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Redactioneel
‘Jullie kunnen mijn rug op’, roept een man tegen de verkeers-
regelaar die het nieuwbakken voetgangers- en terrasgebied in 
de Binnenstad probeert te vrijwaren van fietsers. Een grens die 
vanwege de coronapandemie verlegd werd (zie pag. 7) maar 
gemengde gevoelens oproept.
Eeuwenlang vormden stadsmuur en singel de grens van de 
Binnenstad. Tuinarchitect Zocher sloopte de muren en ontwierp 
een lommerrijk plantsoen. Verder bleef alles bij het oude 
(pag. 15). Tót de jaren 60. Visionaire plannen gaven de auto 
meer ruimte. De singel werd deels gedempt om een stuk 
snelweg aan te leggen. Maar de fout is gelukkig binnenkort 
hersteld (pag. 11). Nu zijn er ook visionaire plannen: maar 
positiever. Een mogelijke verschuiving van de grenzen op onze 
daken door er met nieuwe uitgangspunten te bouwen (pag. 3).
Deze eeuw gaat ’t rap. Utrecht barst uit z’n voegen. Om het 
centrum te ontlasten wordt aan de buitengrenzen van onze 

wijk getornd. Voorbij station Vaartsche Rijn is ruimte voor 
wonen, cultuur en uitgaan gecreëerd.
De topografische grens van de Binnenstad is een uiterst 
interessant gebied, getuige de bijdragen van onze enthou-
siaste fotoredactie. Twee redacteuren wandelden langs de 
westkant. Hun verslag staat op de pagina’s 4, 5 en 6. Verder 
een bijdrage over de ontwikkeling van de Kruisvaartkade, 
óók in het westen (pag 2). Daar vlakbij, vóór het Jaarbeur-
sterrein, verrijst het Beurskwartier met 3000 woningen en 
een park; start 2023. De plannenmakers hopen natuurlijk 
dat de nieuwe bewoners zich thuis gaan voelen in onze wijk. 
De Binnenstadskrant zal in ieder geval regelmatig aandacht 
besteden aan de ontwikkelingen. 
Willen we dat de (Binnen)stad fijn blijft om in te wonen dan 
moeten wij de grenzen bestuderen: om ze vast te zetten 
of om ze op te rekken. Waarnemend burgemeester Peter 
den Oudsten zal het er zeker druk mee krijgen. Maar ook 
de bewoners zullen er de handen nog vol aan hebben. Dat 
belooft wat. •

Elaine Vis

Op het terrein van het voormalige NS-expeditieknoop-
punt aan de westkant van de Binnenstad komen onge-
veer 600 woningen. Zo’n 20 procent van de woningen 
tussen de Kruisvaart en het spoor wordt sociale woning-
bouw; 75 woningen vallen in het middenhuursegment. 
De rest is vrije sector.

Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Eind dit jaar 
kan de bouw beginnen. Deze gaat in fases. Het eerste blok zou 
eind 2021 gereed moeten zijn. Het plan voor de Kruisvaartkade 
wordt ontwikkeld door MRP Development uit Amsterdam samen 
met Vorm Ontwikkeling. Voor deze smalle kavel is lintbebouwing 
bedacht: één lint langs de Kruisvaart met eengezinswoningen 
aansluitend bij de bebouwing van de Dichterswijk. En één langs 
het spoor met hogere bebouwing. Ook is er plaats voor horeca 
en kantoren.
Opvallend is dat auto’s maar op één punt de wijk in en uit 
kunnen: bij de Jan van Foreeststraat (naast de Rabobank). Dit 
kan wel eens problemen opleveren bij calamiteiten. Voor fietsers 
en voetgangers zijn er meerdere mogelijkheden: onder andere 
via de te renoveren oude hefbrug ter hoogte van het voormalig 
benzinestation, nu restaurant De Pomp. 
Daar komt ook een park dat aansluit op het bestaande park aan 
de Jeremias de Deckerstraat. Er is een buurtinitiatief voor een 

Verkeersregelaar © Michael Kooren

groene route langs de Kruisvaart. Het is de bedoeling dat het 
Kruisvaartkadeproject geheel gasloos wordt en energieneu-
traal. Bij de uitwerking is ook een klankbordgroep betrokken 
waarin de bewoners participeren. 

Betonresten en rommel
Eerder was op deze bouwlocatie tijdelijk het legendarische 
skatepark The Yard gevestigd. Het stond bekend om zijn ruige 
omgeving met de betonresten van het voormalig expeditie-
knooppuntgebouw met vandalisme, veel rommel en graffiti. 
Na klachten en vernielingen, maar ook vanwege wateroverlast 
werd het park door de gemeente in overleg met NS gesloten.
In 2003 is al begonnen met de planvorming voor dit gebied. In 
2008 kwam alles stil te liggen in verband met onduidelijkheden 
over de aan te leggen busbaan en het besluit van NS Stations 
om het terrein niet zelf te ontwikkelen.
De Kruisvaartkade is een voorbeeld van een plek aan de rand 
van de Binnenstad waar de gemeente wonen mogelijk maakt. 
Bovendien komen er 3000 woningen (en een park) in het 
zogenoemde Beurskwartier op het Jaarbeursterrein. De aanleg 
ervan start in 2023. Het wordt een gemengd stedelijk gebied 
met veel aandacht voor gezondheid; de wijk wordt ‘nauw 
verweven’ met het station en de Binnenstad. Autobezit en 
parkeerplaatsen worden beperkt. •

Het terrein waar de woningen van de Kruisvaartkade staan, stond bekend om rommel en graffiti © Archieffoto (2016) Ton Verweij

The Yard: ruig skaters-
gebied wordt woonwijk 

Ton Verweij



Dakdromen: ‘optoppen’ biedt kansen 

wikkelen. De invulling van het dak kan complemen-
tair zijn aan wat er al in de stad is en oplossen wat er 
ontbreekt en waar behoefte aan is. Dit is de tijd van 
de voorhoede. Op de daken dicteert de maximalisatie 
van investeringen nog niet.’
‘Daarom is er de ruimte om met elkaar uit te vinden 
in welke stad wij willen wonen in de toekomst. Veel 
groen ter voorkoming van hittestress en om de biodi-
versiteit te versterken in combinatie met een groene 
ontmoetingsplek, interessante werk- en verblijfsplek-
ken. Of experimenteel wonen met inzet van andere 
materialen. Onze maatschappelijke waarden zijn aan 
verandering onderhevig’. 
In Utrecht zijn er nauwelijks commerciële ontwikke-
laars die het dak als ontwikkelruimte oppikken. In 
Londen is een grote ontwikkelaar die de helft van 
de stad ‘optopt’ met dezelfde waarden als op het 

‘Wij hebben een stad geconstrueerd waar alles elkaar 
bijt. Een stad die uit de voegen is gegroeid’, zegt Da-
niel van het jonge vijfkoppige collectief Dakdromen. 
‘Utrecht heeft er de mond van vol om een stad te 
zijn voor iedereen: inclusief, creatief en duurzaam. De 
realiteit is dat minder draagkrachtigen, creatieven en 
starters weggedrukt worden naar de rafelranden. En 
nu doet zich een kans voor. Het dak kan je inzetten 
om de problemen die op het maaiveld zijn ontstaan 
op te lossen’. Er is veel onbenut plat dak in de 
Binnenstad. Van de ruim 850 hectare plat dak heeft 
ieder dak een eigen karakter. Natuurlijk zijn niet alle 
daken geschikt om te herontwikkelen, beschermd 
stadsgezicht moet je respecteren en sommige dak-
constructies zijn ongeschikt. Het is maatwerk. 
‘Het gaat niet alleen om ruimte creëren, maar ook 
om op basis van nieuwe waarden een stad te ont-

Wijk C-bewoner/kwartiermaker Merel Daniel over een dak vol airco’s: ‘Zonde’ © Luuk Huiskes

Utrecht is vol. Met name in de Binnenstad zijn er te weinig woningen voor verschillende doel-
groepen. De hoge grondprijzen sluiten bepaalde groepen uit om er te wonen en te werken. 
Maar op onze daken ligt een kans volgens kwartiermaker Merel Daniel. ‘Gelukkig wordt in de 
gemeente een dakenvisie voorbereid.’

