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Alpinist Martin Langevoord hangt in de lantaarn (op 80 meter hoogte) van de Domtoren om kabels aan te brengen. FOTO MARNIX SCHMIDT

Jawoord in Dom live op ’t web
Camera’s en microfoons op bijna elke verdieping van de toren
Gisteren ’hingen’ alpinisten van
Rope Access Nederland in de lantaarn (op 80 meter hoogte) en in de
kapellen van de toren om leidingen
met tie wraps te bevestigen.
De klimmers doen de moeilijk bereikbare plekken. In de Dom wil de
afdeling stadswerken niet ’steigeren’. Dat kan niet, mag niet. En is bovendien te duur.

De mannen van Rope Access zijn
eind van de middag klaar; de andere
bouwvakkers eind van de week.
Wanneer de internetverbinding
werkt, is nog niet duidelijk. De gemeente is nu aan zet, voor de techniek. Het plan is om op termijn in de
toren van de Nicolaïkerk (ook met
carillon) iets soortgelijks te doen.
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e stadsbeiaardier in de Domtoren zien spelen, je neef daar
het jawoord horen geven - dat
is straks allemaal te volgen via internet.
Hetzelfde geldt voor tentoonstellingen, evenementen en festivals. In-

dien nodig via een beveiligde verbinding, voor partijen.
Dat met neus en oren erbovenop
zitten, kan dankzij de camera’s en
microfoons die in de toren komen.
Op bijna elke verdieping.
Deze week worden de audiovisuele en glasvezelkabels die doorgifte
van beeld en geluid mogelijk maken, getrokken.
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Snel plan voor balkons

Groen weg uit uiterwaard

Vrijgevigheid voor toren

Uiterlijk volgende week moet er
een plan zijn voor de balkons van
de 448 flatwoningen in Nieuwegein-Noord. Dan krijgen de bewoners duidelijkheid. Donderdag
kregen zij te horen ze hun balkons
niet meer op moesten gaan. Roest
heeft de balustrades aangetast,
waardoor ze niet veilig zijn.

De uiterwaarden worden afgegraven om de rivieren meer ruimte te
geven. Maar struiken en planten
krijgen daar ook volop ruimte. En
juist die begroeiing stuwt het water
weer op. Daarom is de keuze: struiken snoeien of dijken verhogen.
Dat zegt Menno Straatsma, die
morgen op de kwestie promoveert.

De toren van de St.-Barbarakerk
aan de Markt lijkt gered van de
ondergang. De stichting Restauratiefonds heeft genoeg geld, deels
subsidies, ingezameld. Tot verrassing van de stichting leverde bovendien een simpele brief met acceptgiro aan particulieren en bedrijfsleven 30.000 euro op.
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De Utrechtse politie start een offensief tegen een nieuwe generatie inbrekers die razendsnel spullen roven uit woningen. De veelal jonge inbrekers gooien ruiten in, pakken
waardevolle spullen die voor het
grijpen liggen en gaan ervandoor
op scooters.
Vorig jaar nam het aantal inbraken in de provincie Utrecht met negen procent toe, mede als gevolg
van deze nieuwe werkwijze. In de
stad Utrecht werden zelfs 22 procent meer inbraken gepleegd, zo
blijkt uit de AD Misdaadmeter die
zaterdag wordt gepubliceerd.
De sterke stijging en de drastisch
gewijzigde werkwijze van inbrekers
in de stad Utrecht vraagt volgens
chef Van Leuken van het politiedistrict Utrecht-Zuid om een rigoureus
andere aanpak. ,,Inbrekers laten
steeds minder sporen achter. Daarom moeten we een andere weg inslaan.’’
En dus komt er bijvoorbeeld extra
toezicht op ’hotspots’. Diverse dadergroepen zijn inmiddels in kaart
gebracht. Eenmaal gepakte inbrekers worden na hun aanhouding
scherper in de gaten gehouden. Ook
gaat een speciaal team zich richten
op de handel in gestolen spullen,
die vooral op digitale marktplaatsen floreert.
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Alpinisten in Domtoren

