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Voor meer info: 
WhatsApp 06 - 14 41 56 56 
of zie campingganspoort.nl

MET CATERING MOGELIJK!

VERGADERZALEN BIJ 
CAMPING GANSPOORT
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Ik weet nog goed dat we enkele jaren geleden in de dagen 
voor feestdagen op DUIC.nl schreven welke supermarkten 
open waren en tijdens welke tijden Utrechters hun bood-

schappen konden doen. Zulke publicaties werden altijd heel 
goed bekeken. Het was ook broodnodige informatie, want de 
meeste winkels bleven toen nog gewoon dicht. Flinke rijen 
voor de supermarkten die wel open waren lieten zien dat veel 
mensen ook tijdens Kerst en Pasen wilden consumeren. En 
laten we wel wezen, waarom zouden we op die dagen ineens 
niet naar de supermarkt mogen? Open winkels zijn handig 
voor mensen die nog wat vergeten zijn voor het feestmaal, 
of gewoon handig voor mensen die de feestdagen vergeten 
waren. In een stad met 350.000 mensen moet er toch ge-
woon altijd wat te halen zijn. Tegenwoordig publiceren we 
de lijst met open supermarkten niet meer, bijna alles is wel 
open tijdens feestdagen. Maar moet dat ook zo zijn laat in de 

avond of zelfs in de nacht? Daar heeft de gemeente Utrecht 
wat over te zeggen. Ondernemers moeten namelijk een ont-
he!ng hebben om na 22.00 uur open te zijn. Ik zou ook niet 
per se boven een supermarkt willen wonen die de hele nacht 
open is, maar die NIMBY-gedachten moet ik even loslaten. Je 
zou in wereldstad Utrecht toch ook wel na 22.00 uur ergens 
nog wat eten of huishoudelijke producten moeten kunnen 
halen? Maar ja, dan is er altijd de kwestie van overlast. Nach-
telijk winkelen schijnt gepaard te gaan met herrie. De twee 
supermarkten in de binnenstad van Utrecht die nog wel een 
onthe!ng hadden, hebben die ondertussen niet meer. Wat 
later op de avond naar de supermarkt zit er voorlopig niet 
meer in. Wil je er wel meer over lezen? Dat kan op pagina 7.

Robert Oosterbroek

DE VERANDERENDE 
STAD IN BEELD

Utrecht is constant in 
beweging. Er wordt 
gebouwd en gesloopt. 
Hierdoor ziet de stad er 
op sommige plekken heel 
anders uit dan vroeger, 
terwijl andere straten en 
pleinen juist al decennia 
hetzelfde blijven. In deze 
rubriek laten we dat zien. 

Ga naar DUIC.nl voor 
meer oude en nieuwe 
foto’s van de stad.

WED
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Arjan den Boer, Bas van Setten, Bo Steehouwer, Charlie 
van Dijk, Ilana Noot en Jasper Witte

ddk.nl en redactie DUIC 

Utrecht heeft een eigen 
ondernemersprogramma!

GERT-JAN JANSEN PRESENTEERT WEKELIJKS 
EEN NIEUWE AFLEVERING OP DUIC.NL/ONDERNEMEN

Utrecht bruist van de energie mede dankzij het lef, de creativiteit en de vindingrijkheid van ruim 42.000 ondernemers 
en nog een veelvoud aan ondernemende Utrechters. Ondernemers Gert-Jan Jansen, Julian de Keijzer en Martijn 
Rademakers vonden het hoog tijd om al deze ondernemende Utrechters een platform te geven waar ze hun 
plannen, successen, vragen en worstelingen kunnen delen met de rest van de stad. Elke vrijdag verschijnt er een 
nieuwe a! evering van DUIC in Zaken, hèt ondernemersprogramma van Utrecht! Alle a! everingen zijn terug te 
vinden via DUIC.nl/ondernemen met o.a. gesprekken met, Burgemeester Sharon Dijksma, Fairphone, de Clique, 
uCrowds, Bakker Verhuur, VechtclubXL, Ondernemersfonds Utrecht, Rabobank Utrecht en nog veel meer!

Voel je je aangesproken en wil je ook een keer onze gast zijn? Mail ons! diz@duic.nl
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Het lijkt er misschien op dat 
deze twee dames op het 
punt staan de afgrond in 

te lopen maar wees gerust, het 
gaat hier om een 3D-tekening. 
In aanloop naar de start van de 
Vuelta worden er in Utrecht vier 
van zulke kunstwerken gemaakt. 
In Overvecht, Leidsche Rijn en op 
het Utrecht Science Park worden 
de tekeningen zo’n 30 vierkante 
meter. Met een oppervlakte van 
ongeveer 100 vierkante meter is 
dit werk op het Jaarbeursplein, 

dat gemaakt is door Sweo en Ni-
kita, het grootst. Op 18 augustus 
staat de ploegenpresentatie op de 
agenda en een dag later wordt de 
eerste etappe gereden. Op 20 au-
gustus starten de renners in Den 
Bosch en komen ze in Utrecht 
ĔŕÕİ� ÑÕ� ţčõĴñʣ�ļİÕËñļĴÕ� ŖõÕ-
lerliefhebbers die daarna in een 
zwart gat dreigen te vallen, kun-
nen als herinnering aan de Vuelta 
in ieder geval nog naar deze  vier 
kunstwerken in de stad gaan kij-
ken. �

Fotogra!e: Bas van Setten

DUIC IN BEELD
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In samenwerking met de gemeente Utrecht

Advertenties

UTRECHT 900: DE PROGRAMMAMAKERS ! DEEL 2

Sportdagen als verbroedering bij USV Hercules: 
‘Willen steentje bijdragen aan Utrecht zonder muren’

Het idee voor beide sportdagen werd een 
aantal maanden geleden bedacht door 
Fons Visser en Han Oey, beiden actief 

in het bestuur van USV Hercules. ‘’Toen we 
hoorden wat het thema van Utrecht 900 was, 
şõāč�ŖÕ� ÕÕč� ÊÕÕļāÕ� ë²²č� ţĆĔĴĔêÕİÕčʿʞʿ� ŕÕİļÕĆļ�
Visser. ‘’We hebben zelf bij USV Hercules al 
ervaring met verschillende doelgroepen. Zo 
organiseren we elke vrijdagochtend de Der-
de Helft, waarbij ouderen kunnen sporten of 
spelletjes spelen. Daarnaast voetbalt er elke 
zaterdag een Zuid-Amerikaans team bij ons. 
Dus het is voor ons niet vreemd om deze 
doelgroepen te ontvangen.’’ 

Inclusief Sport Festival
Het Inclusief Sport Festival, dat op 10 juli 
plaatsvond, richtte zich op mensen met 
een beperking. Zo konden er paralympische 
sporten als blindenvoetbal en goalball wor-
den gespeeld. ‘’Goalball is bedoeld voor vi-
sueel beperkten. Je speelt 3 tegen 3, in de 
sporthal. Elk team heeft 3 lage doelen naast 
elkaar, met ook 3 keepers. Je hebt een grote 
bal, met belletjes, en die moet je op die doe-

len gooien, in de hoop dat je scoort’’, legt Vis-
ser uit. Oey vult aan: ‘’Er deden ook ziende 
mensen mee, maar dan met een blinddoek 
om. Sommigen hadden er best wel wat moei-
te mee om de bal op doel te gooien. Maar er 
speelden ook echte goalballers mee, en die 
konden echt hard gooien.’’

Naast visueel beperkten waren er bij-
voorbeeld ook mensen die een transplantatie 
hebben gehad, mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel en mensen met dementie aan-
wezig op het Inclusief Sport Festival. ‘’Ik vond 
het heel bijzonder, het was echt een leuke 
dag’’, blikt Visser terug. ‘’Ik denk dat we gaan 
proberen om het vanaf nu elk jaar te organi-
seren.’’

Sportfestival voor Nieuwe Utrechters
Het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters 
vindt op zondag 28 augustus plaats en is 
vooral bedoeld voor vluchtelingen en sta-
tushouders. ‘’Vanuit mijn bestuurlijk lidmaat-
schap bij USV Hercules ben ik altijd al be-
zig om vluchtelingen en statushouders naar 
onze sportvelden te laten komen, zodat ze 

bij ons kunnen voetballen. Op die manier 
ben ik op het idee gekomen om een sport-
dag voor die mensen te organiseren, en dat 
is het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters’’, 
licht Oey toe.

Er zal die dag niet alleen gesport wor-
den, er kan ook worden genoten van muziek 
en eten uit verschillende landen. Oey: ‘’Ons 
complex is die dag gewoon open, dus eigen-
lijk is iedereen welkom. Zo kunnen de Neder-
landers en vluchtelingen elkaar beter leren 
kennen. We hebben ook een programma 
voor kinderen, en er zal een yogagroep zijn 
voor vrouwen. Sport verbroedert, en samen 
sporten is natuurlijk helemaal leuk.’’

