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Om de Van Sijpesteijnkade te red-
den van de sloop - zoals een meer-
derheid in de raad wil - zou Utrecht
volgens eigen berekeningen mini-
maal 16 miljoen euro moeten op-
hoesten. Nodig om de panden over
te nemen van eigenaar NS Poort.
Daarmee is de gemeente er nog

niet. De vraag is vervolgens: wat doe
je met de huizen? Weer doorverko-
pen of zelf restaureren en verhuren?
Visser vindt 16 miljoen wel heel

veel geld. ,,Met pijn in mijn hart
moet ik dan zeggen: slopen.’’ Vol-
gens Visser heeft de Van Sijpesteijn-
kade een grote betekenis voor het
Utrechtse stadsbeeld, maar is het
stedenbouwkundig en bouwhisto-
risch gezien vanminder waarde dan
het jaren geleden gesloopte gebouw
De Utrecht. ,,Over de Van Sijpes-
teijnkade zal geen boekje worden
geschreven.’’
Wat Theo Spit, professor Planolo-

gie aan de universiteit van Utrecht,
betreft is er maar een optie: sloop.
Spit woont zelf in het Stationsge-
bied. ,,Het is natuurlijk een politieke
keuze, maar persoonlijk zou ik het
snel slopen. Het is een rijtje bij el-
kaar dat detoneert in de omgeving.
Bouwkundig zijn ze ook niet in ge-
weldige staat.’’ Er zijn voorbeelden
van mooie inpassing van oude pan-
den in nieuwbouw, maar dat kost al-
tijd geld, vaak veel geld, zegt Spit.

,,Eenheid is in de planologie en
stedenbouw wel het uitgangspunt.
Het kan tot eenvormigheid leiden,
maar doorgaans worden dit soort
oudere panden wel gesloopt.’’
Hij denkt dat de strijd om het be-

houd van de pandjes aan de kade
voortvloeit uit het trauma van Hoog
Catharijne. Daarvoor sneuvelden
ook diverse markante gebouwen,

waaronder De Utrecht. ,,Dat soort
oude sentimenten kan heel lang een
rol blijven spelen in de discussie.’’
Het onafhankelijke bureau Posad

heeft uitgewezen dat er mogelijkhe-
den zijn de bestaande bouw in te
passen in de nieuwbouw.
De tijd gaat dringen voor Utrecht,

omdat NS Poort voor 1 maart duide-
lijkheid wil van de gemeente. Die
neemt waarschijnlijk volgende week
donderdag een besluit. Komende
dinsdag staat een extra raadscom-
missie over de Van Sijpesteijnkade
gepland. Daar zal in elk geval de
PvdA, een van de initiatiefnemers
van het onderzoek van Posad, aan
wethouder Everhardt tekst en uitleg
vragen over het ultimatum van NS.
De fractie voelt zich onder druk
gezet. Raadslid Bart Beerlage; ,,Ik

vind het een flauwe reactie. De NS
zet de hakken in het zand.’’
Beerlage erkent dat 16 miljoen in-

derdaad een hoop geld is. ,,Maar ik
wil nu nog niet zeggen dat er dan
maar gesloopt moet worden.’’
Volgens hem kan de Van Sijpes-

teijnkade ook gered worden zonder
panden terug te kopen.

Behoud Van Sijpesteijnkade kost miljoenen
‘Sloop is onvermijdelijk’
UTRECHT • De Van Sijpe-
steijnkade maakt deel uit
van het geheugen van de
stad en moet daarom be-
houden blijven. Maar niet
tot elke prijs, meent Kees
Visser, voormalig hoofd
Stedenbouw van de ge-
meente Utrecht. Hij krijgt
steun van Theo Spit, pro-
fessor planologie aan de
universiteit van Utrecht .

RENÉ CAZANDER

Boven: De huizen aan de Van Sijpesteijnkade staan (op één na) op de
nominatie te worden gesloopt. Foto rechts: Een impressie van de
combinatie tussen oud- en nieuwbouw. FOTO’S SHODY CAREMAN EN AD
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Fietschaos in
Willemstraat na
breuk waterleiding
In de Willemstraat is gisterochtend
en -middag een fietschaos ontstaan
door een tijdelijke omleiding. Dins-
dagnacht sprong een waterleiding
op de hoek van de Rijnkade en het
Vredenburg, waardoor het wegdek
onbegaanbaar was voor voetgangers
en fietsers. De politie zorgde voor
een afzetting.
Bij de oversteek naar het Smakke-

laarsveld werden gisterochtend de
fietsers door de Lange Koestraat ge-
stuurd.
De bedoeling was dat ze door zou-

den rijden tot de kruising met de
Sint Jacobsstraat om daar het Vre-
denburg over te steken.
Het overgrote deel dook echter de