Elaine Vis
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maaiveld. Iedere vierkante cm is er een euro waard en 
maatwerk bestaat niet. 
‘De ontwikkelaars van het nieuwe Smakkelaarsveld 
snappen het. Zij pakken de kans. Maar de gemeente 
moet de regie nemen en niet de markt. Als overheid 
kan je in deze situatie niet afwachten’. 

Schraal
Met de beste bedoelingen worden alle daken voor-
zien van zonnepanelen. ‘Maar dat is natuurlijk een 
hele schrale invulling voor de dakruimte als je bedenkt 
dat je ook een multifunctioneel dak kan maken. Die 
panelen kunnen buiten de stad. Hier in het centrum 
zitten wij met de verdichtingsopgave en met klimaat-
adaptie.’
‘Heel gek, wij weten dat op het maaiveld de prijzen 
uit de pan gerezen zijn en wij behandelen het dak als 
een waardeloze plek. Gooi er maar zonnepanelen op, 
net zoals in de jaren 80 met airco’s gebeurde. Maar 
wij hebben echt iets uit te zoeken op het dak. Op het 
dak ligt dé kans om de stad van de toekomst te bou-
wen met andere waarden dan die op het maaiveld’. •

Overlast fietsen wordt groter in Wijk C 

Daar stonden na de herinrichting van de singel drie 
banken. Die waren populair, maar meestal slecht 
benaderbaar doordat er vaak fietsen tegenaan 

Tot grote verbazing van de bewoners van 
Wijk C werden zij van de ene op de andere 
dag verrast door twee nieuwe terrassen op 
de Catharijnekade. Brasserie De Utrechter op 
de hoek van het Vredenburg, dat al heel lang 
uitbreiding van haar terras wil, heeft een stuk 
of 12 picknicktafels langs het water geplaatst. 

Ben Nijssen

stonden. Het Wijk C-Komitee heeft de gemeente 
hier meermaals over aangesproken. Maar de fiet-
sen vormden geen gevaar en werden dus ook niet 
verwijderd. 
Verderop op de Catharijnekade heeft Bunk ook 
een terras gemaakt met een groot aantal kleurige 
tafels, stoeltjes en parasols. Ziet er gezellig uit. De 
fietsplekken en parkeerplaatsen (schaars in Wijk C) 
zijn opgeheven voor de fietsen van de horecagas-
ten. De bediening moet de rijweg oversteken; 
Bunk heeft hiervoor op creatieve wijze een over-

steekplaats gemarkeerd.
De bewoners klagen dat zij niet op de hoogte zijn 
gesteld, laat staan geraadpleegd. De fietsen die 
voor de terrassen moesten wijken, staan nu bij de 
bewoners voor de deur. En daar stonden er al veel. 
Officieel duurt deze situatie tot 1 november, maar 
de vrees bestaat dat de horeca zal pleiten voor een 
permanente vergunning. 
Zo zijn er nog vele andere plekken in de Binnenstad 
waar gevreesd wordt voor het langer voortbestaan 
van de terrassen. •
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Het nieuwe westen: de rafelrand van de Binnenstad
Erik van Wijk en Charles Crombach. Foto’s: Werry Crone

De wijk Binnenstad omvat meer dan het gebied tussen de singels. Hooch Boulandt, de Bleekstraat 
en omgeving, het Moreelsepark en Hoog Catharijne zijn erbij gekomen. Net als het Stationsgebied. 
Maar tot hoever reikt dat gebied? En wat gaat er op en rond het immense Jaarbeursterrein gebeu-
ren? Rekenen de (toekomstige) bewoners daar zich ook tot Binnenstadsbewoners? We besluiten op 
verkenning te gaan en de grenzen van het nieuwe westen zo strak mogelijk af te lopen. 

We beginnen langs de Weerdsingel WZ, tegenover 
de Nieuwekade, om het complexe gebied van de 
Daalsetunnel goed te kunnen overzien. We treden 
onverwacht een paradijsje binnen. Wat is hier een 
mooi wandelpad aangelegd! Aanlegsteigertjes, 
wilde bloemen, toortsen, lissen, kaardenbollen en 
zelfs een fontein.

Het strenge beton van de tunnel en de kantoren 
wordt op veel plekken verzacht door grappige 
visuele effecten. Olifantenblokken beschilderd als 
nieuwsgierige schaapjes, dode gevels voorzien van 
grootse decoraties. Maar ook veel graffiti op een 
achter hekwerk verstopte binnenmuur en mini-
parkjes en speelterreintjes tussen verkeersaders. 

We houden wel van dit soort rafelranden: het 
creatieve weerstandsvermogen van door beton 
en verkeer ingesloten Utrechters. Maar misschien 
moeten we ook de gemeente een compliment 
geven dat ze deze uitingen faciliteren.
We steken over naar de Lange Hagelstraat om van 
daaruit naar de grens van de Binnenstad te kijken. 
Die straat in Lombok blijkt geheel omsingeld door 
het spoor, een tunnel en de asfaltvlakte van het 
Westplein. 
Een vrouw die net uit haar huis komt, vragen we 
hoe het voelt hier te wonen. Ze is tevreden, de 
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woning is goedkoop voor iemand die net een jaar 
in Nederland verblijft. En, verrassend, ze voelt zich 
een bewoonster van de Binnenstad. ‘Het is een 
mooi paadje van hier uit naar de stad. Je bent er 
zo - om te winkelen en te wandelen.’

Gevaarlijk
Nu wordt het toch een beetje gevaarlijk om zo 
strikt de nieuwe westgrens te blijven volgen. We 
lopen over de busbaan naar het Jaarbeursplein. 
Chauffeurs toeteren en roepen naar ons, maar we 
bevinden ons wel degelijk op een stevig trottoir. 

4

 Weerdsingel

 Nieuwekade

 Daalsepark  Lange Hagelstraat
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Het nieuwe westen: de rafelrand van de Binnenstad

© Illustratie: Anton van Tetering
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Een bijzonder uitzicht ontvouwt zich: tal van 
bouwwerken die snel de hoogte in gaan. 
Er wordt iets groots gepresteerd hier. Aan de 
overkant verrijst het Galaxy Tower Hotel, iedere 
tien werkdagen komt er een verdieping bij ‘dankzij 
de slimme klimbekisting en een hoogbouwbeton-
pomp’ aldus cu2030.nl. Daarnaast komt het nog 
te bouwen Wonderwoods, een dubbele wolken-
krabber met bomen en struiken op de balkons.  
Toch is het opvallend rustig op het grote plein. 
Waarschijnlijk omdat de kantoorgebouwen om 
ons heen allemaal gesloten zijn. Tegenover de 
brede trappen van CS is een skateplaats aangelegd 
en een transparant entreehuisje voor de onder-
grondse parkeergarage. In de middenberm van de 
verderop afgesloten Croeselaan een verrassende 
groenstrook. Het is een lineair park met een zeer 
gevarieerde beeldencollectie. 
De grens van de Binnenstad loopt in westelijke 
richting verder langs de Graadt van Roggenweg. 
Door de trambaan – die de twee kanten scheidt – 

6  Leidseveer

 Leidseveertunnel
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is de weg nogal onaantrekkelijk voor 
een wandelaar. Je kunt niet overste-
ken, ook al is de sneltram tijdelijk uit 
bedrijf genomen. Dichte gevels van 
Hojel City Center, onderbroken door 
een schraal buxusterrasje. 

Weinig wandelgenot
Ook de Fentener van Vlissingenkade 
biedt weinig wandelgenot. Links de 
hallen van de Jaarbeurs, die straks 
naar de overkant van het Merwede-
kanaal verhuist. Rechts woonarken, 
soms verscholen achter groen. 
Het pad loopt dood. We struinen 
langs hekken, over een immens leeg 
parkeerterrein en over de zand-
hopen van de aan te leggen busbaan 
op de Van Zijstweg. 
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Advies: loop de grensroute voorlopig 
maar niet na! 