Uiteindelijk hopen Visser en Oey met 
het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters te 

bereiken dat er meer begrip ontstaat voor 
vluchtelingen en statushouders. ‘’We ho-
pen dat ze meer worden opgenomen in de 
maatschappij. Maar ook dat ze wat meer een 
dagbesteding hebben, dat ze ontdekken dat 
ze in ieder geval kunnen sporten in Utrecht. 
Daarnaast willen wij de meest inclusieve 
sportvereniging van Utrecht worden. Hope-
lijk zorgen het Inclusief Sportfestival en het 
Sportfestival voor Nieuwe Utrechters ervoor 
dat verschillende bevolkingsgroepen met el-
kaar gaan mengen. Zo willen we een steentje 
bijdragen aan een Utrecht zonder muren.’’

Dit is één van de programmaonderdelen van 
Utrecht 900 jaar. Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.utrecht900.nl.

‘Stad zonder muren’. Dat is het thema van Utrecht 900. Onze 
stadsmuren zijn inmiddels verdwenen, maar hoe slecht je ook de 
muren die er misschien nog tussen bepaalde bevolkingsgroepen 
zijn? Sport kan daar een grote rol in spelen. Daarom vinden er bij 
USV Hercules deze zomer 2 sportdagen plaats: het Inclusief Sport 
Festival (10 juli) en het Sportfestival voor Nieuwe Utrechters (28 
augustus). Want op het verjaardagsfeest van onze stad wordt aan 
iedereen gedacht.

Samen werken aan
een gelukkiger leven

humanitas-homerun.nl

werkenbijhumanitas-dmh.nl

Word jij onze
nieuwe persoonlijk 
begeleider?

 een
vertrouwd
gezicht

voor 
al uw
vragen Berna Hofmans Utrecht

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.  
 
Bel 0800 - 023 05 50 
of ga naar monuta.nl/
utrecht.

! Als stress niet meer hanteerbaar is
! �Ѵv�m;]-ঞ�;�;�];�o;Ѵ;mv�o�;u_;;uv;m
! �Ѵv�-m]v|�;;m�]uo|;�blr-1|�or�f;�Ѵ;�;m�_;;[�

Als psychische klachten een grote impact op je leven hebben staat PHI 
voor je klaar. Samen streven we naar een duurzame verbetering van jouw 
kwaliteit van leven. Wij kijken niet alleen naar je klacht, maar ook alles
daaromheen: ingesleten gedrag, gevoelens, lichaam en je omgeving.

•  Onze behandeling is voor jou kosteloos (excl. eventueel eigen risico)
•���ol;m|;;Ѵ�];;m�|o|��;;u�hou|;��-1_ম��f7;mĴ

Goed om te weten

Wil je weten wat PHI voor jou kan betekenen?
Wij nodigen je graag uit voor een kosteloos en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek bij ons behandelcentrum in Utrecht.

PHI Utrecht
Burgemeester Verderlaan 11, Utrecht

Bel 030 - 753 6200
ma-vr van 08.00u - 17.30u

of kijk op www.phi-med.nl
en vraag een gesprek aan

Terug in balans komen 
bij PHI in Utrecht
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Tekst en fotogra!e: Jasper Witte

REGELS EN ONTHEFFINGEN

Wanneer mag een winkel in Utrecht open 
zijn?

De twee supermarkten in de binnenstad die tot 
middernacht open mochten blijven, Boon’s Markt en het 
Albert Heijn !liaal aan de Potterstraat, moeten sinds 
afgelopen weekend al om 22.00 uur de deuren sluiten. 
Supermarkten hebben namelijk een zogenoemde 
nachtonthe"ng nodig om na 22.00 uur nog klanten 
te ontvangen, en deze onthe"ng is voor beide 
ondernemingen verstreken. Wat zijn eigenlijk de regels 
omtrent openingstijden voor winkels in Utrecht? DUIC 
zocht het uit.

Op landelijk niveau worden de ope-
ningstijden bepaald door de Winkel-
tijdenwet, die sinds 1996 geldt. De wet 

stelt dat het verboden is om van maandag tot 
en met zaterdag, tussen 06.00 en na 22.00 
uur, klanten te ontvangen in een winkel. Op 
zondag moeten zaken de deuren de hele dag 
gesloten houden.

Toch zijn veel winkels in Utrecht op 
zondag open. Dit is mogelijk doordat de ge-
meente een vrijstelling mag verlenen op de 
eerdergenoemde verboden. Oftewel, winkels 
mogen ook buiten de tijden van de Winkeltij-
denwet open zijn, mits de gemeente dit toe-
staat.

Zondag
In de gemeente Utrecht is dit geregeld in 
de ‘Winkeltijdenverordening Utrecht 2015’. 
Hierin staat een algemene vrijstelling voor 
zondagen en de meeste feestdagen, van 10.00 
tot 19.00 uur. Dit betekent dat winkels gedu-
rende die tijd open mogen zijn zonder dat zij 
daar speciale toestemming voor nodig heb-
ben. Toch zijn er veel winkels in Utrecht die 
pas later de deuren sluiten. Daar hebben ze 
ÕÕč�ĔčļñÕêţčë�ŕĔĔİ�čĔÑõëʞ�ÑõÕ� ²ĆĆÕÕč�ŖĔİÑļ�
afgegeven aan winkels in de levensmidde-
lenbranche en winkels bedoeld voor afhalen. 
Op de website van de gemeente staat een 
ĆõāĴļ� ŕ²č�ŖõčăÕĆĴ� ÑõÕ� şĔʿč� ĔčļñÕêţčë� ñÕÊÊÕč�
voor zondagavond. Een snelle rondkijk leert 
echter dat lang niet alle winkels die na 19.00 
uur open zijn, op de lijst staan. De gemeente 
geeft aan dat de lijst inderdaad incompleet is 

en dat deze wordt aangevuld na de vakantie-
periode.

Nachtwinkels
Winkels die na 22.00 uur open willen blijven, 
vallen volgens de verordening onder de ca-
tegorie ‘Nachtwinkels’, en hebben een zoge-
ñÕļÕč�č²ËñļĔčļñÕêţčë�čĔÑõëʣ�\Õļ�ÕÕč�č²Ëñ-
ļĔčļñÕêţčë� Č²ë� ÕÕč� ŖõčăÕĆ� ļĔļ� ɽɿʣɽɽ� ŁŁİ�
ĔĭÕč�ÊĆõāŕÕčʣ�"õļ�Ŗ²Ĵ�ÑÕ�ĔčļñÕêţčë�ÑõÕ��ĔĔčʿĴ�
\²İăļ�Õč�ÑÕ��ĆÊÕİļ�AÕõāč�²²č�ÑÕ�|ĔļļÕİĴļİ²²ļ�
tot vorig weekend hadden. Voorwaarden die 
verbonden zijn aan de vergunning, zijn dat 
een winkel alleen levensmiddelen mag ver-
kopen en geen plek biedt waar de klanten de 
ĭİĔÑŁËļÕč� ĔĔă� ăŁččÕč� čŁļļõëÕčʣ� �õā� ñÕļ� ²ê-
geven van de vergunning wordt bovendien 
gekeken naar de invloed die de langere ope-
ningstijden hebben op de omgeving. Onder 
andere overlast door drugsgebruik, groe-
pen klanten en parkeerproblematiek kunnen 
gronden zijn waarop de aanvraag van een 
č²ËñļĔčļñÕêţčë�ëÕŖÕõëÕİÑ�ŖĔİÑļʣ

&Õč�č²ËñļĔčļñÕêţčë�ŖĔİÑļ�ļÕĆăÕčĴ�²êëÕ-
geven voor een periode van twee jaar en moet 
Ñ²²İč²� ĔĭčõÕŁŖ� ŖĔİÑÕč� ²²čëÕŕİ²²ëÑʣ� �õā�
şĔŖÕĆ��ĔĔčʿĴ�\²İăļ�²ĆĴ�ÑÕ��ĆÊÕİļ�AÕõāč�õĴ�ÑÕ�
vergunning recentelijk afgelopen. De heraan-
ŕİ²²ë�ŕ²č��ĆÊÕİļ�AÕõāč�ŖĔİÑļ�Ĕĭ�ñÕļ�ČĔČÕčļ�
van schrijven door de gemeente behandeld. 
"õÕ�ŕ²č��ĔĔčʿĴ�\²İăļ�õĴ�²êëÕŖÕşÕč�Ĕĭ�ëİĔčÑ�
van overlast die door de langere openstelling 
van de winkel zou worden veroorzaakt.

