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Alles verandert
Overal in het Balkanlandje Montenegro zie je in deze
tijd van het jaar mannen in trainingspak schijnbaar
onvermoeibaar bezig met het splijten van grote blokken
hout. Miljoenen kubieke meters verdwijnen straks in
hun kachels en ovens, want de winters daar in de bergen zijn koud en lang.
Ze hebben al de euro en willen in de EU, maar een land
dat op hout stookt, wat moeten we daarmee? Je ziet
er meer dingen die bij ons anders zijn: moslimmeisjes en –vrouwen (er zijn er veel in de grensstreek met
Kosovo en Albanië, waar wij logeerden) dragen geen
hoofddoekjes; weinig mensen doen in de auto hun
veiligheidsriem om.
Het schijnt – zo hoorden we – dat in Montenegro
nauwelijks iets verandert. Er waren verkiezingen, maar
hetzelfde corrupte zooitje houdt de macht.
Nee, dan Utrecht. In het stadhuis regeren steeds nieuwe
coalities met steeds andere opvattingen. Nu heeft de
politiek het in Utrecht zeker niet alleen te vertellen. Ze
deelt de macht met de ondernemers, met de universiteit
en de hogescholen en met allerlei andere grote instellingen en organisaties. En ook die laten hun oren hangen
naar de tijdgeest. Zo was de universiteit ooit van plan in
haar geheel te verhuizen naar De Uithof, maar uiteindelijk bleef grofweg de helft in de stad. Een tijdlang
bouwden projectontwikkelaars vrijwel uitsluitend kantoren. Nu doen ze dat alleen nog in het Stationsgebied.
Van wat in de rest van de stad aan kantoren of grotere
woonhuizen leeg komt, maken ze appartementen. En
intussen nemen de horeca en het toerisme toe. Alles
wordt anders. •

Interessante websites
www.binnenstadskrantutrecht.nl
www.documentatie.org [schat aan informatie over de Binnenstad]
www.bouwpututrecht.nl [goed onderhouden, onafhankelijke site
over de ontwikkelingen in het Stationsgebied]
www.nieuws030.nl [met veel opinie en columns over de stad]
www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron]www.
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD]

Jacqueline van Eimeren

Koffie met kat
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden, Den
Bosch en Leeuwarden hebben er een, Groningen zelfs
twee. Maar in Utrecht is er nog geen kattencafé.
Dat is niet een café voor katten, maar voor kattenliefhebbers. In een kattencafé wonen katten die zich laten aaien
en eventueel bij de klanten op schoot komen zitten. De
cafés zien eruit als huiskamers met banken en luie stoelen, waar de katten en de klanten lekker kunnen zitten.
Waar is dat nou weer goed voor, zo’n kattencafé?
Nou, dat is goed voor de katten. Die komen uit het asiel
(alleen de aaibare en sociale exemplaren dan). En het is
goed voor de cafébezoekers, want het is wetenschappelijk
bewezen dat dieren aaien stress vermindert bij de aaier.
Het kattencafé ontstond in Taiwan, werd populair in Japan en al rap volgden New York, Londen, Parijs en Berlijn
en nu zijn ze dus ook al in Nederland. Er zijn natuurlijk
genoeg cafés met een huiskat, ook in Utrecht (lees erover
in de uitgave ‘Kat in de stad’), maar ééntje in een heel café
is niet genoeg om alle klanten een kopje te geven. Bovendien zijn het op de eerste plaats muizenvangers; ze zijn
niet aangeschaft om klanten te ontstressen.Het is denk ik
een kwestie van tijd en dan wordt het vast in Utrecht ook
heel gewoon: ‘koffie met kat, alstublieft.’ •

Gewoon dezelfde

Eddy Stolk

Het is aan het eind van de Hekelsteeg dat ik hem zie lopen met
zijn fiets aan de hand en als altijd op sandalen en in een korte
broek. Vandaag is de broek groot en spierwit, met daaronder
rode kuiten. Zijn tred is resoluut. Om zijn hoofd is een sjaal
gedrapeerd en daarbovenop staat een hoedje. Een tweede
sjaal, fel gekleurd en met Indiaas motief, heeft hij als een cape
om zijn nek gebonden. Ik besluit hem even te volgen. Op de
gracht is het druk en hij wringt zich met zijn fiets aan de hand
tussen de mensen door en loopt de Bezembrug op. Daar zet hij
zijn fiets tegen een paaltje en loopt vervolgens de trap af naar
de werf. Ik zie hem even kort praten met een medewerker van
restaurant Gauchos. Hij geeft de man een hand en loopt dan
naar het uiterste puntje van de werf, tegen de brug aan. Met
zijn rug naar het water begint hij te zingen. Het lijkt een soort
inzingen, warmdraaien. Na en paar minuten draait hij zich om
en begint aan een opera-achtige compositie. Hij is duidelijk ongeschoold, het klinkt echt nergens naar, maar de mensen aan
de overkant blijven staan. Er vaart een boot voorbij en de vrouwen aan boord klappen en zwaaien naar hem. Dan verschijnt
er een lach op zijn gezicht. De wereld mag dan steeds sneller
lijken te draaien en Utrecht draait daarin vrolijk mee, maar in de
veranderende stad is hij nog altijd gewoon dezelfde. •
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[Warendorffterrein]
06 51604659
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Bewonersoverleg
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www.langenieuwstraatutrecht.nl

Buurtcomité Twijnstraat
en omstreken
www.twijnsite.nl

Stichting Leefbare
Breedstraatbuurt
www.leefbarebreedstraatbuurt.nl
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WijkC-west
2328076

Klankborgroep werven
robinvanessen@outlook.com

Comité Behoud Lucas Bolwerk
www.lucasbolwerk.nl

Vereniging Grachtstegen
www.burodesteeg.nl

Buurtteam Binnenstad
www.buurtteamsutrecht.nl/
buurtteam-Binnenstad
Doenja Dienstverlening
www.doenjadienstverlening.nl/
Binnenstad
Wijkagenten Binnenstad
Tel. 0900-8844
[Politie spoed: 112]

Klankbordgroep Werven

WijkC -komitee
www.wijkc.nlOverig

Pandhof van de Dom
Kikkersloot 18, 3993TK Houten

Bartholomeus Gasthuis
www.bartholomeusgasthuis.nl

Wijkbureau Binnenstad
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www.utrecht.nl/Binnenstad
2869860, Binnenstad@utrecht.nl

Pandhof Sinte Marie
www.pandhofsintemarie.nl
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Wijkraad Binnenstad
www.wijkraadBinnenstad.nl

Stichting Behoud Lepelenburg
lepelenburg@planet.nl

Zakkendragersvereniging
[bewoners, ondernemers] tel. 2317578
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Groter voetgangersgebied onderweg
Een ambtelijke projectgroep zet de plannen voor de uitbreiding van het voetgangersgebied door, ondanks de bezwaren die werden geuit op de inspraakavond afgelopen mei.
De voornaamste uitbreiding betreft de oostelijke
kant van de Oudegracht tussen Potterstraat/Viestraat in het noorden en Hamburgerstraat in het
zuiden, met inbegrip van Vismarkt, Donkere Gaard
en Lichte Gaard. De projectgroep was door het college van B&W op pad gestuurd met de boodschap
om ‘tot een integrale uitbreiding van het voetgangersgebied te komen’. Of het nodig of nuttig was,
stond toen al niet meer ter discussie. De bedoeling

was dat de aanwezigen op de inspraakavond in mei
gezamenlijk zouden zeggen hoe een uitbreiding het
beste kon worden gerealiseerd. Het pakte echter
anders uit. Er was totaal geen eensgezindheid. Heel
wat aanwezigen bleken tegen uitbreiding, zeker
zonder een goede, veilige omrijdroute voor fietsers,
en die is er niet.
De wethouder van verkeer, Lot van Hooijdonk
(GroenLinks), verzuchtte aan het eind van de avond

Diepe bassen meten
Als je een horecazaak begint komt de gemeente kijken hoe het staat met de geluidsisolatie.
Hoe beter geïsoleerd, hoe harder je de muziek (in dbA’s) mag zetten. Maar als je het goed
wilt doen moet je tegenwoordig geen dbA’s meer meten, maar dbC’s. Het verschil: dbA zijn
decibellen die zijn gemeten met een filter voor de gevoeligheid van het menselijke oor; bij
dbC wordt een meetfilter toegepast dat gevoelig is voor hoge en lage geluidfrequenties.
In gewone popmuziek, zoals die overdag meestal
in kroegen te horen is, spelen diepe bassen niet
zo’n grote rol, maar dat doen die wel in house en
dance. Daarbij gaat het niet zozeer om het liedje,
maar om de ‘beleving’. In house of dance moet je
helemaal kunnen opgaan, er bij wijze van spreken
in verdwijnen en daarvoor zijn diepe bassen nodig.

Het probleem is dat die veel verder doorklinken in
andere ruimten, in andere huizen. Dat betekent
meer lawaai-overlast.
De gemeente pakt de koe nu bij de horens. In horecazaken waar ze house of dance (willen) draaien,
wordt voortaan bij het geluidsonderzoek gemeten
in dbC’s.

dat zij het zelf dan maar moest uitzoeken, wat haar
waarschijnlijk niet moeilijk viel. Zij is, net als onder
meer Centrum Management Utrecht en de meeste
horecaondernemers, een voorstander van uitbreiding. Een overweging is dat er voor 2025 een groei
tot 35 miljoen toeristische en zakelijke bezoekers
per jaar wordt geraamd, wat betekent dat er ‘in
toenemende mate conflicten ontstaan’ tussen voetgangers en het andere verkeer.
Een pleister op de wonde voor de bewoners van de
Binnenstad is dat de route Domplein – Mariaplaats
intact blijft. Fietsers zijn daar ‘te gast’. •

Leuk en leefbaar
Over ‘alles wat met geluid en horeca’ te maken
heeft werden Utrechtse raadsleden laatst in Ecco
bijgepraat. Ellen van Dijk van de gemeente zei dat
het uitgangspunt van de gemeente bij het maken
van bestemmingsplannen is dat het leuk, maar ook
leefbaar moet zijn, ‘en dat is best een worsteling’.
Ze vertelde ook dat de Afdeling Handhaving niet in
de bosjes ligt, maar alleen optreedt bij klachten.
Op grond van alleen geluidsoverlast is in Utrecht
nog nooit een horecazaak gesloten. In enkele andere steden gebeurt dat wel. Van Dijk: ‘Misschien
zijn we te soepel.’ In sommige contracten met
huurders van etages boven een café is opgenomen
dat niet zal worden geklaagd over geluidsoverlast. •

Anne Pols

Klok wordt gerepareerd
Alweer enige tijd staat de torenklok van het
gebouw op de hoek van Janskerkhof en Drift
stil. Dat is niet de bedoeling van Metroprop,
de beheerder van dit rijksmonument. ‘De klok
is ons heel dierbaar’, zegt Leon van Ooijen.
‘We hebben hem in de afgelopen drie jaar een
aantal keren gerepareerd, maar telkens daarna
ging hij vrij snel weer stuk.’
Volgens de website over de huizen op het
Janskerkhof dateert de klok uit 1905, het jaar
waarin levensverzekering Piëtas dit nieuwe
hoofdkantoor neerzette.
De klok werd ontworpen en uitgevoerd door
de Nederlandse Instrumentenfabriek in Utrecht.
Inmiddels wordt hij aangestuurd via de atoomklok.
Van Ooijen: ‘We kijken nu naar de elektriciteitsvoorziening, misschien is daar iets mis mee.’ •

© Saskia Flesseman
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De drukte op station Vaartsche Rijn
moet nog komen
Over twee jaar zal op station Vaartsche Rijn ook de sneltram naar de Uithof halt houden. Het station is dan ook vooral bedoeld als ‘overstapstation’ om Utrecht Centraal te
ontlasten. Het zou er wel eens flink druk kunnen worden. Maar daarvan is nu – een paar
maanden na de opening eind augustus – nog geen sprake. Op een doordeweekse ochtend
wachten op perron 1-2 om tien over negen achttien meest jonge reizigers op hun trein
richting Utrecht Centraal. Aan de overkant op perron 3-4 stappen er even later vierentwintig uit.
De eerste twee reizigsters die we aanspreken, zijn
wat confuus. De een heeft haar trein net gemist
(‘terwijl ze anders bijna altijd een paar minuten
te laat zijn’), de ander is een station te vroeg
uitgestapt. Ze moest naar Lunetten en een medereizigster zei dat ze bij het eerste station moest
uitstappen.
Maar voor de rest niets dan lof. De meeste mensen
wonen of werken hier in de buurt en zijn komen
lopen. En een aantal anderen die wel van wat
verder komen, prefereren de overzichtelijkheid
en de rust van dit nieuwe station boven de chaos
van Centraal. Plus de riante fietsenstalling. ‘Een
verademing! Laatst was de fietsenstalling aan de
Jaarbeurskant weer eens vol en miste ik de trein
naar mijn werk. Utrecht profileert zich als fietsstad,
dan is het een schande dat je je fiets niet in de
buurt van het Stadskantoor kwijt kunt.’
Eén passagiere is bijzonder in haar nopjes. ‘Ik reis
elke dag van Amsterdam Bijlmer naar mijn werk
hier én moet bovendien regelmatig naar Rhenen.
Beter had ik het niet kunnen krijgen.’ Een ander
heeft gemengde gevoelens: ‘Ik doe dit voor de
eerste keer, en het is prettig hier te kunnen uitstappen, maar ik kon in Geldermalsen geen kaartje
met bestemming Utrecht Vaartsche Rijn uit de
automaat krijgen en betaal dus eigenlijk te veel.’
Nog ruimte genoeg © Saar Rypkema

Stedelijke dynamiek
De nieuwheid straalt van het station af. Het
doorkruist weliswaar het perspectief vanuit de stad
richting watertoren, maar qua functionele schoonheid kan het de toets der kritiek goed doorstaan:
breed uitgevouwen, net niet symmetrisch, strakke
lijnen, overzichtelijk. Ooster- en Westerkade
worden mooi aan de zuidkant afgesloten. Alleen
de bestrating onder het viaduct kan strakker en
mooier: alsof de stenen nog maar voorlopig neergelegd zijn.