Terug bij de Croeselaan loopt de 
nieuwe grens van de Binnenstad 
via de Asselijnstraat naar de Kruis-
vaart – ‘een 17-eeuwse moesgracht’ 
noemt de gemeentelijke omgevings-
visie dit kanaal waarover tuinders 
hun groente en fruit naar de stad 
konden varen. De nieuw aangelegde 
Dichtersbaan langs het spoor voor 
streekbussen en het ruige terrein 
van The Yard horen nog net bij de 
Binnenstad, de Reviuskade in de 
Dichterswijk net niet meer. 
Dat klopt ook in de beleving van een 
bewoner die we aanspreken: 
‘Ik heb met jullie niks te schaften – 
met dat Binnenstadskrantje!’ •
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 Fentener van Vlissingenkade  Kruisvaart

 Merwedekanaal

 Jan van Foreeststraat



gemeenteauto’s en politie opzij te sjorren.
’s Ochtends staat hij op de gracht in de schaduw,
’s middags wordt het warm. Soms krijgt hij wat te 
drinken van winkeliers. ‘Een enkele voorbijganger 
biedt me ook een drankje aan.’
Eerder werkte hij op Schiphol, bij de bagage-
afhandeling. ‘Daar moest ik tillen.’ Nu stáát hij de 
hele dag. ‘Ik mag officieel met niemand praten. 
Ik vermaak me door mensen te observeren. 
En verder denk ik na over wat ik nog moet doen 
en over mijn privé.’ •

Op 5 juli breidde de gemeente het voetgangers-
gebied fors uit, vanwege corona. Zo kunnen voet-
gangers 1,5 meter afstand houden. Op 1 september 
wordt de maatregel geëvalueerd.
Vanwege Covid-19 kregen horecazaken ook meer 
(openbare) ruimte om hun tafels en stoelen neer te 
zetten. Cafés breidden uit, onder meer op de Neude, 
het Stadhuisplein en de Mariaplaats. Tot maximaal 
1 november. Natuurlijk zijn er voorstanders van de 
uitbreiding van het voetgangersgebied. Bijvoorbeeld 
de bewoonster die zelf geen auto heeft en nu vanaf 
de parterre eindelijk goed zicht heeft op de gracht. 
Of de bewoner die graag de fragiele werfkelders 
vrijhoudt van verkeer. 
De bewoners hebben wel kritiek: de hekken stonden 
er al toen bij de meesten het Wijkbericht nog in de 
bus moest vallen. De gemeente zegt dat er vanwege 
alle informatie over corona van Rijk en RIVM snel 
gehandeld moest worden. 
En dan natuurlijk het parkeerprobleem. De enige par-
keergarages waar plek is, Vaartsche Rijn en Griftpark, 
zijn een eind weg. Dan maar rondjes rijden? Daar 
wordt de buurt niet beter van. 
Buurtbewoners steekt het bovendien dat er voor hen 
geen uitzondering mogelijk is tussen 10.00 uur en 
18.00 uur, bijvoorbeeld als ze een familielid willen 
oppikken dat slecht ter been is. Daarvan zegt de ge-
meente overigens dat het ‘lokaal op te lossen moet 
zijn met de aanwezige toezichthouders’. 
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Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Na 1 september
Hoe verder na 1 september? De bewoners houden 
hun hart vast. Ze zijn vooral bang dat horecabe-
drijven de ‘tijdelijke’ uitbreiding van terrassen met 
hand en tand zullen verdedigen. En dat ze daarvoor 
steun krijgen in de gemeenteraad. Volgens hen is 
het gebied tussen Hamburgerbrug en Smeebrug een 
woongebied. 
Grachtbewoonster Anke Colijn organiseerde een 
tegenactie: ze vraagt de gemeente het stuk tussen 
Smeebrug en Hamburgerbrug te schrappen als voet-
gangersgebied. Daarvoor staat een petitie online. 
Ze heeft inmiddels 550 papieren en digitale hand-
tekeningen binnen. ‘Overal vandaan.’

De Mariaplaats lijkt wel een Zuid-Frans plein. Bezoekers genoeg, maar wat de bewoners ervan vinden?! © Luuk Huiskes

Anne Pols en Ineke Inklaar 

Motregen. Voetje voor voetje schuifelt een 
oude dame achter haar rollator naar de 
Smeebrug. Daar wacht de auto die haar komt 
ophalen. Welkom in het nieuwe voetgangers-
gebied aan de Oudegracht.  

 

Harrie Thewessem

‘Grens’ klinkt streng en helder.
Het lijkt een concreet eindpunt.
Maar meestal geeft de limiet een pauze. 
Tijd om pad en plaats te overdenken.

Het gevoel ‘Ik heb de grens bereikt’
vraagt om rust en ontspanning,
terwijl op de achtergrond al het beeld 
ontstaat van een verdere reis en weer een 
nieuwe grens. •

De grens

Er is nóg een particulier initiatief. Buurbewoner 
Tim de Beet roept op tot een breed gedragen visie 
voor de Oudegracht-Zuid door alle betrokken partijen 
(bewoners, ondernemers, bezoekers, gemeente). 
Tenslotte hield Actiegroep Binnenstad030 een 
enquête. De groep vraagt wat de maatregelen qua 
klandizie voor ondernemers en qua bereikbaarheid 
voor bewoners betekenen. 
De enquête gaat ook in op de grotere terrassen: 
is het nu nog mogelijk de 1,5 meterregel te res-
pecteren? De opmerkingen worden in een rapport 
verwerkt en aan de gemeente aangeboden. •

’5 meter verder stappen ze weer op de fiets’
Ineke Inklaar 

David Spijker (bruinverbrand, roodblond stekel-
tjeshaar, geel hesje) staat op de Ganzenmarkt, de 
Smeebrug en op de Hamburgerbrug. ’Sinds juli. 

‘Ik vraag altijd vriendelijk of fietsers willen af-
stappen. Ik leg uit dat het vanwege corona is en 
bedank ze als ze gaan lopen. In al die tijd dat ik 
verkeersregelaar in het voetgangersgebied ben, 
ben ik nog maar één keer bedreigd met een 
fietsketting. Maar dat was een verslaafde.’

In het begin was ik streng, maar dan kreeg ik een 
onvriendelijke reactie terug.’
Hij staat achter een rood-wit hek met een ver-
bodsbord om in te rijden en een geel vierkant 
bord dat fietsers opdraagt af te stappen. 
De smoesjes zijn steeds dezelfde: ‘Ik zag het bord 
niet’, ‘Ik dacht dat dit pas om 12 uur inging’, 
‘Begint het voetgangersgebied hier al?’ Volgens 
Spijker stapt een groot deel van hen 5 meter 
verderop weer op. De hoek Korte Smeestraat-Ou-
degracht is het meest chaotisch met drie hekken. 
Op de brug parkeren leveranciers en autootjes 
van de gemeente, routiniers rijden met volle vaart 
tegen de richting de Korte Smeestraat in.

In paniek
Mensen van buiten raken in paniek als hun 
TomTom ze de Oudegracht opstuurt maar ze zich 
op de barrière vastrijden. Spijker heeft instructies 
ontvangen welke kant hij de automobilisten dan 
op moet wijzen. 
Op de Ganzenmarkt moet hij voortdurend fietsers 
vragen af te stappen, op de Hamburgerbrug is 
het rustiger. Daar zijn de meeste fietsers er al 
een keer op gewezen dat ze moeten afstappen. 
Een van zijn taken is het hek voor leveranciers 
(tussen 10.00 en 11.30 uur), ambulance, 

Verkeersregelaar David Spijker op de Hamburgerbrug 
© Michael Kooren



 
 8

Helpende handen
Alles zelf kunnen, dat is natuur-
lijk het makkelijkst.
Maar soms lukt dat niet. Door 
leeftijd, lichamelijk ongemak. 
Of omdat het gewoon even te 
moeilijk is.
En wat is het dan een zegen dat 
iemand je helpt. Die doet dat 
gewoon. Omdat elkaar willen 
helpen een menselijk trekje is 
dat gelukkig veel voorkomt.
De Binnenstadskrant ging op 
zoek naar die helpers. Die hele 
simpele, bijna alledaagse dingen 
doen voor een ander. • 

Ellen Hakkaart (78) heeft net een 
paar operaties achter de rug, waar-

door ze moeilijk kan bukken.
Maar ja, als je dan ook nog wilt dat 

je tuin er fleurig bij ligt heb je een 
probleem.