]²Ŗõč�A²İĭ²Ćʞ�ÕõëÕč²²İ�ŕ²č��ĔĔčʿĴ�\²İăļʞ�
laat het er echter niet bij zitten. “We zijn be-

zig met het indienen van een bezwaarproce-
dure tegen het besluit en daar wachten we 
nu op”, zegt hij. Volgens Harpal draait het bij 
�ĔĔčʧĴ�ñÕŁĴ�čõÕļ�²ĆĆÕÕč�ĔČ�²ĆËĔñĔĆʣ�ʼ¥õā�şõāč�
geen wijnhandel, we hebben een breed as-
sortiment. Ook na tienen verkopen we nog 
van alles, en de gemeente is welkom om dat 
te komen bekijken”

ʼ�ĆĴ�Čõāč�ŖõčăÕĆ�ČõÑÑÕč�õč�ÕÕč�ŖĔĔčŖõāă�
zou zitten, was het een ander verhaal ge-
weest. Dan moet je natuurlijk op schappelijke 
ļõāÑÕč�ÑõËñļë²²č ʞ̔�ë²²ļ�A²İĭ²Ć�ŕÕİÑÕİʣ��ĔĔčʿĴ�
\²İăļ�õĴ�ļÕ�ŕõčÑÕč�²²č�ÑÕ�;²čşÕčČ²İăļʞ�ČõÑ-
den in het centrum van Utrecht. “In het hartje 
van de stad gaat het leven door tot 05.00 uur 
in de nacht. Links en rechts van mijn winkel 
zitten horecazaken, die blijven ook na tienen 
open.”

Karakter van de stad 
Esma Kendir, in de Utrechtse gemeenteraad 
fractievoorzitter van Student & Starter, vindt 
dat een nachtwinkel thuishoort in een stad 
als Utrecht. Haar partij diende samen met de 
VVD en D66 schriftelijke vragen over het af-
ŖõāşÕč�ŕ²č�ÑÕ�č²ËñļĔčļñÕêţčëÕč�ŕ²č�ÑÕ�ļŖÕÕ�
supermarkten. “Een nachtwinkel past bij het 
karakter van een stad als Utrecht. Het is een 
stad die erg leeft, en daarmee ontstaat snel 
een behoefte om ook na tienen nog naar een 
supermarkt te gaan. De levendige stad moet 
gefaciliteerd worden.” Ook voor Kendir bie-
den de winkels een uitkomst. “Na een lange 
dag op het stadhuis ga ik nog weleens snel 
ÕŕÕč� õÕļĴ� ñ²ĆÕčʣ� �ĆĴ� āÕ� čĔë� õÕļĴ� čĔÑõë� ñÕÊļʞ�

omdat je bijvoorbeeld nog even langs vrien-
ÑÕč� ë²²ļʞ� õĴ� ñÕļ� ţāč� Ñ²ļ� Õİ� čĔë� ÕÕč� ŖõčăÕĆ�
open is.”

¤ĔĔİÑ²ļ� ÕÕč� č²ËñļĔčļñÕêţčë� ŖĔİÑļ� ëÕ-
weigerd, moet er volgens Kendir eerst samen 
met de ondernemers gekeken worden naar 
mogelijke oplossingen voor de overlast. “Dat 
het nu zonder overleg met de supermark-
ten is gebeurd, vinden we jammer. In plaats 
van een beslissing van bovenaf, waar onder-
nemers niet over mee mogen denken, moet 
er voor dit soort problemen een integrale 
aanpak komen.” Een andere aanpak teweeg-
brengen was dan ook een van de redenen om 
de schriftelijke vragen in te dienen. “Nu is er 
door de gemeente radicaal een beslissing ge-
nomen, waarmee het probleem zich mogelijk 
verplaatst. Dat hadden we liever anders ge-
zien.”

Vergunningen
cĭ�ɿɿ� āŁĆõ�ÊĆÕŕÕč��ĔĔčʿĴ�\²İăļ�Õč�ÑÕ��ĆÊÕİļ�
AÕõāč�²²č�ÑÕ�|ĔļļÕİĴļİ²²ļ�ŕĔĔİ�ñÕļ� Ć²²ļĴļ�ļĔļ�
ČõÑÑÕİč²Ëñļ� ĔĭÕčʣ� "Õ� č²ËñļĔčļñÕêţčë� ŕ²č�
�ĔĔčʿĴ�\²İăļ� ĆõÕĭ�ÑõÕ�Ñ²ë�²êʣ�"Õ�ŕÕİëŁččõčë�
ŕĔĔİ�ÑÕ��ĆÊÕİļ�AÕõāč�ĆõÕĭ�²ê�Ĕĭ�ɿʁ� āŁčõ�²êʞ�Õč�
wordt momenteel opnieuw behandeld. Hoe 
ñÕļ�ş²ļ�ČÕļ�ÑÕ�ŕÕİëŁččõčë�ļŁĴĴÕč�ɿʁ�āŁčõ�Õč�
22 juli, kan de gemeente, wederom door de 
vakantieperiode, niet zeggen. 

Ook over de vergunning van Utrechts 
ÑÕİÑÕ� č²ËñļŖõčăÕĆʞ� �ŁŁİļŖõčăÕĆ� ]õÕŁŖ� &č-
geland, kan de gemeente nog geen uitspra-
ken doen. De winkel aan de Vleutenseweg is 
dagelijks tot in elk geval 01.00 uur geopend. �
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Advertentie

HOEFENHAAG.NL
je zal er maar wonen

26 juli aanstaande

Wonen in De Erven betekent ruim en 

landelijk wonen in een nieuw dorp aan de 

Lek, een plek waar je je thuis voelt. Hier 

woon je in het groen met de voorzieningen 

van Hoef en Haag en Vianen om de hoek. 

De Erven fase 4d is een perfecte mix van 

landelijke afwisseling welke het tot een 

aantrekkelijke woonbuurt maakt. Het noorde-

lijke deel van De Erven 4d is geïnspireerd 

op het Franse Hameau, met kenmerkende 

schapenhekken, een karrenpad en natuurlijk 

kleur- en materiaalgebruik. De fraaie 

houttinten en lichte baksteen zorgen voor 

een mooie verbintenis tussen de woningen 

onderling. 

Een tweede karrenpad vinden we in het 

westelijke deel van het plan langs de 

bestaande bomenrij, met daarachter een 

bestaande boomgaard. Hier pluk je in 

augustus letterlijk het fruit van de bomen. 

Door gebruik te maken van verschillende 

materialen en kleuren krijgt dit deel een 

frisse en eigentijdse uitstraling.

Op 26 oktober start de verkoop van de 
21 woningen in De Erven 4d. Vrijstaande 
woningen, twee-onder-een-kapwoningen 
en vrijstaand-geschakelde woningen. 
Gelegen in de boomgaard of het Hameau. 
Alle woningen zijn gasloos, voorzien van 
een warmtepomp, zonnepanelen en 
voldoen in de basis aan BENG 2=0. 
-H�NXQW�GXV�RRN�QRJ�SURÀ�WHUHQ�YDQ�HHQ�
JURHQÀ�QDQFLHULQJ�

RUIM EN GEVARIEERD 
WONINGAANBOD

•  Twee-onder-een-kapwoningen
woonoppervlak van ca. 158 - 168 m2

koopsom vanaf ¤ 682.000,- v.o.n.

•  Vrijstaand geschakelde woningen
woonoppervlak van ca. 195 m2

koopsom vanaf ¤ 830.000,- v.o.n.

•  Vrijstaande woningen
woonoppervlak van ca. 180 m2

koopsom vanaf ¤ 960.000,- v.o.n.

VRIJSTAAND GESCHAKELDE WONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

BUURTVRIJ DE ERVEN

START VERKOOP

Vanaf dat moment kan je via de website je favoriete woning 
doorgeven. De inschrijving sluit op dinsdag 2 augustus om 12.00 uur.
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Centraal Laat > 
  La Cassette x De gezonde stad

Waar: Centraal Museum
Wanneer: donderdag 4 augustus

Prijs: 6,50 tot 11 euro

Centraal Laat is hét 
avondconcept van het 
Centraal Museum. Een aantal 
donderdagavonden per jaar 
kan je in het museum dwalen 
door de zalen en jezelf verliezen 
in onder meer performances, 
muziek en lezingen. Deze editie 
is in samenwerking met het 
collectief La Cassette. Het thema 
dat centraal staat is: ‘de (on)
gezonde stad’. Gezond is niet 
altijd de makkelijkste keuze. 
Soms verlang je naar snacks, 
drankjes die koppijn veroorzaken 
en het uitstellen van je nachtrust. De (on)gezonde stad maakt duidelijk hoe je 
soms kunt snakken naar het ‘korte termijn geluk’ van guilty pleasures wanneer 
je na een avond uit met een kater in bed ligt.

Korenfestival Leading Voices

Waar: verschillende locaties
Wanneer: 27 tot en met 31 juli
Prijs: wisselend

Het korenfestival Leading Voices, 
European Days for Vocal and 
Choral Leaders, is afgelopen week 
o!cieel geopend met een concert 
in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. De rest van 
het weekend vindt dit nieuwe festival plaats op 
verschillende locaties in Utrecht. Hier zullen koren 
van uiteenlopende grootte hun muziek ten gehore 
brengen. Binnen het festival zijn naast muzikale 
voordrachten ook onder meer sprekers te horen. In 
totaal zijn er meer dan honderd sessies te bezoeken, 
een bijzonder platform voor professionals in de 
koormuziek. Over de locaties en entree is op de 
website van Leading Voices meer te vinden.

