Creativiteit viert hoogtij bij bedenken nieuwe naam
'BOLLENDAK' STATIONSPLEIN
Op Valentijnsdag, gistermiddag, is
het eerste deel van het nieuwe
stationsplein geopend. Dé grote
trekpleister is toch wel het dak dat
erboven hangt. Een bijzonder
aanzicht waar maandenlang aan is
gewerkt. Het dak, dat zich
kenmerkt door de ronde 'bollen',
heeft alleen nog geen naam. Het
AD Utrechts Nieuwsblad lanceerde
daarvoor een poll op de website.
Aan creativiteit lijkt het bij de lezers
niet te ontbreken. Zo kwamen er
veel suggesties binnen via de mail,
maar ook sociale media vormden
een bron van originaliteit.
'Pillenstrip', 'Ballenbak', 'Victor
Consaeldak' en 'de Eierdoos';
allemaal kwamen ze voorbij.
Sommigen zijn positief over het
nieuwe aanzicht, anderen walgen
ervan. Zo ook Bouke van Thiel, die
'de Verkwisting' oppert.
Ongetwijfeld heeft zijn keuze iets te
maken met het hoge bedrag dat is
betaald voor het dak. 'De
Bekerhouder' wordt geopperd door
Bert Klarenbeek. Zo gek nog niet,
gezien de ronde vormen en de
aansluitingen die het dak
vormgeven. Ook 'het Poffertjesdak'
passeert de revue. Als je liefhebber
bent van de zoete lekkernij, begrijp
je waarom Anry Roelvink deze
benaming op Facebook plaatst.
Een naam die de laatste dagen ook
veel werd genoemd, is het
'Hardebollendak'. Dit heeft
natuurlijk alles te maken met de
welbekende Utrechtse straat, die
jarenlang gekenmerkt werd door de
prostitutie die er plaatsvond en een
begrip was. Ook op de poll staat
deze naam ertussen. Naast
'Hardebollendak' staan 'de Utregse
Goatenkoas', 'Centenbak', 'de
Bubbel' en 'het Vergiet' tussen de
keuzemogelijkheden. Het is in ieder
geval duidelijk dat het nieuwe dak
bij Utrecht Centraal voer is voor
leuke, grappige en originele opties.
Al ruim 1.000 mensen brachten hun
stem uit op de site. Het
'Hardebollendak' lijkt vooralsnog
met de eer te gaan strijken, want
24 procent van de stemmers kiest
voor deze naam. 'De Utregse
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Goatenkoas' volgt met 13 procent
en 'de Opblaaskap' lijkt
uitgespeeld. De laatstgenoemde
blijft namelijk staan op een treurige
nul procent.
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