Dankzij een website ‘hulp voor de 
tuin’ vond ze iemand die graag wilde 

helpen. En zo komt het dat om de 
paar weken Jan-Reinder Rosing (37) 

in haar tuin te vinden is. Planten 
verpotten, wieden. Hij heeft zelf een 

tuin dus weet van wanten. En had 
er zin in om zich nuttig te maken als 
vrijwilliger. Hij woont vlakbij. ‘Als er 
wat moet gebeuren hoef ik maar te 

bellen en hij is er’, zegt Ellen, die nog 
even een afrikaantje inspecteert voor 

het de grond in gaat. •

Foto’s en teksten Gerard Arninkhof

De nieuwe computer van 
Gwendoline Blankestijn was voor 
haar toch een tikkeltje te inge-
wikkeld.
‘Als je zoals ik ruim boven de 50 
bent moet je veel dingen weer 
opnieuw leren,’ zegt ze. 
En daar krijgt ze hulp bij van 
Sanne Huysman (25). Die had zich 
samen met haar huisgenoten tij-
dens de coronacrisis aangeboden 
voor vrijwilligerswerk. Zo kwam 
ze bij Gwendoline terecht. Die 
trouwens zelf ook ánderen helpt. 
Via haar website ‘kattenoppas’ 
komt ze in contact met mensen 
die bijvoorbeeld wegens vakantie 
iemand nodig hebben om op hun 
huisdieren te passen.
Maar nu heeft ze les. Het onder-
werp vandaag: hoe zet ik iets in de 
cloud? Sanne legt het uit. •

Hulp in de tuin

Hulp in de cloud
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Voor een 98-jarige is mevrouw 
Van Galen reuzefanatiek tijdens 
het wekelijkse sjoelen. Zelfs met 
een arm in het verband schuift ze 
de stenen geconcentreerd naar de 
gewenste opening.
De sjoelbak staat opgesteld in de 
tuin van het Bartholomeus Gasthuis, 
waar ze sinds een paar jaar verblijft. 
De wil om te winnen heeft ze haar 
hele leven al. In haar jongere jaren 
was ze een fervent tennisster.
Vrijwilliger Diana Hanssen is haar 
vaste begeleider bij het sjoelen. 
Ze is één van de vele helpers waar 
het Bartholomeus op steunt. 
In totaal zijn er maar liefst 130 
vrijwilligers. Ze helpen in de tuin, 
bij de maaltijden en de vele activi-
teiten die voor de bewoners worden 
georganiseerd. •

Hulp bij het sjoelen

Op het menu staat onder meer 
gebakken schol met sperziebo-
nen en zoete aardappel uit de 
oven. En vooraf is er ‘vergeten 
groenten’-soep met cantharel en 
pastinaak.
We zijn niet in een restaurant 
maar in de tuin van Rienel Buur-
man (75). Ze serveert het voor 
zichzelf en voor een kennis voor 
wie ze regelmatig kookt, Peter 
Meihuizen (85). Toen ze elkaar 
toevallig tegenkwamen bleken ze 
een gezamenlijke geschiedenis te 
hebben. Hun ouders waren in het 
grijze verleden dikke vrienden. 
En toen Rienel ontdekte dat ze 
toch regelmatig te veel kookte 
voor haar eenpersoonshuishouden 
was de oplossing gauw gevonden: 
Peter werd een vaste gast. 
Hij doet zelf geen boodschappen 
meer. En koken werd ook een hele 
klus. Dus de maaltijden van Rienel 
zijn een uitkomst. •

Hulp bij de maaltijd



Hoekstra (85) zit graag voor zijn huis 
aan de Oudegracht 357, vlak bij de 
Zeven Steegjes. Hij drinkt daar een 
kop thee en doet een cryptogram. Zijn 
trouwe kompaan, hond Sofie, houdt 
hem gezelschap.  Zijn huis draagt de 
naam ‘De Vergulde Doodskist’, die 
staat in gouden letters boven de deur. 
Zijn pand maakte deel uit van de zo-
genoemde ‘afleggershuizen’, waar in 
de 17e en 18e eeuw begrafenisonder-
nemers huisden. Ook de naastgelegen 
huizen hadden dit soort namen zoals 

Op de stoep met een crypto 
en met hond Sofie
Je hebt gelegenheids-stoepzitters, die tijdens de zomer op straat 
zitten omdat het thuis te warm is. Maar je hebt ook mensen die dag 
in dag uit voor hun huis bivakkeren. Thee drinken, met de buren 
kletsen, voorbijgangers groeten, straat bijhouden. Ze zijn herkennings-
punten in de stad. Eén van hen is Sybrand Hoekstra. 

‘De Benaude Werelt’ en ‘De Drie Zeyssen’. 
Het nabij gelegen Geertekerkhof vormde 
een geschikt afzetgebied. Sybrand karak-
teriseert zichzelf als een gierig maar ook 
leergierig man die er thuis regelmatig een 
rommeltje van maakt. Hij is graag zinnig 
bezig en doet dat momenteel door het 
beheer van zijn vastgoed over te doen 
aan zijn elf kinderen. •

Meer op onze website 

http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/

straten/stoepzitters/6.html

Ton Verweij
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Om ervoor te zorgen dat meer men-
sen in de stad de fiets pakken heeft 
de gemeente een lijst laten opstellen 
met nieuwe wenselijke fietsver-
bindingen. Dit leverde er 35 op. Te 
veel. Daaruit heeft de gemeente er 
negen gekozen, waarvan twee in de 
Binnenstad.
De brug bij de Weerdsluis is wenselijk 
als onderdeel van een noordelijke 
singelfietsroute, zoals er ook al een 
oostelijke singelfietsroute is. De 
Weerdsluis is een barrière omdat daar 
nu alleen een smalle voetgangersbrug 
ligt. Naar schatting 5000 fietsers zou-
den dagelijks die fietsbrug gebruiken.
Technisch gezien levert zo’n brug 
daar nog wat hoofdbrekens op. Een 
vaste brug waar de boten onderdoor 
kunnen, heeft de voorkeur. Er zijn wat 
wilde ideeën gelanceerd. Een brug 
op de kop van de sluis, op de plek 
van het sluiswachtershuisje. Maar dit 
levert steile hellingen en maakt de 
doorgang moeilijk voor verkeer over 
de smalle Bemuurde Weerd OZ. Echt 
wild is het voorstel van een lange brug 
schuin over het water van de kom 
voor de sluis. De plannen zullen op te-
genstand stuiten, ook vanuit historisch 
besef. Een studie voor een brug bij de 
sluis loopt.

Twee nieuwe bruggen voor de Binnenstad

Fiets aan de hand
Over de brug over de singel bij het 
Wolvenplein mogen fietsers (naar 
verwachting 1500 per dag) alleen 
lopen met de fiets aan de hand. 
Omwonenden waren altijd fel tegen 
een fietsbrug omdat ze vreesden 
voor geluidsoverlast. Een fietspad 
over het gevangenisterrein zal bo-
vendien niet in de plannen passen 
van de nieuwe eigenaar. De brug zal 
gefinancierd moeten worden door 
de gemeente én de projectontwik-
kelaar voor het gevangeniscomplex 
die deze als oplossing voor parkeer-
gelegenheid elders – de Grifthoek-
garage – moet gebruiken. 

De Binnenstad krijgt, als het aan 
dit college ligt, snel – vóór 2025 
– twee nieuwe fietsbruggen. 
Dan gaat het om een brug bij 
de Weerdsluis en eentje bij de 
voormalige gevangenis aan het 
Wolvenplein.

Ook deze brug is technisch ingewik-
keld. Voorgesteld wordt een brug 
naar de punt van het bolwerk met 
een wandelpad over een vlonder 
op palen over het steile talud langs 
de gevangenismuur. Eerder is ook 
al een doorbraak in de gevangenis-
muur voorgesteld.