Happy ending voor Come Alive 
Festival
 
Waar: Zware Jongens en Come Alive (Het Nieuwe Muntgebouw)
Wanneer: 30 juli om 12.00 uur
Prijs: 25 euro

De erotische expositie Come Alive in Utrecht komt 
na twee maanden tot een einde. Een ‘happy ending’ 
wordt het wel, kondigt de organisatie al aan. Joost 
van Bellen,"Wannabe a Starr,"La Piratesse, Lionstorm 
en Pinq Radio treden op tijdens het Closing Festival 
van Come Alive. Voor wie tussendoor even op 
adem moet komen is er ook een Workshop Erotisch 
Borduren. Het belooft een ‘nacht vol met optredens, 
muziek, sexy kunst en bizar funky rolschaatsdisco’ te 
worden. Meer artiesten, informatie en tickets zijn te 
vinden op de website.

De Parade: Verona Verbakel speelt Well-behaved women seldom make history

Waar: De Parade, Moreelsepark
Wanneer: 27 juli tot en met 1 augustus
Prijs: 8 euro

Een schaamteloze ode aan troosteloze kalverliefde in al 
zijn dagdagelijkse, absurdistische glorie
‘Well-behaved women seldom make history’ is een 
schaamteloze ode aan troosteloze kalverliefde in al zijn 
dagdagelijkse, absurdistische glorie. Deze tragikomische 
voorstelling heeft een Engelse titel maar wordt in het 
Nederlands opgevoerd. Dit is de ingekorte versie van de 
originele voorstelling. De voorstelling is gebaseerd op 
waargebeurde feiten en er wordt expliciete taal in gebruikt. 
Well-behaved women seldom make history is te vinden in 
Deluxe.

Hakken met Vinyl Freaks

Waar: Muziekpodium Azotod
Wanneer: 30 juli om 21.00 uur
Prijs: 16,50 euro voorverkoop, 19,50 aan de deur

Bezoekers van Muziekpodium Azotod reizen op zaterdagavond terug naar 
de begindagen van het gabbertijdperk. De Vinyl Freaks nemen ze mee 
naar de negentiger jaren, de tijd waarin de gabbers ‘als één grote familie 
naast elkaar los stonden te gaan’. Jaren voor de eeuwwisseling werd er 
op deze evenementen nog uitsluitend vinyl gedraaid. De dansvloer was 
nog vrij van mobiele telefoons. “Oftewel een avond zonder zorgen en feest 
met hardcore uit de jonge jaren! En om dat alles nog wat extra kracht bij 
te zetten zijn we deze editie een samenwerking aangegaan met Limburgse 
Gabbers zodat we System BV23 tot onze beschikking hebben voor serieus 
muzikaal geweld”, schrijft de organisatie online.

De Parade: Gery Mendes speelt Borboletas

Waar: De Parade, Moreelsepark
Wanneer: 27 juli tot en met 1 augustus
Prijs: 9 euro

Borboletas is een solo over oorlog van de uit Kaapverdië afkomstige muzikant/acteur Gery Mendes, vanuit 
gesprekken met zijn vader: een muzikale dans kriskras door de tijd, langs de liefde, de misère van zijn jeugd, 
dienstplichtig vechten voor een regime dat zijn volk onderdrukt, langs het geweten, naar de vraag: was mijn vader 
een held of een verrader? Ondersteund door opzwepende muziek die in zijn dna zit: morna, funana, West Afrikaanse 
feestmuziek en hiphop. Borboletas is te vinden in Casa Mondo.

HOPPAAA! foodtruckfestival

Waar: Tolsteegplantsoen
Wanneer: 29 tot en met 31 juli
Prijs: gratis

Het foodtruckfestival HOPPAAA! komt weer terug naar het Utrechtse Tolsteegplantsoen. De editie in het Amaliapark 
van een maand eerder mocht dan niet doorgaan, deze keer is het wel menens. Des te meer reden om er dit zomerse 
weekend even op uit te trekken naar het ‘grootste terras van de wijk’. Borrelplanken, de Wijnclub, foodtrucks, Silent 
Disco, live muziek, proeverijtjes, streekbieren, muzikale bingo, nog meer foodtrucks, de Cocktailbar, shared dining, 
lang tafelen en schminken zijn allemaal dingen die de bezoekers op dit familiefestival kunnen verwachten. Overal is 
met pin of contant geld te betalen. Geen rijen voor de muntverkoop dus. Op vrijdag branden de foodtrucks om 15.00 
uur los, op zaterdag en zondag is dat om 12.00 uur al. Alle avonden duren tot 21.00 uur.
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Yvonne Hessel was tot voor kort het enige raadslid en de fractievoorzitter van 
SP Utrecht, maar heeft besloten haar lidmaatschap van de SP op te zeggen. De 
fractie raakt daarmee de enige zetel in de gemeenteraad kwijt. Hessel begint na 
het zomerreces, in september, haar eigen partij: Utrecht Solidair. Het bestuur 
van de Utrechtse afdeling van de SP zei overvallen te zijn ‘door het plotselinge 
besluit’ om haar lidmaatschap te beëindigen. Volgens Hessel komt haar besluit 
niet door de beginselen waar de SP voor staat, maar door het gebrek aan een 
goed functionerend team. We vroegen haar waarom ze stopte bij de SP en wat 
haar lievelingsplek is in Utrecht.

Waarom ben je weggegaan bij de SP?
“Ik ben nieuw in de gemeenteraad en ik zou 
ondersteuning vanuit de SP krijgen van men-
sen met ervaring. Dat gebeurde minimaal. 
Er kwam veel op me af en ik kreeg daar-
bij te weinig ondersteuning en informatie. 
Eă�ÊÕč�Ñ²²İÑĔĔİ�ÕÕč�ĭ²²İ�ăÕÕİ�Ťõčă�ÑÕ�ČõĴļ�
ingegaan. Ik trok snel aan de bel, ook bij het 
landelijk bestuur, maar het was trekken aan 
een dood paard. Ik dacht dat het aan mij lag, 
maar kwam erachter dat er al vele jaren een 
slapende afdeling is in Utrecht. Veel goe-
de SP’ers zijn weggegaan of moesten weg. Ik 
ăŖ²Č� õč�ÕÕč�ëÕŖÕļÕčĴËĔčŤõËļʝ� õă�ŖõĆ�ÑÕ��|�
niet beschadigen. Ik voel me SP’er in hart en 
nieren en ik wil de belangen van de mensen 
behartigen. Maar als ik simpelweg zou ver-
trekken, zou dat alsnog niet gebeuren. Dat 
is niet hoe een SP hoort te zijn. Er was voor 
mij maar één oplossing. Nu kan ik goede me-
dewerkers zoeken. Met één zetel kan je een 
hele hoop bereiken. Normaliter ben ik tegen 
zetelroof, want een zetel hoort bij de partij, 
maar ik zag geen andere optie.”

Wat worden jouw speerpunten met 

Utrecht Solidair? 
“Ik hoop dat we een partij krijgen die echt 
naast de Utrechters staat. Mijn agenda 
blijft socialistisch. Ik ga proberen een soort 
oud-SP-actiegroep op te richten voor plaat-
selijke acties. Ik denk dat mensen meer ac-
tiebereid zijn, maar dan voor dingen die be-
langrijk zijn voor de inwoners zelf. Een van 
de dingen die bovenaan mijn lijst staan, is de 
voedselbankwinkel. Er worden zoveel eten 
en vrijwilligers beschikbaar gesteld, maar 
een ruimte hiervoor is bijna niet te krijgen. 
Over vier jaar moet elk voedselbank-afhaal-
punt een winkel zijn. Het is al moeilijk genoeg 
voor mensen, ze hebben vaak al schaamte. 
Dat hoeft niet benadrukt te worden door ze 
een tas of krat in de handen te drukken. Laat 
ze zelf rondlopen en de spullen meenemen 
die zij nodig hebben.”

Waarom wilde je de politiek in? 
“Ik wilde na mijn vervroegde pensioen iets 
doen wat ik echt leuk vind en waar echt mijn 
passie ligt. Ik volg altijd al alle politiek. In de 
ëÕČÕÕčļÕİ²²Ñ�ăĔČÕč�²Ć�Čõāč�ļ²ĆÕčļÕč�Ĵ²ČÕčʝ�
het socialistische, rechten, iets voor mensen 

betekenen en kritisch zijn.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?
“De brug over het Zwarte Water in Lauwe-
recht. Ik ben geboren op het Zwarte Water en 
er opgegroeid. Toen ik een jaar of twaalf was, 
heb ik mijn vader daar ook geholpen met de 
eerste actie van de SP in Utrecht. We moch-
ten stenen uit de straat halen en in het wa-
ter gooien. Ze gingen zelf het water dempen, 
omdat mensen door de schuin oplopende 
kant veel ratten in huis hadden. Uiteindelijk 
is dat stuk door de gemeente gedempt.” 

Waar kom je tot rust in Utrecht?
“Als ik met mijn hondje, Buddy, langs de singel 
wandel. Onderweg geniet ik van de prachtige 
oude bomen.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?
“Op het Domplein bij Restaurant LOOF. De 
gerechten zijn heerlijk en worden mooi opge-
diend. Ook de bediening is erg attent. Op het 
Domplein voel ik me in het hart van Utrecht. 
LOOF zit naast mijn oude middelbare school, 
waar nu Theaterschool Utrecht is gevestigd.”