© Saar Rypkema

Boven, op de perrons, kom je in een andere
sfeer. De stad ligt aan je voeten, maar je merkt
niets van de stedelijke dynamiek. Ondertussen
rijden de sprinters af en aan: achtmaal per uur
richting Utrecht Centraal en verder, viermaal naar
Driebergen/Rhenen en naar Den Bosch/Tiel/Breda.
Het spoorboekloze tijdperk lijkt hier al aangebroken. Wel even goed opletten welk perron je
moet hebben. Geen roltrap, wel twee liften. Op
straatniveau staan de kwetsbare elektronische
schermen met de vertrektijden; één scherm werkt
vandaag niet.
De onderdoorgang is heel breed en heeft een
laag plafond. In het midden stroomt het donkere
water waar de gewichtige pijlers in verzonken
zijn; zij torsen de spoorbrug. Bijzondere ruimtelijke effecten zijn het resultaat, het halfopen
gebouw oogt zeer geschikt als decor voor een
zwart-witfilm. Als een massieve intercity boven je
hoofd voorbij dendert, blijft de verwachte herrie
uit: een sonoor zuigend geluid, niet meer dan
een storm in een glas water.
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Laag parkeertarief
Op de loopbrug bewonderen we de foto’s van het
oude station Utrecht Jeremie, dat hier tussen 1893
en 1935 was. Wát een drukte voor de slagbomen!
De uitbater van de fietsenstalling is vriendelijk,
maar terughoudend. Geen naam, geen foto’s,
eerst toestemming van NS. De stallingruimtes zijn
modern en ruim. Met je OV-chipkaart is het snel
en eenvoudig inchecken, de eerste 24 uur gratis,
net als bij grote broer Centraal. De tarieven van
de ruime autoparkeergarage zijn voor Utrechtse
begrippen laag: € 6,41 voor een avond van 19.00
- 0.00 uur. Maar NS is er nog niet in geslaagd de
overige ruimtes te verhuren. Een kwestie van tijd,
lijkt ons: de ‘lichte horeca’ en de winkels zullen er
op termijn vast wel komen. •

Lang gewacht, toch
gekregen
Vaartsche Rijn is het zevende nieuwe station
dat Randstadspoor – ‘frequent reizen binnen
stadsagglomeraties’ – heeft geopend. Het
zat al twintig jaar in de pen, maar liet op zich
wachten. Eerst moest de verdubbeling van het
spoor klaar zijn, zodat de intercity’s en sprinters
gescheiden langs het nieuwe station konden
rijden.
Verwacht wordt dat de Ooster- en Westerkade,
waarvoor herinrichtingsplannen klaarliggen,
dankzij het station steeds levendiger zullen
worden. Er is al heel wat nieuwe, goedlopende
horeca. Het restaurant op de hoek waar binnenkort de sterkok van Karel V zijn geluk gaat
beproeven, heeft sinds kort een nieuwe naam:
Gare du Sud. •

Minder sociale woningen
In snel tempo komen er in de Binnenstad woningen bij, maar het aantal sociale woningen groeit
niet mee. Dat daalt zelfs, omdat woningbouwverenigingen huizen in de Binnenstad voor veel
geld van de hand doen, om er in andere wijken meer woningen voor terug te bouwen.
Voor wie zich zorgen maakt over sociale tweedeling is het een verkeerde ontwikkeling. De gedachte is dat dikke en dunne portemonnees beter bij
elkaar in één buurt kunnen wonen, zodat ze elkaar
nog eens spreken. Bovendien hebben mensen
met weinig geld ook recht op een goed huis in
een vertrouwde wijk. Het is oneerlijk als zij door
het totaal ontbreken van betaalbaar aanbod geen
kans hebben op een (ander) huis in bijvoorbeeld
de Binnenstad.
Op de vooravond van een debat over tweedeling
in theater Stefanus in Overvecht stond Reijnder
Jan Spita, manager volkshuisvesting van corporatie
Portaal, in het AD/UN. Hij zei dat arm en rijk wat
hem betreft niet naast elkaar hoeven te wonen.
‘De ongedeelde stad is er niet meer in het gebied
binnen de singels, en daarom hoeven we niet
rouwig te zijn. We moeten niet doen alsof het
wonen in de Binnenstad het grootste goed is, er
niet krampachtig vasthouden aan sociale woningbouw. Als ik er hier eentje kan verkopen en voor
dat geld er twee kan terugbouwen in Leidsche Rijn
of Hoograven, dan doe ik dat. Elke sociale woning
in Utrecht is er één.’
In de Binnenstad zijn 1535 corporatiewoningen
(zie ook bladzij 16, ‘Scheefwoners’), in Amsterdam
binnen de singels 47.000. De Huurdersvereniging
Amsterdam heeft met de gemeente en de corporaties de afspraak dat het aantal sociale huurwo-

ningen in de Binnenstad in tact blijft. In Utrecht
past Portaal een truc toe om te kunnen zeggen dat
het aantal sociale woningen in de Binnenstad niet
afneemt. Het zuidelijke deel van Pijlsweerd, waar
veel gebouwd wordt, rekent zij tegenwoordig ook
tot de Binnenstad. •

Catharijnehuis blijft in steeg
De dagopvang voor dak- en thuislozen blijft in de
Catharijnesteeg (tussen Nieuwegracht en Lange
Nieuwstraat). De gemeente zocht twee jaar naar
betere huisvesting, maar vond niets geschikts. Ongeveer dertig bezoekers van de dagopvang protesteerden bij het stadhuis tegen deze uitkomst. Zij vinden
dat de gemeente haar best niet deed. Ook de buurt
is zeer teleurgesteld.
Op verzoek van de directie van de Stichting Dagopvang Utrecht (SDU) ging de gemeente in 2014
op zoek naar een nieuwe lokatie. De opdracht was
moeilijk: 150 vierkante meter extra ruimte, plus een
omheinde tuin, waarin de bezoekers een sigaretje
kunnen roken. Er moest ook plaats zijn voor de Stichting Relaese (inmiddels in de SDU opgegaan).,
In het Catharijnehuis kwamen de eerste jaren na de
opening ongeveer veertig bezoekers per dag. Dat
aantal liep daarna flink op. Het is er vaak stampvol. •
Charles Crombach en Erik van Wijk

‘Laat zoveel mogelijk groeien en bloeien’
Als er iemand is die de ontwikkelingen in en rond de Utrechtse Binnenstad goed heeft gevolgd, dan is het wel Annemiek Rijckenberg.
Acht jaar was ze raadslid voor GroenLinks en zeven jaar wethouder
voor Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing, met als speciale aandachtspunten Leidsche Rijn, architectuurbeleid en participatie
van bewoners. Daarna was ze onder meer zes jaar voorzitter van de
Welstandscommissie in Amsterdam en tien jaar lid van de Raad voor
de leefomgeving en infrastructuur.
Rijckenberg: ‘Het unieke van Utrecht
is dat de gemeente zich totaal heeft
overgegeven aan de dadendrang
van projectontwikkelaar Bredero. (En
daarna aan Corio – nu Klépierre.) Natuurlijk moet ik toegeven dat Hoog
Catharijne een succes is geworden.
Het betekende helaas flinke kaalslag,
maar tegelijkertijd werd de toeloop
naar de Binnenstad sterk bevorderd.
Zo is voorkomen dat de winkelketens alle ruimte in het oude centrum
opsoupeerden. Er is enorm veel geïnvesteerd in de Binnenstad en talloze
monumenten zijn gerestaureerd.
Toen ik in 1994 wethouder werd,
ging de stad groeien door Leidsche
Rijn. HC moest worden opgeknapt
en uitgebreid. De visie op de Bin-

nenstad ging uit van de zogeheten
poorten van de stad. Dat zie je nu terug in de nieuwbouw van Zijdebalen,
Oudenoord, Gruttersdijk. De meest
spectaculaire verandering doet zich
natuurlijk voor aan de Zuidpoort van
de Binnenstad: Ledig Erf, Ooster- en
Westerkade, de kop van Hoograven,
de Helling, station Vaartsche Rijn.
Jebber, de ontwikkelingspoot van
SSH, doet uitstekend werk in het gebied van de Helling. De nieuwbouw
blijft ruig en stoer, deels industrieel.
Er wordt menging van functies
gerealiseerd, wat in nieuwbouw altijd
erg ingewikkeld is. Dat levert nieuwe
woonvoorzieningen en volop kansen
voor jonge ondernemers op.’

Opbouw van onderaf
‘Alles heeft tijd nodig, dus je moet
geduld hebben en vasthouden aan
goede uitgangspunten. Ik geloof
sterk in een opbouw van onderaf. Vul
niet alles strak in, bied als gemeente
in de ruimtelijke ordening mogelijkheden voor nieuwe initiatieven.
Laat de pioniers – nieuwe bewoners
en bedrijven – een in verval rakend
gebied maar in bezit nemen. Zo krijg
je diversiteit en verschillende functies
in de buurt. Dat roept nogal eens
weerstand op, maar zo ontstaat
ruimte voor onmisbare creativiteit.
Met woonerven en doodlopende
straatjes zorg je voor veiligheid en
levendigheid op straat. Die aanpak
werkt beter dan het standaard laten
ontwikkelen door marktpartijen, dat
zie ik in heel veel steden.
Met de gentrificatie (verdringing van
mensen met lagere inkomens) die
je in de grote steden en met name
Amsterdam ziet, valt het in Utrecht
wel mee. Het ouderwetse café en
het buurtwinkeltje mogen dan
nostalgische gevoelens oproepen,

als buurtbewoners er zelf niks kopen
of consumeren, verliezen ze hun
bestaansrecht. Dat is een natuurlijk
proces.’
Lagere inkomens
‘Maar de gemeente moet er wel
voor zorgen dat essentiële faciliteiten
beschikbaar blijven, ook voor lagere
inkomens. Dus sociale woningbouw
behouden in het centrum. De kwaliteit van de horeca verdient steeds
aandacht; de horeca moet gedifferentieerd blijven en ontwikkelingen
als bijvoorbeeld Airbnb moet je onder
controle houden. Maar laat eerst
zoveel mogelijk groeien en bloeien,
en beperk de overlast wanneer die
zich voordoet. Niet andersom. Mijn
conclusie is dat de Binnenstad zich
flink uitgebreid en vernieuwd heeft
en die dynamiek gaat nog door.
Het heeft veel gekost en lang niet
alles wat nieuw gebouwd is, is mooi
geworden, maar al met al is het een
aantrekkelijker en meer gewaardeerd
gebied geworden en tegelijkertijd
gevarieerd en bijzonder gebleven.’•
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Ook de Zeven Steegjes veranderen
deze buurt te verhuren voor € 300 per maand.
De hoge aankoop- en restauratiekosten én de door
de overheid opgelegde verhuurdersheffing dwingen
ons tot meer marktconforme huurprijzen.’

© Gerard Arninkhof

De Zeven Steegjes, gelegen tussen Oudegracht, Catharijnesingel, Geertekerk en Martinuskerk, dreigen hun langste tijd als Utrechtse volksbuurt gehad te hebben met de komst van
‘buitenstaanders’ met een dikkere portemonnee. Behalve ‘echte’ Zeven Stegers woont er
op dit moment ook al wat import, de meesten alleenstaand, en niet rijk. Ze worden studenten genoemd.
De steegjes zijn rond 1860 aangelegd op grond die
de rooms-katholieke kerk verkreeg uit de nalatenschap van Willem de Kock, eigenaar van brouwerij
De Boog op de Oudegracht. Een van de steegjes is
ook naar hem vernoemd. De huisjes waren bestemd
voor mensen die niet in hun levensonderhoud
konden voorzien.
In 1995 nam de Utrechtse Maatschappij tot Stads-

Het ziet er een beetje geïmproviseerd uit, auto’s
aan een draadje. Uit een paal met een blauwe
cirkel van ledlichten komt een stekker die geplugd wordt in een stopcontact van een geparkeerde auto. Soms zijn dat volledig elektrische
auto’s, soms auto’s met een hybride motor.
In de Binnenstad zijn er nu dertien oplaadpunten
en vijf in ontwikkeling. De palen worden gratis
geplaatst op verzoek van bewoners met een
elektrische auto. Terwijl hun auto geparkeerd is,
kunnen pashouders hem opladen en dat kan bij
elk openbaar oplaadpunt.
De gemeente Utrecht heeft zelf al een flink
aantal elektrische voertuigen. Elektrische veegwagens, bestelauto’s voor de bodediensten,
landmeters en elektrische scooters voor de
toezichthouders gaan dagelijks de straat op.
Toekomst: een schonere en stillere stad. De
uiteindelijke kluwen van draadjes zal wel weer
verdwijnen. Net zoals al die auto’s in het inmiddels zorgvuldig gecomponeerde straatbeeld.
Auto’s… dat is zó jaren zeventig.
Oplaadpunt © Kateleine Passchier

herstel (UMS) de huisjes over van de gemeente, die
plannen had ze te slopen omdat ze in slechte staat
waren. Stadsherstel vond het van belang dat de
sociale woningen in deze buurt behouden blijven.
UMS heeft als doelstelling restauratie en behoud
van monumenten.
Nu, twintig jaar later, zegt Johan Blom, directeur
van UMS: ‘Het is niet meer mogelijk om huisjes in