Geen spoortunnel
Een tunnel voor fietsers onder het 
spoor door bij de Nicolaas Beets-
straat richting Dichterswijk is wel 
gewenst, maar vindt de gemeente 
vanwege de hoge kosten (geschat 
op 40 miljoen) op korte termijn 

onrealistisch. Eerder heeft het voor-
stel voor een autotunnel onder het 
spoor door het niet gehaald. Het 
ambtelijke rapport vermeldt niet dat 
ook nog wordt uitgezocht of er in 
deze buurt een overkluizing van het 
spoor met daar bovenop bebouwing 
of een park technisch mogelijk is. 
Een brug, die de status ‘minder 
urgent’ heeft is een fietsbrug bij het 
Paardenveld. Tot teleurstelling van 
bewoners van Hooch Boulandt en 
vreugde bij bewoners binnen de 
singels is een brug over de Catharijne-
singel bij Karel V helemaal niet op 
de groslijst terecht gekomen. •

© Ton Verweij

Ben Nijssen

 Een brug moet Grifthoekgarage en Wolvenplein verbinden © Iris Tasseron



Midden augustus is begonnen met het herstel van 
het laatste stuk: tussen de Marga Klompébrug en 
Hoog Catharijne: vuile grond weg, net als funde-
ringsresten. Inzaaien van het talud van het Willems-
plantsoen moet zorgen voor een groene walkant.
Eind jaren 60 dreigde de stadsbuitengracht hele-
maal te verdwijnen: het plan van verkeerskundige 

1111

© Rob van der Lingen

Singel hersteld: we zijn er bijna
Ineke Inklaar

Zuidmuur Sonnenborgh is 
kaal, maar ‘t komt goed
De zuidelijke muur onder Sonnenborgh is achter het steigerdoek van-
daan gekropen. De planten daar zijn helaas helemaal verdwenen bij het 
herstellen van het voegwerk van de 150 jaar oude muur. Die is kaal. 
Vorig jaar werd de oostelijke muur onder handen genomen. Inmiddels 
zijn enkele planten terug: aan de oostkant is al weer een enkel muur-
leeuwenbekje en wat donderkruid te vinden. 
Voordat de muren werden aangepakt, is een ecologisch rapport opge-
maakt. Het K.F. Heinfonds, opdrachtgever van de restauratie, heeft op 
grond daarvan bedongen dat om de zoveel meter een verticale stootvoeg 
opengelaten moest worden zodat zaadjes zich daar makkelijk kunnen 
nestelen. Ook is kalkrijke mortel gebruikt omdat plantjes daar goed op 
groeien.
De hoop is nu dat de gele helmbloem op de hoek de muur verderop zal 
‘bevolken’. Daarom wordt de overgang van de zuid- naar de oostmuur 
de komende twee jaar nog niet gerestaureerd. • © Luuk Huiskes

Nog heel even wachten, dan is het water in de singel helemaal terug. 12 september is de 
officiële plechtigheid. Het water klotst al in de zuidelijke stadsbuitengracht tussen de Bartholomeï- 
brug en de Marga Klompébrug, nieuwe bomen zijn geplant, oud ogende lantaarns geplaatst, 
het talud is ingezaaid. 

Feuchtinger pleitte ervoor de singel te dempen ten 
behoeve van de auto. 
Minister Marga Klompé bestempelde de singel 
tot monument en voorkwam dat het water overal 
verdween (zo iemand verdient toch een brug?!). 
Het noorden van de Catharijnesingel werd Catha-
rijnebaan: een elfbaans autoweg van niets naar 

nergens. Het westelijke deel van de Weerdsingel 
werd parkeerterrein.
Eind jaren 80 kwam de gemeente tot inkeer. 
In 2001 werd het eerste stuk Weerdsingel weer 
hersteld en in 2002 stemde Utrecht voor het weer 
opengraven van Weerdsingel en Catharijnesingel.
Toen duurde het nog een tijd, maar in 2015 
stroomde er weer water van de Weerdsingel tot aan 
Vredenburg; het jaar daarop keerde het singelgevoel 
weer terug bij de trappen vóór Tivoli Vredenburg.
Nog heel even wachten, dan is de fout uit de jaren 
60/70 voor altijd hersteld. •
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Hittestress: koester boom, plant en insect

Klimaatverandering veroorzaakt ook droge en nat-
te periodes en hevige stormen en buien. Hoe kan 
de stad het beste aan deze veranderingen aange-
past worden? Dit is een van de opgaven voor de 
Omgevingsvisie 2040, waarin komt te staan hoe 
Utrecht omgaat met onder andere wonen, werken 
en welzijn.
In de Binnenstad is de zogenoemde hittestress het 
grootst. Groen en vooral bomen zijn belangrijke 
middelen om warmte te bestrijden. Hitte-eilanden 
vind je daarom op stenige plekken. Bomen zorgen 
niet alleen voor schaduw, ze houden ook water 
vast. Verdamping via bladeren zorgt voor verkoe-
ling. Grote bomen doen dat beter dan kleine. 
De gemeente moet dan ook zuinig op ze zijn en 
kapvergunningen om andere redenen dan ziekte zo 
veel mogelijk afwijzen. Voordat een klein boompje 
effectief wordt zijn we 20 jaar of meer verder. 

‘t Gaat sneller dan je denkt. Over 20 jaar zal een groot aantal soorten planten en dieren in 
de stad verdwenen zijn. De grootste boosdoener is de opwarming. In steden zorgt de klimaat-
verandering voor meer opwarming dan op het platteland. In de stad kan de temperatuur wel 
6 graden hoger zijn dan daarbuiten, vooral ’s nachts. 

Bomen bijplanten is in de Binnenstad moeilijk door 
alle kabels en leidingen in de grond. Daarom is het 
belangrijk de plaatsen te benutten waar dit wel kan 
en vernieuwen van kabels zó te doen dat er ruimte 
voor bomen overblijft. Economische redenen (zoals 
bijvoorbeeld ruimte voor evenementen of terrassen) 
en argumenten over overlast worden nog steeds 
veel aangevoerd om geen bomen te plaatsen.

Kruiden
Gevelbegroeiing kan opwarming (van gevels) 
verminderen. Nu wordt dit nog te weinig bewust 
toegepast. Monumentale gevels hoeven daarvoor 
heus niet allemaal achter groen te verdwijnen. 
Platte daken, die in de Binnenstad in de minder-
heid zijn, kunnen met een groene dakbedekking 
tegen verhitting beschermd worden.
In de Omgevingsvisie moet duidelijk onderscheid 

De behoefte aan grasveld en park als plek om anderen te ontmoeten groeit © Luuk Huiskes

in typen groen gemaakt worden en de omvang 
en functie daarvan beschreven worden. Kruidige 
vegetatie biedt het beste leefklimaat voor insecten 
en dieren. Bovendien is dit soort vegetatie het best 
bestand tegen warmte en droogte. Een rijke variatie 
aan planten biedt ook de grootste diversiteit aan 
fauna en geeft de grootste bescherming tegen 
ziekten onder meer doordat de planten elkaar 
tegen hitte en uitdroging beschermen. Zeker in de 
Binnenstad is er ook veel (en steeds meer) behoefte 
aan gazons om in te spelen en te ontmoeten. 
Gevarieerde vegetatie met veel bloemen geeft 
onbewust een beter gevoel en nodigt uit tot een 
(lunch)wandeling. Door gazons minder vaak te 
maaien kan een voller gazon (minder verdamping) 
met lage bloeiers als rode klaver en madelief zich 
ontwikkelen. 