Waar beleef je de leukste avond in 
Utrecht?
“Daar heb ik geen vaste plek voor, maar ik ga 
bijvoorbeeld graag naar het Louis Hartlooper 
Complex. Ook vind ik een avond dansen bij 
40UP in Tivoli heerlijk.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?
“Dat is Cees Grimbergen. Ik weet pas sinds 
kort dat hij in Utrecht woont. Ik vind hem een 
geweldige onderzoeksjournalist die onrecht 
aan de kaak blijft stellen. Zijn televisieseries, 
zoals Zwarte Zwanen en Hollandse Zaken, 
zijn onmisbaar. Hij kan complexe problemen 
begrijpelijk maken op een uitermate integere 
wijze. Ook Jos Stelling is een van mijn favorie-
te Utrechters. Hij levert een ongekende bij-
drage aan de beeldcultuur in Utrecht zonder 
één cent subsidie.”

Utrecht is…
“… uniek met zijn historische binnenstad en 
gemoedelijke sfeer.” �

Tekst: Bo Steehouwer / Fotogra!e: Jasper Witte

UTRECHT VOLGENS VOORMALIG SP FRACTIEVOORZITTER YVONNE HESSEL

‘Ik voel me SP’er in hart en nieren’

Advertentie

Het kostte in de veertiende eeuw maar liefst zestig jaar om de 112 meter 
hoge Domtoren te bouwen. Jij kunt dat in een middagje tijd nadoen met 
deze complete bouwgids voor een 27 centimeter hoge Domtoren. Je krijgt 
de bouwgids en een speciale ‘Utrecht 900’ LEGO®-vlag die je boven op de 
toren kunt plaatsen – de steentjes zijn dus niet inbegrepen. De meeste fans 
zullen deze gewoon in huis hebben. Als je ze niet hebt liggen, kun je de losse 
onderdelen kopen via www.bricklink.com.

Bouw mee aan de restauratie van de Domtoren
Met de koop van dit bouw instructie boekje draag je bij aan de restauratie 
van de Domtoren: van elk verkocht boekje gaat de volledige netto opbrengst 
rechtstreeks naar de Domtoren. Zo zorgen wij er samen voor dat de Domtoren 
hét icoon blijft van Utrecht.

Let op: bouwstenen niet inbegrepen

In 2022 viert Utrecht 900 jaar stadsrechten. Hoog tijd 
om het icoon van de stad in het zonnetje te zetten en de 
Domtoren te bouwen van LEGO®. Je kunt met één druk 
op de knop met dit bouwwerk aan de slag!

Bouw je eigen 
Domtoren van LEGO®

Bestel je bouwboekje via duicshop.nl

rechtstreeks naar de Domtoren. Zo zorgen wij er samen voor dat de Domtoren 

®®
Domtoren
Utrecht, Nederland

Bouw je eigen Domtoren
• Schaal 1:417
• Instructies en offi ciële Lego-vlag
• Exclusief overige stenen

De Domtoren is de hoogste 
kerktoren in Nederland en 
het hoogste gebouw van 
Utrecht, zoveel eeuwen na 
dato nog steeds. De specs 
van deze toren zijn hoe dan 
ook indrukwekkend.

Hij leve hoog
•  De Domtoren is 112,32 meter hoog

•  Om bovenaan te komen beklim je 465 treden, 
inclusief de twee treden bij het ontvangst-
gebouw naast de ingang van de toren

•  Het torengrondvlak meet 19,5 bij 19,5 meter

•  In de Domtoren hangen veertien luid klokken, 
die samen 32.000 kilo wegen. Om al deze 
klokken gelijktijdig te luiden, zijn maar liefst 
26 mensen nodig

•  Naast de luidklokken telt de Domtoren vijftig 
carillonklokken die iedere zaterdagochtend 
worden bespeeld door de stadsbeiaardier.

6
Domtoren Utrecht, Nederland

(incl. verzending)

! 7,95

In de rubriek Utrecht Volgens spreken 

we een bekende of onbekende Utrechter. 

Vaak met een actuele aanleiding en 

altijd met een paar standaardvragen 

over het leven in Utrecht.
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Tekst: Piet van Dijck / Fotogra!e: Piet van Dijck/Het Utrechts Archief

De Kruisvaart komt bij Station 
Utrecht Vaartsche Rijn uit in 
een van de oudste kanalen 

van Nederland, de Vaartsche Rijn. 
De gietijzeren Jeremiebrug die hier 
sinds 1912 over de Kruisvaart lag 
moest verdwijnen omdat voor de 
bouw van dit treinstation het hele 
tracé werd verbreed en aangepast. 
De ophaalbrug werd in 2011 ver-
vangen door een vaste brug met 
dezelfde naam en de oorspronke-
lijke Jeremiebrug werd verplaatst 
naar het Máximapark waar hij over 
de Alendorperwetering ligt. Ook 
het schip De Oude Buis, gebouwd 
voor het vervoer van bulkgoederen 
zoals zand en grind, maar al de-
cennia in gebruik als sociëteit bij 
de Utrechtse zeilvereniging Histos, 
moest weg en ligt nu iets verderop 
in de Kruisvaart, ter hoogte van de 
Bleekstraat.

Moesgrachten
De Kruisvaart – voorheen ook wel 
bekend als de Bloemgracht - is het 

enige kanaal dat nog is overgeble-
ven van een stelsel van kanalen, 
de moesgrachten, die in de zeven-
tiende eeuw werden aangelegd ten 
westen van de stadsbuitengracht 
in een gebied dat de Stadsvrijheid 
heette. Deze moesgrachten dien-
den voor een goede afwatering van 
dit vruchtbare tuinbouwgebied en 
het vervoer van de geproduceerde 
groenten en fruit naar de Utrecht-
se binnenstad. 

De Kruisvaart liep in de zeven-
tiende eeuw helemaal door tot aan 
de Leidsevaart, onderdeel van de 
huidige Leidse Rijn. Het noorde-
lijke deel werd echter gaandeweg 
gedempt waardoor de Kruisvaart 
anno 2022 nog slechts een doodlo-
pend kanaal is. 

Raadwijk en Drakenburgh
Bij de bocht in de Vondellaan, waar 
in vroeger tijden ook een van de 
moesgrachten liep, vinden we een 
halfcirkelvormig gedeelte van de 
bebouwing en de straat heet hier 

Raadwijk. In de zeventiende eeuw 
was hier een pannenbakkerij maar 
in de achttiende eeuw bouwde de 
toenmalige eigenaar hier een villa 
met de naam Raadwijk. Het blok-
vormige huis met een rondom 
doorlopend dak was met een tus-
senvleugel verbonden met het er-
achter gelegen bedrijfspand. 

In 1899 werd de villa met be-
drijfspanden gekocht door de fa-
milie van Rennes, die er de ma-
chinefabriek Drakenburgh naar 
toe bracht, die tot dan bij het mid-
deleeuwse huis Drakenburgh had 
gestaan. In 1937 werden het huis 
en de fabrieksgebouwen, voor zo-
ver die er nog waren, gesloopt om 
ruimte maken voor de verbreding 
van de spoorlijn en de bouw van 
huizen in de bocht van de Vondel-
laan. Alleen de naam van de straat 
herinnert nog aan de villa.

Hefbrug
De naam Kruisvaart is trouwens 
ietwat verwarrend omdat deze 

naam ook gebruikt werd voor 
een van de dwarsgrachten die ter 
hoogte van de huidige Mariaplaats 
op de Stadsbuitengracht, de Keul-
se Vaart, nu Catharijnesingel, uit-
kwam. Deze gracht wordt in ande-
re beschrijvingen om voor de hand 
liggende redenen ook de Mari-
agracht genoemd.

Bij de Kruisvaart vinden we in 
het parkje bij de Hubert Pootstraat 
de Hefbrug. Deze brug werd zo 
rond het einde van de jaren ‘20 van 
de vorige eeuw gebouwd over de 
Kruisvaart om een aftakking van de 
nabijgelegen spoorlijnen mogelijk 
te maken naar de nieuwe groen-
teveiling. Deze was hier in 1928 
gebouwd naar een ontwerp van J.I. 
Planjer. Van deze veiling, die in 1970 
verhuisde naar elders, resteert nu 
alleen nog de monumentale voor-
hal en is nu sporthal De Halter. De 
spoorlijn was toen ook al afgebro-
ken omdat er geen groente en fruit 
meer vervoerd hoefden te worden 
van en naar de groenteveiling en 

alleen de hefbrug zelf herinnert 
nog aan deze periode en is een ge-
meentelijk monument. 