In de rij
‘De tijd dat leeggekomen woningen voor dezelfde
lage huur automatisch toegewezen werden aan
kinderen, neven en nichten van de huidige bewoners, ligt achter ons. Iedereen die ingeschreven staat
en voldoet aan de eisen voor een woning, komt in
aanmerking. De weinige grotere huizen zullen zelfs
in de vrije sector verhuurd gaan worden’.
De hogere huren leiden ertoe dat de kinderen van
de huidige bewoners vaak kiezen voor een groter
huis met een tuin in een randgemeente of Leidsche Rijn, waar je de auto gratis voor de deur kunt
parkeren. De wachtlijst van kinderen van bewoners
wordt steeds korter; de kansen voor ‘buitenstaanders’ nemen toe. Volgens de Zeven Stegers is er veel
animo: ‘Vroeger wilden ze hier niet gezien worden,
en nu staan ze in de rij om hier te wonen, die yuppen, ’zegt een buurtbewoonster.
Begrip voor de hogere huren voor nieuwe bewoners
is er wel, als men de huur van huidige bewoners
maar met rust laat.
De oude en nieuwe bewoners zullen aan elkaar
moeten wennen. De straatjes zijn nauw en de
muren zijn dun. Geluidsoverlast is er snel. ‘Laatst
hebben we om twee uur ’s nachts nog tegen
Willem (verzonnen naam) gezegd dat hij de stereo
zachter moest zetten omdat we vroeg op moesten,
maar ho maar.’
Soms is er ook niet al te veel begrip: ‘Die yup aan
de overkant zei laatst dat we naar binnen moesten
gaan toen we op straat stonden te praten, omdat
ze hier voor haar rust woont. Nou, als je rust wilt ga
je maar in een hutje op de hei zitten.’ •

Aan een draadje

Elaine Vis
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Je werkplek delen met een zwerfwerker
Ze is hier vandaag voor het
eerst. Om negen uur begon ze,
en ze wil blijven tot het einde
van de middag. Het is nu elf uur,
en de eerste twee uur bevielen
haar goed.
Sophie Albers woont in een kamer op
het Wed en heeft vandaag haar laptop
meegenomen naar Seats2meet in
Hoog Catharijne. In een grote centrale
ruimte in dit centrum met achttien
zalen en zaaltjes kan zij kosteloos
werken in een prettige, rustige omgeving, en straks uitgebreid lunchen
voor vijf euro. Vandaag, het is vrijdag,
zijn er nog een stuk of veertig mensen,
allemaal met een laptop. Op andere
dagen is het, zo vertelt servicemedewerker Sonja Hermans, meestal een
stuk drukker. ‘We hebben wel eens
honderd man.’
Via internet heeft Sophie Albers opgegeven dat ze vandaag wilde komen.
Als tegenprestatie voor de gratis
werkplek moest ze invullen wat haar
werkterrein is, en ervoor openstaan dat
andere bezoekers haar misschien om
raad komen vragen. Anders gezegd: je
betaalt met je sociale kapitaal.
Haar kamer op het Wed is ongeschikt
om te werken, vindt Sophie, die sinds
een paar dagen een nieuwe baan
heeft bij een adviesbureau dat geen
eigen kantoor heeft. Ze zou – zoals
heel wat mensen doen – ook met haar
laptop naar een koffietent kunnen
gaan. ‘Maar dat is onrustiger, daar
is muziek, soms heb je geouwehoer
om je heen van mensen die een dagje
Utrecht doen.’
Interessant profiel
Aan de lange tafel bij de bar vertelt
Nynke Willemsen van Seats2meet
dat het idee om kosteloos stoelen
aan te bieden ontstond, toen er na
de financiële crisis van 2008 ruimte
overbleef in het zalencentrum. Met de
introductie van de ‘Serendipity Machine’ (een website en smartphone-app
om nieuwe mensen te ontmoeten) in
2013 werd het mogelijk verrassende
zaken te vinden die anders onvindbaar
en onvermoed blijven. Nynke: ‘Bij het
online boeken van een stoel beschrijf
je bij je profiel waar je die dag aan
werkt. Als je wilt netwerken, dan druk
je op je laptop op de knop ‘Kopje koffie’ bij een ‘co-worker’ met een voor
jou interessant profiel.’
Inmiddels heeft het Utrechtse initiatief
navolging gekregen op 160 plekken, in
25 steden: van Cairo en São Paulo tot
Tokyo aan toe. Dat is heel organisch
gegaan. Nynke laat een wereldkaart
zien waar werknomaden ‘cool works-

Esmee, Elsje en verslaggever Onno Reichwein in het ‘Stadshuisje ’ © Saar Rypkema

paces’ kunnen markeren: ‘Die plekken
krijgen een seintje en kunnen zich bij
Seats2meet aanmelden. Traditionele
bedrijven als Makro en Achmea, maar
ook scholen en bibliotheken, bieden
Seats2meet aan omdat ze daardoor
dynamiek en inspiratie aan hun netwerk kunnen toevoegen.’
Vol trots vertelt Nynke over het nieuwe
initiatief Seats2meet for Locals, dat dit
jaar in Utrecht als proef van start ging.
‘We willen de overvloed aan unieke
werkplekken bij mensen thuis met
benutbaar sociaal kapitaal verbinden.’
Kosteloos en met wifi, maar wel
op door aanbieders gestelde tijden
en voorwaarden: bijvoorbeeld met
koffiebijdrage. Als het aan Nynke ligt,
vervult het digitale platform straks een
sociale functie: ‘Zo kan een Syrische
journalist misschien tijdelijk bij een
Utrechtse journalist aan zijn bureautje
aanschuiven.’
Huismus
Ik neem de proef op de som en boek
een werkplek voor woensdagmiddag
in het ‘Stadshuisje’ in de Schalkwijkstraat. Bij mijn profiel voeg ik toe:

‘stukje schrijven over Seats2meet for
Locals’. Ik klop aan bij een schattig
monumentenpandje. Esmee Keuren en
Elsje Brussee, twee grafisch ontwerpsters, doen open en installeren me
op mijn werkplek. Gevraagd naar de
ervaringen met Seats2meet for Locals
zegt Esmee: ‘Ons avontuur werkt, wat
we geven, komt op de meest onverwachtse manieren terug. Marjolein,
kinderboekenschrijfster, en Susanne,
online duizendpoot, kwamen hier zo
binnen op een kosteloze plek, maar
zijn inmiddels vaste ‘bewoners’ met
wie we diverse projecten samen doen.’
Ik blijf tot het eind van de middag om
het stukje af te schrijven. Voor de huismus die ik ben, een beetje onwennig.
Maar het bevalt zo goed dat ik graag
een keer terugkom.
Werkplek thuis aanbieden op
Seats2meet for Locals? Overleg dan
met nynke@seats2meet.com.
Dick Franssen schreef de inleiding.
Zijn co-werker Onno Reichwein sprak
met Nynke op de flexplekken bij
Seats2meet Utrecht CS en interviewde

in het ‘Stadshuisje’ van Seats2meet for
Locals in de Schalkwijkstraat Esmee en
Elsje. Hij maakte het artikel op deze
locaties ook af. •

Fietsbezorgers
Fietsstudenten met een grote roze
koeltas op de rug zijn niet meer weg
te denken uit het straatbeeld. Soms
irriteren ze door hun rijgedrag, maar ze
passen in een economisch plaatje: mensen laten steeds meer maaltijden via internet aan huis bezorgen. Er fietsen op
drukke dagen zo’n 120 bezorgers door
de stad, meldde het AD onlangs. Daar
waar scooters via het sinds kort beursgenoteerde thuisbezorgd.nl (beursnaam
Takeaway.com) vooral rijden voor
pizzeria’s en snackbars, werken nieuwe
spelers zoals Foodora en Deliveroo ook
voor traditionele restaurants. Zij hebben
de koeriers zelf in dienst, wat de uitbundig ogende ‘fietsreclame’ verklaart.
De fiets heeft een vriendelijker imago
dan de scooter, zo meent men bij deze
bezorgconcerns. •

8
Onno Reichwein

Binnenstad krijgt zusje

De megabioscoop, één van de trekkers in de ‘Nieuwe Binnenstad’, gaat deze winter open. De zoektocht naar honderd man personeel is begonnen. © Rop van der Lingen

Tot ik dit stukje ging schrijven, wist ik niet dat de wijk Binnenstad over stations- en beursgebied heen reikt tot aan het Merwedekanaal. Voor mij was dat gebied een blinde vlek,
met – buiten beurs, bus en trein – weinig vertier. Nu ik er sinds het nieuwe Stadskantoor
vaker kom, ervaar ik hoe dynamiek en herrie zich naar ‘de andere kant’ van het Stationsgebied verplaatst hebben. De komende decennia verrijst hier een modern centrum als
‘contramal’ van de historische Binnenstad. Dat is nodig omdat Utrecht tot 2030 wil groeien
van 330.000 naar 400.000 inwoners, de regiofunctie toeneemt, en nu al driekwart van de
Utrechters aan de westkant van de stad woont.
De gemeente wil – volgens ambities uit de nota
‘Healthy Urban Boost’ – onder de werktitel ‘Beursgebied’ er ‘duurzame stadsverdichting’ ontwikkelen. Dit wil zij verwezenlijken op acht hectare
grond die ze in 2023 van de Jaarbeurs krijgt in ruil
voor een parkeerterrein aan de overkant van het
Merwedekanaal. Tevens wil ze onder de werknaam
Lombokplein het Westplein van verkeersplein omvormen tot verblijfsplein. In aanloop naar het aanbieden van de Structuurvisie aan de raad, zomer
2017, organiseerde de gemeente op 24 september
een evenement. Driehonderd belanghebbenden
bespraken hier aan de hand van zeven aangereikte
thema’s de uitdagingen, vragen en dilemma’s. Hier
een impressie van uw verslaggever.
Karakter
Voor Lombokplein ligt aansluiting bij het multiculturele, historische karakter van Lombok voor de
hand, evenals verbinding met het nieuwe centrum,
de doorgetrokken Leidsche Rijn en de historische
Binnenstad. Het vernieuwde Jaarbeursplein en
het geplande Beurskwartier moeten nog identiteit
verwerven: gedurfd ontwerp, met inbegrip van
publiekstrekkers, moet een dynamisch stedelijk
centrum doen gedijen. Dit is de mogelijkheid bij
uitstek om de krapbemeten historische Binnenstad
van de immer uitdijende evenementen te ontlasten. Maar willen we wel naar ‘de overkant’ voor
de Parade of de centrale warenmarkt?
Goed mixen
Stedelijke verdichting is niet enkel zo veel en zo

hoog mogelijk bouwen, het streven is vooral een
zo groot mogelijke variëteit aan wonen, werken en vermaak. Kleinschaligheid op het gebied
van winkels – zowel op voorzieningenniveau als
boetiekwinkeltjes – en horeca is favoriet. Er is behoefte aan veel woningen (2000 tot 4000), maar
ook aan grote diversiteit: van dure dakappartementen tot sociale woningbouw. Maar welke
verhouding is wenselijk, lonend en betaalbaar?
Verbinden
Auto’s moeten wijken. Fietsen en wandelen gaat
over twee hoofdassen: een groene Croeselaan
– zonder doorgaand autoverkeer – en diagonaal
daarop de Centrumboulevard, de vermaaksas die
van het Merwedekanaal via het Beurskwartier
en station Utrecht Centraal naar het Vredenburg
loopt. Een fijnmazig netwerk van groene water-,
wandel- en fietsroutes verbindt het hele gebied.
Een fietstunneltje vanaf de Nicolaas Beetsstraat
en een waterbus die een rondje Singel, Leidsche
Rijn en Merwedekanaal doet, maken de grens
tussen de historische Binnenstad en het nieuwe
centrum meer doorlaatbaar. Maar moeten huizen
aan de Croeselaan gesloopt worden om het
Beurskwartier met het spoorgebied en de Moreelsebrug te verbinden?
Ooghoogte
Fietsers en wandelaars moeten veel variatie ervaren. Als woningentrees, bevoorrading en blinde
gevels naar andere niveaus worden gebracht,
dan kan op de begane grond een voor passan-

ten uitnodigende omgeving worden gecreëerd.
Beperkte winkel- en horecagelegenheden kunnen
zo afgewisseld worden met visueel aantrekkelijke
groene openbare ruimtes en met publiekstoegankelijke werkplaatsen van beginnende ondernemers en kunstenaars. De vraag is hoe dat laatste
te financieren.
Nul op meter
De hoge ambitie energieneutraal te worden,
moet worden waargemaakt door vernieuwende
toepassingen van energieopwekking en -besparing. Alle daken vol zonnepanelen levert slechts
tot 30% van de energiebehoefte, en laat geen
plaats meer voor stadslandbouw en daktuinen.
Duurzaam moet, maar niet ten koste van verblijfsplezier. Als alternatief kan duurzame energie
van buiten – bijvoorbeeld door aandelen in windmolenparken – betrokken worden. Maar is dat
niet een ongewenste vorm van ‘afkopen’?
Gezonder
Duurzame ontwikkeling betekent ook een gezonder leefklimaat. Groen absorbeert CO2 en maakt
mensen gezonder en vriendelijker. Groene fietsen wandelpaden verleiden tot beweging. Groene
plekken en parken nodigen mensen – met
verschillende achtergronden – ertoe uit elkaar te
ontmoeten. Maar hoe de (sociale) veiligheid te
waarborgen?
Meedenken
De gemeente moet leidinggeven en lef tonen,
en burgers in staat stellen het nieuwe centrum
mee vorm te geven. De afgelopen bijeenkomsten merkte ik dat witte, middelbare mannelijke
professionals oververtegenwoordigd waren. Wie
doorbreekt dat? Eind 2016 komt er weer een
stadsgesprek. Informatie op www.cu2030.nl, of
bezoek het Stadslab in het Stadskantoor. •
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Stad met de mooiste maquettes
Stadsarchivaris Samuel Muller Fz
trapte eind negentiende eeuw
ongenadig tegen de plaatselijke schenen. Hij had Utrecht
de ‘Koningin der dode steden’
genoemd en dat viel dus niet in
goede aarde bij de autoriteiten.
Na een stevige discussie, want
Muller was internationaal een
gezaghebbend vakman, gaf
hij toe dat zijn denigrerende
oordeel betrekking had op het
verleden. Inmiddels was de stad
bezig aan een revival.
De autoriteiten hadden deels gelijk.
Sinds de reformatie en de bloei van
Amsterdam was de eens zo trotse
kerkenstad weliswaar verschrompeld
tot rancuneus conservatisme. Er wilde
weinig groeien, behalve orthodox
calvinisme. Maar de spoortrein had
nieuw leven gebracht en sinds1870
was de Oudegracht zelfs een befaamde winkelpromenade, die aan
Brussel kon tippen.
Toch konden de funshoppers van
destijds de stad nog niet uit het
moeras trekken. Ook de Jaarbeurs,
opgericht in 1916, had slechts
incidenteel effect. Tot ver in de jaren
vijftig ging in ondernemerskring de
mop van twee beursbezoekers die
tevreden in een bar zitten, maar om
elf uur moeten opstappen, omdat de
barman in Amsterdam nog een pilsje

wil drinken. ‘Het mooiste aan Utrecht
is de trein naar Amsterdam’, was het
adagium van de criticasters.
Ruimte voor de auto
De stilstand van Utrecht, ook in
geestelijk opzicht, bleef legendarisch,
waarover menig schrijver en dichter
tussen de wereldoorlogen verslag
deed. Hoogstens diende zij als springplank voor losgeslagen zuidelijke katholieken naar Holland, zoals de kring
rond het blad De Gemeenschap.
Pas in 1954 mocht ‘de stad met
de mooiste maquettes’, zoals de NRC
sneerde, eindelijk groeien.
Het Amsterdam-Rijnkanaal was net
geopend, hetgeen revolutionaire
perspectieven zou bieden. (Dit bleek
een misvatting, want de boten
voeren vooral langs de stad.) Voorts
kwam er na veertig jaar lobbyen een
grote grenswijziging, waardoor het
grondgebied van Utrecht ruimschoots
verdubbelde. Jarenlang had de stad
op slot gezeten en waren de kapitaalkrachtigen uitgeweken naar de
omliggende bossen. Nu hoopte het
gemeentebestuur ze terug te kunnen
lokken. Daartoe werd alle ruimte gegeven aan de auto, zoals overigens in
heel Nederland toen gebruikelijk was.
Op instigatie van de ANWB zou de
gerenommeerde Duitse verkeersdeskundige Max Feuchtinger, geschoold