Kort nieuws

Gefocust
op de
leidingen
INEKE INKLAAR
UTRECHT

E

itje, zo’n Domtoren.
Voor
professioneel
klimmer/bouwvakker
Martin Langevoord is werken op tachtig meter hoogte,
in de lantaren van de Dom, relaxed. ,,Ik hang ook wel bij
weer en wind, terwijl de zee
onder me kolkt, in het plafond van een boortorenplatform.’’
De eigenaar van Rope Access Nederland brengt met
een maat kabels aan in de
Domtoren. Daarvoor bevestigt hij een zwarte stofzuigerslang met tie wraps aan buizen en uitsteeksels. Hier moeten de leidingen voor camera’s en microfoons door, net
als de glasvezelkabels.
De gemeente Utrecht wil
namelijk uitzendingen vanaf
de toren verzorgen. Een deel
van de kabels kunnen ’gewone’ bouwvakkers doen. Op de
luidzolder en de klokkenzolder zitten lekker veel balken,
waaraan het goed bevestigen
is. Minutenwerk.
De alpinisten hebben veel
tijd nodig, alleen al voor het
installeren van de touwen.
Gemiddeld: halfuur aanbrengen, halfuur hangen.
Langevoord mag de touwen niet aan de Domtoren
zelf vastmaken, dan krijgt hij
de
monumentenmannen
over zich heen.
Op sommige plekken kunnen ze een lus slaan om een
balk. Elders werken ze met
een ’bok’: een schragenframe
boven een putje.
Het gat waar de touwen
doorgaan, is niet meer dan
tien centimeter in doorsnee.
,,Genoeg voor de klimtouwen, genoeg voor de kabels.’’
Standaard werkt hij met
nog iemand. Dan kan de on-

CULEMBORG

Brand verwoest
huis in Terweijde
Een hoekwoning in de
Middelcoopstraat in de
Culemborgse wijk Terweijde is gisteren geheel
uitgebrand. Twee bewoners konden het pand op
tijd verlaten en bleken na
medisch onderzoek niets
te mankeren. De brand
ontstond rond het middaguur en werd bestreden door twintig brandweerlieden. Even na enen
was de brand onder
controle. De aangrenzende woning liep rook- en
waterschade op. Naar de
oorzaak van de brand, die
vermoedelijk in de aan de
woning grenzende
schuur begon, wordt nog
onderzoek verricht.

Vijf kilometer kabel
● Afstand waarover de audiovisuele en glasvezelkabel in de
Domtoren wordt aangelegd:
130-140 meter. Dat is een
grotere afstand dan van straatniveau tot boven in de lantaarn van de toren (112,32
meter): de leidingen moeten
een paar keer de bocht om.
● Totale lengte van de aangebrachte kabels en leidingen: 4
tot 5 kilometer.
● De verst overbrugde afstand van zolder tot vloer:
tussen de 15 en de 20 meter.
● Vijf man (drie van aannemerij Van den Berg en twee
alpinisten van Rope Access
Nederland) zijn, zoals de
bouwvakkersgrap luidt, de
lijntrekkers.
De klimmers zijn vandaag ,
eind van de middag, klaar; de
bouwvakkers eind van de
week.

HOUTEN

A27 bij Houten
kwartier dicht

Alpinist Martin Langevoord aan het werk in de Dom. ,,Hier kan het nog met schreeuwen.’’
FOTO MARNIX SCHMIDT

derste de bovenste komen
ontzetten, als er iets misgaat.
Als er steen valt, bijvoorbeeld. ,,We hebben een helm
op ons hoofd, maar zo’n brok
kan ook op je nek terechtkomen.’’ Bovendien kan de onderste zo handig alles aanreiken. ,,Dan gil je naar onde-

ren: hamer. De ander bindt
dat in het touw, en dan hijsen.’’ Normaal werken ze met
een portofoon. ,,Maar hier in
de Domtoren kan het nog
met schreeuwen.’’
Deze maandag is het lekker
werken. In het zonnetje,
maar met een dak boven het

Het Lopikse jongerenwerk is
op zoek naar jongeren die
ideeën hebben voor activiteiten in de zomer.
Dit mag van alles zijn, van
sport tot een houseparty. Ook
zijn er voorstellen nodig voor
activiteiten in jongerencentrum Hoxemacoa, dat per 1
september door de week
weer vaker open gaat voor
jongeren tussen de 12 en 18.
Het is de bedoeling dat er
ook echt wat te doen is en dat

echt. ,,We zijn gefocust op de
leidingen.’’ Bovendien: vorige week hebben de Rotterdammers de 120 meter lange
boog boven het zuidvak van
Stadion Galgenwaard gereinigd. ,,Toen hebben we het
uitzicht al ruimschoots bewonderd.’’

Martin Langevoord van Rope Access Nederland

’Werken op hoogte is eng, maar hoeft niet gevaarlijk te zijn’
Werken op hoogte is eng,
maar hoeft niet gevaarlijk te
zijn. Dit betoogt Martin Langevoord van Rope Access Nederland. Hij ’hangt’ nu in de lantaren van de Domtoren om
kabels te trekken. ,,Steigers en
hoogwerkers worden over het

algemeen niet eng gevonden.
Toch gebeuren daar meer
ongelukken mee dan met
mensen die professioneel
werken aan touwen.’’
Zijn bedrijf werkt op lastig
bereikbare plekken. Vandaar
ook de Domtoren: daar kun-

