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De Neude tijdens een eerdere Koningsdag. Ook tijdens de Tour de France was dit een van
Utrechts feestpleinen. © Angeliek de Jonge

Koningsdag Utrecht: massaal
feestvieren, maar niemand weet
waar het echt druk wordt
Met minder grote evenementenpleinen in de binnenstad dan andere jaren wordt
Koningsdag in Utrecht toch weer een massaal feest. De gemeente heeft
inmiddels 34 evenementenvergunningen afgegeven voor feesten op pleinen,
vrijmarkten en activiteiten van Oranjeverenigingen. Ook zijn er 49 ontheffingen
afgegeven voor biertappunten op straat. Die getallen komen vrijwel overeen
met vorig jaar.
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Waar de mensenmassa’s zich precies gaan verzamelen, is voor zowel de gemeente
als de horeca dit jaar een vraagteken. Omdat er minder grote evenementenpleinen
zijn dan voorgaande jaren is het de vraag waarheen de stroom bezoekers in de
binnenstad zich verspreidt.

De gemeente zegt voorbereid te zijn op de grote massa. ,,Het is in de regel lastig in
te schatten hoeveel bezoekers naar Utrecht komen om Koningsnacht en -dag te
vieren’’, zegt woordvoerder Anita van Wijnbergen. ,,Andere factoren, zoals het weer
en evenementen in andere steden spelen mee.’’

Tekstkarren
Maar net als voorgaande jaren doet de gemeente op de Vrijmarkt en in de
binnenstad weer aan het zogeheten crowdmanagement. ,,Dit doen we door het
inrichten van logische routes en het doorlopend managen van het evenement. Ook
dit jaar maken we gebruik van digitale voorzieningen en plaatsen we tekstkarren bij
de looproutes.’’
De horeca zegt nog niet te weten waar het dit jaar druk wordt in de binnenstad.
Marco Terlou van Grandcafé Lebowski op het Domplein organiseert met de buren
een feestje op de terrassen voor zo’n twee- à driehonderd bezoekers. ,,Wij zorgen
daar voor de beveiliging en handhaving op het terras. Maar als er twee- of
drieduizend mensen naar het Domplein komen, dan voelen wij ons uiteraard niet
verantwoordelijk voor de handhaving buiten ons terras. Dat is dan aan de politie en
de gemeente. Andere jaren kon je het met de grote evenementenpleinen wel
aangeven waar het druk werd, dat is dit jaar een vraagteken.’’
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Zo denkt Rien van den Hoek, horeca-ondernemer op het Stadhuisplein er ook over.
,,De gemeente Utrecht weet het niet en wij ook niet. Bij ons is er een tappunt op het
plein en bij De Zaak en Ubica staan speakers op het terras. Maar hoe druk het dit
jaar wordt, dat is de vraag.’’

Oneerlijk
Het leek er een paar maanden geleden nog op dat Utrecht voor het eerst sinds jaren
een relatief rustige Koningsnacht en Koningsdag tegemoet ging, omdat horecaondernemers geen heil meer zagen in de organisatie van grote feesten op de pleinen
in de binnenstad. De horeca hikt al jaren aan tegen de hoge kosten van
vergunningen en beveiliging en wilde als compensatie een paar uur langer doorgaan
op Koningsdag, om wat terug te kunnen verdienen. Ook vindt de horeca het oneerlijk
dat bezoekers van hun feesten bezakt en bepakt met meegebracht bier uit eigen huis
of de supermarkt de stad intrekt, terwijl de horeca-ondernemers aan allerlei regels en
kosten zijn gebonden. Nadat overleg tussen de gemeente en de horeca op niets
uitliep, besloot een aantal horeca-ondernemers de stekker te trekken uit de grote
pleinfeesten.

Maar nu Koningsdag dichterbij komt, valt op te maken dat er weliswaar minder
massale feesten zijn in de stad, maar dat de horeca toch weer groots uitpakt. Twee
grote dansfeesten zijn er dit jaar op het Janskerkhof, waar de organisatie werkt met
vrije maar gedoseerde toegang. Op de Neude, het Domplein en het Stadhuisplein
zijn dit jaar geen grote feesten voor duizenden mensen, maar er staan wel tappunten
en foodtrucks en er is achtergrondmuziek op de terrassen. Op het Domplein is er een
dj die muziek draait voor de bezoekers op de terrassen.

Veiligheid
Of er na de recente aanslag op het 24 Oktoberplein extra veiligheidsmaatregelen
worden genomen, wil de gemeente niet zeggen. Van Wijnbergen: ,,Samen met onze
veiligheidspartners monitoren we continu de veiligheid in de stad. Mochten er extra
maatregelen nodig zijn, dan nemen we dat mee in de voorbereiding.’’
Net als voorgaande jaren zijn er weer roadblocks bij de ingangen van de
vrijmarktroute. Deze big bags, grote oranje zandzakken, voorkomen dat auto’s het
gebied in kunnen rijden. De gemeente zet ongeveer vierhonderd medewerkers in bij
de organisatie van Koningsdag. Dat zijn onder meer verkeersregelaars, EHBO,
reddingsbrigade en brandweer.