Ton Verweij

De lijst van
Theo Poort
Dagelijks plukt wijkraadsraadslid Theo Poort de
aanvragen voor horecavergunningen, woningsplitsing, kamerverhuur, en bestemmingsveranderingen van de website www.overheid.nl. Hij
maakt er overzichten van die hij rondstuurt aan
zijn mede-raadsleden. De lijsten kunnen van pas
komen om ontwikkelingen in het juiste daglicht
te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwel ongebreidelde toename van het aantal horecagelegenheden en ook aan het meer en meer splitsen
van woningen. Poort: ’De differentiatie in het
winkelbestand van de Binnenstad dreigt verloren
te gaan; het beeld wordt in toenemende mate
beheerst door horeca in allerlei vormen en door
modewinkels, met hier en daar nog een enkele
telefoonwinkel’. En intussen neemt het aantal
bewoners van de Binnenstad al maar toe: ‘waren
het er in 1975 nog ongeveer vierduizend, nu zijn
dat er bijna 18.000. En meer bewoners betekent
ook: meer fietsen, meer bezorgdiensten, enzovoort. De druk wordt steeds groter’. •
© Sjaak Ramakers

in het repareren van gebombardeerde
steden, een verkeersplan voor de
stad maken. Hij bepleitte reusachtige
verkeersdoorbraken en het dempen
van de singels. ‘Utrecht dreigt het
proefkonijn te worden van de verkeersslavernij, waardoor het hele land
wordt ontluisterd’, waarschuwde
de Utrechtse schrijver/journalist
dr P.H. Ritter jr. Voor de stad werd
1955 zelfs het ’rampjaar’, memoreerde
het Jaarboek Oud-Utrecht in 1973.
Invasie van jongeren
Er ontstond massaal verzet, waardoor
er voorlopig niets gebeurde. Maar
de stad veranderde wel. Dankzij
de grenswijziging van 1954 kon
er gebouwd worden in Overvecht,
Kanaleneiland en Hoograven. De
geboortegolf ging studeren, wat in
de jaren zestig tot een invasie van
jongeren leidde, terwijl veel autochtone Utrechters vertrokken naar de
groeikernen Nieuwegein, Maarssenbroek en Houten. In 1970 veroorzaakte dat een aardverschuiving in
de plaatselijke politiek. Er kwam
een omslag in het denken over de
stad. Niet meer louter economische
functies, zoals winkels en kantoren,
stonden centraal, maar ook wonen
en uitgaan kregen aandacht.
Maar in 1970 was de grootste
aanslag op de Binnenstad al aan de
gang. In 1968 begon de aanleg van

Bert Determeijer

de spuikoker die nodig was om de
Catharijnesingel te kunnen dempen.
En in 1970 startte de sloop van het
Jaarbeursgebouw op het Vredenburg. Dit alles ten behoeve van de
bouw van Hoog Catharijne, destijds
het grootste overdekte winkelcentrum
van Europa. De bouw van zoveel
beton in een middeleeuwse stad was
zelden vertoond. Utrecht veranderde
definitief.
Januskop
Overigens werd de stad nog steeds
niet voor vol aangezien. In de jaren
tachtig probeerden Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag Utrecht uit
de Randstad te gooien. Dan konden
ze alle rijkssubsidies voor de Randstad met z’n drieën verdelen. De
aanval mislukte, dankzij de inzet van
de rector-magnificus van de universiteit, prof. dr. Hans van Ginkel. De
sociaal-geograaf schetste destijds
de precaire positie van Utrecht: ‘De
ene keer horen we bij de Randstad,
de andere keer bij de provincie. Die
Januskop moeten we koesteren.’
Inmiddels heeft de stad geen keus
meer. Met de bouw van Leidsche Rijn
en het Utrecht Centrum/City/CU/
enz-project is ze de snelst groeiende
stad van Nederland. Dat is toch een
prestatie voor een dode koningin •
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Amsterdam achterna, dat liever niet

Lauk Woltring: ‘Utrecht, pas op’ © Sjaak Ramakers

Hij wilde terug naar de stad, maar niet naar Amsterdam, waar hij heel wat jaren werkte
en woonde. ‘ Amsterdam heeft zoveel laten gebeuren dat de aardigheid er voor mij af is.
Daarom kozen we voor Utrecht. Het is hier een stuk beter, maar we moeten oppassen dat
we niet dezelfde kant op gaan. Helaas heb ik het gevoel dat het gemeentebestuur niet
voldoende alert is. Het kan van Amsterdam leren, maar ik betwijfel of het er tijdig bij is.’
Lauk Woltring, 69 jaar, gedragsdeskundige, woont
sinds vijf jaar met zijn vrouw in een bovenhuis in
de rustige Geertestraat. De laatste tijd roert hij
zich flink in zijn nieuwe woonplaats. Hij neemt
het woord vanaf de publieke tribune tijdens een
wijkraadsvergadering, hij vraagt spreektijd aan op
de bijeenkomst Bühne Binnenstad. Zijn boodschap
luidt steeds hetzelfde: Utrecht pas op.
Hij zag Amsterdam de laatste tijd hard achteruit
gaan door wat hij noemt ‘een woekering van
hotels, coffeeshops en Airbnbs, de enorme toename van het toerisme, en de verandering van de
samenstelling van de bevolking.‘
‘De mensen met lagere inkomens zijn de Binnenstad uitgedrukt. Hele woonblokken zijn in handen
van financiële professionals van de Zuidas en een
bepaald slag buitenlanders, die veel verteren en
een heleboel noten op hun zang hebben. Het
gevolg is: veel dure cafe’s en uitgaansgelegenheden, of op rugzaktoeristen mikkende goedkope
café’s en restaurants. Allemaal erg leuk, maar het

evenwicht ontbreekt. Amsterdam was vroeger
brutaal met een knipoog. Nu is de stad brutaal
met een elleboog.’
Utrecht heeft volgens Woltring het grote voordeel dat het geen mega-attracties heeft, zoals
het Anne Frankhuis en het Rijksmuseum: ‘Het
toerisme is hier daarom fijnmaziger. Maar het is
natuurlijk wèl zo dat onze Binnenstad veel kleiner
en lichter is. Wat we hebben is prachtig, dat kun
je niet bevriezen, maar de balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven, daarom gaat het’.
Verder en verder
Woltring: ‘Behalve in het hart van het winkelgebied is de drukte in Utrecht nog niet buitensporig. Maar om te voorkomen dat het uit de hand
loopt en het aantrekkelijke van Utrecht door de
ellendige marktwerking verdwijnt, moet je niet
afwachten maar nú je maatregelen nemen: goede
controle op Airbnb’s, de festivalisering beteugelen,
stoppen met de verkoop van woningwetwoningen,

strengere regels voor splitsen en omzetten van
woningen, en de reclameborden van de trottoirs
halen want overal waar ze staan zie je stuwing
van voetgangers, die dan weer ruzie krijgen met
fietsers.’
Geluidsoverlast beperken is voor hem ook een
zeer belangrijk punt: ‘Langzamerhand wordt het
de bewoners verweten dat ze de herrie in de
weg staan’. Hij pleit voor duidelijke meetpunten,
monitoren en handhaven. Fraaie toezeggingen
zijn niet genoeg.
Lauk Woltring verbaast zich over de gang van
zaken met het Vredenburgplein. De marktkooplui
willen daar geen kunstwerk of fontein omdat
dat ten koste gaat van een aantal kramen. ‘Het
gemak waarmee men deze lieden zoveel ruimte geeft is onbegrijpelijk. Zij drukken andere
gebruikers weg van wat een mooi stadsplein had
moeten worden’.
De plannen om het voetgangersgebied te vergroten vindt hij slecht. ‘Want dan gaat het natuurlijk
verder en verder, met als gevolg dat je als Binnenstadsbewoner met de fiets geen boodschappen
meer kunt doen.’ •
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Wat is er aan de hand met die torens?
Een lezer (S. Ramakers) vraagt de redactie
waarom de Klaaskerk twee torens heeft. Hij
stelt ook nog een tweede vraag: waarom zijn
de torens zo verschillend?
Op vraag 1 is het antwoord kort: wij weten het niet,
niemand schijnt het te weten. Als het bekend was,
zou je het wel kunnen vinden in het onvolprezen
Utrechts Documentatiesysteem (www.documentatie.org). De Klaaskerk dateert uit de twaalfde eeuw
en is gebouwd als parochiekerk. Dat hij twee torens
kreeg, is zeer ongewoon. Waarschijnlijk wilde de
architect nu eens iets geheel anders. Maar hij ging

niet zo ver dat hij twee van elkaar verschillende
torens ontwierp. Integendeel: ze waren identiek.
Bouwhistoricus Th. (Theun) Haakma Wagenaar
publiceerde in 1973 plaatjes van de kerk zoals hij
er in het begin moet hebben uitgezien. In dunne
potloodlijntjes toont hij ook de latere omvang van
de kerk, plus de verandering van de zuidelijke toren.
Tussen 1581 en 1586 werd die toren verhoogd
om er een klokkenspel in te kunnen hangen. Een

echt carillon, gegoten door de gebroeders Hemony,
kwam er rond 1650 voor in de plaats. In de vorige
eeuw zijn er nog twee kleinere klokken en een
basklok aan toegevoegd.
Van de noordelijke toren stortte de spits in 1674
bij de grote storm in. Hij werd vervangen door de
huidige lage afdekking. (Meer weten: 38 pagina’s
met informatie op documentatie org.) •

© Saskia Flesseman

Ben Nijssen

Ongewenst straatleven
Verslaafden, jongeren met ongewenst gedrag,
bedelaars, verwarde mensen, opdringerige
muzikanten. Om die groepen ging het dit
najaar tijdens een bezoek van een delegatie
van de gemeenteraad aan de Binnenstad.
Het thema was ‘straatleven’ en met name het
ongewenste straatleven.
De Binnenstad trekt van nature veel mensen met
problemen aan. Bovendien is er een categorie die
naar de Binnenstad komt omdat daar veel instellingen zijn die zorg bieden. Zorg verlenen aan op
straat verkerende personen is in veel gevallen trouwens een zeer moeizame zaak. Niet alleen hebben
die mensen zelf niet altijd behoefte aan zorg, ook
staan allerlei plaatselijke en landelijke regels zorgverlening soms in de weg. Hier ligt, zo werd tijdens
het bezoek geconstateerd, een taak voor politici.
Betere muziek
Bewoners van de Binnenstad, met wie de deputatie
praatte, hadden kritiek op de begeleiding door de
zorginstellingen. Als positieve uitzondering noemden ze het Leger des Heils dat overlast gevende
personen bij klachten aanspreekt en zich niet eerst
afvraagt of het wel een patiënt van hen is.
Bedelaars kunnen alleen aangesproken worden als
er sprake is van hinderlijk gedrag. Bedelen op zich

is niet verboden. In het algemeen is het zo dat de
politie inschat hoe zwaar overlast is en of zij zelf of
handhavers er naar toe gaan. Muzikanten mogen
onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld niet
langer dan een bepaalde tijd op één plek) spelen,
maar de gemeente stelt geen kwaliteitseisen.
Aanwezigen pleitten toch voor meer diversiteit van
muzikanten en meer kwaliteit omdat betere muziek
als minder storend wordt ervaren. Voorbeelden
daarvan zijn er in Londen en New York. In Utrecht
hebben 192 straatmuzikanten een vergunning.

Kytopia laat van zich
horen
Omwonenden van het NV-huis op de Oudegracht
vinden dat Kytopia, de nieuwe tijdelijke gebruiker,
qua geluidsoverlast de vorige gebruiker, Tivoli,
ruimschoots naar de kroon steekt. ‘Ook overdag
worden wij nu geconfronteerd met muzikanten die
met open raam talloze loopjes en rifjes tot in het
oneindige oefenen’, voegen zij eraan toe.
In een ‘zienswijze’ raden Hilda Stafleu, Ruud Gubbels,
Elly Vreeburg en René Sanders de gemeente aan in
het bestemmingsplan voor het NV-Huis een maximale
geluidsproductie van bijvoorbeeld 40 decibel vast te
leggen.

