Wijziging markt oogst milde kritiek
corridor vormt tussen uitgang van
Hoog-Catharijne en de historische
binnenstad.

De route van Hoog Catharijne over de
markt naar de oude binnenstad wordt al
de 'golden mile' genoemd.
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Het nieuwe HC trok veel bezoekers.
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Het winkelcentrum trok dit
weekeinde extra veel bezoekers,
die nieuwsgierig waren naar het
resultaat van de grondige
verbouwing. Daar profiteerde de
markt van. Het was bovendien
mooi weer, hetgeen traditioneel
voor drukte zorgt op het
Vredenburg.

plek, bij de ingang van Zara. ,,We
staan tegen een boom aan. Ik moet
steeds vogelpoep van mijn kleding
weghalen. We staan hier al veertig
jaar en ik baal echt als eens
stekker.''

De markt is aangepast aan het
aantal kramen. Dat is de afgelopen
jaren gedaald. Om de oriëntatie
voor bezoekers te verbeteren, is de
scheiding tussen food en non-food
gemaakt. De looppaden zijn
verbreed en er zijn strikte
afspraken gemaakt over het
plaatsen van borden voor de
kraam. De geeft in ieder geval een
meer geordende aanblik, zeker op
de drukke zaterdag.
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Marktkooplui zijn voorzichtig
positief over de vernieuwde
zaterdagmarkt op het Vredenburg.
Op de scheiding tussen food (aan
de kant van de Lange
Elizabethstraat) en non-food (aan
de zijde van TivoliVredenburg)
klinkt echter kritiek.
Jane Delaive zegt het eerlijk: vooraf
had ze haar twijfels over de nieuwe
indeling. Voorheen stonden de
kramen door elkaar heen; nu is er
een grens gemaakt tussen food en
non-food. De verkoopster van
cosmetica ziet voordelen van de
scheiding. ,,Mijn klanten zeggen:
het is minder druk. Ze hebben meer
ruimte om hier rond te kijken. Ik
heb echt meer mensen gezien. Ik
ben om.''
Daarbij heeft ze wel het geluk dat
haar kraam aan het nieuwe
verbrede hoofdpad staat. Deze sluit
naadloos aan op de entree van het
vernieuwde Hoog Catharijne. Het
pad wordt al de golden mile
genoemd, omdat die de drukke
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Het publiek was nog wel zoekende
naar de nieuwe plekken van de
vertrouwde kramen. Dat leverde
soms wat gemopper op, maar daar
bleef het dan ook bij.
De nieuwe indeling is niet verkeerd,
concludeert Jack Verdouw
voorzichtig. Hij verkoopt rookwaar
en kranten en staat in het gedeelte
non-food. ,,Mijn omzet is ongeveer
gelijk aan andere zaterdagen en
het kan vandaag nog meer worden.
Persoonlijk vindt ik dat de kramen
weer gemengd mogen staan. Dan
kun je elkaar optrekken.''
Ook de Utrechtse handelaar in
fietsaccessoires Van der Leeden is
niet enthousiast over de scheiding.
,,Het is drukker op het foodplein
dan aan deze kant. We hebben
elkaar nodig.'' Het vernieuwde
Hoog Catharijne levert wel meer
winkelend publiek op, zegt hij.
Ronduit boos is textielhandelaar
Van Veenendaal. ,,Mensen doen
nu geen impulsaankopen meer. ''
Ze is ook ontevreden over haar
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