Jeugdwerk zoekt jongeren
met creatieve ideeën
KARIN VERHOEF
LOPIK

hoofd. Een koel windje waait
door de lantaren. En gelukkig is het carillon eventjes kapot. ,,Het duurt maar een minuut, maar je kunt dan toch
maar beter even wegwezen,’’
grinnikt Langevoord.
Oog voor het uitzicht hebben de twee klimmers niet

het centrum niet ‘alleen
maar’ open is. ,,We hebben
een plan van aanpak klaar,’’
zegt jongerenwerker Rob
Wiersma. ,,Dit moet nog naar
het bestuur en de gemeente,
maar we willen ook graag het
oordeel van jongeren zelf.’’
Het bestuur is dat van de
Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard (SSL),
waarvoor Rob Wiersma en
zijn collega, sportbuurtwerker Joey Naus, 21 uur per
week werken.
,,Het is niet zo dat wij alléén
ideeën bedenken. Vooral van

oudere jongeren verwachten
we een redelijke mate van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid,’’ zegt Wiersma.
Jongeren en buurtbewoners
uit alle Lopikse kernen worden uitgenodigd contact op
te nemen.
Wiersma is elke werkdag
van 11.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 06-22779660. Verder
is Wiersma met zijn collega
Joey Naus elke woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur op het
kantoor van de SSL, Emmalaan 66, telefoon (0348)
552250.

nen geen steigers in. Geen
ruimte, vanwege monumentenstatus geen mogelijkheid
ze te borgen.
Rope Access Nederland (Langevoord met ingehuurde
professionele klimmers) zorgt
voor montage, onderhoud,

reiniging, inspectie, redding en
evacuatie.
Hij komt overal, als ’t maar
hoog is. Op booreilanden.
daken, schoorstenen, gevels
(vanwege reclame), bruggen,
in windturbines en glazenwassersgondels.

College na protesten
onzeker over skateplek
KARIN VERHOEF
LOPIK

De Lopikse gemeenteraad
mag zeggen of het geplande
skateparkje aan de Hoefsmid
moet komen, of toch ergens
anders. Er zijn zoveel bezwaren van omwonenden gekomen dat het college aan het
twijfelen is geslagen. Een alternatief is de Rolafweg Zuid,
waar weinig nabijgelegen bebouwing is.
De raad heeft eerder besloten dat de aanleg aan de
Hoefsmid moest doorgaan.
Het college vraagt nu of de
raad het genomen besluit wil

handhaven, ‘gezien alle onrust die realisatie op deze
plaats met zich meebrengt.’
Het college stelt zich inmiddels op het standpunt dat de
omwonenden niets moet worden opgedrongen, dat ze beslist niet willen. Veertig omwonenden hebben een bezwaarschrift ingediend en
honderd hebben hun handtekening op een lijst gezet, die
aan wethouder Kooijman is
overhandigd. De omwonenden vrezen dat de skaters geluidsoverlast zullen veroorzaken en dat de plek hangjongeren zal aantrekken. De raad
doet 24 april uitspraak.

Wegens een autobrand is
de A27 ter hoogte van
Houten gisterochtend
rond half vier korte tijd
afgesloten geweest in
beide richtingen. Een
36-jarige bestuurder uit
Utrecht zette zijn auto op
de vluchtstrook nadat hij
een steekvlam zag komen
uit de middenconsole. De
auto bezat een lpg-tank.
Om die reden werd uit
voorzorg gedurende een
kwartier de rijksweg
afgezet. De auto brandde
geheel uit. Toen de brandweer weer was vertrokken, bleven nog enige tijd
twee stroken afgesloten.

IJSSELSTEIN

Seth Gaaikema
leest Heine
Stichting Literair Cafe
IJsselstein bestaat 10
jaar. Daarom vindt donderdag in het IJsselsteinse Fulcotheater een
bijzondere avond plaats
met optredens van Seth
Gaaikema, die gedichten
van Heinrich Heine
voordraagt, de auteur
Arthur Japin en de biografe Annejet van der
Zijl, die doorbrak met
een biografie van Annie
M.G. Schmidt en die nu
werkt aan een biografie
van prins Bernhard. De
avond wordt gepresenteerd door de journalist
Frenk van der Linden en
de muzikale omlijsting
wordt verzorgd door
Henk Wieman in samenwerking met het Belgisch
Strijkkwartet. Kaarten
voor de avond zijn verkrijgbaar bij het Fulcotheater, boekhandel Van
der Hoeven, de Openbare
Bibliotheek en BiBijoux.

HOUTEN

Begonia’s treden
op in Haltna
De Begonia’s uit Veenendaal treden donderdag
op in dienstencentrum
Haltna in Houten. Zij
brengen smartlappen en
hits van Nederlandse
sterren. Aanvang 19.30
uur. De toegang kost
inclusief koffie of thee
€3,25.