Met de nieuwbouw op komst in 
het gebied tussen de Kruisvaart en 
de spoorlijnen zijn er ook plannen 
gemaakt voor een park, het Ring-
park Dichterswijk, dat de Kruis-
vaart en het Merwedekanaal met 
elkaar verbindt via de Jekerstraat 
en de Veilinghaven. Wellicht kan in 
dit plan voor de hefbrug die nu in 
opgetrokken positie al jaren staat 
weg te roesten in het plantsoen bij 
de Hubert Pootstraat een nieuwe 
toekomst gevonden worden. �

OP PAD MET OUD!UTRECHT

Een wandeling langs de 
Kruisvaart

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor 
DUIC wandelingen door de stad, op zoek naar 
bijzonder erfgoed. Deze keer is het startpunt van 
de wandeling het begin van de Kruisvaart.

Gezicht op het huis Raadwijk en daarachter gelegen fabrieksgebouwen aan de Kruisvaart (1870)Gezicht op het verenigingsschip 'De Oude Buis' van de Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos (Vondellaan 1-c) in de Kruisvaart te Utrecht

De Jeremiebrug over de Kruisvaart met op de voorgrond de Vaartsche Rijn (situatie 2007)

Kruisvaart / Mariagracht met op de achtergrond Buurkerk, Mariakerk en Dom. Tekening rond 1730
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‘Voel je goed! Voel je lekker! Probeer het nu!’ Een deel 
van de teksten die sinds kort te lezen zijn op de ruiten in 
de Vinkenburgstraat. De binnenstad heeft er tot en met 
29 september een bijzondere ‘winkel’ bij: de xtc-winkel. 
Geen plek waar je daadwerkelijk een pilletje kunt kopen, 
maar waar een publieksexperiment plaatsvindt. Een plek 
waar je praat en leert over drugs, maar ook helpt bij 
het beantwoorden van de vraag: wat als de overheid in 
Nederland xtc zou reguleren? Hoe zou dat eruit moeten 
komen te zien?

Op 15 juli opende de initiatiefnemer de 
winkel, onder meer duidelijk te her-
kennen aan de grote blauwe xtc-pil 

ÊĔŕÕč�ÑÕ�ÑÕŁİʣ��ĆĴ�ÊÕşĔÕăÕİ�Ĵļ²ĭ� āÕ�ÕÕč�ţË-
tieve wereld in waarin xtc is gereguleerd. Je 
wordt er uitgedaagd na te denken over het 
beleid. Moet je bijvoorbeeld overal pillen 
kunnen kopen? Of alleen op doktersrecept? 
Vind je dat mensen minimaal achttien jaar 
moeten zijn om xtc te kopen, of misschien 
wel ouder? Allemaal vragen waar het Am-
sterdamse Drugsmuseum Poppi graag zoveel 
mogelijk meningen over wil verzamelen. Die 
gegevens worden geanalyseerd door de Uni-
versiteit Utrecht. 

Tot nu toe bezoeken veel jongeren de 
winkel, maar Machteld Busz van Poppi vindt 
het mooi om te zien dat er ook een aantal 
gezinnen langs zijn gekomen. “Progressie-
ve moeders met hun kinderen bijvoorbeeld, 
heel leuk. Ze praten goed met hun kinderen 
over drugsgebruik.” De meeste bezoekers zijn 
voorstanders, merken de meiden achter de 
welkomstbalie. 

Maar er komen ook mensen met kritiek. 
“Die informatie hebben we juist ook nodig”, 
zegt Machteld. Samen met de bezoekers 
wordt uitgezocht hoe de regulering er pre-
cies uit kan komen te zien. “Gereguleerde 
xtc is volgens wetenschappelijk onderzoek 

de veiligste optie. Het is veiliger voor men-
sen hun gezondheid, beter voor het milieu en 
zorgt voor minder drugscriminaliteit”, zegt 
Machteld. 

Lolly’s en brownies 
In het pand aan de Vinkenburgstraat zijn drie 
ruimtes ingericht als mogelijke verkooppun-
ten: een smartshop, apotheek en in de kelder 
is er een club. Inclusief muziek, discolichten 
én een xtc-automaat aan de muur. Per ver-
kooppunt kan er vervolgens nagedacht wor-
den over bijvoorbeeld een maximumaantal 
pillen per persoon of de verpakking waarin 
xtc verkocht zou moeten worden. 

Ook over randzaken zoals marketing 
wordt nagedacht: moet dit verboden worden 
of mogen de verkopers ongeremd en overal 
reclame maken?

In de kleurrijke smartshop liggen, net zo-
als in de andere twee ruimtes, koptelefoons 
en tablets. Daarmee krijgen de bezoekers 
allerlei informatie te horen, maar wordt ook 
hun mening gevraagd. Zo luidt een van de 
vragen: ‘Xtc ken je waarschijnlijk in pilvorm. 
Maar het zou in verschillende vormen ver-
kocht kunnen worden. Hoe zou je het graag 
te koop zien staan? (meerdere antwoorden 
mogelijk)’. Er is keuze uit de bekende pillen, 
maar ook shotjes, lolly’s, brownies, koekjes. 

Ook is er ruimte om eigen ideeën in te vullen. 

Drugs regelen
Het is best druk in de winkel. In elke ruim-
te lopen mensen rond, vooral jongeren. Die 
leeftijdscategorie is ook het sterkst vertegen-
woordigd onder de bezoekers, zegt Mach-
teld. Twee jongemannen stappen de winkel 
binnen. Zij hebben net aan de overkant van 
de straat een tatoeage laten zetten en waren 
benieuwd wat hier binnen te vinden was. Via 
Instagram hadden ze erover gehoord. Beide 
mannen gebruiken wel eens xtc en zijn voor 
regulering. Vooral omdat het beter zou zijn 
voor milieu, maar ook veiliger.

“Ik ben meestal degene die de drugs re-
gelt voor mijn vriendengroep als we naar een 
feestje gaan”, zegt een van hen. “Het voelt 
iedere keer toch best wel sketchy als ik dan 
weer bij een dealer in de auto stap.” Ook is xtc 
geen verslavende drug, zeggen ze. Nog een 
reden waarom het volgens hen prima gere-
guleerd zou kunnen worden. 

Landelijke pilot
“Is dit echte xtc?”, vraagt een van de bezoe-
kers. Ze wijst naar de pillen die aan de muur 
hangen in de smartshop. Maar nee, echte xtc 
is er niet te vinden. De discussie leeft ook 
binnen de politiek, merkt Machteld. Zowel 

in de gemeenteraad in Utrecht als die in Am-
sterdam is er meer aandacht voor andere op-
ties dan het huidige verbod. Zo staat er in het 
coalitieakkoord van Amsterdam dat de par-
tijen willen dat er ruimte komt voor een der-
gelijke pilot in de gemeente. In Utrecht is het 
niet de eerste keer dat er een xtc-winkel is. 
In mei 2021 opende Jonge Democraten ook al 
een xtc-winkel in de binnenstad.

De jongerenorganisatie van D66 wilde 
hiermee ook aandacht vragen voor ‘het be-
lang van de legalisering van xtc in Nederland’. 
Begin vorig jaar pleitte de Utrechtse fractie 
dan ook onder meer voor een lokaal experi-
ment waar mensen in een ‘x-shop’ xtc kun-
nen kopen. “Er worden gecontroleerde pro-
ducten verkocht, je krijgt goede voorlichting 
en onder de achttien jaar kom je er niet in”, 
zei D66-raadslid Has Bakker hier toen over. 

Voorlopig zijn de kleurrijke snoepjes in de 
xtc-winkel dus nog gewone snoepjes. Maar 
als het aan Poppi Amsterdam ligt, komt daar 
verandering in. “Het zou mooi zijn als we een 
bijdrage kunnen leveren aan een landelijke 
pilot om xtc te reguleren”, zegt Machteld. 
“Natuurlijk blijven er altijd risico’s bestaan, 
ook al zou xtc gereguleerd worden. Maar een 
serieuze pilot om tot een betere aanpak te 
komen zou welkom zijn. Daar hopen wij met 
onze winkel aan bij te dragen.” �

Tekst: Bo Steehouwer / Fotogra!e: Bas van Setten

OP BEZOEK BIJ DE XTC!WINKEL IN DE VINKENBURGSTRAAT 

Hoe zou het eruitzien als de overheid xtc reguleert? 
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De stad in cijfers
In de rubriek De stad in Cijfers gaan we in op data over de stad. De 
gemeente Utrecht houdt van honderden onderwerpen bij hoe het er 

in de stad voorstaat, van aantal Utrechters dat een ! ets heeft tot 
hoeveel procent van de Utrechters last heeft van lawaai door verkeer of 

bedrijven in de stad. Elke week lichten we een van de onderwerpen uit.

Tienduizenden bedrijven telt 
Utrecht. Dat was twaalf jaar ge-
leden al zo, maar het werden er 

sindsdien alleen maar meer. Tussen 
2010 en 2021 is het aantal bedrijfs-
vestigingen in Utrecht zelfs bijna 
verdubbeld. De grootste sector in 
Utrecht is de zakelijke dienstverle-
ning, goed voor 15.081 vestigingen en 
54.712 banen.

De kleinste sector in Utrecht is de 
overheid, met 96 vestigingen. Naar 
verhouding werken er wel relatief 
veel mensen voor overheidsbedrij-
ven: de sector is goed voor 28.576 
banen. Alleen in de sectoren gezond-
heidszorg, zakelijke dienstverlening, 
transport/communicatie en handel 
zijn in Utrecht meer banen.