De zienswijze is een dag te laat ingediend, en niet
meer officieel in behandeling genomen, maar wél
aan de gemeenteraad doorgegeven.
De vier omwonenden maken zich zorgen omdat
de gemeente bij de op handen zijnde verkoop van
het gebouw bonuspunten geeft aan een koper die
Kytopia inpast in zijn plannen. Ze zeggen dat het
twee jaar geleden een grote opluchting voor hen
was toen Tivoli vertrok naar het Vredenburg.
Van dat gevoel is weinig meer over, ook al is de
drukte op straat flink verminderd. •

De fietser heeft
het altijd gedaan
Met ingang van 15 mei 1955 kreeg de
Binnenstad eenrichtingsverkeer in onder
meer Voorstraat en Nobelstraat. Dat was
landelijk nieuws, en nog slechts de opmaat
tot grote doorbraken, waarschuwde burgemeester De Ranitz. Vier maanden later
zou de inmiddels beruchte verkeerskundige
Feuchtinger aan de slag gaan (zie pag. 9).
Een maand na de eenrichtingsactie was
het gemeentebestuur ‘tevreden, zij het
niet geheel voldaan’ volgens De Telegraaf.
‘Burgemeester De Ranitz is van mening, dat
vooral de wielrijders nog aan het nieuwe
verkeer moeten wennen.’ •
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Schaft

Fotografie en tekst Gerard Arninkhof
Op zoek naar schaftende bouwvakkers verwachtte fotograaf Gerard Arninkhof mensen
die ’s middags een patatje aten. Maar niets van dat alles. Géén frituur. Hij trof gezonde bruine
boterhammen, fruit, zelfs eigen gekweekte tomaten en bakjes yoghurt.

De verbouwing van de Neudeflat is op dit moment
één van de grootste projecten in de Binnenstad.
Tientallen bouwvakkers van allerlei richtingen zijn er
bezig. Het zijn er zoveel dat op de eerste verdieping
een heuse kantine is ingericht. Dáár wordt geschaft,
want de Arbo-wet verbiedt het schaften naast de
klus, op de verdieping waar je bezig bent. Dus daar
zitten ook (van links naar rechts ) Henk Visser,
Ron Nabbe en Wim Stam tijdens de schaft met hun
koeltas. Maar als de lunch op is gaan ze toch nog
even naar buiten, de straat op, voor een sigaretje.
Dat moet buíten de bouwplaats, van de Arbo-wet. •

De mannen van schildersbedrijf Hermans hebben een klus in de Binnenstad die nooit af is: de balieleuningen langs
de grachten zijn eindeloos lang. Als je aan het eind bent, kun je weer vooraan beginnen om het ijzer te beschermen
tegen roest en om te zorgen dat het er een beetje netjes bij staat.
De schilders Wabbijn en Hofmans beginnen hun klus elke dag om 7 uur, en schaften twee keer: om 9 uur en om 12 uur.
Voor regenachtige dagen staat er een schaftkeet op de Smeebrug, met een Dixi ernaast voor een sanitaire stop.
Als de zon schijnt eten ze buiten: bruine boterhammen. De afronding bestaat uit fruit. •
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De mannen van Uw-Groen halen om tien uur al de eerste boterhammen tevoorschijn.
Ze werken in het Stationsgebied en vervangen de zakken in de vuilcontainers.
Zelfs op deze mooie dag eten ze liever in hun busje. Ze hebben het niet zo op de drukte
van al die voorbijgangers. Te veel prikkels, ze hebben bijna allemaal een verstandelijke
beperking. Ze doen hier buitengewoon nuttig werk. Vandaag is Maurice de Blij (38) hun
voorman. Dankzij medicijnen blijft zijn epilepsie goed onder controle. ‘We kennen alle
bakken en weten precies waar ze staan. We komen hier elke dag’, vertelt hij. •

Het zinkwerk aan de buitenkant het pand op de Oudegracht is zo goed als klaar.
De loodgieters van de firma Van Noort schaften tijdens de klus in alle rust in de tuin
achter het huis. Hun eerste schaft is om 9 uur. Daarna doen ze ‘een bakkie’ om 11 uur en
vervolgens is er de ’echte’ schaft om 12.30 uur. Dan gaat de koelbox open en komen de
gezonde bruine boterhammen op tafel, de yoghurt en het fruit. Vandaag ook de zelfgekweekte tomaten van Peter van der Scheer die hij deelt met zijn collega Fred Rosbag.•

Jan van Vliet beschikt over een uiterst comfortabele schaftkeet. Die staat naast de Jacobikerk en beschikt over
een gasgestookte kachel en ook nog over een fornuis. Allemaal voor de koude dagen en voor het maken van
tosti’s. ‘Die kachel heb ik vanochtend nog gestookt, tijdens onze schaft van 9 uur‘, zegt Jan. “Dat was hard
nodig. Heerlijk!‘ Samen met een Poolse collega werkt hij aan de bestrating van de Mariaplaats. De Binnenstad
is al twintig jaar het domein van zijn stratenmakersbedrijf. ‘Ik ken het centrum op m’n duimpje. Een prachtige
stad, Utrecht.‘ •

Puk Loggen werkt als schilder in de nieuwe parkeergarage naast
de Bijenkorf. Daar is een mooie schaftruimte ingericht voor alle
bouwvakkers die er werken. Puk komt er graag, heus. maar als
het weer het toe laat schaft hij liever buiten. Zoals op een bankje
voor de Jacobikerk. En met een gezonde hap hoor! Een bakje
yoghurt als besluit. •
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Restauratie grachten fataal voor bomen

Ben Nijssen

afstand van de kademuur staan heel
klein is. Een derde zal zwaar gesnoeid
moeten worden omdat ze te instabiel
zijn geworden. Het resterende derde
deel van de bomen zal de werkzaamheden waarschijnlijk goed overleven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat
de meeste bomen op de werven op
minder dan drie meter afstand van de
kademuur staan.

Nieuwegracht © Patrick van der Sande

De grachten zijn in oktober plotseling weer vijf bomen armer
geworden en negentien bomen zijn door zware snoei verminkt.
Oorzaak: de werkzaamheden aan de kademuren. Wethouder Kees
Geldof heeft dat nu ook toegegeven. Hij kon ook niet anders, want
in een onderzoeksrapport van een extern bureau staat dat onomwonden. De werkzaamheden zijn nu even op een laag pitje gezet
tot duidelijk is op hoe de overlevingskans voor de bomen groter kan
worden gemaakt.
In april van dit jaar werden al zes
bomen op de Oudegracht, tussen
Geertebrug en Vollerbrug, gekapt.
Voor de klankbordgroep van grachtenbewoners, gesprekspartner van de
gemeente voor de maatregelen voor
de bomen, was het toen al duidelijk

dat de werkzaamheden op de werven
daar debet aan waren. Dit was voor
een deel van de klankbordgroep de
druppel die de emmer deed overlopen
en zij haakten af.
Blijkbaar is een en ander toch aanleiding geweest voor B & W om het

Bouwstop Raad van State opgeheven
De bouw van het Noord- en het Zuidgebouw aan weerszijden van het Centraal
Station is hervat. Ze was stilgelegd na een uitspraak van de Raad van State naar
aanleiding van bezwaren van Klepierre (Hoog Catharijne) en de bewoners boven de
Mediamarkt op het Smakkelaarsveld. De zaak is inmiddels opgelost. De stillegging
was vooral nadelig bij het Zuidgebouw. Onder dit gebouw moeten de tramhaltes
komen. Daar is grote haast bij.
Klepierre had met succes aangevoerd dat onder het Zuidgebouw te weinig parkeerplaatsen waren voorzien. De gemeente trof na de uitspraak snel een regeling.
Er werden parkeerplaatsen gekocht in de nieuwe HC garage onder het Vredenburg. Dit kan probleemloos want daar zijn nog genoeg vrije plaatsen.
De bewoners aan het Smakkelaarsveld vonden bij de Raad van State gehoor met
hun klacht dat het hoogste deel van het Noordgebouw precies voor hun neus
komt. Na een aanbod van schadevergoeding trokken zij hun bezwaar in. Wie betaalt, gemeente of projectontwikkelaar is niet bekend gemaakt. De bewoners van
de appartementen in het Godebaldkwartier bij het Moreelsepark hadden dezelfde
bezwaren tegen het hoogste deel van het Zuidgebouw, maar zagen het nut van
een proces niet in. Zij zouden nog sterker dan de bewoners van het Smakkelaarsveld in het proces hebben gestaan, gezien de grote haast van de gemeente. •

bureau Terra Nostra te vragen om
te onderzoeken of er aanwijsbare
oorzaken zijn waardoor de zes bomen
wankel (’instabiel’), dus gevaarlijk waren geworden en omgehakt moesten
worden. Uit het rapport blijkt duidelijk
dat er het een en ander verbeterd kan
worden, want ondeskundig handelen
door de aannemer en onvoldoende
controle of ook ondeskundigheid bij
ambtenaren zijn aanleiding geweest
tot gevaar voor de bomen. Maar
de onderzoekers stellen ook dat bij
ongewijzigd beleid en werkwijze de
overlevingskans van een derde van de
bomen die op minder dan drie meter

Sociale media
Het is niet bekend of het onderzoeksrapport de aanleiding was van het
nog eens meten met trekproeven van
de stabiliteit van de bomen op de al
herstelde delen van de werven. Het
dramatische resultaat hiervan is dus
nu wel bekend: alsnog werden daar
vijf bomen gekapt. De sociale media
laten zien hoe verschillend er wordt
gedacht. Tegenstanders van bomen
op de werven zeggen dat historisch
gezien de bomen daar ook helemaal
niet thuishoren. Je kunt echter hoe dan
ook stellen dat de bomen nu van groot
belang zijn voor het planten- en dierenleven, de ecologische routes door de
Binnenstad en het (leef)klimaat.
Het college van B & W blijkt geen
lessen uit het verleden te hebben
getrokken. Het restant van de klankbordgroep werd niet betrokken bij het
onderzoek van Terra Nostra en is pas
ingelicht gelijktijdig met de openbare
bekendmaking van de ‘noodkap’ van
de vijf bomen. Ook zijn er nog steeds
geen details bekend gemaakt over
vervanging van gekapte bomen in het
plantseizoen dat in november start. Dit
is dodelijk voor het functioneren van
een klankbordgroep en sterker nog
voor de participatie van bewoners bij
gemeentelijke projecten. •

Regels voor Airbnb
Er komen wat regels voor het verhuren van privéwoningen via het platform Airbnb.
Dit blijkt uit een brief van de commissie Stad en Ruimte van 12 oktober. Er bestaat
momenteel geen limiet voor het aantal dagen dat een verhuurder een appartement ter beschikking mag stellen. Dit wil de gemeente reguleren om overlast te
voorkomen en illegale verhuur tegen te gaan. De Binnenstad telt iets meer dan
300 Airbnb-adressen, zo blijkt uit de website van het Amerikaanse bedrijf. Utrecht
overweegt ook om, in navolging van Amsterdam, toeristenbelasting via Airbnb te
heffen (via een zogenaamde Citydeal). Voor de houders van een Bed & Breakfast
verandert er niets; zij vallen onder een eigen regeling. •

Alten, mezzo’s en sopranen
Vrouwenkoor The Lipsticks, dat ’s woensdagavonds repeteert in buurthuis
De Sjuut in de Zeven Steegjes, zoekt versterking. Er is behoefte aan alten, mezzo’s
en sopranen, kortom aan stemmen.
Enige scholing is meegenomen, maar niet noodzakelijk. Het repertoire: evergreens,
licht klassiek, enz. thelipsticks@ziggo.nl 06 37216074. •
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Concertzender: weinig woorden, veel muziek
De lange gang met de stenen vloer, de hoge ruimtes en de grote ramen (met pontificaal
uitzicht op de Neudeflat in de steigers) herinneren aan het schoolgebouw. Maar wat vroeger schoollokalen waren, zijn nu redactielokaal, studio en vergaderruimte. Langs de muren
staan wandkasten met duizenden en duizenden cd’s, en op bureaus computers en andere
elektronische apparatuur, en microfoons. Welkom bij de Concertzender, een bijzondere
organisatie op de Ganzenmarkt.
heel veel van een bepaald muziekgebied en ze
hebben een scherp oor voor nieuwe ontwikkelinDe Concertzender is een radiozender die vierengen en opkomend talent. Ze kiezen ook vaak voor
twintig uur per dag klassieke muziek, jazz en
cd’s uit hun eigen verzameling. Die 25.000 cd’s die
wereldmuziek uitzendt, vrijwel zonder reclame en
hier in de kast staan, worden eigenlijk niet eens zo
zonder onnodig gepraat. ‘Dat is bijzonder’, zegt
directeur Sem de Jongh, ‘onze muziekkeuze wordt vaak gebruikt.
We nemen jaarlijks ook zelf een paar honderd
niet bepaald door luistercijfers. Bij ons hoor je
concerten op in het hele land. Dat doen onze
verrassende én vertrouwde muziek en we doen
opnametechnici vaak met hun eigen apparatuur.
niet aan ‘potpourri’s’, gedeelten van klassieke
Opnames maken we natuurlijk steeds in goed
muziekwerken, maar zenden de hele stukken uit.’
overleg met andere omroeporganisaties. We zijn
Ook als organisatie is de zender bijzonder. De
trouwens bezig om al onze opnames zo te archiJongh: ‘We zijn een stichting die bijna helemaal
veren dat ze online toegankelijk worden. Een heel
met vrijwilligers werkt. Dat zijn er 170 en ze
karwei, maar daar hebben we vrijwilligers voor.
hebben vaak een professionele achtergrond in
We gaan bijvoorbeeld aan de slag met het
de muziek. Ruim honderd zijn programmamaker
audio-archief van Gaudeamus (organisatie voor
en verder zijn het technici en presentatoren, en
hedendaagse muziek van jonge componisten – MB).
archief- en websitemedewerkers. De meesten
werken thuis of zijn op pad in het land. Hier op de Straks is ook die muziek bij ons te beluisteren.
’De Concertzender heeft een budget van € 200.000
redactie kom je er maar een paar tegen.’
per jaar en kan financieel rondkomen dankzij
bijdragen van de gemeente Utrecht, particuliere
Gepassioneerde programmamakers
fondsen, sponsors en donateurs.
De Jongh, die de opleiding muziekregistratie deed
op het conservatorium (en klarinet speelt), begon
Landelijk én Utrechts
zelf ook als vrijwilliger. Nu is hij directeur en vormt
De zender is in 1984 begonnen als een publieke
hij samen met secretariaat en fondsenwerver het
Amsterdamse radiozender voor moderne muziek.
kleine bezoldigde smaldeel van de Concertzender.
Tien jaar later werd heel Nederland bestreken
Hij is trots op zijn club: ‘Onze programmamakers
via satelliet en kabel. Allerlei omzwervingen en
zijn echte gepassioneerde specialisten. Zij weten

wisselende banden met publieke en commerciële
omroepen volgden. De programmering werd verbreed. Dagelijks stemmen nu tienduizend luisteraars op de Concertzender af.
Sinds 2011 is de zender gehuisvest in Utrecht in
het oude schoolgebouw op de Ganzenmarkt.
Eigenlijk gebeurde dat toevallig, door een sponsor
en connecties met TivoliVredenburg.
In verband met zijn zendvergunning is de Concertzender tegenwoordig formeel onderdeel van RTV
Utrecht en van de Publieke Omroep Amsterdam.
De uitzendingen zijn in het hele land te beluisteren
(zie kader), maar de zender voelt zich nadrukkelijk
ook de Utrechtse cultuurzender. Directeur Sem de
Jongh: ‘Van het afgelopen Festival Oude Muziek in
Utrecht registreerden we 42 concerten. We nemen
hier ook veel kerkconcerten op. Verder werken we
aan een cursus ‘radio voor kinderen’ tijdens kinderconcerten in TivoliVredenburg. Op stapel staat ook
een ‘radiokast’ met opnames van musicerende
kinderen die online te beluisteren zullen zijn.’ •