Fijn gruis
Verdroging van de grond kan beperkt worden 
door bestrating zo klein mogelijk te houden en 
waar mogelijk bestrating te gebruiken die veel water 
doorlaat of halfverharding (fijn gruis) toe te passen, 
zoals je dat in zuidelijke landen ziet. Het is raad-
zaam regenwater via plantvakken af te voeren of 
zoveel mogelijk proberen op te slaan voor droge tij-
den. Wateropslag ondergronds bij bomen bespaart 
water geven. 
Om wateroverlast bij hoosbuien te voorkomen dient 
regenwater afgekoppeld te worden van het vuilwa-
terrioolstelsel. Dit kan door een apart regenriool aan 
te leggen of regenwater direct naar oppervlaktewater 
te leiden. De grachten en singels in de Binnenstad 
kunnen hiervoor uitstekend benut worden. De 
waterkwaliteit kan verbeterd worden door het eco-
systeem van het water te helpen herstellen. De kwa-
liteit van het water kan verbeterd worden door meer 
zuurstof in het water te brengen en de hoeveelheid 
voedingstoffen (mest/afvalstoffen) te verminderen. 
Dit kan onder andere door stroomopwaarts in de 
Kromme Rijn en in de singels oeverplanten en 
onderwaterplanten en substraten aan te brengen 
waar (kleine) waterdieren tussen leven en waarop 
mosselen zich kunnen vestigen. In de omgevings-
visie staan regels voor de openbare ruimte, maar 
voor aanpassing aan klimaatverandering is de 
gezamenlijke inzet van gemeente, bewoners en on-
dernemers een vereiste. Particuliere tuinen, daken, 
gevels en regenafvoeren dienen ook optimaal benut 
te worden. •

‘We zijn heel blij dat we dankzij 
de al toegekende fondsen onze 
activiteiten kunnen voorzetten’, 
vertelt Akkie Groen, PR-medewerker 
van het Literatuurhuis. De naam 
Literatuurhuis is intussen veranderd 

Literatuurfestival in Tivoli Vredenburg

in ILFU, wat staat voor International 
Literature Festival Utrecht en verwijst 
naar het komende festival. Het wordt 
in aangepaste (corona)vorm gehou-
den in Tivoli Vredenburg. Een aantal 
internationale schrijvers, onder wie 

Vanwege corona gaat het slecht in de cultuursector, zoals we weten. 
Gelukkig ligt dat voor Het Literatuurhuis in Utrecht iets anders. Daar 
is men nu druk bezig met het voorbereiden van het literatuurfestival 
dat plaats vindt van 25 september tot 3 oktober. 

de Brit David Mitchell, komt naar 
Utrecht om over hun werk in gesprek 
te gaan en na afloop te signeren. 
Ook organiseert het ILFU een inter-
nationale verhalenwedstrijd. Verhalen 
in brede zin: van een podcast, een 
klassiek verhaal of een muziektekst. 
Tot en met 30 augustus kan iedereen 
vanaf 16 jaar meedoen. De winnaar 
krijgt € 10.000. 
Eind eind september beginnen ook 

de nieuwe cursussen. Zo kun je po-
ezie leren lezen, Proust samen lezen 
of leren schrijven met Manon Uphoff. 
Op de vraag of deze activiteiten niet 
voor een bepaalde doelgroep zijn, 
zegt Akkie: ‘Nee, ons aanbod is juist 
heel breed. Tijdens het festival beste-
den we aandacht aan verschillende 
genres, zoals thrillers. Het gaat ons 
om het leesplezier van mensen.’
Utrecht is sinds 2017 City of Litera-
ture van de Unesco. Voor meer infor-
matie over de verhalenwedstrijd en het 
literatuurfestival: zie www.ilfu.com/ •

Ben Nijssen

Marianne Coopmans
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Er is geen doorkomen aan!

© Michael Kooren en Luuk Huiskes

Fietsers en automobilisten hadden het deze zomer moeilijk in de Binnenstad. De ene na de andere weg lag open. Een 
aantal werd heringericht, waardoor het klauteren was: Voorstraat, Lange Nieuwstraat, Smakkelaarsveld. Omfietsen was 
ook nodig vanwege werkzaamheden van Eneco: Lepelenburg, Herenstraat, Schalkwijkstraat lagen eruit. De Kromme 
Nieuwegracht is onbegaanbaar vanwege werk aan de walmuren en een stukje Nieuwegracht is al maanden dicht om-
dat de straat verzakt. De overlast van twee grote projecten zal tot eind dit jaar aanhouden: namelijk de herinrichting 
van de Lange Nieuwstraat en de Voorstraat/Wittevrouwenstraat. In november gaat de Van Zijstweg voor een jaar op de 
schop voor de aanleg van de busbaan Dichterswijk. Dit najaar start bovendien de aanpak van het Ledig Erf.

 

We hebben wat zitten puzzelen, want je moet 
toch wat tijdens de opsluiting. Het resultaat is wat 
materiaal voor extra puzzelwerk, want ook u zult 
zich voorlopig nog (voortaan?) moeten beperken 
in contacten. Het helpt als u contact hebt met 
uw buren over deze puzzel om het beeld van de 
buurt te verifiëren. Want meer mensen weten 
altijd meer. En met uw buren heeft u hopelijk al 
lang geoefend in contact en afstand. Zo kunt u 
uw lockdown dus langzaam uitfaseren. Het is 
bekend dat de stad al jaren in trek is bij mensen 
met een hoogbetaalde baan. Utrecht scoort be-
duidend hoger dan de andere grote drie. Voor 
tweeverdieners met verspreide banen en mobiele 
expats is de Domstad ideaal. In een wip naar 

Bert Determeijer

De gewieksten wonen bij het station
Schiphol. Men komt naar Utrecht, omdat je er 
zo gemakkelijk weg kunt. We hebben met be-
hulp van de Utrecht Monitor in kaart gebracht, 
hoe de buurten van de Binnenstad scoren in 
bruto jaarinkomen en wat het aandeel van 
hooggeschoolden (HBO/WO) in die buurt is. 
(Studenten zijn niet meegerekend.) In de derde 
kolom hebben we de rangorde van de buurten 
qua opleidingsniveau genoteerd. 
De score van Hooch Boulandt verbaast niet. 
Daar wonen weinig gezinnen met kinderen, dus 
dat krikt het inkomen per inwoner lekker op. 
Deze buurt lijkt vooral geschikt voor liefhebbers 
van snelle OV-verbindingen.
Opmerkelijk is het hoge aandeel van de laag-

geschoolden in de buurt Hoog Catharijne. 
Dat zullen de gewieksten zijn, die geen hogere 
opleiding nodig hadden om goed te boeren. 
Bijvoorbeeld middenstanders die in de Catharijne-
flat rentenieren met eindeloos uitzicht.
Curieus is tenslotte Wijk C. Een bescheiden inko-
men, maar veel hooggeschoolden. Een verklaring 
hiervoor ontbreekt. Ook de cijferaars van de ge-
meente staan voor een raadsel. Er zijn nog enkele 
verklaringen denkbaar: De wijk is in trek bij filosofen 
die, zoals gebruikelijk, krap bij kas zitten.
De wijk teert nog op haar roemrijke verleden, 
toen er veel gesjacherd werd. Wellicht heeft men 
inmiddels een nieuwe goudmijn aangeboord: 
vervalste diploma’s. •

De opgebroken Voorstraat: ideaal om te relaxen © Luuk Huiskes

De opgebroken Nieuwegracht

De opgebroken Kromme Nieuwegracht

De opgebroken Lange Nieuwstraat
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Nu er weer ruimte is vooruit te kijken, wordt duidelijk 
dat steun nog steeds hard nodig is. Want ook op de 
inkomsten van het gasthuis heeft de coronacrisis een 
flinke impact gehad. Inkomsten die onmisbaar zijn 
voor onder andere het organiseren van welzijnsactivi-

Een hart voor Barth
Advertorial

teiten voor bewoners en wijkbewoners. 
Het Bartholomeus Gasthuis doet er alles aan het jaar 
een positieve wending te geven. Dit kan niet zonder 
hulp. Daarom willen we u vragen een steentje bij te 
dragen aan ons werk in de Binnenstad. 