Willemstraat in. Daar rijdt ’s mor-
gens echter de gigantische stroom
fietsers in de richting van het cen-
traal station.
Tot ongelukken leidde het niet,

maar wel tot chaotische taferelen en
bijna-botsingen. Het wegdek was
gisteravond weer hersteld.
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Queeckhovenplein
wordt gesloopt
De sloop van de woningen aan
het Queeckhovenplein in Zuilen-
Noord gaat door. Mitros meldt
dat de 194 woningen in 2015 ge-
sloopt worden en vervangen
worden door 120 nieuwe eenge-
zinswoningen. Hiervan zijn in
elk geval dertig woningen be-
stemd voor de sociale huur. De
andere woningen komen in de
vrije sector (huur en eventueel
koop). De te slopen woningen
worden nu tijdelijk door de
Stichting Studenten Huisvesting
aan studenten verhuurd. Mitros
helpt de veertig gezinnen die nu
nog op het Queeckhovenplein
wonen met het zoeken naar een
nieuwe woning.REIJME100

AMERSFOORT

Utrechtsegewond
bij aanrijding
Een 28-jarige Utrechtse is dins-
dag gewond geraakt toen zij in
Amersfoort vermoedelijk door
een rood verkeerslicht reed en
in botsing kwam met een an-
dere auto. De Utrechtse reed
over de Nijkerkerstraat in de
richting van de Hanzetunnel.
Bij de Hanzetunnel botste zij op
een auto bestuurd door een 43-
jarige vrouw uit Hoogland. De
Hooglandse wilde op de Hanze-
tunnel linksaf slaan in de rich-
ting van Nijkerk en botste op de
kruising op de auto van de
Utrechtse. Beide vrouwen zijn
overgebracht naar het zieken-
huis.KUPPEN001
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Bijeenkomst
overVlinderhof
Belangstellenden kunnen
woensdag 27 februari mee-
praten over de aanleg en
het beheer van De Vlinder-
hof. Deze vlindertuin, die
wordt ontworpen door
tuinarchitect Piet Oudolf,
komt in De Binnenhof, het
zuidelijke deel van het
Máximapark. In parkres-
taurant Anafora kunnen
belangstellenden meeden-
ken over aanleg en beheer,
het organiseren van - edu-
catieve - activiteiten, com-
municatie en sponsoring.
De bijeenkomst begint om
19.30 uur. Vooraf aanmel-
den via vlinderhofmaxima-
park@gmail.com.
Meer informatie:
www.maximapark.nu.KOOT100
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Operakoor zingt
inBijenkorf
Sopraan Francis van Broekhui-
zen zingt op zondag 3 maart
samen met het Utrechts Opera-
koor stukken uit de opera
I Lombardi van Verdi in de Bij-
enkorf. De uitvoeringen die
plaatsvinden om 14.00 en 15.00
uur zijn een voorproefje van de
complete uitvoering van deze
opera over de eerste kruisvaar-
ders op weg naar Jeruzalem, die
op 14 april plaatsvindt in Vre-
denburg Leidsche Rijn.
Dat concert is tevens de pre-
mière van het speciaal door
striptekenaar en Oscarwinnaar
Arjan Wilschut gemaakte beeld-
verhaal.KUPPEN001
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UTRECHT • De rasechte Amster-
damse Sieneke de Rooij (51) is
verknocht geraakt aan de stad
waar ze de afgelopen vier jaar
werkte: Utrecht. Vooral de Dom
waar ze dagelijks langsliep,
maakte een onuitwisbare indruk
op haar. Ze gedraagt zich zelfs
een beetje als Amsterdams am-
bassadeur voor de stad en stuurt
toeristen die naar Amsterdam
komen, door naar Utrecht.
,,Utrecht en de Dom zijn zo mooi
en er is ook zoveel meer dan Am-
sterdam.’’
Begin dit jaar raakte ze werkloos
en moet ze haar dagelijkse loopje
langs de Dom missen. Ze schreef
een gedicht over de stad waar ze
van ging houden en wil dat nu
graag delen met Utrecht.

Loop langs de Dom
Je bent geen vreemde op dit plein,
je dwaalt al jaren langs de Dom
en je gedachten draaien om
de ambachtslieden
die hier werkten.
Glasmeesters, loodzetters.
Dakdekkers, houtsnijders.

Steenhouwers, touwslagers,
klokhijsers.
En andere zielen
die niets merkten,
die hier biechtten
knielden en zich sterkten
zonder bloed te zien

in de gekleurde zonnevlekken
op de zuilen of zweet
in de voegen van de zerken.
De velen die van de steigers
vielen.
Die ene die van de toren sprong.
Loop langs de Dom.

Sieneke is een rasechte Amsterdamse, maar werd verliefd op
Utrecht en zijn Dom. FOTO JEROEN JUMELET

Ambassadeur voor Utrecht

Kees Visser

‘Met pijn in
mijn hart
moet ik dan
zeggen: slopen’