Luister naar de
Concertzender
De Concertzender is te beluisteren via:
• de analoge kabel
(voor Utrecht: frequentie 100.9)
• de digitale kabel
• internet – webradio
• internet – webstreams themakanalen
met verschillende muziekstijlen

Sem de Jongh © Saar Rypkema

(alle informatie over ontvangst,
programma enz.: www.concertzender.nl) •
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Kunst op Vredenburgplein blijkt moeilijke exercitie
Binnenkort worden de bouwwerkzaamheden op het Vredenburgplein afgerond. Marktkooplui staan te trappelen om een betere nieuwe opstelling van de kramen te realiseren
en nieuw elan aan de markt te geven. Omwonenden willen er een gezellig plein van
maken waar bezoekers en bewoners graag verblijven. En Nieuw Hoog Catharijne wenst
natuurlijk ook graag een uitnodigend plein voor zijn hoofdingang. Bovenal zal het plein
de verbinding van het oude met het nieuwe centrum moeten gaan vormen.
De inrichting van het plein kende echter een valse
start. Ondernemers en marktkooplui hadden hun
wensen al op een rijtje voordat de bewoners hun
wensen kenbaar konden maken. Gemeente en
bewoners zijn nog wel bezig geweest met een
gezamenlijk plan voor het plein, met banken,
bestrating en verlichting. Echter, de bewoners
vonden dat de besluitvorming toch te veel werd
bepaald door de eisen van de ondernemers. Zij
misten vooral een beeldbepalende ontmoetingsplek op het plein, bijvoorbeeld een fontein. Het
college ging mee in de wens en stelde een bedrag

van twee ton beschikbaar voor een kunstobject.
Dit moest dan wel in een gezamenlijk project vorm
krijgen.
Discussie vastgelopen
Aldus kwam er een werkgroep van bewoners,
marktkooplui, Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne), CMU (Centrum Management Utrecht),
wijkraad Binnenstad en de gemeente. De bedoeling was om uit een lijst van twintig kunstenaars
vijf kandidaten voor een opdracht te selecteren.
Zover is men echter niet gekomen. De discussies

liepen vast in vragen als: hoeveel marktkramen
kunnen er dan staan, welke eisen/voorwaarden
mag je aan de kunstenaars stellen, wanneer is
het plein dan klaar, moet de markt (gedeeltelijk)
tijdelijk verhuizen en hoelang duren de werkzaamheden?
Duidelijk was dat er geen definitieve inrichting
mogelijk is vóór april 2017, de datum dat Nieuw
Hoog Catharijne zijn deuren wil openen. De
opdracht is nu teruggegeven aan het college, dat
eerst een aantal vragen dient te beantwoorden
en randvoorwaarden dient te stellen. Waartoe het
leidt is nog niet duidelijk. De wijkraad Binnenstad
heeft het college inmiddels geadviseerd, onder een
aantal voorwaarden, verder te gaan met het kunstobjectplan. Nu is de mogelijkheid er om een plein
te maken met een object dat toonaangevend is en
voor langere tijd aantrekkelijk blijft voor bezoekers
én bewoners. •

Pas op: Vol
Je hebt nog vijf minuten. Snel je fiets in de
stalling zetten en dan hup, sprinten naar de
trein. Maar er komt iets stomvervelends tussen:
de fietsenstalling onder de Spaanse trappen op
het Jaarbeursplein is vol, en andere stallingen zijn
een eind uit de buurt. Dat wordt dus een trein
later.
Je zult het zien: de grootste fietsenstalling van
de wereld, die aan de Binnenstadskant van het
station komt, zal na een poosje ook vaak vol zijn.
Wat de gemeente en de NS ook ondernemen,
in de buurt van Utrecht Centraal blijft het
behelpen. Een advies met eeuwigheidswaarde:
ga ruim op tijd richting station. •

© Humphrey Daniëls

Scheefwoners

Kunst in de Domkerk

Goedkope scheefwoners bewonen driehonderd van de 1535 corporatiewoningen in de Binnenstad. Er zijn negentig dure scheefwoners.
Een scheefwoner is iemand die volgens de criteria van het Rijk gezien zijn
inkomen te weinig, respectievelijk te veel betaalt voor zijn huurhuis.
In verreweg de meeste corporatiewoningen wonen alleenstaanden,
namelijk ruim elfhonderd.
De aanname is dat veel dure scheefwoners blijven zitten omdat er in de
Binnenstad (waar ze graag willen blijven wonen) nauwelijks huizen zijn en
bijkomen met een middelhoge huur.
In de meeste gevallen trekt de corporatie de huur van een goedkope
scheefwoner na diens vertrek meteen op. •

Tot 20 november manifesteert de Domkerk zich nog als één grote
sculpturale ruimte. Tenminste, dat vindt Kunstliefde Ruimte voor Beeldende
Kunst, die er een tentoonstelling inrichtte ter gelegenheid van de viering
van de 1700ste geboortedag van Sint Maarten. Er is werk te zien van
Rik Berkhout, Emmy Gostelie, Truus van den Heuvel, Esther Hoogendijk,
Mathieu Klomp, Herbert Nouwens, Arie van de Pol en Robert Roelink. •

www.binnenstadskrantutrecht.nl
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Verrassende ontmoetingen ‘bij Barth’
Zorgeloos verzorgd ouder worden in de
(binnen-)stad; dat is waar het Bartholomeus
Gasthuis dagelijks aan bijdraagt. Dat draait
niet alleen om zorg, maar ook om ontspanning en vrije tijd. Daarvoor is Bartholomeus
in de Wijk; dé plek waar iedereen (generatievrij) terecht kan om te ontmoeten en genieten.
Er zijn diverse sportieve activiteiten als gym,
yoga en tai chi en er is een gevarieerd aanbod op
het gebied van lichaam en geest (pedicure,
manicure, kapper, massage, etc.). Daarnaast is er
veel aandacht voor uitgaan en cultuur.
Wist u bijvoorbeeld dat het Bartholomeus
Gasthuis al jaren samen met het Cugnon Project
drukbezochte concerten organiseert?
Jong muzikaal talent speelt samen met ervaren
musici en benut daarmee de prachtige akoestiek
van de Smeezaal. En wist u dat er op iedere laatste vrijdag van de maand een bruisend Seniorencafé is? Veel van deze activiteiten zijn gratis of
tegen een kleine vergoeding toegankelijk.
‘Bij Barth’ is er altijd wel een aanleiding om er op
uit te gaan. Of u nu samen komt of alleen,
u bent van harte welkom! •

Uit tips november:
Vrijdag 11 november
17.15 uur: Lezing over de Amsterdamse 		
School in Utrecht (Historisch Café)
18.30 uur: Kinderen zingen St. Maartenliedjes in brasserie Zunte
Zaterdag 12 november
15.00 uur: Herfstconcert van het Cugnon Project
Zondag 20 november
15.00 uur: Optreden van kamerkoor Decamerone

Vrijdag 25 november
15.00 uur: Seniorencafé in brasserie Zunte
Zondag 27 november
14.00 uur: Tentoonstellingslezing van
Léon Daemen
Voor een overzicht van alle activiteiten en
de actuele uit-tips kijkt u op:
www.bartholomeusindewijk.nl/uit-en-doe

Wijkwijsneuzen-avontuur start weer

Waar we vorig jaar op expeditie
naar de Stadsschouwburg en op
avontuur in het atelier van Stephan
Siepermann zijn geweest, gaan
we vanaf 2 november weer op
pad. Met een groep jonge ontdekkingsreizigers van ongeveer tien
tot twaalf jaar gaan we op ontdekkingsreis in de Binnenstad om onze
eigen buurt beter te leren kennen.
Vorig jaar is een groep van tien
kinderen op pad geweest in de
Binnenstad; zo zijn we in maart langs
geweest bij Stephan Siepermann, die
in een werfkelder werkt. Stephan is
houtkunstenaar en maakt de prachtigste werken. Na een stevige ondervraging mochten de Wijkwijsneuzen
rondneuzen in zijn atelier en nog
beter, zelf aan de slag. Stephan liet

zijn werkplaats zien en we zagen
dat hij heel veel met hout werkt. Hij
had ook luchtpistolen. Die zijn niet
om mee te schieten, maar om het
hout mee schoon te spuiten, zodat
er geen kleine vuiltjes meer op
zitten voordat je het gaat lakken of
insmeren met olie. Stephan had alvast blokjes hout voor ons gezaagd
waar wij grote houten dobbelstenen
van mochten maken. De hoekjes mochten we ook schuren, die
zouden dan niet meer scherp zijn.
We mochten er noppen op tekenen
met een stift. Daarna smeerden we
de dobbelstenen in met lijnzaadolie,
zodat ze gingen glimmen en tegen
een beetje water konden. De olie
rook echt heel lekker!
Wil jij ook een Wijkwijsneus
worden? Dat kan. We starten op
2 november vanuit speeltuin De
Kleine Dom. Elke woensdag van
15.00 - 17.00 uur. Geef je op via
Lykele, l.ferwerda@doenjadienstverlening.nl of kom even langs op
de speeltuin om je in te schrijven.
Deelname is kosteloos. •
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Buurthulp kan best informeel
www.wijkraadbinnenstad.nl
‘Moet het zo georganiseerd? Bij ons in de straat letten we automatisch op elkaar’, reageert
Marjorie Duif. Ze heeft zojuist presentaties van het ouderennetwerk SAMEN en van de
website wijkconnect.com/utrecht/Binnenstad aangehoord.
Net als de gemeente stimuleert ook de Wijkraad
Binnenstad graag de samenhang in wijk en buurt. Uit
eigen onderzoek twee jaar geleden wist de Wijkraad
al dat er buurthulp bestaat. Toch blijkt telkens weer
dat in sommige straten buren elkaar niet kennen.
Geen probleem zolang iedereen bezigheden buitenshuis heeft met veel sociale contacten, maar bij ziekte
of ongemak kan het lastig zijn om verre vrienden te
mobiliseren. En nog iets: waarom voor behangen een
plaktafel bij de doe-het-zelf zaak lenen als de buren er
één in de schuur hebben staan? Alleen is dan wel contact met die buren nodig. Voor alle soorten contacten,
voor alle leeftijden, heeft de werkgroep Buurthulp Bin-

nenstad, voortgekomen uit de Wijkraad, de website
wijkconnect.com/utrecht/Binnenstad opgezet. Wie in
de Binnenstad woont, kan zich als ‘buur’ aanmelden
en vervolgens berichten op het Prikbord plaatsen of
activiteiten aankondigen in de Agenda. Handig: allerlei
kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld van buurthuis
Inde3Krone op de Oudegracht, zijn nu al in de Agenda te vinden. Als het aan de initiatiefnemers ligt, worden dat er snel meer, zodat buren een goed overzicht
krijgen van wat er in hun directe omgeving speelt.
Ouderennetwerk
SAMEN heeft een andere opzet. Dat wil een ‘ouderen-

Als een ontpoppende vlinder
Eerst kwam alleen de bovenste verdieping te
voorschijn, maar zo langzamerhand zijn het er
meer. Als een ontpoppende vlinder wordt de
gerenoveerde Neudeflat zichtbaar. Mensen die het
gebouw van de Rotterdamse architect Maaskant
een enorme miskleun vinden, lachen waarschijnlijk

honend om de vergelijking met een vlinder. Maar
ook zij kunnen er niet omheen dat – afgaande op
wat we nu kunnen zien – de flat in ieder geval een
stuk frisser wordt. Hij staat er straks weer gezond
bij, zoals hij dat vast en zeker ook deed in zijn
beginjaren.

netwerk’ zijn, zodat ouderen meer van bestaande voorzieningen gebruik maken én samen meer
organiseren, ook gezelligheid. De eerste tekenen
stemmen hoopvol. Met hulp van één huisartsenpraktijk zijn ruim driehonderd brieven verstuurd naar
ouderen in de Binnenstad. Naast twintig mensen
die bereid waren interviews thuis af te nemen met
andere senioren, kwamen er nog zo’n honderd positieve reacties. Sommige senioren willen alleen op de
hoogte blijven, anderen vonden het prettig bezoek te
krijgen. Die gesprekken bleken ook voor de interviewers inspirerend. De sociaal makelaars van Doenja
willen nu via andere huisartsenpraktijken nog meer
senioren benaderen. En Marjorie Duif? Die houdt het
lekker informeel: ‘Anders moet ik vergaderen.’ •
Anne Pols