De meeste bedrijven in Utrecht 
zijn eenmansbedrijven: 37.144 mensen 

werken als enige in een bedrijf. 71.507 
mensen werken in bedrijven met 10 
tot 99 werknemers, 63.049 mensen 
in bedrijven met tussen de 200 en 
999 werkzaamheden en 60.130 men-
sen zijn werkzaam in een bedrijf waar 
1000 mensen of meer werken.

De cijfers over de regionale eco-
nomie komen uit het Provinciaal Ar-
beidsplaatsen Register (PAR) van de 
provincie Utrecht. 

De gegevens over arbeidsplaat-
sen worden opgenomen in het PAR, 
dat daardoor gedetailleerde informa-
tie bevat over bedrijfsvestigingen en 
werkgelegenheid in onder meer de 
gemeente Utrecht. 

Ook het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel is een be-
langrijke bron voor het opstellen van 
het PAR. �

Aan de Billitonkade in de Utrechtse wijk 
Lombok zijn 120 adressen te vinden. 
De huizen in deze straat zijn over het 

algemeen relatief oud en wat aan de kleinere 
kant, blijkt uit gegevens van het Kadaster. De 
oudste woning in de straat is 118 jaar oud en 
het gemiddelde bouwjaar van de straat ligt 
ook vrij vroeg: 1904. De Billitonkade loopt van 
de Vleutenseweg in het noorden tot aan de 
Leidsekade in het zuiden, nabij de Abel Tas-
manbrug. De kade is voor het grootste deel 
aan de Oude Rijn gelegen.

De Billitonkade is, net als veel andere 
straten in Lombok, vernoemd naar een In-
donesisch eiland. Billiton is de Nederlandse 
spelling van de naam. De Indonesische spel-
ling is eigenlijk Belitung. Het eiland ligt in de 
straat Karimata, tussen Borneo en Banka. De 
oppervlakte van Belitung is zo’n 4.800 vier-
kante meter en de hoofdplaats van het eiland 
is Tanjung Pandan. Tijdens de telling in 2020 
woonden er 309,097 op Belitung; een grove 
50.000 minder dan er toen in Utrecht woon-
den.

In 1824 werd het eiland door de Britten 

‘overgedragen’ aan Nederland, in ruil voor de 
Indiase nederzetting Cochin. Het eiland Beli-
tung zou rijk zijn aan ertsen en daarom wil-
de Engeland het eigenlijk zelf houden. Maar 
in het Verdrag van Londen werd uiteindelijk 
toch vastgelegd dat Nederland het eiland 
kreeg. 

En inderdaad: halverwege de negentien-
de eeuw begon men hier tinerts te winnen. 
Zo’n 75 jaar later waren het de eilanden Beli-
tung en Banka die aan 20 procent van de we-
reldwijde vraag naar tin voldeden.

Prins Willem Frederik Hendrik had al 
snel een groot deel van de aandelen van de 
tinexploitatie in handen. Ook koning Willem 
III had een stevig pakket aandelen, wat in 
1882 leidde tot de Billitonkwestie. De koning 
moest namelijk toestemming geven voor het 
verlengen van het exploitatiecontract. 

De arbeiders die op Belitung werkten, 
moesten dat ondertussen al jaren in bar-
re omstandigheden doen. Opiumhandel en 
sterfgevallen door ziekte waren aan de orde 
van de dag. In 1908 deed men onderzoek naar 
de arbeidsomstandigheden op Belitung. �

Billitonkade

Straatnamen In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de 
stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal 
niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is 
eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

#

In other news

Utrecht is weer eens in het 
čõÕŁŖĴ� ŕ²čŖÕëÕ� ÑÕ� ţ�ÕļĴĭ²ʴ
den in de stad. De Domstad 

staat namelijk bovenaan de lijst van 
ÑÕ� čÕëÕčļõë� ČÕÕĴļ� ţ�ÕļĴŕİõÕčÑÕĆõāʴ
ke steden ter wereld en dat is voor 
National Geographic genoeg reden 
om er in de Spaanstalige versie van 
het blad aandacht aan te besteden.

De ranglijst is opgesteld door 
f ietsverzekeringsmaatschappij 
Luko, dat aan de hand van zestien 
kenmerken negentig steden heeft 
geanalyseerd. Luko kijkt daarbij 
onder meer naar het netwerk van 
ţ�ÕļĴĭ²ÑÕčʞ� ñÕļ� İõĴõËĔ� Ĕĭ� ÑõÕêĴļ²Ćʞ�
ñÕļ� ŖÕÕİ� Õč� ñÕļ� ²²čļ²Ć� ÑÕÕĆţ�Õļʴ
sen. Volgens National Geographic 

ŖĔİÑļ�ÑÕ�ţ�ÕļĴ�ĴļÕÕÑĴ�ŕ²ăÕİ�²ĆĴ�ŕÕİʴ
voermiddel gekozen om steden te 
bezoeken. “El ritmo tranquilo, la 
libertad de movimientos, la facili-
dad para alcanzar puntos distantes 
y el precio asequible acaban siendo 
determinantes a la hora de escoger 
este medio de transporte.”

“Las ciudades que salen más 
bien paradas son las del norte de 
Europa, con una tradición ciclista 
consolidada”, schrijft National 
Geographic. Met andere woor-
den: Noord-Europese steden ko-
men goed uit de bus: de eerste vijf 
posities van de ranglijst zijn voor 
respectievelijk Utrecht, Münster, 
Antwerpen, Kopenhagen en Am-

sterdam. De top-10 wordt gecom-
pleteerd door Malmö, Hangzhou, 
Bern, Bremen en Hannover.

Utrecht heeft Amsterdam en 
Kopenhagen van de eerste plaats 
verdrongen dankzij de ‘innovación 
de sus servicios’. Vooral de infra-
ĴļİŁËļŁŁİ�Õč�ŕÕõĆõëñÕõÑ�ŕ²č�ţ�ÕļĴÕč�
in de Domstad scoren goed. En na-
ļŁŁİĆõāă�ŖĔİÑļ�ÑÕ�ţ�ÕļĴÕčĴļ²ĆĆõčë�Êõā�
Utrecht Centraal aangehaald. “En-
tre las cifras más llamativas, dest-
²Ë²č�Ć²Ĵ˃ɾɿʂʣɽɽɽ�ĭÕİĴĔč²Ĵ�įŁÕ�Ë²Ñ²�
día se desplazan en bicicleta por la 
ciudad, los 245 km de red de vías ci-
ËĆõĴļ²Ĵ�Ř˃Ć²Ĵ�ɾɿʣʂɽɽ�ĭĆ²ş²Ĵ�ÑÕĆ˃²ĭ²İʴ
camiento de la Estación Central de 
tren.”” �

‘Las 10 mejores ciudades del mundo para descubrir 
en bicicleta’
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Advertentie

De !lm Alex gaat over een jonge vrouw - Alex - die tien jaar geleden 
haar zusje Ella heeft verloren. Ze heeft dat verlies nog steeds geen 
plekje kunnen geven."Samen met Alex verliezen we onszelf in haar 
droomwereld waarin ze onbewust een aantal belangrijke aspecten van 
haar verlies probeert te verwerken."Ze weet dat ze verder zal moeten 
zonder Ella. Durft Alex haar zusje uiteindelijk los te laten? De Utrechtse 
regisseuse Lisa de Bye buigt zich in deze korte speel!lm over een zwaar 
onderwerp: het rouwproces. Daarvoor maakte ze opnamen in onder 
meer het bijzondere Grand Hotel Karel V. “Deze !lm is een eerbetoon 
aan iedereen die iemand heeft verloren.”

UTRECHTS GEMAAKT

Utrechtse regisseuse maakte korte !lm ‘ALEX’ over het 
rouwproces

Tekst: Charlie van Dijk

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch 
product uit de stad centraal. In deze editie: de !lm ALEX

Lisa de Bye begon op haar zestiende al met 
ñÕļ�Č²ăÕč� ŕ²č�ÑĔËŁČÕčļ²õİÕĴ� Õč�ţĆČĴʣ�
“Die gaan vaak over krachtige onderwer-

pen vanuit perspectieven waar we niet altijd 
ĔŕÕİ�č²ÑÕčăÕčʣ��ĆĴ�Č²²ăĴļÕİ�ŕõčÑ� õă�ñÕļ�ţāč�
om de kijker aan het denken te zetten, door 
zelf objectief te blijven en geen mening aan te 
čÕČÕčʣ� Eă�ŖõĆ� ÕÕč� ĔčÑÕİŖÕİĭ� ÊÕĴĭİÕÕăÊ²²İ�
Č²ăÕč�Õč�ăõāăÕč�č²²İ�Ŗ²ļ�ŖÕ�ÕİČÕÕ�ăŁččÕčʣ̔ �
Lisa kreeg als tiener voor het eerst zelf te 
Č²ăÕč�ČÕļ� ñÕļ� ĔčÑÕİŖÕİĭ� ʾİĔŁŖʣʿ� ¤İõÕčÑÕč�
ŕ²č� ñ²²İ� ŕÕİĆĔİÕč� ñŁč� ĔŁÑÕİĴʣ� VõĴ²� ČÕİăļÕ�
daarna dat haar vrienden het moeilijk over 
ñŁč�ŕÕİĆõÕĴ�ăĔčÑÕč�ñÕÊÊÕčʣ�ʼ&İ�ñ²čëļ�ÕÕč�ļ²-
ÊĔÕĴêÕÕİ�ĔČñÕÕčʣ�Eă�ŖõĆ�ČÕļ�ÑÕşÕ�ţĆČ�Ć²ļÕč�
zien dat het goed is om te rouwen en dat we 
ñÕļ�ëÕĴĭİÕă�Ĕĭ�ļ²êÕĆ�ČĔÕļÕč�ĆÕëëÕčʣ̔

