VOORUITBLIK Het Jaar Van bollendaken, bouwprojecten en 'battlefields'

Veel op de schop in het nieuwe jaar
E een van de 'momentjes' van
2018 zal ongetwijfeld de opening
van het Stationsplein in Utrecht
worden. Met de sloop van de oude
Stationswijk en de bouw van Hoog
Catharijne in de jaren 70 leverde de
stad ook zijn Stationsplein in. Deze
'fout' - althans, zo hebben veel
Utrechters dat ervaren - wordt dit
voorjaar hersteld.

Een scène uit 'Redbad',
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Een van de werken van Caravaggio die
eind 2018 in het Centraal Museum te
zien zijn.
FOTO CENTRAAL MUSEUM
UTRECHT

Het Utrechtse Stationsplein met het
kenmerkende bollendak.
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Dit jaar zou wel eens een
tussenjaar kunnen worden voor de
regio Utrecht. Weinig grootse
dingen op de agenda, wel veel
'gesleutel'. Zowel aan de
stadskernen (Stationsplein!) als
aan de gemeentebesturen. In
maart zijn er immers verkiezingen.
MAARTEN VENDERBOSCH
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Tot op zekere hoogte,
welteverstaan. Want het nieuwe
Stationsplein ligt niet op
straathoogte, maar pal tussen de
entrees van Utrecht CS en Hoog
Catharijne.
Vanaf dat plein, onder zijn
opvallende bollendak, kun je straks
met (rol)trappen en liften afdalen
naar straatniveau. Het nieuwe plein
moet alles weer logisch aan elkaar
gaan knopen: station, overdekt
winkelgebied, de nieuwe én de
historische binnenstad van Utrecht.
De oude 'patatstraat' van HC kan
hiermee worden gesloopt.
Utrecht is beslist niet de enige
gemeente die dit jaar lustig
voortsleutelt aan zijn stadshart.
Zeist, De Bilt en Houten zijn er ook
druk mee. In De Bilt ziet het ernaar
uit dat eindelijk het nieuwe
zwembad gaat worden gebouwd.
IJsselstein richt zijn Kasteelterrein
in. Het stadje krijgt daarmee een
mooi stadspark op een historische
plek.
Ook Wijk bij Duurstede neemt het
stadshart op de schop. Hier wordt
later dit jaar het Stadhuis verbouwd
tot Museum Dorestad. In Wijk wordt
ondertussen reikhalzend
uitgekeken naar de première van
de internationale spektakelfilm
Redbad, die gaat over de Slag bij
Dorestad. De verfilming van de
gruwelijke strijd tussen de Franken
en de Vikingen rond 690 na
Christus draait vanaf juni in de
bioscopen.

voor Vianen in november; het
Lekstadje fuseert met Leerdam en
Zederik tot de gemeente
Vijfheerenlanden.
Rijkswaterstaat neemt de derde
sluiskolk bij Nieuwegein in gebruik.
Stappen worden er ook gezet in
Leidsche Rijn Centrum. Dit eerste
kwartaal start de oplevering van het
hart van 'wonen, winkelen, werken
en uitgaan' voor Utrechts nieuwe
stadsdeel.
Het Centraal Museum in Utrecht
komt met een grote Caravaggiotentoonstelling, die de Utrechtse
navolgers van de grote meester
centraal stelt.
Bunnik krijgt een nieuwe
burgemeester, opvolger van Hans
Martijn Ostendorp, die naar
voetbalclub De Graafschap vertrok.
In Houten blijft men worstelen met
de toekomst van Fort Honswijk:
moet dat nou een internationale
toeristische trekpleister worden, of
past meer bescheidenheid rond dit
vroegere verdedigingswerk in de
Hollandse Waterlinie?
Lukt het de sneltram naar de Uithof
te laten rijden? Betrekt de
bibliotheek het oude postkantoor
aan de Neude, of wordt het toch
2019? Gaat de oude boogbrug bij
Vianen naar de sloop? En een
jaarlijks terugkerende vraag: krijgt
culinair Utrecht eindelijk een
Michelinster?
2018 is een Jaar van de Hond
volgens de Chinese astrologie. Een
trouw en loyaal dier;
eigenschappen om het nieuwe jaar
met vertrouwen mee tegemoet te
treden.

Verder zijn er natuurlijk de
raadsverkiezingen in maart. En
woensdag 03 januari 2018
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