Dat je vanaf de hogere verdiepingen een geweldig
uitzicht hebt (de toekomstige bewoners betalen
een stevige huur, maar ze krijgen er ook wat voor)
snapt een kind, en weet iedereen die er wel eens
een ambtenaar van zijn werk heeft gehouden. Die
ambtenaren zitten nu trouwens in een nog hoger
gebouw, het stadskantoor, maar wanneer ze een
kamer hebben aan de verkeerde kant, krijgen
ze straks het World Trade Centrum pal voor hun
neus.•
© Job de Jong
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Impressies van Bühne Binnenstad: Initiatieven presenteren zich.
Meer weten over deze en andere initiatieven? Kijk dan op de site
van de wijk Binnenstad: www.utrecht.nl/binnenstad.
Foto’s gemaakt door Desiree Meulemans

Wijkbureau Binnenstad

Wijkwethouder Kees Geldof opent
Bühne Binnenstad

Bühne Binnenstad

Wij 3.0 aan de Werf

Initiatief skatepark de Yard

Creatieve broedplaats DRUK van de Westerkade

De Deelkelder

Initiatief Roeien Singel
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Wijkbureau Binnenstad

Als alles blijft lopen volgens
plan start de uitvoering in de
tweede helft van 2017:

Herinrichting
Ooster- en Westerkade

Al sinds de twaalfde eeuw ligt
net buiten de singel aan de
Vaartsche Rijn een afwisselend
stukje stad. Rond de Ooster- en
Westerkade wordt al eeuwen
gewoond en gewerkt. In de
afgelopen jaren is de woonfunctie versterkt en veranderde
de bedrijvigheid van karakter.
Wie nu langs de kades wandelt,
ervaart een levendige atmosfeer
met mensen op terrassen, passerende fietsers en een mix van
recent gevestigde bedrijvigheid
en woningen. De aanlegsteiger
langs de Oosterkade heeft het
water van de Vaartsche Rijn voor
bezoekers dichterbij gebracht.
Waarom een herinrichting?
Volop veranderingen in de omgeving
van de Ooster- en Westerkade:
de komst van het station en een
parkeergarage, de Uithoflijn en ontwikkelingen in het Museumkwartier
en Rotsoord.
Bewoners en ondernemers uit de
directe omgeving hebben bij de gemeente aangegeven dat zij mogelijkheden zien voor een betere inrichting
van de kades. Ook de gemeente

© Gemeente Utrecht
denkt dat de kades prettiger kunnen
worden als langzaam verkeerroute.
Bovendien kan het gebied aantrekkelijker worden gemaakt voor bewoners
en bezoekers om er te verblijven.
Daarom wordt er gezamenlijk gewerkt
aan een plan voor de herinrichting.
Wat gebeurde er tot nu toe?
In februari van dit jaar is een eerste
bijeenkomst in de buurt gehouden.
De aanwezigen hebben toen hun
ideeën uitgewisseld: wat kan er

Eind dit jaar!

Wandelen en fietsen
over de Moreelsebrug

verbeteren en wat zou er moeten
blijven zoals het nu is? In juni was de
tweede bijeenkomst. De gemeente
presenteerde schetsen voor de herinrichting waarin de ideeën verwerkt
waren. De aanwezigen hebben
gereageerd op de schetsen en aangegeven wat zij belangrijk vinden.
Hoe gaat het verder?
De gemeente werkt nu aan een
Programma van Eisen voor de herinrichting. Dit is een beschrijving van

de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe inrichting van
de kades. In deze beschrijving zijn de
voorstellen van bewoners en ondernemers verwerkt. Op 14 november
is er een derde bijeenkomst, waarna
het Programma van Eisen afgerond en
vrijgegeven wordt door het gemeentebestuur. Betrokkenen zijn hiervoor
uitgenodigd. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend wordt daarna
in samenwerking met de omgeving
een inrichtingsplan uitgewerkt. •

De donkere dagen zijn aangebroken: de dagen worden
korter, de werktijden van de inbrekers langer.

Hoe voorkomt u dat
u slachtoffer wordt
van woninginbraak?
Woninginbraak kan een grote impact hebben.
Helaas komt woninginbraak regelmatig voor,
ook in de Binnenstad. U kunt ervoor zorgen dat inbreken in uw woning niet
makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Dus hoe langer
ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. U kunt bijvoorbeeld het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) behalen. Het voldoen aan de eisen van dit keurmerk zorgt ervoor dat een inbreker
langer de tijd nodig heeft om de woning binnen te komen. Eigenaren van
koopwoningen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het beveiligen van de woning volgens de eisen van het PKVW. Als u een woning huurt
van een woningcorporatie, kunt u voor een vergoeding contact opnemen
met de corporatie. Meer informatie leest u op www.utrecht.nl/pkvw.

Hijsen van de laatste brugdelen © cu2030.nl
Utrecht heeft er even op moeten wachten, maar hij is nu toch echt bijna
klaar: de Moreelsebrug.
Terwijl Utrecht sliep werden in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 oktober
de laatste grote werkzaamheden verricht: duizenden kilo’s staal voor de Moreelsebrug werden met bomen en al boven de sporen gelegd. Tot eind van het jaar
wordt er nog gewerkt aan de laatste delen van de brug en aan de afwerking. Eind
dit jaar wandel en fiets je eroverheen, van Moreelsepark naar Croeselaan en terug.
Wetenswaardigheden
De totale lengte van de brug is 275 meter. Hij loopt vanaf de Croeselaan tussen
de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark.
De breedte is 10 meter. Kenmerkend voor de brug is een rij van 18 ijzerbomen op
de brug. De ijzerbomen zijn gekweekt in Limburg en zijn ongeveer 7 meter hoog.
In de herfst kleurt het blad van de bomen rood. Meer info: cu2030.nl •

Overige preventietips
• Doe ramen en deur op slot als u (even) weg bent.
• Laat ’s avonds lichten branden als u weg bent, met tijd- of schemerschakelaars.
• Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten bij afwezigheid.
• Leg geen waardevolle spullen in het zicht.
Welk nummer belt u in welke situatie?
112: Bij spoed, heterdaad situaties en verdachte situaties
0900 88 44: Geen spoed wel politie
0800 7000: Meld Misdaad Anoniem
14030: Gemeente Utrecht Meldpunt
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar
u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad.
Kijk ook op www.meldmisdaadanoniem.nl.
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Wijkbureau Binnenstad
Symbool van de stad Utrecht. 465 treden en ruim 112 meter hoog. De hoogste kerktoren van Nederland met een adembenemend uitzicht over de hele
stad en de regio. Naast het normale dagelijkse onderhoud is ongeveer elke
40-50 jaar groot onderhoud nodig.

Restauratie Domtoren
Uit inspecties die de Monumentenwacht op verzoek van de gemeente
Utrecht in 2015 heeft uitgevoerd
blijkt dat groot onderhoud nodig is
aan het voegwerk, de natuurstenen
onderdelen en het ijzerwerk.
Voor meer en diepgaand onderzoek
selecteert de gemeente een restauratieadviseur/architect die in november
2016 bekend wordt gemaakt. Deze
architect stelt een gedetailleerd restauratieplan op waarin het exacte onderhoud dat nodig is wordt omschreven.
De afdeling Erfgoed van de gemeente
en de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE) houden toezicht op het

onderzoek. Pas na het onderzoek
is duidelijk wat er precies moet
gebeuren en hoe lang de restauratie
ongeveer gaat duren. Meer informatie
over de restauratie: www.utrecht.nl/
domtoren.
Geld gereserveerd
Voor de financiering van de restauratie kwam op Prinsjesdag goed nieuws
uit Den Haag. Voor monumenten in
Groningen, Arnhem én de Domtoren
in Utrecht stelt het Rijk in totaal
10 miljoen euro beschikbaar. De
gemeente Utrecht heeft zelf in de
voorjaarsnota 2 miljoen gereserveerd

Onderzoek naar fietsdiefstal

© Robert Oosterbroek

De gemeente Utrecht zet zich in om fietsen
aantrekkelijker en veiliger te maken. Helaas
worden er ook veel fietsen gestolen. Stagiair Ramón de Reus deed voor de gemeente
Utrecht onderzoek naar fietsdiefstal en geeft
tips naar aanleiding van zijn bevindingen.
De meeste fietsen worden gestolen bij het centraal station en de directe omgeving. Ook in de
uitgaans- en winkelgebieden worden regelmatig
fietsen gestolen. Veel dieven gaan als volgt te
werk: zij tillen de fietsen weg uit een fietsenrek,
vervolgens forceren ze de sloten op een rustige
plek met verminderd sociaal toezicht om de fiets
door te verkopen.
Tips om fietsdiefstal te voorkomen
• zet uw fiets vast met een extra slot; door het fietsframe, het voorwiel en
een vast object aan de grond;
• gebruik ART-gekeurde sloten;
• noteer de kenmerken van uw fiets via een registratiekaart.
Kijk voor meer tips op www.utrecht.nl/fietsdiefstal.
Stop heling, heling=strafbaar!
Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen is heling. U kunt heling gemakkelijk voorkomen, kijk voor tips op www.stopheling.nl. Hierdoor wordt (fiets)
diefstal en inbraak voor dieven onaantrekkelijk.
Doe aangifte
Is uw fiets toch gestolen? Doe dan aangifte van de diefstal bij de politie. Dat
kan aan de balie of via www.politie.nl. Misschien denkt u dat aangifte doen niet
zoveel zin heeft, toch is het belangrijk om dit wél te doen. De politie vindt namelijk
regelmatig gestolen fietsen terug. Alleen als er aangifte gedaan is, kan de politie
de fiets terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. •

ART

Het ART is een afkorting voor een stichting waarin de ANWB,
de RAI en de Tweewielverzekeraars deelnemen. De stichting
houdt zich bezig met het testen (via TNO) en certificeren van
sloten volgens de laatste eisen en technieken om diefstal te
voorkomen.

© Ramon Mosterd
voor de onderzoekskosten en een
eerste deel van de kosten voor groot
onderhoud.
Bijna 650 jaar onderhoud
De Domtoren is gebouwd tussen
1320-1382. De toren staat bloot aan
wind, regen, vrieskou en zonnestralen.

Natuursteen slijt en voegen en
verbindingen komen langzaam los.
Hoewel het dagelijkse onderhoud in
de afgelopen decennia voldoende
was, is het anno 2016 toch weer
noodzakelijk om groot onderhoud
uit te voeren. Daarna kan de Domtoren weer decennia mee.•

Wijkactieprogramma en begroting 2017
Op 10 november 2016 besloot de gemeenteraad over de begrotingsvoorstellen en wijkactieprogramma’s voor 2017. De wijkactieprogramma’s
gaan over projecten die de gemeente wil uitvoeren in de tien wijken van
Utrecht. Bekijk het wijkactieprogramma Binnenstad via http://bit.ly/2eoSrjL.
Voor de begroting van de wijk Binnenstad kijkt u op http://bit.ly/2enDrBP.

Wijkbureau Binnenstad en spreekuur wijkwethouder
Hebt u vragen, ideeën, plannen en onderwerpen over de Binnenstad of over
zaken die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau Binnenstad
aan het juiste adres. U kunt altijd langskomen. Maak dan bij voorkeur een
afspraak. Ook kunt u zich aanmelden voor onderstaand wijkspreekuur met
de wijkwethouder.
Wijkspreekuur wijkwethouder
Kees Geldof
• 29 november 17.00 – 18.00 uur;
• 20 december 17.00 – 18.00 uur.
Het spreekuur is bij het Wijkbureau
Binnenstad. Aanmelden hiervoor
kan tot uiterlijk één week van
tevoren, bij voorkeur per e-mail:
binnenstad@utrecht.nl of telefonisch op 14030.
Wijkbureau Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
E-mail binnenstad@utrecht.nl
Website www.utrecht.nl/binnenstad
Via Twitter volgt u snel en
eenvoudig de informatie van het
wijkbureau: @WBBinnenstad.
En de gemeente volgt u via
@GemeenteUtrecht. •
Kees Geldof © Rick Huisinga
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Politiek

Harde aanpak huisjesmelkers en krakers
Het CDA vindt het heel belangrijk dat de panden
in de Binnenstad goed onderhouden worden.
Helaas zien we te vaak dat huisjesmelkers en
krakers er een bende van maken. En het college
laat ze ermee wegkomen. De krakers van het
Ubicapand, die de politie bekogelden en verf uit
de ramen gooiden, hoeven maar de helft van de
schade te betalen die de rechter had opgelegd. De
rest is door burgemeester en wethouders kwijtgescholden. Een bekende huisjesmelker mag van
het college het aanpakken van gebreken telkens
uitstellen en dwangsommen worden niet geïnd.
Het CDA wil dat dit soort gedrag in de stad strenger wordt aangepakt: we zijn samen verantwoordelijk voor het aanzien van de stad en profiteurs
die niet bijdragen, moeten we niet accepteren.
Zo willen we dat huisjesmelkers bij een vergunningaanvraag standaard worden getoetst aan de Wet
Bibob. Met de Wet Bibob wordt de integriteit van
een ondernemer gecontroleerd. De gemeente doet
dit nu bijna nooit, terwijl we weten dat door deze
controle problemen voorkomen kunnen worden.
Het CDA blijft de zaken kritisch volgen. Kent u situaties in de Binnenstad waar de gemeente onvoldoende optreedt? Laat het weten aan ons raadslid
Bert-Jan Brussaard via b.brussaard@utrecht.nl. •