 De Regentenzaal © Bartholomeus Gasthuis

U kunt het Gasthuis steunen op verschillen-
de manieren. Bijvoorbeeld door een lunch bij 
Brasserie Zunte te bestellen om op te halen of 
een bedrag over te maken via de website. Ook 
als vrijwilliger kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren. Dit alles werkt vanuit het eenvoudige 
principe: UvoorU, Utrechters voor Utrechters. 
Degene die het wat ruimer heeft draagt direct 
bij om degene die het minder goed heeft ook te 
laten deelnemen. 
Een bijzondere manier om bij te dragen is door 
een exclusief verzorgd diner te reserveren in 
de historische Regentenzaal van het Gasthuis. 
Deze Regentenzaal werd in 1632 gebouwd door 
het toenmalige College van Regenten en is het 
pronkstuk van het Bartholomeus Gasthuis. 
Dat dit cultuurhistorisch erfgoed zo goed 
beschermd is gebleven is mede te danken aan 
Willy van Egdom. Zij was tot voor kort bestuur-
der van het Bartholomeus Gasthuis en wist een 
aantal fondsen te interesseren om bij te dragen 
aan de restauratie van de Regentenzaal. Hier-
door werd de zaal weer ‘klaargestoomd’ voor de 
komende eeuwen. Een diner in deze indrukwek-
kende zaal is mogelijk voor groepen van 16 tot 
maximaal 20 personen. Op onze website staat 
een aantal data waarop u zich kunt inschrijven 
als u met een kleiner gezelschap gebruik wilt 
maken van het arrangement. • 
www.uvooru.nl
 

Dat veel Utrechters het Bartholomeus Gasthuis een warm hart toedragen, werd de afgelopen 
maanden duidelijker dan ooit. Hartverwarmende attenties, bemoedigende kaartjes en gulle dona-
ties hebben de bewoners en medewerkers enorm goed gedaan in de coronaperiode. We zijn dank-
baar voor de vele ‘helpende handen’ die - vaak meerdere dagen per week - kwamen ondersteunen 
in de zorg.

Er gaat wat veranderen op het wijkbureau 
Binnenstad. De wijkadviseurs (mensen met 
thematische of geografische kennis van de 
wijk) vallen vanaf september onder manager 
Marina Slijkerman.

Slijkerman is afkomstig van wijkbureau Overvecht. 
Daar was ze wijkregisseur, maar die functie bestaat 
straks niet meer. De organisatie verandert. Er komt 
een striktere taakverdeling tussen de manager(s) en 
de inhoudelijke mensen. Met onder meer de boa’s/
medewerkers van Veiligheid, Toezicht en Handhaving 
zijn de wijkadviseurs de oren en de ogen van de 
gemeente in de wijk. De voormalige wijkregisseur van 
Binnenstad, Andrea Berghuizen, stapte in april op. 
Marina Slijkerman wordt ook manager van de wijkbu-
reaus Oost en Noordoost. Bij het wijkbureau kunnen 
bewoners, ondernemers en verenigingen onder an-
dere terecht met vragen over gemeentelijke plannen 
of over de mogelijkheid tot inspreken. Ook bij schade, 
vervuiling en overlast kan iemand bij het wijkbureau 
terecht. Maar – minstens zo belangrijk – het wijk-
bureau is er ook voor goede ideeën om de wijk te 
verbeteren. De wijkadviseurs helpen deze in concrete 
initiatieven om te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan 
vindt Slijkerman het Anna Maria van Schurmanhofje 
bij de Keukenstraat. 

Nieuwe manager Wijkbureau:
‘Ik luister naar alle stemmen’

Marina Slijkerman in het Anna Maria van Schurmanhofje 
© Herman van Doorn

‘Dit was een somber, saai steegje, maar de bewoners 
hebben dit met hulp van het wijkbureau volledig 
getransformeerd. De gevels zijn gewit, er is een mooi 
gedicht van Anna Maria van Schurman toegevoegd.’ 
Zij was een Utrechtse die in 1636 als eerste aan de 
universiteit werd toegelaten. In het hofje staat infor-
matie over haar en waarom ze zo’n belangrijk figuur is 
in de Nederlandse geschiedenis. ‘Gebruikmakend van 
de expertise van een bewoner die groenarchitect is, is 
er prachtig groen aangelegd. Nu is dit achterafsteegje 
net zo’n charmant Italiaans straatje. Dit steegje ligt 
niet echt in de loop, maar is nu een verborgen parel.’ 
De manager vindt samenwerking belangrijk. ‘Dan 
moeten de juiste partijen aan tafel zitten. Hierin dient 
er een goede balans zijn. Je wil niet alleen de mensen 
horen die het hardst schreeuwen, maar ook wil ik 
luisteren naar de mensen die zich wat meer op de 
achtergrond houden.’ Er zijn natuurlijk meer manieren 
om toenadering zoeken. ‘Je kiest zelf hoe en waar je 
je oor te luisteren legt. Zo heb je bewonersavonden en 
bewonerscommissies, maar wijkadviseurs hebben ook 
een groot persoonlijk netwerk. Daarnaast benaderen 
we mensen per post, online of zoeken we telefonisch 
contact. Juist in de Binnenstad waar veel mensen met 
hun woordje klaar staan, moet je ook de stillere krach-
ten bereiken. Je kunt niet iedereen tevreden stellen, 
maar je moet wel iedereen horen.’ •
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Bij het bepalen waar de wal moest komen, werd 
uitgegaan van bestaande bebouwing: de neder-
zettingen bij de Jacobikerk in het noorden en de 
Nicolaaskerk in het zuiden, de Pieterskerk in het 
oosten en de Mariakerk in het westen. Ook het 
Johannieterklooster (op het huidige Vredenburg) 
moest worden omsingeld. De toenmalige Geerte-
kerk viel erbuiten. Omstreeks 1250 werd een 
nieuwe Geertekerk alsnog binnenmuurs gebouwd.
In zijn boek Ommuurde Stad schildert conservator 
stadsgeschiedenis René de Kam het infrastruc-
turele werk. Bouwvakkers groeven de singel met 
de hand uit en schepten de grond in manden en 
kruiwagens. Honderdduizenden kubieke meters 
grond stortten ze verderop; dat werd een verdedi-
gingswal.
In het noorden gebruikten de gravers de loop 
van de Vecht, in het zuiden een zijarm van de Rijn. 

Reconstructie Tolsteegpoorten (1500); in de oostelijke toren huisde een gevangenis © Daan Claessen, Erfgoed Utrecht

Torens vormden eeuwenlang de skyline
Ineke Inklaar

De singel aan de oost- en de westkant moesten 
ze speciaal graven: 1500, respectievelijk 1800 
meter lang. Om ervoor te zorgen dat de metse-
laars stadsmuren en torens konden neerzetten, 
werd het opwellende grondwater dag en nacht 
gehoosd. 

Eind 12e eeuw zag de stadsverdediging er al erg 
indrukwekkend uit, dat bleef eeuwenlang zo. 
De Kam maakt in zijn boek een rondje vanuit het 
zuiden met de klok mee langs de torens en poor-
ten in de 12e eeuw: Bijlhouwerstoren, Smeetoren, 
Snijderstoren (Vredenburg), Catharijnetoren, 
Bollaertstoren (Paardenveld), Weerdpoort met to-
ren, Plompetoren, Wittevrouwenpoort met toren, 
Hactentoren (Servaasbolwerk), Servaashektoren 
(Nieuwegracht). De Tolsteegpoort ten slotte was 
een complex met twee torens.

In 1122 was Utrecht 
de eerste stad die een 
eigen verdedigings-
werk mocht bouwen. 
Keizer Hendrik V 
gaf daarvoor de toe-
stemming. Er kwa-
men wallen, muren, 
torens en de singel. 
Net iets meer dan 700 
jaar vormden ze op de 
stadsplattegrond de 
harp, die tot voor kort 
de contouren van de 
Binnenstad aangaf.

 

Onder grauwe tegels
van het dagelijks bestaan
creëer ik dromen
ragfijne spinsels
fluisteringen
het zaad der verbeelding
onvermoed krachtig

want zie

weerbarstige tegels splijten

een klaproos felrood deint
heen en weer op de wind 

meer hoeft mijn droom 
niet te zijn –

Even doorbijten, de Omgevingsvisie voor dummies

Het is geen eenvoudige kost, de nota’s die 
Utrecht produceert om te voldoen aan de 
Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. 
Die nieuwe landelijke wet heeft ook zijn 
weerslag op de leefomgeving van de 
Binnenstad. Dat gevolg wordt vastgelegd 
in de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 die 
Utrecht voor de zomer van 2021 klaar wil 
hebben, eerder dan verplicht. Tanden op 
elkaar, we leggen het uit.

