode Van Dal) tot 
een sushi-restaurant met 250 zitplaatsen.

De ramen van Van Melles eetkeuken grenzen aan 
de binnenplaats van Domplein 2. Alles wat daarop 
gezegd wordt komt op vrijwel volle sterkte zijn huis 
binnen. ‘Het is een soort klankkast. Ik heb onbedoeld 
meerdere gesprekken bijgewoond’, zegt hij, doelend 
op conversaties die horecaman Michael Chen en diens 
architect daar hielden. Daardoor wist hij dat bijvoor-
beeld de wc’s toch op een andere plaats in het enorm 
diepe pand komen dan op de tekeningen staat. 
Van Melle (29, schrijver, kunstenaar) en zijn buurvrouw 
Rianne Schoemaker, die ook op de binnenplaats 
uitkijkt, zijn twee van de omwonenden die bezwaar 
maakten tegen de vergunning. Ze zijn bang voor over-
last, bijvoorbeeld van geluiden die uit het restaurant 
komen, ook al zijn de ramen dichtgemetseld. Kabaal 
vrezen ze ook van het openen en sluiten van de koel-
cellen en de afvalcontainers die op de binnenplaats 
komen te staan. 

Knap lastig gemaakt
De bouwtekeningen, die dus niet actueel zijn, gingen 
eind februari rond tijdens de hoorzitting over de 
bezwaarschriften. Er was beslist geen sprake van op-
zettelijke misleiding, zei Michael Chen, die in Brabant 
al drie sushi-restaurants bestiert. Het gaat volgens hem 
om voortschrijdend inzicht. Dat zijn vierde vestiging 
nogal moeizaam tot stand komt voelt Chen in zijn 
portemonnee. Hij heeft het afgelopen jaar al een ton 
geïnvesteerd in de plannen, maar er is nog geen spij-
ker geslagen. De gemeente heeft het hem ‘knap lastig 

Dick Franssen

gemaakt’ , vindt hij. Zittingsvoorzitter Geleijnse: ‘U 
komt uit Tilburg. Misschien gaat het daar iets anders’. 
Een sterk punt van de bezwaarmakers Schoemaker en 
Van Melle is dat Haskoning DHV wél onderzocht hoe 
geluidsoverlast voor de bovenburen op het Domplein 
kan worden bestreden, maar geen metingen uitvoer-
de rond de binnenplaats aan de achterkant. Voorzitter 
Geleijnse vroeg naar een verklaring. Chen wist het 
niet. De horecaman zegde toe dat hij alles zou doen 
om overlast te voorkomen. Kees van Oosten (Stich-
ting tegen Geluidsoverlast): ‘Ik geloof blind dat u van 
goede voornemens vervuld bent, maar wij merken dat 
gemeenten laks zijn met handhaving. Daarom moet je 
zoveel mogelijk in de vergunning vastleggen’. •

 © Sjaak Ramakers

 Het binnenplaatsje


