Dagen van 'patatstraat'zijn geteld

De patatstraat, waar vele reizigers
langskomen.
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UTRECHT

Volgens verkoopster Sharona van
Brood Express loopt een tijdperk
ten einde, waarin Charlie Chiu's,
Wimpy, Kruys' notenbar en Dirk
met zijn mandoline het beeld
bepaalden. ,,Het is een stukje
nostalgie dat verdwijnt. Zoveel
mensen zijn hier voorbijgelopen.
Het was de laatste jaren al anders
geworden. Veel bouwvakkers
haalden hier wel een broodje.''
Over drie weken is dat voorbij. ,,Ik
moet na zeven jaar op zoek naar
iets anders'', aldus Sharona.

ROELAND FRANCK

De 'patatstraat' in Hoog Catharijne
is aan het aftellen. Zaterdag 10
februari moeten de laatste drie
winkels in dit oude verbindingsstuk
tussen het winkelcentrum en
Utrecht CS de deuren sluiten.
Aannemer BAM verwacht dat het
nieuwe stationsplein kort daarna
opengesteld wordt. Daarna wordt
de patatstraat, zo genoemd
vanwege onder meer een vestiging
van Bram Ladage, gesloopt.

Buurman Roel Smorenburg sluit na
43 jaar noodgedwongen zijn snoepen sigarettenkiosk. Hij zat hier al
vanaf het begin. ,,Ik ga verder in de
Vivant aan de 't Goylaan.''
Ook snackspecialist Bram Ladage
bereidt de sluiting al voor.
Terugkeer in de nieuwbouw zit er
niet in. ,,Daar zijn we met Hoog
Catharijne niet uitgekomen'', laat
een bedrijfsleider weten.

De gemeente Utrecht wil zich nog
niet vastleggen op een
openingsdatum voor het
stationsplein. Een woordvoerder
laat de mogelijkheid open, dat het
publiek in de passage enige tijd
met gesloten rolluiken zal worden
geconfronteerd. Dat is afhankelijk
van de vorderingen bij de bouw van
het nieuwe stationsplein en het
bollendak.
De bestrating van het plein komt
langzamerhand weer tevoorschijn,
nu de steiger voor de bouw van het
bollendak wordt afgebroken. Aan
weerszijden zijn de stationshal en
het nieuwe Hoog Catharijne min of
meer gereed.
Het nieuwe plein vormt de directe
verbinding tussen winkelcentrum
en treinen. Dat alles betekent, dat
de laatste drie zaken in de
patatstraat dichtgaan. Zij keren ook
niet terug in Hoog Catharijne.
Broodje
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