Twee jaar geleden besloot de regisseuse 
²²č�ÑÕ�ĴĆ²ë�ļÕ�ë²²čʣ�̓ Eă�ÊÕč�ČÕļ�ÑÕ�ĭİĔÑŁËÕč-
ļÕč�ĔČ�ļ²êÕĆ�ë²²č�şõļļÕčʣ�Eă�ŖõĆÑÕ�õÕÑÕİĴ�ŕõĴõÕ�

meenemen in het verhaal en in het maakpro-
ËÕĴʣ�Eă�ŖõĆÑÕ�Ñõļ�ĔčÑÕİŖÕİĭ�č²ČÕĆõāă�²ÊĴĔĆŁŁļ�
čõÕļ� ëÕčÕİ²ĆõĴÕİÕčÑ� čÕÕİşÕļļÕčʣ� "²²İÊõā� ñÕÊ�
ik ook een hoop artikelen en online blogs ge-
ĆÕşÕčʨ�ĔČ�ļÕ�ăõāăÕč�Ŗ²ļ�Õİ�²ĆĆÕČ²²Ć�õč�ÑÕ�ţĆČ�
ČĔÕĴļ�ăĔČÕčʣ̔ �VõĴ²�ÊÕĴĆĔĔļ�şõËñ�čĔë�ŕÕİÑÕİ�õč�
het onderwerp te verdiepen aan de hand van 
ÕÕč�ëÕŖ²²ëÑÕ�ČÕļñĔÑÕʝ� ʼEă�ñÕÊ�ČÕşÕĆê� ÕÕč�
maand lang opgesloten tijdens het schrijfpro-
ces en gedaan alsof mijn zusje er niet meer 
Ŗ²Ĵʣ�"²ļ�Ŗ²Ĵ�ÕÕč�ñÕÕĆ�şŖ²²İ�ĭİĔËÕĴʞ�Č²²İ�ñÕļ�
komt natuurlijk niet in de buurt van het daad-
ŖÕİăÕĆõāăÕ�ŕÕİĆõÕĴ�ŕ²č�ÕÕč�ĭÕİĴĔĔčʣ�¥ÕĆ�õĴ�ñÕļ�
een manier om bij diepere emoties te komen 
Õč�Ñ²ļ�Ŗ²Ĵ�čĔÑõë�ĔČ�ñÕļ�ŕÕİñ²²Ć�ŕ²č�ÑÕ�ţĆČ�
ëĔÕÑ�ļÕ�ăŁččÕč�ŕÕİļÕĆĆÕčʣ̔

De actrices
De actrices Liva van der Hoeven (9 jaar, zus-
āÕ� &ĆĆ²ʱʞ� �Ë²İĆÕļļ� �Čõļñ� ʰɾʀ� ā²²İʞ� āĔčëÕ� �ĆÕŗʱ�

Õč� "ĔČõčõįŁÕ� ÑÕ� �Ĕčļ� ʰɿʂʞ� ŕĔĆŖ²ĴĴÕč� �ĆÕŗʱ�
worden uitgekozen om de krachtige emoties 
Łõļ�ÑÕ�ţĆČ�ļÕ�ŕÕİļĔĆăÕčʣ� ʼAŁč�ČõČõÕă� õĴ�Õİë�
sterk, want er zitten bijna geen woorden in 
ÑÕ�ţĆČ ʞ̔�ĆÕëļ�VõĴ²�Łõļʣ�"²ļ�ÑÕ�Ë²Ĵļõčë�ŕ²čŖÕ-
ge corona online moest, maakte het er niet 
Č²ăăÕĆõāăÕİ�Ĕĭ�ĔČ�ÕÕč�ăÕŁşÕ�ļÕ�Č²ăÕčʣ�cĔă�
de opnamen vonden volledig tijdens de pan-
ÑÕČõÕ�ĭĆ²²ļĴʣ� ʼAÕļ�Ŗ²Ĵ�ÕÕč�ñÕĆÕ�Ĕĭë²ŕÕ�ĔČ�
ÑÕ� ĆĔË²ļõÕĴ� ļÕ� İÕëÕĆÕčʣ� Eă�ŖõĆÑÕ� ĆĔË²ļõÕĴ� ëÕ-
bruiken die zowel het verhaal ondersteunen 
²ĆĴ� Ĕĭ� şõËñşÕĆê� Ĵļ²²čʣ̔ � &Õč� Ñ²²İŕ²č�Ŗ²Ĵ� ÕÕč�
Ê²Ćş²²Ć� õč� �ļİÕËñļʣ� ®Ĕ� ăŁččÕč� ăõāăÕİĴ� õč� ÑÕ�
ţĆČ�ñÕļ�ÕŗËĆŁĴõÕŕÕ�;İ²čÑ�AĔļÕĆ�S²İÕĆ�¤�ñÕİ-
ăÕččÕčʣ��čÑÕİÕ�ĆĔË²ļõÕĴ�şõāč�ÑÕ�ëİ²ĴŕÕĆÑÕč�Êõā�
�ñõāč²ŁŖÕč�Õč�ñÕļ�¥ĔčÑİ�&ŗĭÕİõÕčËÕ�\ŁĴÕ-
ŁČ�õč��ČĴļÕİÑ²Čʣ

Première
ʼEă�ñÕÊ�ñÕÕĆ�Ć²čë�ëÕŖ²Ëñļ�ČÕļ�ñÕļ�Č²ăÕč�ŕ²č�

ÑÕ�ţĆČ ʞ̔� ŕÕİļÕĆļ� VõĴ²ʣ� ʼ¥Õ�ñÕÊÊÕč� ²ĆĆÕĴ� İŁĴ-
ļõë�ÊÕĴĭİĔăÕč�Õč�ëÕţĆČÑʣ�]²Ñ²ļ�õă�ÑÕ�ÕÕİĴļÕ�
versie van de editor terugkreeg, zei ze ook: 
ʾEă�ñÕÊ�şĔ�ëÕñŁõĆÑʞ�ñÕļ�õĴ�şĔ�ČĔĔõ�ëÕŖĔİÑÕčʣʿ̔ �

cĔă�č²�ÑÕ�ÕÕİĴļÕ�ŕÕİļĔčõčë�ŕĔĔİ�ĭŁÊĆõÕă�
kreeg ze lovende reacties van mensen, ze wa-
İÕč�ëÕİĔÕİÑ�ÑĔĔİ�ÑÕ�ăĔİļÕ�ţĆČʣ�ʼAÕļ� õĴ� ê²č-
tastisch dat andere mensen hun eigen emo-
ļõÕĴ�Õİõč�ļÕİŁë�ăŁččÕč�şõÕčʣ̔ ��ĆÕŗ�ñ²Ñ�õč�āŁčõ�
ÑÕ�ĔêţËõßĆÕ�ĭİÕČõâİÕ�õč�ñÕļ�VĔŁõĴ�A²İļĆĔĔĭÕİ�
�ĔČĭĆÕŗ�õč��ļİÕËñļʣ�"²²İ�õĴ�ÑÕ�ăĔİļÕ�ţĆČ�čŁ�
čõÕļ�ČÕÕİ� ļÕ� şõÕčʞ�Č²²İ� čõÕļ� ëÕļİÕŁİÑʝ� �ĆÕŗ�
is de komende drie maanden op de website 
ʾ�ĆÕŗ�ÑÕ�ţĆČʿ�ļÕ�ÊÕăõāăÕčʣ��

;ÕüďľÕĲÕĶĶÕÕĲÑÕď� ąŃďďÕď� ÑÕ� ťĈĎ� ľÕìÕď� ÕÕď�
ĶŚĎÊĖĈ÷ĶËò�ÊÕÑĲ²ì�ď²²Ĳ�ąÕŃšÕ�ÊÕą÷ăąÕďʕ�"Õ�ÑĖ-
ď²ľ÷ÕĶ�ŘĖĲÑÕď� ìÕÊĲŃ÷ąľ� ŗĖĖĲ� ÑÕ� ŗÕĲÑÕĲÕ� ŗÕĲ-
ĶįĲÕ÷Ñ÷ďì�ŗ²ď�ÑÕ�ťĈĎ�Õď�ÑÕ�ÊĖĖÑĶËò²į�ÕĲŗ²ďʕ
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