Van oude dingen en
mensen die voorbij
gaan
Wandel eens ’s avonds laat door de Binnenstad van
Parijs, Venetië of Brugge. Het is daar uitgestorven,
omdat er niemand meer woont. Die binnensteden
zijn een en al commercie, bedrijvigheid en toerisme. De ziel is er uit. De Utrechtse Binnenstad is
geen museum, en geen gigantisch uitgaansgebied.
Maar het is ook geen plek waar je komt wonen
als je rust zoekt. Daar hebben we de buitenwijken
voor, de dorpen om Utrecht heen, en sinds kort
Leidsche Rijn.
Wie in de Binnenstad woont, accepteert dat er wel
eens een fiets tegen zijn huis staat, een dronken
student ’s nachts door de straat rijdt, voor de deur
parkeren een luxe is, bezoek met de trein komt.
Dat overal kerkklokken luiden. En dat er wel

www.binnenstadskrantutrecht.nl

eens een festival is op plein of in een park. Bij de
Binnenstad hoort ‘reuring’, en dat moeten we zo
houden. Want juist die levendigheid, die instroom
van nieuwe mensen, maakt de Binnenstad wat het
is: de mooiste en leukste plek van Utrecht om te
wonen.
We moeten alleen opletten dat de balans niet
doorslaat, dat de Binnenstad overvol en een pretpark wordt. Maar voorlopig zijn we daar nog lang
niet. En ik heb altijd nog liever een overvolle, iets
te populaire Binnenstad waar veel mensen komen
en willen wonen dan dat het hier een statische
kopie van Venetië wordt. •
Aline Knip, raadslid

Het lijkt nu alsof 400.000 inwoners een doel op
zich is. Dit is niet de ruimtelijke ontwikkeling waar
de Partij voor de Dieren achterstaat. Bovendien:
het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving
houdt al rekening met een scenario waarbij de
migratie naar stedelijke regio’s en de Randstad
afzwakt.
Laten we inzetten op een leefbare stad voor
Utrechters die op een schone en veilige manier
bereikbaar is. Dan kan de grote trek naar de stad
achterwege blijven en houden we Utrecht gezond,
groen en leefbaar. Bouwen is niet duurzaam en
duurzame groei bestaat niet. Het gemeentelijk
beleid zou daarom juist moeten ingaan op hoe we
de eventuele groei aan banden kunnen leggen en
de bestaande stad leefbaar houden. •
Eva van Esch, raadslid

Duurzame groei
bestaat niet
Het college wil dat Utrecht groeit naar meer dan
400.000 inwoners. Van die continue drang om te
groeien wordt de stad niet beter en niet leefbaarder. De ruimtelijke strategie zet in op meer
bouwen en groei, met een ‘duurzaam’ sausje. De
Partij voor de Dieren vindt dat de discussie niet
zozeer moet gaan over waar en hoe er gebouwd
moet worden, maar over hoe we een leefbare stad
behouden.
Helaas groeit de planeet niet mee met onze
stijgende consumptie en bouwdrang. Vooralsnog
is er geen leefbare planeet B ontdekt. De bestaande stad heeft de open ruimte nodig. Door alle
bouwplannen komt groen in de verdrukking. In de
ruimtelijke strategie van de gemeente wordt zelfs
gesteld dat de hoeveelheid groen in de stad niet
zal toenemen en misschien zelfs afneemt.

We verliezen de
starters
Utrecht is populair en dat merken we met z’n allen
door de groei van de stad. Het is belangrijk om
erop te letten dat er een evenwichtige verdeling
tussen groepen mensen ontstaat. In de vlucht
naar voren is de kans namelijk groot dat degenen
met een achterstand verder achteropraken. Voor
de ChristenUnie zijn daarbij twee groepen extra
belangrijk: de mindervaliden en de starters.
De ChristenUnie wil een toegankelijke stad voor
mensen met een beperking. Trapjes en stoepen, ze
zijn overal en regelmatig onoverkomelijk. Maar in
sommige bouwplannen zitten onnodige obstakels.
Anno 2016 kunnen we niet accepteren dat een
mindervalide geen brief in de brievenbus kan doen
of niet kan aanbellen.

Souvenir Herenroute
De markering van de Herenroute (voor fietsers
vanaf het Centraal Station naar De Uithof via de
Herenstraat) verdwijnt. De gemeente is tot de
conclusie gekomen dat de route niet werkt. De
markering bestaat uit aardige, maar piepkleine
metalen ‘bordjes’ die in het wegdek zijn geschroefd.
Op de website BinnenstadskrantUtrecht.nl staat
een filmpje van eind vorig jaar, getiteld ‘Herenstaat in de regen’. Het fiasco van de route blijkt
er overduidelijk uit. Er zijn nauwelijks fietsers te
bekennen.
Ontwikkeling en vormgeving van de route kostten
veel geld. Een klein deel valt terug te verdienen
door de bordjes als souvenirs te verkopen.
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Gek autootje in de straat
Starters zijn vaak net student-af, en moeten hun
woning met campuscontract verlaten. Ze hebben
vaak onvoldoende wachttijd voor een sociale huurwoning. De wachtlijsten zijn namelijk bizar lang.
Het gevolg: ze zijn aangewezen op particuliere
verhuurders. Op zich is daar niets mis mee, maar
wel als de prijzen steeds meer de pan uitrijzen. Helemaal met het nieuwe woningwaarderingsstelsel,
waardoor nieuwe woningen voor hogere prijzen
verhuurd mogen worden.
Dit heeft tot gevolg dat de starters, maar ook de
middeninkomens, het steeds lastiger krijgen op de
Utrechtse woningmarkt. We zien het schrikbeeld
voor ons dat deze groepen uit de stad verdreven
worden.
Als klap op de vuurpijl stijgen de prijzen van
Utrechtse koopwoningen ook nog eens bizar snel.
Onze conclusie over de huidige ontwikkeling: we
verliezen de starters.
Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen. Een
mogelijke oplossing is het extra aanjagen van de
woningbouw. Meer sociale huurwoningen zorgt
voor kortere wachtlijsten, meer koopwoningen
betekent lagere woningprijzen. •

Kijk je toevallig uit het raam, staat op de stoep aan de overkant een bizar autootje met
op het dak een mast met een windmeter en een andere mast met een ronddraaiend apparaat dat op een camera lijkt. Op de plaats van de achterbank staat allerlei apparatuur.

Wordt het mooi?
Herstellen, verbinden en betekenis geven. Met
deze stoere slogan is de verbouwing van het
Stationsgebied een aantal jaren geleden in gang
gezet. En dat kost wat. 70 miljoen was de door de
gemeenteraad geaccordeerde maximumbijdrage.
Inmiddels staat de teller op 131 miljoen. Dat is
exclusief de ontsporing van de bouwkosten van
het Muziekpaleis en het veel te dure Stadskantoor.
Wordt het mooi? Als SP hebben we onze twijfels
of de herstelde Catharijnesingel straks wel een
betekenisvol en aangenaam verblijfsgebied wordt,
met de 120 meter brede overkapping ter hoogte
van de traverse. Idem voor het verhoogde Forum
aan de westkant van het station, te midden van
hoge gebouwen.
Fase 2 komt eraan, met een grootscheepse metamorfose rondom de Jaarbeurs en de herinrichting
van het Westplein. Mooie aansprekende plaatjes,
alleen is er nog geen zicht op hoe dat betaald
moet worden. Hoe de Structuurvisie die nu opgesteld wordt er ook uitziet, het eindresultaat zal
toch sterk afhangen van de financiële speelruimte.
Wordt die verbinding echt gevonden, of wordt het
gebied een soort uitgaanskermis die concurreert
met de oude Binnenstad?
De trein reed al toen de SP erop sprong in 2014.
Onze inzet is voldoende plek voor groen en water
tussen de stenen droom van Klépierre, Jaarbeurs
en NS. En ook betaalbaar wonen voor de smalle
beurs. Dat wordt nog een hele toer, want dat kost
geld in plaats van dat het dat oplevert. •

De auto is van de Universiteit Utrecht en is bezig met metingen van fijnstof, ultrafijnstof,
stikstofdioxide (NO2) en magnetische velden. En hoe is het hier, Achter Sint Pieter? ‘Dat valt wel
mee, maar je ziet de ultrafijnstofmeter omhoog schieten als er een brommer langskomt’.
Het autootje rijdt sinds eind oktober rond in de Binnenstad, en doet op allerlei plaatsen een half
uur lang metingen. Over een half jaar komt hij weer terug. Er zijn mensen die naar hem zwaaien,
omdat ze denken dat hij van Google Earth is.
Eind oktober lanceerden Cultuurpromotie Utrecht en JCDecaux met veel tamtam de website
Luchtradar Utrecht met gegevens over de kwaliteit van de lucht in de Binnenstad. De eerste
resultaten blijken nog niet helemaal betrouwbaar. •

Horeca in de
Binnenstad
Eind dit jaar spreekt de Utrechtse gemeenteraad
over de actualisering van het Ontwikkelingskader
Horeca en het terrassenbeleid. Vooral in de Binnenstad is er regelmatig discussie over de komst of
de uitbreiding van horeca en terrassen. De VVD is
voorstander van meer horeca in de Binnenstad. Dit
komt de levendigheid, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van Utrecht ten goede. Tegelijkertijd
mag van horeca-uitbaters worden verwacht dat zij
zich bewust zijn van hun omgeving en maatregelen
treffen om overlast te voorkomen en dat zij toegankelijk zijn voor klachten en zorgen van bewoners.

In dit soms wankele evenwicht kan en moet de gemeente een rol spelen: als bemiddelaar, maar ook
als scheidsrechter. Er is de VVD veel aan gelegen
om helder te zijn over wat er van horeca-ondernemers mag worden verwacht als ze een nieuwe
zaak openen of willen uitbreiden. Voor omwonenden moet duidelijk zijn tot wie ze een mogelijke
klacht kunnen richten. Regels dienen te allen tijden
te worden nageleefd, maar wat ons betreft vindt
er eerst een gesprek plaats tussen bewoner en
ondernemer om te kijken of de klacht verholpen
kan worden. Als dat niet het geval is kan het wijkbureau bemiddelen.
De Utrechtse Binnenstad is al eeuwenlang een
plaats weer mensen wonen, werken en recreëren
en wat de VVD betreft blijft dit zo. Dat betekent:
ruimte voor nieuwe initiatieven, duidelijke regels
en elkaar aanspreken op gedrag en gemaakte
afspraken. Ik ben erg benieuwd hoe u naar dit
evenwicht kijkt, stuur mij een bericht via d.gilissen@utrecht.nl. •
Dimitri Gilissen, fractievoorzitter

Oeke Kruythof

Paar apart
Zij is bijna eenennegentig
van hem is de leeftijd onbestemd
kwiek loopt hij nog in ’t rond
dagelijks duwt hij haar in
haar karretje voort
van terras naar terras
gezellig hier
gezellig daar
bus in bus uit
jaar op jaar –
Zijn er meer woorden nodig voor
een definitie van de trouw –

Na junkentunnel nu fietsenjungle
Bij het naburige café Van Wegen voorspelden ze
het al weken tevoren: C & A op het Vredenburg
gaat dicht. Sinds het kledingconcern haar filiaal
in Hoog Catharijne in 2012 had heropend, lag
het voor de hand dat het Vredenburg, 500 meter
verderop, zou sluiten.
Voor de ondernemers aan de noordkant van het
Vredenburg, tegenover het muziekcentrum, is het
een grote tegenvaller. Het gaat hier al tijden slecht.
Het Vredenburg is klaar, maar de loop is nog niet
terug. Een - in theorie - belangrijke looproute van
de Binnenstad naar CS gaat via Vredenburg-Noord,
oversteken bij Staffhorst/Vinke en dan langs de
Mediamarkt.
Maar bij de Mediamarkt is het al sinds mensen-

heugenis een fietsravage. Merkwaardig dat deze
route al die tijd zelfs niet provisorisch aantrekkelijk
is gemaakt. Eerst was hier de junkentunnel, nu is
er de fietsenjungle. Geen wonder dat er vrijwel
niemand loopt.
Het wonderlijke is dat de hele verbouwing van het
HC-NS-Jaarbeurs-complex juist ook de opzet had
om de overgang naar de oude stad te verbeteren.
Op straatniveau zou HC veel aantrekkelijker worden.
Maar bij de Mediamarkt is daar na al die jaren nog
niets van te merken. Begin oktober stond hier een
bord dat alle fietsen moesten verdwijnen. Even was
er hoop dat voetgangers hier eindelijk meer ruimte
zouden krijgen. Het bord is verdwenen. Er gebeurt
dus wel wat. •

Wonen boven ingang HC

Harrie Thewessem
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In beweging
Het is druk in het centrum. Het lijkt
een file van voetgangers.
Altijd opletten en om elkaar heen
slingeren. Iedereen heeft z’n eigen
richtingen en eigen tempo. Ze hebben
niets met elkaar te maken. Ook de
blik in de ogen en de lichaamshouding
verschillen. Het is bijzonder dat er geen
ongelukken gebeuren.

Storm liep het zaterdag 29 oktober op de kijkdag
voor de woningen in het nieuwe entreegebouw van
Hoog Catharijne op het Vredenburgplein. Maar of
die bezoekers stuk voor stuk voldoende inkomen
hebben om er iets te mogen huren is de vraag.
De voorwaarden liegen er niet om: een jaarinkomen
van minimaal vijftig keer de maandhuur, en zeventig keer de maandhuur als het om twee inkomens
gaat. De laagste huur is duizend euro, exclusief
servicekosten. De woningen variëren van 77 vierkante meter (met twee slaapkamers) tot 157 meter

(drie slaapkamers en twee badkamers). Behalve de
44 appartementen zijn er aan de kant van het plein
nog achttien ‘stadswoningen’ met drie woonlagen,
een daktuin en een dakterras.
De eerste twee jaar betalen de bewoners een
ingroeihuur in verband met de overlast van bouwwerkzaamheden in de buurt.
Intussen heeft het Vredenburgplein nu zijn definitieve vorm. Maar over de inrichting is het laatste
woord nog niet gezegd. (Zie bladzijde 16) •

De laatste boot
Bewoners van werfkelders op de gracht zullen het niet erg vinden dat het vaarseizoen voorbij is.
De laatste jachtjes wringen zich onder de bruggen door. Eindelijk wat rust. •

Ik maak regelmatig deel uit van
deze wereld. Onvermijdelijk is dan het
gevoel meegesleept en gedragen te
worden door de drukte. Ik slinger bijna
stuurloos naar mijn doel. Me overgeven
aan de turbulentie is onvermijdelijk.
Na het bereiken van mijn doel ga ik
weer naar huis, nog een keer door die
drukte.
Dan biedt zich de stilte van
straten, steegjes en hofjes aan.
Een intens gevoel van rust en
openheid. •
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