De Omgevingsvisie wordt ambtelijk voorbereid en 
een werkgroep bewaakt de dialoog met belan-
gengroepen. Net als andere stadsdelen krijgt de 
Binnenstad een eigen Omgevingsvisie. Sinds 2019 
werkt de gemeente hieraan. 
De Binnenstadsgroep, een werkgroep waar allerlei 
organisaties in zijn vertegenwoordigd - variërend 
van de dak- en thuislozen tot de Jaarbeurs en de 
horeca - begeleidt en bewaakt de inbreng van 
belangengroepen en het publiek. Vanaf het begin 
heeft de Binnenstadsgroep meegedacht over het 
betrekken van het publiek bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie.
De Actiegroep Binnenstad030, een groep be-
woners die streeft naar een goede balans tussen 
wonen, werken, winkelen en uitgaan, maakt ook 
deel uit van deze werkgroep. De Actiegroep let 

Totaalsymbool
Oeke Kruythof

daar op de belangen van bewoners en spoorde 
hen aan ook hun stem te laten horen. Ze heeft 
zelf in de hele Binnenstad flyers verspreid met de 
oproep aan bewoners om via internet hun mening 
te geven (www.ubinnenstad2040.nl). 

Lokale afweegruimte
Wie zich in achterliggende stukken van de 
gemeente verdiept, kan in verwarring raken bij 
termen die doorzettingsvermogen vragen. Maar 
weinigen zullen immers warm worden van ‘proces-
groep voor de regievoering’, ‘de omgevings-
visie als dynamisch digitaal product’, ‘opgehaalde 
denkrichtingen’ of ‘lokale afweegruimte’.Maar de 
invloed van de Omgevingsvisie voor de Binnenstad 
is groot. In de visie is sprake van ‘gebiedsprofielen’ 
(voorheen bestemmingen), de mix van wonen, 
winkelen, horeca en cultuur in een bepaalde 
buurt. De omschrijvingen zijn nu nog te vaag om 
afdoende juridische bescherming te garanderen 
tegen vergunningen voor ongewenste activiteiten. 
Bovendien maken vage termen het moeilijk om 
regels te handhaven en overtredingen aan te 
pakken. Nederlandse gemeenten moeten hun om-
gevingsvisies in 2024 af hebben. Die worden dan 
juridisch vastgelegd in omgevingsplannen, die de 
bekende bestemmingsplannen vervangen. Nieuw 
is dat een omgevingsplan ook ander beleid en wet-

In de 17 eeuw raakte de stadsverdediging in 
verval: murens en toren brokkelden af; planten, 
bomen en struiken groeiden er doorheen. Utrecht 
krijgt in 1828 (weer als eerste in Nederland) van 
koning Willem I toestemming de stadsmuur te 
slopen. Architect Zocher ontwerpt een plantsoen 
aan de oost- en zuidkant, aan de west- en noord-
kant komen huizen en een haven. Eén voor één 
sneuvelen de torens en de muren. 
Twee kleine stukjes stadsmuur herinneren aan de 
arbeid van de 12e eeuwse grondwerkers: 
bij bastion Sterrenburg en bij de Lucasbrug. 
Gelukkig is de singel er nog wel... 
De tentoonstelling De Ommuurde Stad is vanaf 
12 september in het Centraal Museum te zien. 
Er komt ook een gelijknamig boek uit van René de 
Kam. •

telijke voorschriften (bijv. op milieugebied) bundelt 
en mogelijkheden biedt voor lokaal maatwerk. 
Het omgevingsplan wordt de nieuwe toetssteen 
voor uit te geven vergunningen. •

Marijke Brunt



 
De bieb in mijn hoofd
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Wonen met een monumentale 
watertoren in de achtertuin

Waar in de 19e eeuw het kantoor van de 
Utrechtsche Waterleiding Maatschappij zat, 
zetelt nu woonvereniging WWG. In het pand 
met open vide en galerij bevonden zich de 
loketten waar de waterrekeningen werden 
geïnd. 

Het dubbele pand biedt nu woonruimte aan vijftien 
mensen. Er zijn twee keukens en vijf douches. Loge-
ren? Dat kan. Er is een logeerkamer, maar bewoners 
zijn ook bereid hun kamer beschikbaar te stellen. 
Het complex is eigendom van Portaal.
Vanuit de achterzijde, die er later tegenaan ge-
plaatst is, hebben de bewoners direct zicht op de 
watertoren uit 1896. Die is gebouwd in de tuin van 
waterleidingdirecteur De Rijk. Tot 2011 zat het Wa-
terleidingmuseum in deze toren die goed was voor 
1500 m3. De UWM werd in 1967 onttakeld; begin 
jaren 70 werd het pand dat al jaren leegstond, 
gekraakt. In de beginfase maakte een kinderdagver-
blijf deel uit van de woongroep. Ook was er twee 
jaar lang in de schuur een leergarage voor vrouwen. 
Doel was vrouwen enthousiast te maken voor een 
technisch beroep. De woonvereniging bestaat 42 
jaar. Als een kamer vrijkomt, wordt een protocol 
gevolgd, vertellen vijf bewoners. Een advertentie 
wordt geplaatst op een website voor woongroe-
pen en er volgt een ballotage. Iedere bewoner 
leest de brieven, de laatste keer van maar liefst 60 
geïnteresseerden. Na selectie ontvangt een kleine 
afvaardiging vijf à zes kandidaten, daarna zijn alle 
bewoners aanwezig bij het slotgesprek. Flexibiliteit 
en een bewuste keuze voor niet alleen samen te 
wonen maar vooral om samen te leven, staan hoog 
in het vaandel. Er wordt geprobeerd een gelijke 
verdeling van mannen en vrouwen te realiseren en 
er is aandacht voor diversiteit. 
Het is niet alleen ‘Het voelt goed’. Een nieuwe 
bewoner dient een waardevolle toevoeging te zijn, 

 Enkele bewoners van de woongroep © Herman van Doorn

Anna Sterk

Thuis in de 
Binnenstad

Adres:  Predikherenkerkhof 13
Bewoners:  15 personen
Sinds:  1978
Soort woning: Huur

moet willen investeren en een actieve rol willen 
spelen. 
Tijdens de huisvergadering (1x in de zes weken), is 
er ook een sociaal rondje. Ieder vertelt hoe het met 
hem gaat. Er is ruimte voor hulp te vragen of om 
irritatie te uiten. Zo worden conflicten vermeden en 
iedere beslissing wordt zo breed mogelijk gedragen. 
Meerdere bewoners woonden er langer dan 20 jaar, 
een bewoner zelfs 35 jaar. 
Binnenshuis heeft iedereen taken of neemt taken 
op zich, maar er is geen hiërarchie. De woongroep 
heeft een bestuur met een penningmeester. Een 
oud-bewoner heeft een app ontwikkeld voor de 
financiën. Het is een gezamenlijke rekening voor de 
dagelijkse uitgaven, de huur, de boodschappen. Is 
er geld over, dan kan er iets aangekocht worden, 
zoals onlangs een tuinbank. 
De woongroep doet mee aan Struinen in de tuinen, 
Gluren bij de buren en op Koningsdag hebben ze 
hun eigen muziekpodium. Binnenkort willen ze 
starten met koffiemomenten voor de omwonen-
den. Er zijn onderlinge muziekoptredens.
De woongroep heeft bovengemiddeld veel maat-
regelen genomen om besmetting met corona te 
voorkomen. Enige bewoners wensten de vereiste 
afstand, omdat de meeste groepsleden een groot 
netwerk hebben. Hier wordt rekening mee gehou-
den, het veiligheidsgevoel staat voorop. 
De meerwaarde van het samenleven in een woon-
groep is voor de bewoners zo waardevol dat een van 
hen zegt: ‘Als ik ga samenwonen, zal ik met mijn 
partner kiezen voor deze vorm van samen leven.’ •


